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Drogi Czytelniku,
niniejszy numer Postscriptum postanowiliśmy zredago-

wać tak, by odnotować ważne wydarzenia, jakie towarzyszy-
ły nam w ciągu ledwie minionego czasu. Artykułem o twór-
czości Güntera Grassa pragniemy upamiętnić na naszych ła-
mach fakt uhonorowania niemieckiego pisarza z Gdańska li-
teracką Nagrodą Nobla. Szkic o filmowej twórczości Andrze-
ja Wajdy jest naszą reakcją na wręczenie temu wybitnemu
polskiemu reżyserowi filmowego Oscara za cały artystyczny
dorobek. Refleksje o twórczości Juliusza Słowackiego poja-
wiają się w Postscriptum z okazji obchodzonego w Polsce
„roku Słowackiego”, związanego z rocznicą urodzin i 150-
leciem śmierci (1809–1849) polskiego poety doby romantyz-
mu. Wreszcie szkicem o twórczości Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego chcemy pożegnać niedawno zmarłego (lipiec
2000) znakomitego pisarza i wspaniałego Polaka. Takie są
nasze intencje. Mamy nadzieję, że numer Postscriptum jest
nie tylko wspomnieniem tych wydarzeń, ale także zbiorem
interesujących szkiców. Życzymy ciekawej lektury.

Dyrekcja Szkoły Języka i Kultury Polskiej
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ROZPRAWYROZPRAWY

Możecie myśleć o kinie, jak i co chcecie, ale jednego wam,
drodzy koledzy, nie wolno robić: myśleć z pogardą o widzu.

Słowa Andrzeja Wajdy skierowane do studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi2

Gdy mówi się lub pisze o wartościach najwyższych w powojennym
kinie polskim, zawsze najpierw przywołuje się postać i twórczość Andrzeja
Wajdy, a zazwyczaj dopiero potem nazwiska i dorobek innych reżyserów.
Z nim bowiem nierozerwalnie kojarzą się skomplikowane losy polskiej kul-
tury, narodowy styl sztuki filmowej i nie kończące się rozmowy Polaków
o niesprawiedliwej historii i trudnej teraźniejszości. Bez wątpienia można
stwierdzić, że Wajda zyskiwał sławę przede wszystkim dzięki konsekwen-
cji, z jaką podnosił kino do rangi prawdziwej sztuki, zabierającej głos w
sprawach najbardziej aktualnych w Polsce i poza nią. Stał się twórcą ory-

1 Pierwsza wersja tekstu ukazała się w nr 15–16 „Kwartalnika Filmowego”
z 1996 roku.

2 Moment deziluzji. Spotkania z Andrzejem Wajdą, oprac. T. Sobolewski, „Kino”
1991, nr 7, s. 6.

Tadeusz Miczka

Andrzeja Wajdy powinnoœci wobec widza1
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ginalnej poetyki „kina walczącego”, kina zdobywającego przez dość długi
czas coraz wyższe pozycje w kulturze współczesnej i mocno uwikłanego
w politykę, kina aktywnie włączającego się do – powszechnej w drugiej
połowie XX wieku – dyskusji na temat miary wolności człowieka. Jego
ambitne filmy, niejednokrotnie nowatorskie i zrobione z głębokim przeko-
naniem o możliwości kształtowania rzeczywistości przez sztukę, były i są
szczególnie intensywne na poziomie estetycznym i znaczeniowym. Są moc-
no nasycone różnymi formami ekspresji artystycznej oraz zbiorowymi i jed-
nostkowymi doświadczeniami egzystencjalnymi.

Trudno się więc dziwić, że prawie zawsze były przyjmowane wszędzie
jednocześnie z ogromnym uznaniem, a nawet entuzjazmem, ale i z niechę-
cią, oburzeniem. Nierzadko oskarżano twórcę o antypolskość, antysocja-
lizm, nacjonalizm, antysemityzm, filosemityzm, skrajny estetyzm, bluźnier-
czość i kiczowatość. Filmy Wajdy łatwo pokonywały obojętność szerokiej
widowni, wyzwalały jej żywą reakcję i gwałtowne emocje, najczęściej nato-
miast były krytykowane przez polskie władze polityczne oraz wykorzy-
stywane w kraju i za granicą przez środowiska niechętne reżyserowi ze
względów ideowych do różnych manipulacji propagandowych. Taki stan
podwyższonego napięcia komunikacyjnego udaje się utrzymywać Wajdzie
od ponad czterdziestu lat. I od tak dawna jest on dla wielu Polaków auto-
rytetem moralnym i profesjonalnym, a dla wielu cudzoziemców autentycz-
nym znakiem i symbolem człowieka zmieniającego oblicze sztuki współ-
czesnej (nie tylko filmowej) oraz kształtującego w szerokim wymiarze wie-
dzę o mechanizmach historii i polityki.

*
Niewątpliwie postawa twórcza Andrzeja Wajdy ma swoje źródło

w młodopolskim modelu sztuki, który kontynuował, ale w sposób polemicz-
ny, tradycję romantyczną i wyznaczał jej rolę służebną wobec idei odzys-
kania przez naród niepodległości3. Gdy dziesięć lat po zakończeniu II wojny
światowej syn ułana, oficera zamordowanego przez Rosjan w Katyniu,
debiutował filmem fabularnym, ten wzór sztuki zaczął się powoli okazywać
coraz bardziej użyteczny w polskiej kulturze. W kraju realnego socjalizmu
znajdującym się w orbicie bezpośrednich wpływów sowieckiego komu-

3 Młoda Polska – okres od 1890 do 1918 roku, przed powstaniem niepodległej
Polski; w dziejach twórczości artystycznej zdominowany przez tematy narodowe,
ale i tendencje charakterystyczne dla ogólnoeuropejskiego modernizmu. Modele
sztuki i kultury młodopolskiej wyróżnia i opisuje K. Wyka w pracy pt: Cha-
rakterystyka okresu Młodej Polski, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.
Literatura okresu Młodej Polski. T. I, Warszawa 1968, s. 36–37.
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nizmu, ożywała – jednak pod bacznym okiem cenzury – idea poszukiwania
różnych dróg do suwerenności. W zasadzie jej realizacja na gruncie sztuki
ograniczała się do rzadko zorganizowanej walki o pełnię swobód obywa-
telskich i wolności wypowiedzi. Dobrze świadczą o tym właśnie filmy Waj-
dy, które przez ponad trzydzieści lat „sytuowały się” czasami na krętych
ścieżkach, a czasami na prostszych szlakach, prowadzących do tego celu.
Nie istniała wtedy bowiem jedna prosta droga.

Aż do 1989 roku kino znajdowało się przecież pod niezwykle silną pre-
sją polityki i nie mogło swobodnie korzystać z opozycyjnego względem
tego modelu ideowego wzoru sztuki niezależnej i nie zaangażowanej
w sprawy narodowe i ideologiczne (podobna sytuacja istniała właśnie w
okresie młodopolskim)4. Reżyserzy poczuwający się do obowiązku odważ-
nego mówienia o rzeczywistości wypracowywali więc najczęściej strategie
autorskie, które umożliwiały im, niekiedy skutecznie, a czasami nie, poro-
zumiewanie się z widzami ponad oficjalną platformą komunikacji społecz-
nej. Najbardziej odpowiedzialni i utalentowani wykorzystywali je do reali-
zacji własnych programów twórczych, głoszenia swoich poglądów i prezen-
towania indywidualnych upodobań estetycznych. Wajda bardzo szybko
opanował tę sztukę mówienia głosem wolnego czlowieka (tymi słowami
charakteryzuje jego twórczość Agnieszka Holland, współpracująca z nim
w latach siedemdziesiątych) i już w latach pięćdziesiątych wykreował
swoją rolę autorską, dzięki której w każdym następnym dziesięcioleciu jego
filmy zajmowały trwałe miejsce w świadomości polskiego społeczeństwa,
a za granicą ugruntowywały często wyrażane przekonanie o tym, że łącząc
refleksję historiozoficzną i egzystencjalną z namysłem nad sztuką wnosi
on duży oryginalny wkład do kina światowego5.

Film stał się pasją Andrzeja Wajdy wtedy, gdy czuł on się przede
wszystkim malarzem. W czasie wojny uczęszczał w Radomiu do Szkoły
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, a po jej zakończeniu był przez trzy lata
studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której rozwijał swoją
wrażliwość plastyczną pod dużym wpływem Andrzeja Wróblewskiego.

4 O ideologicznych uwikłaniach strategii autorskich dominujących w kinie
polskim pisałem szerzej w szkicu Kino pod presją polityki. (Krótki zarys historii
filmu fabularnego w Polsce powojennej, 1945–1989), „Postscriptum” 1993, nr 7
(8), s. 4–14. Przedruki: Cinema Under Political Presure: A Brief Outline of
Authorial Roles in Polish Post–War Feature–Film 1945–1995, „Kinema” (Toronto),
No. 4, Fall 1995, s. 32–48 oraz Stručný přehled historie hraného filmu v poválečném
Polsku, 1945–1995, [w:] A. Wajda, Moje filmy, Olomouc 1996, s. 201–226.

5 Zob. m.in. K. Eder, K. Kreimer, M. Ratscheva, B. Thienhaus, Andrzej Wajda,
München–Wien 1980, passim.
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Twórcę serii płócien zatytułowanych Rozstrzelania (1949) i cyklu Ukrzes-
łowienia (1956), jedną z wielkich legend polskiej sztuki powojennej, często
wspomina jako malarza ostatniej romantycznej linii i patrona młodych ar-
tystów nie pogodzonych ze światem, malarza, który w dramatyczny sposób
zmagał się z socrealizmem. Młody Wajda jako malarz sam również musiał
się zmierzyć ze stalinowską koncepcją sztuki, kultury i życia publicznego.
Po wstąpieniu do łódzkiej szkoły filmowej podejmował pierwsze decyzje
reżyserskie i dokonywał pierwszych wyborów estetycznych w okolicznoś-
ciach wyjątkowo nie sprzyjających rozwojowi komunikacji artystycznej.

Dwie etiudy studenckie, Kiedy ty śpisz (ekranowa ilustracja wierszy
Tadeusza Kubiaka opowiadających o pracy, jaką dorośli wykonują w nocy
po to, aby w dzień życie w kraju mogło się toczyć normalnie) i Zły chłopiec
(dydaktyczna opowiastka oparta na motywach opowiadania Antoniego Cze-
chowa), które zrealizował w 1950 roku, świadczą o tym, że obowiązująca
wszystkich twórców na mocy państwowego dekretu strategia agitatora sku-
tecznie krępowała jego wrażliwość plastyczną i językową oraz wyobraźnię
wizualną. Normatywna poetyka realizmu socjalistycznego nie dopuszczała
bowiem właściwie do głosu autora – dla niej nadawcą był system politycz-
ny, i nie brała w ogóle pod uwagę rzeczywistych potrzeb odbiorców – dla
niej widzowie byli posłusznymi podwładnymi systemu. W kraju toczyła
się więc gra pozorów między twórcami i odbiorcami. Wajda próbował wte-
dy, na miarę swoich niewielkich możliwości, rozbroić mechanizm wzajem-
nego upodobniania się wypowiedzi artystycznych i wymyślił „prywatną”
strategię łagodnego agitatora. Dawała mu ona trochę swobody twórczej.
Nie uwolnił się oczywiście od ideologicznej konwencjonalizacji, ale swoimi
dwoma następnymi obrazami, filmami o sztuce, udowodnił, że zadaniem
artysty nie jest tylko legitymizowanie prawa partii do pełnienia władzy pań-
stwowej.

W Ceramice iłżeckiej (1951) zastosował nadoptyczną transformację fil-
mowanych przedmiotów. Wyroby ceramiczne błyszczały bogactwem ref-
leksów, a dzięki kontrastowi jasnych i ciemnych ujęć oraz powolnych i
szybkich jazd kamery uzyskiwały walory symboliczne. Wajda przedstawiał
sztukę jako działalność, która nadawała sens życiu i pracy rzemieślników.
Jeszcze więcej elementów ekspresyjnych i emocjonalnych zawierał reportaż
z pracowni Xawerego Dunikowskiego, zatytułowany Idę do słońca (1955).
Wybitny polski rzeźbiarz też przeżywał wtedy swoją przygodę z socrea-
lizmem, ale ten wątek z jego bogatej biografii prawie wcale reżysera nie
interesował. Wajda składał hołd artyście samotnikowi, artyście „bez proto-
plastów. Jak Kochanowski. Jak Chopin” (słowa z poematu poświęconego
rzeźbiarzowi, napisanego w 1948 roku przez Stefana Flukowskiego) i dał
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wyraz swojej fascynacji jego demiurgiczną władzą nad materią. W epilogu
filmu dokonał wizualizacji metafory, jaką był tytuł programowego dzieła
Dunikowskiego – Autoportret. Idę ku słońcu. Sędziwy twórca wchodził po-
woli po kamiennych monumentalnych schodach usytuowanych w natural-
nym krajobrazie i niemal „sięgał gwiazd”. Gdy stanął na szczycie schodów,
kamera otworzyła przed nim i widzami szeroki pejzaż wypełniony kamien-
nymi bryłami, prawdziwy „las rzeźb”. Obrazom towarzyszyły słowa twórcy
Brzemiennych kobiet: „Człowiek w jarzmie życia, człowiek w służbie życia,
idę ku słońcu, szukając tajemnic bytu w natchnieniu, które rodzi naszą
świadomość, w grze twórczych sił, szukam tajemnicy bytu w poczęciu,
w kobiecie brzemiennej, w nowym życiu”.

Rozstanie z socrealizmem, dopóki nie został on oficjalnie odwołany,
nie było jednak dla Wajdy łatwe. Początkujący reżyser aż do 1956 roku
prowadził z nim jeszcze przez kilka lat swoją grę, między innymi jako
współautor scenariusza do propagandowego filmu nowelowego pt. Trzy
opowieści (1953). Nie mógł się od niego uwolnić również w czasie
realizacji Pokolenia (1954), swojego pierwszego filmu fabularnego. Adap-
tacja powieści Bohdana Czeszki była utworem tendencyjnym w warstwie
fabularnej (nadwartościującym działania socjalistycznego ruchu oporu)
i przepełnionym stalinowską „nowomową” (najlepiej opanował ją bohater
Sekuła, działacz komunistyczny organizujący komórki konspiracyjne).
Ale mimo to nie była ona zupełnie jednoznaczna w swej perswazyjności.
Wajda ukazał bowiem w tonacji lekko neorealistycznej brudne zaułki
miasta, baraki, rynsztoki i skupiska śmieci jako miejsca, w których
przeciętni chłopcy „bawili się” w wojnę i czasami tylko stawali się
prawdziwymi bohaterami, a nawet komunistami. Proces dojrzewania
politycznego młodych bohaterów został przedstawiony w sposób dość
ekspresyjny, za pomocą nowatorskich rozwiązań operatorskich, sceno-
graficznych i aktorskich.

Jerzy Lipman filmował niektóre postacie przez butelkę, z okna, z
perspektywy żabiej i z zastosowaniem pełnego obrotu kamery. Niekiedy
na bohaterach Wajdy odbijały się promienie światła, a oczy mieli wy-
pełnione łzami. Czasem znajdowali się na schodach w kształcie spirali
lub w bawiącym się tłumie niosącym zapalone lampiony. Tak Wajda
wkraczał poza poetykę socrealizmu. Stosował, prawda że niezbyt kon-
sekwentnie, strategię mediatora, strategię, która była wyrazem kompromisu
między szczytową postacią socrealizmu a jego fazą schyłkową. W filmie
wyraźne są echa gorącej atmosfery, w jakiej już wtedy toczyły się spory
intelektualne, artystyczne i polityczne na temat przyszłości Polski, jej
sztuki i kultury. Reżyser nie ukrywał również swoich upodobań este-
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tycznych i w Pokoleniu ujawnił fragment powstającego wtedy własnego
programu twórczego. Na przykład sytuacja bez wyjścia, w jakiej znalazł
się jeden z bohaterów filmu, Jasio Krone, otoczony przez Niemców, daje
początek długiej serii Wajdowskich „pułapek” historycznych i egzysten-
cjalnych.

Pokolenie było jednak przede wszystkim filmem o generacji debiu-
tujących artystów – Czeszki, Wajdy, Lipmana oraz plejady aktorów
(m.in. Tadeusza Łomnickiego, Tadeusza Janczara, Romana Polańskiego
i Zbigniewa Cybulskiego) o pokoleniu, które nie brało czynnego udziału
w działaniach wojennych i wkraczało w dorosłe życie z wieloma kom-
pleksami „pokolenia ojców”, pogłębianymi przez oficjalną propagandę.
O tych kompleksach młodzi twórcy nie mogli wtedy w ogóle mówić,
a więc mówili o sobie, wzbogacając i modyfikując trochę – tyle, ile było
można w ramach systemu politycznego – język i treść wypowiedzi
ekranowej. Za pomocą delikatnej estetyzacji, pobudzania widza do zmys-
łowego odczuwania i uruchamiania jego wyobraźni oraz zderzania na
ekranie aktualnej postawy patriotycznej z romantyczną reżyser wpro-
wadzał nowe elementy do komunikacji artystycznej. W ten sposób starał
się nawiązać bardziej autentyczny kontakt z widzami. Z pewnością
Pokolenie nie dotrzymywało kroku nastrojom i oczekiwaniom większej
części publiczności kinowej, ale dzięki niemu Wajda już wtedy nawiązał
z nią cienką nić porozumienia ponad oficjalną formą dyskursu i z tego
doświadczenia wyciągnął później wnioski.

Odwilż polityczna nastąpiła w Polsce w roku 1956, ale wcale nie gwa-
rantowała pełnej wolności twórczej. Władze skasowały socrealizm, nadal
jednak domagały się od artystów poparcia dla ideologii i własnych pomys-
łów na uszczęśliwianie ludzi w realnym socjalizmie. Cenzura tylko zelżała,
ciągle jednak skutecznie kształtowała charakter komunikacji społecznej.
Twórcy należący do „pokolenia synów” mogli się już wypowiadać na temat
problemów „pokolenia ojców”, ale nie mogli ich rozwiązywać zgodnie ze
swoimi przekonaniami. Na tym przede wszystkim polegał ideowy dramat
polskiej szkoły filmowej, którą od 1956 roku razem z kilkunastoma
reżyserami współtworzył Andrzej Wajda. Na tym dramacie – i to jest
paradoks historii – skorzystało polskie kino, ponieważ wypracowało
nowatorski i oryginalny styl narodowy. Dzięki niemu stało się prawdziwą
sztuką, uzyskało wysoką rangę kulturową i odniosło ogromne sukcesy za
granicą.

Tadeusz Lubelski w swojej charakterystyce strategii autorskich, które
dominowały w polskim filmie fabularnym w latach 1956–1961, przeko-
nująco dowodzi, że Wajda nawiązał wtedy kontakt z widzami za pomocą
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strategii psychoterapeuty6. Z pewnością twórca Pokolenia próbował, mó-
wiąc metaforycznie, „przywrócić zdrowie społeczności swoich odbiorców,
dostarczając jej samowiedzy”7. Naruszał tabu i odkrywał kompleksy naro-
dowe. Właśnie wtedy nawiązał żywy i dynamiczny kontakt z widownią i
do dnia dzisiejszego, pomimo wielu zmian, jakie zaszły w kraju, pozostał
wierny tej strategii. W każdym następnym dziesięcioleciu wypracowywał
nowe warianty psychoterapii filmowej, krytycznie oceniając swoje wcześ-
niejsze dokonania.

W okresie polskiej szkoły filmowej dotykał bolesnych problemów
narodowych, kompleksu powstania warszawskiego (motyw bezsensownej
i nieskutecznej walki mieszkańców stolicy z niemieckim okupantem (Kanał
– 1957), kompleksu Armii Krajowej (dramat Maćka Chełmickiego, party-
zanta walczącego najpierw z Niemcami, a potem z komunistami, młodzień-
ca nie potrafiącego dokonać wyboru politycznego, Popiół i diament – 1958)
i kompleksu września 1939 roku (dramat ułanów walczących z nowocześnie
uzbrojoną armią niemiecką, Lotna – 1959). Skupiał uwagę na największych
dramatach Polaków uwikłanych w meandry niezbyt odległej historii.
Podobnie jak wielu innych reżyserów polskich traktował sztukę jako formę
odreagowywania społecznych chorób, ujawniał czynniki wywołujące
kompleksy i ich objawy, ale pod okiem czujnej cenzury – stojącej na straży
prawa partii do zawłaszczania historii narodu i jego pamięci – nie mógł
ich oczywiście skutecznie leczyć ani tym bardziej usuwać. Przedstawił na
ekranie ludzi znajdujących się w sytuacjach bez wyjścia, którzy wyko-
nywali „gesty romantyczne”, bohaterskie, lecz bezsensowne i niepotrzebne.
Nie unikał goryczy i pesymizmu.

Zasadą formalną i treściową twórca uczynił motyw błędnego koła, któ-
ry przybierał postać labiryntu w dantejskim piekle, jakim był powstańczy
zryw (Kanał), poloneza – symbolu głęboko zakorzenionego w polskiej tra-
dycji romantycznej (Popiół i diament) i białego konia przywodzącego na
myśl dawną, szlachecką i przedwojenną Polskę (Lotna). Głównym wy-
znacznikiem jego indywidualnego stylu było jednak mocne zagęszczenie
ekspresji artystycznej, nigdy dotąd nie występujące w takim nasileniu
w polskim kinie. Dlatego od tej pory przeestetyzowane Wajdowskie obrazy
ekranowe zaczęły wywoływać w kraju i za granicą wiele pozytywnych
emocji i kontrowersji. Filmy Wajdy już wtedy były wyjątkowo podatne na
nadużycia interpretacyjne.

6 T. Lubelski, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961,
Kraków 1992, s.154–183.

7 Tamże, s. 144.
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Estetyzacja opierała się na aktywizowaniu artystycznych kontekstów
pozafilmowych, które często wzajemnie się przenikały. Najważniejsze nie-
wątpliwie były związki kina z literaturą. Wszystkie obrazy ekranowe And-
rzeja Wajdy były adaptacjami głośnych i bardzo wówczas aktualnych utwo-
rów literackich. Kanał powstał na podstawie opowiadania Jerzego Stefana
Stawińskiego, Popiół i diament zawdzięczał swoje istnienie powieści
Jerzego Andrzejewskiego, a Lotna opierała się na motywach opowiadania
Wojciecha Żukrowskiego. Wielkiej literaturze, polskiej i zagranicznej, twór-
ca pozostał wierny do dnia dzisiejszego. Zaledwie kilka filmów zrealizował
według oryginalnych scenariuszy. Jednak nie tylko o proces adaptacji tu
chodzi, ponieważ jego filmy wypełniała tradycja literacka, o czym świadczą
liczne cytaty, odwołania i aluzje. Na literaturę jednak Wajda zawsze patrzył
oczami malarza i wprowadzał do kina symbole, motywy i skróty plas-
tyczne. Repertuar jego inspiracji malarskich już wtedy był bardzo szeroki8.
Oprócz nacechowania literackiego i plastycznego dużą rolę odgrywała rów-
nież w filmach Wajdy estetyzacja teatralna. W tym czasie wyreżyserował
on kilka spektakli scenicznych (nie nawiązywały one do tematyki podej-
mowanej przez niego w kinie9) i swoje doświadczenia teatralne wykorzy-
stywał w pracy na planie filmowym, co szczególnie widoczne było w ekra-
nowych zachowaniach aktorów, często przerysowanych, zrytmizowanych
(podporządkowanych muzyce, choreografii i recytacji), bardzo emocjonal-
nych, nawet histerycznych. W tym wypadku należy wierzyć słowom
twórcy: Teatr reżyseruję tak samo10.

*
Filmy Wajdy z lat pięćdziesiątych nie mieściły się więc w poetyce rea-

lizmu, która stanie się mu bliższa dopiero w drugiej połowie lat siedem-

8 Ten aspekt twórczości ekranowej Wajdy ciągle fascynuje wielu entuzjastów
X muzy i filmoznawców. Szczególnie interesujące są opowiadania, które ujawniają
związki wszystkich filmów Wajdy z malarstwem. Zob. m. in. T. Miczka, Inspiracje
plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy, Katowice 1987,
A. Grunert, Film Malerei. Von Matejko zu Wajda: Eine Gebrauchsnaweisung, „Film
faust 88”, Aug.–Sept. 1993, s. 12–15; tejże, Andrzej Wajda, visions de la Pologne
– peinture et cinema, Paris (w druku) oraz E. Nurczyńska–Fidelska, Polska klasyka
literacka według Andrzeja Wajdy, Katowice 1998.

9 W latach 1959–1963 reżyser dokonał inscenizacji pięciu dramatów: Kapelusza
pełnego deszczu M. V. Gazzo, Hamleta W. Szekspira, Dwojga na huśtawce W.
Gibsona, Demonów J. Whitinga i Wesela S. Wyspiańskiego. Jego cały dorobek
teatralny szczegółowo charakteryzuje M. Karpiński w książce Andrzej Wajda – teatr,
Warszawa 1980.

10 A. Wajda, Teatr i kino reżyseruję tak samo..., „Kultura” 1972, nr 2, s. 5.
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dziesiątych, ale nigdy nie wyprze ona całkowicie estetyzacji. Odtąd twórca
chętnie będzie stosował silne efekty, będzie zaskakiwał odbiorców bogac-
twem elementów formalnych. Ale już pod koniec lat osiemdziesiątych stało
się oczywiste, że nie unika nadrealizmu, przeciwnie, gustuje w nadmiarze
estetycznym, pulsujących i zmysłowych formach, w surrealistycznych
deformacjach i dysharmoniach. Nie bez przyczyny liczni recenzenci do-
strzegali w jego stylu rysy barokowe i napięcia metafizyczne, przywołując
jako przykłady m.in. sceny przedstawiające krucyfiks odwrócony strzałami
z karabinu (Popiół i diament), płynący w powietrzu pośród walczących
żołnierzy welon ślubny, czy białego konia w pałacowej sypialni (Lotna).
Trafnie zinterpretował te i podobne sceny Pierre Pitiot, dowodząc, że na
barokowym kinie Wajdy ciąży idea zwielokrotnionej śmierci, idea agonii
człowieka połączona z wizją końca kultury i społeczeństwa. Jego zdaniem
artysta zwraca się ku przeszłości z rozmaicie ujawnianym żalem i ukazuje
społeczeństwo zawieszone w nicości11

Natomiast w odniesieniu do świata przedstawionego w filmach Wajdy
najczęściej posługiwano się jednak pojęciami „romantyzm” i „wizja roman-
tyczna”. Służyły one interpretatorom do charakterystyki koncepcji bohatera i
jego patriotycznego czynu, tematu historycznego oraz uzasadnienia użycia
przez twórcę gwałtownych środków wyrazu. Lepsza wydaje się jednak kate-
goria „romantyczności”, ponieważ reżyser ma niewątpliwie dyspozycję kul-
turową i psychiczną poświadczającą wspólnotę z legendą romantyczną i ko-
nieczność obecności współcześnie dopełnianych wątków romantycznych.
Poza tym zdecydowanie bliższa jest mu młodopolska, postromantyczna
wizja Polski, bardzo polemiczna wobec romantycznej, czemu dobitnie dał
wyraz w późniejszych filmach, przepełnionych goryczą, irredentyzmem
i egzystencjalnym smutkiem, nawiązujących do programów artystycznych
Stefana Żeromskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego.

Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że w twórczości Wajdy
dominujący sposób obrazowania opiera się na grze różnych stylów i poetyk,
która ma swoje źródło przede wszystkim w historyzmie, będącym świa-
domą recepcją form dawnych. W ten sposób powstaje nowy system este-
tyczny i powstaje sztuka ideowo zaangażowana, uwikłana w aktualną prob-
lematykę społeczną i polityczną. Na poziomie komunikacyjnym szczegól-
nie ważne są relacje między realizmem i symbolizmem oraz między historią
i mitologią lub legendą, ponieważ one wywołują napięcia znaczeniowe, te
zaś decydują o tym, że kino Wajdy dość łatwo wymyka się ze wszystkich

11 P. Pitiot, Cinéma de mort. Esquisse d’un baroque cinématographique,
Fribourg 1972, s. 16.
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schematów interpretacyjnych i nie poddaje się prawie żadnej klasyfikacji
gatunkowej. Te napięcia aktywizują odbiorców, zmuszają ich do natężenia
uwagi i odrzucenia tradycyjnych nawyków percepcyjnych. Wydaje mi się,
że przede wszystkim dzięki nim jego filmy prawie nigdy ani w Polsce, ani
za granicą nie były przyjmowane z obojętnością.

Wajda oferuje widzom jednocześnie bogaty repertuar symboli i natu-
ralnych elementów rzeczywistości, ale dzięki estetyzacji zaciera granice
między nimi. Nieustannie można się więc spierać o rolę, jaką pełnią w jego
filmach np. białe konie (występują prawie zawsze), tańce narodowe, dworki
szlacheckie, krzyże, okulary, śmietniki, ale również kobiety i różne inne
motywy ikonograficzne, literackie, muzyczne i polityczne. Rozdarcie obra-
zów ekranowych między realizmem a symbolizmem (np. Zbigniew Cybulski
przeżywa na ekranie dramat chłopaka żyjącego w 1945 roku, a jest ubrany
i zachowuje się jak typowy młodzieniec mieszkający w Polsce w końcu lat
pięćdziesiątych), nadawanie im charakteru Norwidowskiego „międzysło-
wia”, jest rezultatem zastosowania przez artystę reguły myślowej, wedle
której prawdziwe przeżywanie sztuki polega na nieskończonym przedzie-
raniu się jej odbiorców do coraz głębszych pokładów znaczeniowych.

Z podobnego przekonania i oczywiście z polskiej tradycji artystycznej
wynika upodobanie Wajdy do traktowania historii jako kategorii emocjo-
nalnej12. Na ekranie przedstawia on jej kluczowe momenty (wszystkie naj-
ważniejsze okresy i wydarzenia z dziejów nowożytnej historii Polski), ale
zawsze z perspektywy literackiego lub malarskiego ujęcia, które jest zmi-
tologizowane lub funkcjonuje już w postaci legendy. Wajda robi to za pomo-
cą wyrazistych, czasami wręcz szokujących i wymyślonych przez siebie
obrazów (np. szarża polskich ułanów na czołgi niemieckie w Lotnej) i roz-
wiązań formalnych. Zawsze też swoje wizje historyczne dostraja do aktu-
alnych dyskusji ideologicznych. Właściwie Wajda nigdy nie zrealizował
typowego w ujęciu gatunkowym filmu historycznego, mimo że historia była
i jest głównym toposem w jego twórczości13. On przede wszystkim demis-

12 Bliższe określenie tej kategorii znajdzie czytelnik w artykule Z. Ostrowskiej–
Kębłowskiej, Historyzm w architekturze XIX wieku. (Próby wyjaśniania), w:
Interpretacja dzieła sztuki. Studia, dyskusje, pod red. J. Kębłowskiego, Poznań 1976,
s. 77–99.

13 Rekonstrukcji dziejopisarstwa filmowego Wajdy dokonała ostatnio E.
Nurczyńska–Fidelska w szkicu Romanticism and History. A Sketch of the Creative
Output of Andrzej Wajda, w: Polish Cinema in Ten Takes, red. E. Nurczyńska–
Fidelska, Z. Batko, „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź”
1995, vol. 45, Serie: Recherches sur les Arts, vol. 6, s. 7–20. Wersja polska: Historia
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tyfikuje tradycyjne wizje historii i jej oficjalną, państwową (u nas: partyjną)
wykładnię, po to, aby wyrazić potrzeby społeczeństwa, zwłaszcza tej jego
części, która oczekuje zadośćuczynienia za lata milczenia, fałszu i represji.
W istocie dokonuje analizy zmian zachodzących w polskiej świadomości
zbiorowej ukształtowanej przez doświadczenie historyczne i tradycję kul-
turową. Nie może jednak w ramach panującego w kraju po wojnie systemu
politycznego mówić o wszystkim otwarcie. Może tylko szukać drogi do
prawdy i to właśnie robi, nie tyle ukazując zdarzenia historyczne, ile ich
interpretacje, sam więc historię mitologizuje i w zależności od aktualnej
sytuacji politycznej i w miarę poszerzania zakresu swobody twórczej po-
wraca do swoich tematów, uzupełnia je, pogłębia, a czasami też poprawia
i dokonuje ich weryfikacji.

Innymi słowy, Wajda wyraźnie artykułuje w swoich dziełach myśl nad-
rzędną, ale pozostawia też widzom dużą swobodę jej interpretacji, ponieważ
otacza ją aluzjami, niedopowiedzeniami i podtekstami. Taki sposób komu-
nikacji artystycznej ma swoje zalety i wady. Przede wszystkim ukrywając
jakby część „prawdy” za obrazami ekranowymi, pozostawiając to, co
koresponduje ze społecznymi nastrojami „między wierszami”, nawiązuje
bardzo osobisty kontakt z polskimi widzami, którzy najczęściej dobrze
rozszyfrowują jego intencje. Widzowie zagraniczni natomiast dostrzegają
zagęszczenia ekspresji i doszukują się w nich zwykle wielu innych znaczeń
(na przykład bardziej uniwersalnego motywu apokalipsy w Kanale), które
poszerzają obszar interpretacyjny jego filmów, ale jak się z perspektywy
ostatniego czterdziestolecia wydaje, nie wypaczają przesłania zawartego
w dziełach.

Brak wyraźnej artykulacji znaczeń był jednak często wykorzystywany
również przez władze państwowe i adwersarzy ideowych Wajdy do brutalnej
walki politycznej. Uruchamiali oni takie konteksty interpretacyjne, które
neutralizowały owe aluzje, niedomówienia oraz podteksty, a więc umoż-
liwiały wykorzystywanie tych filmów w służbie oficjalnej ideologii. Myślę
też, że oparty na wyrafinowanych sposobach manipulacji system komu-
nikacyjny umożliwiał interpretatorom oskarżanie twórcy o flirt z władzą.

Wszystkie utwory Wajdy zaliczane do polskiej szkoły filmowej, które
próbowały przełamać kompleks klęski, jaką poniosło pokolenie realizujące
ideę czynu w wersji romantycznej, odsłaniając w brutalny sposób prawdę
o niedawnych zdarzeniach, miały ogromną nośność komunikacyjną w kraju
aż do końca lat dziewięćdziesiątych. Za największe osiągnięcie artystyczne

i romantyzm. Szkic o twórczości Andrzeja Wajdy, [w:] Kino polskie w dziesięciu
sekwencjach, pod red. E. Nurczyńskiej–Fidelskiej, Łódź 1996, s. 7–17.
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uznano Popiół i diament, który znajduje się na czołowych miejscach na
wszystkich listach arcydzieł wszechczasów kina polskiego i światowego.
Ten film wielokrotnie inspirował innych reżyserów. Zbigniew Cybulski, od-
twórca głównej roli, stał się legendą aktorską i symbolem pokolenia mło-
dzieży z lat pięćdziesiątych, które nie potrafiło, ale też naprawdę nie mogło
ze względów ideologicznych, zracjonalizować i wyrazić swojego buntu
przeciw normom i wartościom determinującym życie codzienne. Jednocześ-
nie tę ekranową syntezę polskich spraw, ujawniającą czynniki, które wpły-
nęły na przekształcenie się konfliktu politycznego w narodowy, traktuje
się ciągle jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów tego autora.
Nadal jest „rozszarpywany” przez interpretatorów, zarówno tych, którzy z
przekonaniem mówią o jego dziele jako kultowym, jak i przez zaciekłych
przeciwników artysty. Sam Wajda chyba również uznaje go za najważniej-
szy w swoim dorobku, ponieważ chętnie powraca do niego w publicznych
dyskusjach i w twórczości.

 O doniosłej roli, jaką odgrywał on w kształtowaniu zbiorowej wy-
obraźni i świadomości Polaków, może świadczyć chociażby „wędrówka”
sceny przedstawiającej zapalanie przez akowców spirytusowych zniczy na
cześć poległych przyjaciół14. Już w 1962 roku strawestował ją Wojciech
Has w obrazie pt. Jak być kochaną, obracając mit w jego przeciwieństwo.
Cybulski kreował w tym filmie postać zapijaczonego mężczyzny poszu-
kującego w barach słuchaczy do słuchania opowieści o swoich rzekomych
wyczynach wojennych. Przywodziła ją na myśl scena podpalania domu z
filmu Kontrakt Krzysztofa Zanussiego, który powstał osiemnaście lat póź-
niej. Twórca polskiego kina intelektualnego za jej pośrednictwem obnażał
pozorność kultury socjalistycznej, opartej na zakłamaniu, zaniku pozytyw-
nych wartości i partyjnym karierowiczostwie. Jej wspomnienie powróciło
znowu w mrocznym świecie stanu wojennego, świecie wygaszonych przez
sytuację polityczną wielkich uczuć, w utworze ekranowym pt. Chce mi się
wyć (1989) Jacka Skalskiego.

Parokrotnie powracał do niej również Wajda, wykorzystując ją w cha-
rakterze znaku autobiograficznego, wyrażającego jego nostalgiczne spoj-
rzenie w przeszłość. O takim jej nacechowaniu emocjonalnym zadecydo-
wały zdarzenia, jakie zaszły w polskiej rzeczywistości i w kinie narodowym
w ciągu całego ćwierćwiecza od premiery Popiołu i diamentu. Otóż Wajda,
podobnie jak Has, już w 1962 roku, w noweli stanowiącej część między-
narodowego filmu Milość dwudziestolatków (L’Amour a vingt ans) ukazał

14 Szczegółowo przedstawia to zagadnienie M. Przylipiak w: Było kiedyś tylu
fajnych chłopców i dziewcząt?, „Kino” 1996, nr 3, s.9–11.
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proces destrukcji mitu uosabianego przez Maćka Chełmickiego. Cybulski
zagrał w niej mężczyznę, który w czasie pijackiej zabawy, przy wtórze pio-
senki Stary niedźwiedź mocno śpi, wspominał swoje bohaterskie dokonania
wojenne, co naraziło go na śmieszność w oczach bawiącej się młodzieży.
Następne pokolenie zdecydowanie więc odcinało się od dramatów „stra-
conej generacji”, którą reżyser przedstawiał w swoich pierwszych i filmach.
Wajda starał się jednak zrozumieć problemy, jakie nurtowały młodzież
poszukującą własnej drogi życia, i chciał z nią nawiązać kontakt za
pośrednictwem swoich filmów. Być może dlatego zrealizował już wcześniej
Niewinnych czarodziejów (1961), dramat obyczajowy, w którym pomijał
milczeniem doświadczenia swojego pokolenia.

Po tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego powrócił do tej tematyki
w autotematycznym wyznaniu ekranowym zatytułowanym Wszystko na
sprzedaż (1969), oddającym pejzaż duchowy Polski u schyłku kolejnej
dekady. Zrekonstruował w nim scenę ze spirytusowymi zniczami, ale
oddając hołd zmarłemu przyjacielowi, aktorowi nazywanemu przez wielu
krytyków „polskim Jamesem Deanem”, jednocześnie wybrał jego następcę,
Daniela Olbrychskiego, który rzeczywiście w najbliższych latach stał się
– i to przede wszystkim dzięki Wajdzie – nowym idolem w kinie naro-
dowym (zagrał pierwszoplanowe role w Brzezinie, Krajobrazie po bitwie,
Weselu, Ziemi obiecanej i Pannach z Wilka). Oczywiście, ta sekwencja fil-
mowa, mimo że pojawił się w niej partner Cybulskiego z ekranowego ory-
ginału, nie ożywiała całego bogactwa znaczeń, które ewokowała w świa-
domości Polaków przez kilka dziesięcioleci.

Ze swoim wielkim dziełem artysta mógł się jednak otwarcie zmierzyć
dopiero po zmianie ustroju politycznego w Polsce. Pierścionek z orłem
w koronie (1992) zamierzył właśnie jako polemikę z Popiołem i diamentem.
W filmie przedstawiającym znowu dramat młodego akowca rozgrywający
się w pierwszych dniach powojennych (musi on podjąć decyzję, jak za-
chować się wobec władzy ludowej, która nie była władzą polską, ponieważ
przybyła do kraju wraz z obcymi, sowieckimi czołgami) odtworzył mitycz-
ną scenę. Ale niewątpliwie dużo racji miał Piotr Lis, twierdząc, że Wajda
występujący przeciw Wajdzie przegrał jako artysta próbujący po latach roz-
mawiać z widzami o przeszłości, bo pomniejszył znaczenie osobistej spra-
wy bohatera, a zbyt wiele uwagi skoncentrował na polskim cierpiętnictwie,
na bezsensownym imperatywie oddawania życia ojczyźnie15. Dramat Mać-
ka był bardziej osobisty, dzięki temu wiarygodniejszy i wznioślejszy. Po
premierze Pierścionka z orłem w koronie dramat przeżył również reżyser.

15 P. List, Wajda przeciw Wajdzie, „Kino” 1993, nr 8, s. 34–35.
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Krytyka przyjęła film źle, a widzów prawie wcale nie zainteresował. Być
może reżyser miał niedobre przeczucia podczas realizowania go, co, zdaje
się, właśnie potwierdza wymowa repliki słynnej sceny, z udziałem młodych
polskich aktorów, wprowadzona do akcji bez uzasadnienia fabularnego i
dramaturgicznego. Funkcjonuje ona tylko jako autorskie przypomnienie o
konieczności dokonania rzetelnych obrachunków z przeszłością i przywoła-
nia czasów świetności polskiego kina, kiedy między twórcami a publicz-
nością istniała emocjolna i głęboka więź16.

*
Kilka razy znacznie rozluźniała się więź Wajdy z polskimi widzami,

ale zwykle wracali oni do jego kina po kilku latach, poruszeni seriami wiel-
kich dzieł, które realizował w ciężkich dla kraju chwilach, dotykając aktu-
alnie ważnych spraw oraz kompleksu polskości i podbudowując w społe-
czeństwie wiarę w konieczność manifestowania swojego poczucia godności.
Najsłabszy kontakt z widzami miał twórca w latach 1961–1968. Złożyło
się na to wiele przyczyn; zrealizował przecież wtedy pięć filmów fabu-
larnych, jeden telewizyjny i jedną nowelę.

Niewinni czarodzieje sytuowali się w nurcie obyczajowym dominują-
cym w kilku nowych falach, jakie odnosiły wtedy sukcesy prawie na całym
świecie. Tym filmem o młodzieży pozbawionej ideałów Wajda dotykał
problemów, które przedstawiali za granicą najwybitniejsi reżyserzy. Nie
ulegał łatwo modzie i, co potwierdza sam tytuł (nawiązujący do poezji
Mickiewicza), spoglądał z romantycznej perspektywy na parę bohaterów,
która czuła do siebie sympatię, ale pokrywała ją chłodem i cynizmem, ba-
wiąc się w „strip-tease poker”. Utwór pojawił się w szczytowej fazie pol-
skiej szkoły filmowej i niewątpliwie przybliżał ją – zbyt mocno dotąd sku-
pioną na problemach politycznych i ideologicznych – do innych poetyk
narodowych. Dla władzy był bardzo niewygodny (ukazywał porażkę socja-
listycznego modelu pedagogicznego), dla krytyków był zbyt nie-Wajdow-
ski, a dla widzów trochę prowokacyjny, ale mało zrozumiały. Zauważono
nowatorskie, realistyczne zdjęcia Krzysztofa Winiewicza, który po raz
pierwszy pracował wtedy z reżyserem, i niezwykłą kreację Tadeusza Łom-
nickiego grającego postać mężczyzny, który ukrywa uczucia za maskami
i pozami. Wajdzie nie udało się jednak wywołać w Polsce dyskusji na temat
rozgrywającego się na płaszczyźnie obyczajowej konfliktu pokoleń. Po-
wiodło się to natomiast Romanowi Polańskiemu, który w 1962 roku głę-
boko dotknął wszystkich odważniejszym filmem Nóż w wodzie, nawiązu-
jącym do tej problematyki.

16 M. Przylipiak, dz. cyt., s. 11.
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Z dużą rezerwą przyjęto również w kraju i za granicą Samsona (1962),
adaptację powieści Kazimierza Brandysa, która ukazywała tragedię Żyda
mieszkającego w okupowanej przez Niemców Warszawie. Znowu
dostrzeżono znakomite zdjęcia utrzymane w tonacji ekspresjonistycznej, tym
razem wykonane przez Jerzego Wójcika, ale sam problem stosunku Polaków
do Żydów w czasie wojny wywoływał skrajne reakcje. Poza tym kreacja
francuskiego aktora, Serge’a Merlina, zniekształciła intencję reżysera. Wajda
nie był zadowolony z ostatecznego rezultatu, ale traktował ten temat bardzo
poważnie, jako ważny element terapii społecznej i powrócił do niego po
trzech dziesięcioleciach, w suwerennej Polsce. W Wielkim Tygodniu (1994)
przedstawił historię Żydówki, którą były kochanek pragnął uchronić przed
śmiercią z rąk hitlerowców. Jednak odbiór filmu świadczy o tym, że nie-
zwykle trudno uwolnić Polaków od tego kompleksu.

W schyłkowym okresie polskiej szkoły filmowej, dość dla Wajdy nie-
pomyślnym, podjął on próbę realizacji filmów za granicą. W 1962 roku
nakręcił w Jugosławii Powiatową lady Makbet (według opowiadania Miko-
łaja Leskowa), a pięć lat póżniej w belgradzkiej wytwórni Avala Film zrea-
lizował adaptację Bram raju Jerzego Andrzejewskiego. Obydwa utwory
uważa się powszechnie za najbardziej nieudane w całym jego dorobku.
Moim zdaniem jest to opinia słuszna w odniesieniu do drugiego filmu,
ekranowej opowieści o dziecięcej „wyprawie krzyżowej” z początku XII
wieku, ale bardzo niesprawiedliwa w stosunku do filmowej ballady o na-
miętności prowadzącej do zbrodni. Powiatowa lady Makbet fascynuje
jeszcze dzisiaj prawdziwych entuzjastów kina malarską urodą bardzo
statycznych i klasycznie skomponowanych zdjęć, przedstawiających wieś
rosyjską sprzed półtora wieku. Zimna tonacja kadrów i mocno wystylizo-
wana gra aktorów pomniejszały jednak wiarygodność przedstawianych na
ekranie dramatycznych zdarzeń. Takie ćwiczenie estetyczne rozmijało się
całkowicie z oczekiwaniami zagranicznej widowni, a polscy widzowie
długo musieli czekać na okazję do obejrzenia tego filmu.

*
W zupełnie niezwykły sposób Wajda nawiązał kontakt z szeroką

widownią w 1965 roku po premierze Popiołów, wiernej adaptacji powieści
Stefana Żeromskiego, opowiadającej o Polakach wędrujących na początku
XIX wieku z wojskami napoleońskimi po dalekich krajach, z nadzieją że
ich walka doprowadzi kiedyś do powstania wolnej ojczyzny17. Powstał

17 Zob. T. Miczka, Tekst jako „ofiara” kontekstu. Spór o „Popioły” Andrzeja
Wajdy, [w:] Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka
i A. Madej, Katowice 1994, s.147–165.
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obraz ekranowy ujawniający cechy narodowego sadomasochizmu,
polemiczny w stosunku do oficjalnych, „ugrzecznionych” wizji rodzimej
historii, obraz pełen goryczy, okrucieństwa i sprzeczności, który stał się z
polecenia władz „lekturą szkolną” i został, wbrew intencjom twórcy, wy-
korzystany do wewnątrzpartyjnych rozgrywek politycznych. Przez trzy lata
toczyła się w Polsce „wojna” o zawłaszczenie Popiołów. W trakcie naj-
burzliwszej w dziejach polskiej kultury powojennej dyskusji nad filmem
emocje wahały się pomiędzy histerycznymi żądaniami oburzonych widzów
i krytyków, aby „spopielić Wajdę za „Popioły”!” – a podziękowaniami
kierowanymi do reżysera przez jego entuzjastów za stworzenie rodzimej
wersji Narodzin narodu (aluzja do arcydzieła D. W. Griffitha z 1915 roku).
Dla partyjnych wrogów Wajdy i nielicznej grupy widzów obraz ten był
największym oszustwem artystycznym w dziejach kultury, ale dla
większości odbiorców wspaniałą, nie upozowaną, głęboką interpretacją
zdarzeń z przeszłości.

Publiczna debata była w znacznej mierze kryptodyskusją sterowaną –
nawet na poziomie szkolnym – przez zwalczające się w rządzącej partii
frakcje. Rzadko traktowano film tylko jako konkretne dzieło ekranowe, oso-
bistą wypowiedź artysty czy adaptację znanego tekstu literackiego. Przede
wszystkim służył on politykom jako pretekst do walki o duszę narodu (sło-
wa wpływowego partyjnego pisarza, Jerzego Putramenta), dlatego dewalu-
owano jego autonomiczne wartości, mieszając sądy prawdziwe i fałszywe.

Nic dziwnego, że Wajda, który aktywnie tworzył legendę filmu przed
jego premierą, później milczał. Nie mógł przecież w takiej sytuacji wywie-
rać znaczącego wpływu na przebieg dyskusji. Opublikował jednak na
łamach poważnego pisma naukowego artykuł, który uznał za własny mani-
fest twórczy18. Przypomniał w nim, że zawsze uważał kino za spadkobiercę
wielowiekowej tradycji literackiej i plastycznej, co umożliwiało mu prze-
kraczanie bariery oczywistości, i stanowczo bronił swojego prawa do swo-
bodnego wypowiadania opinii w każdej sprawie. Popioły były niewątpliwie
znakomitym przykładem „wajdyzmu”, utworem pełnym zaskakujących
i dwuznacznych symboli (bohater depczący różę, piasek zasypujący zwłoki
żołnierza itp.), cytatów z malarstwa polskiego i europejskiego, nieprawdo-
podobnych zdarzeń (książę Poniatowski idący do ataku z fajką w ustach
itp.) i bardzo naturalistycznych scen (gwałtów dokonywanych przez
polskich żołnierzy na hiszpańskich zakonnicach, strącania konia ze skały
itp.). Nie były jednak wielkim dziełem artystycznym, ponieważ miały

18 A. Wajda, „Popioły” – przykład mojej estetyki filmowej, „Studia Estetyczne”
1965, T. 2, s. 122–127. Przedruk w: „Kwartalnik Filmowy” 1966, nr 4.
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mocno rozchwianą strukturę narracyjną, dużo ornamentów i zbyt przery-
sowane postacie. W następnym dziesięcioleciu twórca sam przyznał
otwarcie, że – paradoksalnie – jego najgorzej zrobiony film miał największą
widownię i wywołał najdłuższą narodową dyskusję. Mimo to, z perspek-
tywy minionych lat wydaje się, że w batalii o Popioły to właśnie Wajda
odniósł ostateczne zwycięstwo, bo osiągnął swój cel podstawowy, który
określił jasno przed premierą, mówiąc: „...nie interesuje mnie literatura
zgody narodowej [...]. Interesuje mnie Żeromski, który jest pełen goryczy,
pełen tych sprzeczności, które są rzeczywistymi sprzecznościami. [...]
najważniejsze jest [...] aby nasza wizja przedstawiona na ekranie była na
tyle przekonująca, logiczna i sugestywna, żeby ci wszyscy, którzy powieść
znają – uznali ją nie za naszą, lecz własną. A dla tych, którzy powieści
nie czytali, żeby stała się w ogóle jedyną wersją „Popiołów”19.

Spór o Popioły, w trakcie którego artysta gorączkowo przygotowywał
się do adaptacji innego dzieła Żeromskiego, a mianowicie Przedwiośnia20,
przyspieszył – a być może w pewnym stopniu wywołał – przełom w jego
pracy. W latach 1968–1983 zrealizował serię wielkich obrazów ekranowych
i kilka prawdziwych arcydzieł, które zajęły trwałe miejsce w kinie polskim
i światowym. Wtedy nawiązał wszechstronny kontakt z szeroką widownią
na wszystkich płaszczyznach komunikacji społecznej, na jakich może
funkcjonować film. Prowokował widzów do dyskusji na temat roli kina i
innych sztuk w kulturze, ale przede wszystkim prowadził z nimi rozmowę
o aktualnych problemach, ponieważ jego utwory współbrzmiały z rzeczy-
wistymi wydarzeniami zachodzącymi w Polsce i wywołującymi zaintere-
sowanie za granicą, i niejednokrotnie je antycypowały.

*
Nowy okres w swojej biografii artystycznej rozpoczął jednak zaska-

kującymi utworami: telewizyjną nowelą science fiction według scenariusza
Stanisława Lema pt. Przekładaniec i fabularnym filmem-wyznaniem
Wszystko na sprzedaż (obydwa z roku 1968). Pierwszy z nich nie wzbudził
większego zainteresowania odbiorców i szybko został zapomniany. Z pew-
nością nie był to film bardzo odbiegający od typowej produkcji polskiej
telewizji, chociaż otrzymał najwyższą nagrodę tygodnika „Ekran”, a bra-
wurową rolę Richarda Foxa zagrał w nim niezapomniany aktor komediowy

19 Andrzej Wajda o „Popiołach” – przed premierą, „Kino” 1965, nr 1, s.33.
20 O swoich nie zrealizowanych filmach Wajda opowiada najbardziej szcze-

gółowo S. Janickiemu, zob. „Film na Świecie” 1986, nr 329–330. Zob. również
Stenogram z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy z dnia 18 stycznia 1966 roku
(dotyczy Przedwiośnia), „Iluzjon” 1990, nr 3–4, s.34–41.
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Bogumił Kobiela. Właściwie przyjęto go wtedy tak samo jak przyjmowano
literaturę Lema, który był już sławny za granicą, ale wyjątkowo niedoce-
niany w kraju. Drugi utwór, w którym Wajda dokonał swoistej autoterapii,
rozrachunku z własną przeszłością, ujawniał zasady i reguły poetyki, jakim
podlegała jego sztuka, oraz kreował wokół siebie legendę twórcy poszu-
kującego, niepokornego i niezadowolonego z dotychczasowych filmów oraz
rozumiejącego, że będzie musiał się zmierzyć z nowymi problemami. Został
życzliwie przyjęty przez krytykę i widzów, był wszechstronnie analizowany
i prawie natychmiast uznany za jedno z najciekawszych osiągnięć kina
autotematycznego lat sześćdziesiątych, obok Osiem i pół (1963) Federica
Felliniego.

Wszystko na sprzedaż – to „film o filmie” i jednocześnie „film we-
wnątrz filmu”. Należy do tej kategorii dzieł, które są podzielone i podwójne
po to, aby mogły odzwierciedlać same siebie. Christian Metz taki wariant
construction inescutcheon (konstrukcji samoodzwierciedlającej się) nazwał
doubly-self reflecting (podwójną samozwrotnością), zapożyczając pierwszy
z wymienionych terminów z języka heraldyki, w którym odnosił się on do
małej tarczy herbowej umieszczonej wewnątrz tarczy większej, reprodu-
kującej ją w każdym szczególe, ale w mniejszej skali21. „Znamienne –
zauważa przy okazji refleksji nad tym dziełem Jurij Łotman – że w filmach
współczesnych, w których zastosowano montaż taśmy barwnej i czarno-
białej, fragmenty barwne z zasady związane są z narracją fabularną, czyli
„sztuką”, a fragmenty czarno-białe odsyłają widza do rzeczywistości
pozaekranowej. Charakterystyczna, świadoma komplikacja tej korelacji
występuje w filmie Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż”. Konstruk-
cja filmu zasadza się na ciągłej zmianie rangi obrazów: jeden i ten sam
kadr może odsyłać zarówno do rzeczywistości pozaekranowej, jak i do
filmu fabularnego o tej rzeczywistości (autorem zdjęć był Witold Sobo-
ciński – T.M.). Widz nie jest tu zawsze uprzedzony, co ogląda – czy frag-
ment rzeczywistości przypadkowo uchwyconej przez obiektyw, czy też
fragment filmu skonstruowanego według prawideł sztuki”22. Sens tego
przesunięcia polegał na dążeniu reżysera, by operując „odbiciami” własnej
biografii twórczej (na przykład wspomnieniami o Wróblewskim i Cybul-
skim, cytatami z innych filmów, zrealizowanymi ujęciami, które nigdy nie
weszły do żadnego utworu, itp.), stworzyć alegorię własnego kina, które

21 Ch. Metz, Mirror Construction in Fellini’s 8 1/2, [w:] A Semiotics of the
Cinema: Film Language, New York 1974, s. 228–234.

22 J. Łotman, Semiotyka filmu, tłum. J. Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983,
s. 62.
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było, jest i zawsze będzie rozdarte między realizmem i symbolizmem,
a więc było, jest i będzie przede wszystkim sztuką, czyli daremną próbą
uchwycenia tego, co nieustannie się zmienia.

Technikę autotematyczną Wajda zastosował ponownie w filmie Piłat
i inni (Pilatus und andere – ein Film fur Karfreitag, prod. RFN, 1972),
opartym na motywach Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa, a ad-
resowanym do zachodniej zrewoltowanej młodzieży. Problem mitu, który
dzięki artystom przenika do rzeczywistości i niejednokrotnie ją później
zastępuje w świadomości społecznej, interesował reżysera od dawna, ale
ukazując historię Jeszui Ha-Nocri na tle realiów współczesnej Norymbergii,
dał wyraz przekonaniu (po raz pierwszy i jedyny wystąpił przez chwilę
na ekranie), że instrumentalne wykorzystywanie mitów w kulturze współ-
czesnej najczęściej powoduje w końcu degradację wyrażanych przez nie
autentycznych wartości.

Jak widać, w tym czasie twórca chętnie włączał się swoimi obrazami
ekranowymi do modnych wówczas na świecie nurtów filmowych. Świa-
dectwem tej tendencji jest w jego dorobku również fabularna groteska zaty-
tułowana Polowanie na muchy (1969). W tej ekranizacji opowiadania Janu-
sza Głowackiego reżyser podjął aktualnie żywo dyskutowane za granicą
problemy feminizacji mężczyzn i maskulinizacji kobiet. Mężczyźni na
ekranie właściwie nie mogli nic powiedzieć, ale też nie mieli nic ciekawego
do powiedzenia, dlatego tylko rozpieszczony chłopczyk powtarzał opowieść
– prowokacyjnie brzmiącą w kontekście Wajdowskiego myślenia o spra-
wach narodowych – o dziadziu, który „bzdnął w okopie i Niemcy się
poprzewracali”. Film miał swoich wiernych widzów w Polsce, ale wywołał
również dość nieoczekiwane reakcje. Zaczęto bowiem oskarżać Wajdę o
mizoginizm, przypominając, że już we wcześniejszych utworach upraszczał
portrety kobiet i łączył je z negatywną stroną tradycyjnego motywu Erosa
i Thanatosa23.

Ten zarzut mógł się wydawać wówczas dość wiarygodny, ponieważ
na ekranach kin pojawiła się wkrótce Brzezina (1970), adaptacja
opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, dramat niedopowiedzianych uczuć.
Jeden z jej bohaterów umierał na gruźlicę, ale miał niezwykle dużo sił
witalnych, drugi był zdrowy, ale po śmierci żony cierpiał na przewlekłą
depresję i miał awersję do kobiet. Obydwaj widzieli w pociągającej ich
kobiecie sojuszniczkę śmierci. Wajda, dzięki malarskim kadrom (zdjęcia
Zygmunta Samosiuka), znakomicie ukazał tę dialektykę stanów psycholo-

23 Zob. np. J. Pyszny, Kobieta w filmach szkoły polskiej, red. J. Trzynadlowski,
Wrocław 1976, s. 91–101.
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gicznych i procesy wzrastającego napięcia emocjonalnego między
wszystkimi bohaterami. Tym razem liczne aluzje i cytaty literackie i ma-
larskie, symbole i alegorie znowu wyraźnie układały się w ikonograficzno-
archetypiczny ciąg obrazów, mieszczący się dokładnie w późnomłodo-
polskiej wersji mitu o Erosie i Thanatosie, wersji, która utożsamiała kobietę
ze śmiercią24.

*
Wajda prowadził więc z odbiorcami grę dość skomplikowaną, ciągle

wzbogacał swój wizerunek o nowe elementy, które czasami przeczyły
wcześniejszym opiniom o nim i sytuowały jego filmy obok lub w opozycji
do dotychczasowych ujęć interpretacyjnych. Pod koniec następnego
dziesięciolecia zrealizował adaptację innego opowiadania Iwaszkiewicza,
Panien z Wilka (1979), i film pt. Dyrygent (1980). W obydwu kobiety były
pozytywnymi bohaterkami i bardziej niż mężczyźni kojarzyły się z tym
wszystkim, co w życiu jest piękne, fascynujące i żywe. W Pannach z Wilka
w postaci ramy narracyjnej twórca wykorzystał motyw doświadczania
starości – sfilmował autora pierwowzoru literackiego, co oznaczało, że
bohater akcji fabularnej, mężczyzna w średnim wieku, który głęboko
odczuwał dolegliwości związane z przekraczaniem życiowej smugi cienia,
sam pogodził się ze śmiercią. Wiktor od początku nie miał złudzeń, że
można przezwyciężyć czas. Szczególnie mocno potwierdzały to jednak jego
nieudane zbliżenia się do pięciu kobiet, ukazane na tle lekko odrealnionych
obrazów przyrody i wnętrz szlacheckiego dworku (zdjęcia Edwarda
Kłosińskiego) i przy akompaniamencie melancholijnej muzyki Karola
Szymanowskiego. Ideę naczelną tego filmu Wajda zilustrował w obrazie
dokumentalnym zatytułowanym Pogoda domu niechaj będzie z tobą (1979).

W Dyrygencie natomiast mąż, jeden z głównych bohaterów, był słabszy
charakterologiczne od żony i dlatego całkowicie utracił sympatię starego
dyrygenta (Johna Gielguda) i widzów. Przy okazji warto zauważyć, że tym
filmem Wajda uzupełnił inny fragment swojego wizerunku artysty. Wcześ-
niej doceniano bowiem jego wrażliwość literacką, plastyczną i teatralną,
nie zauważano jednak jego osobistego stosunku do muzyki. Te walory jego
osobowości twórczej docenił Ingmar Bergman, który napisał w telegramie
gratulacyjnym z okazji przyznania Wajdzie w roku 1990 europejskiej
nagrody Feliksa: „W jednym z twoich największych filmów; „Dyrygencie”,
stary mistrz pokazuje nam, że muzyka nie jest możliwa bez miłości. Twoja
muzyka w każdej chwili, w każdym kadrze promieniuje miłością do

24 Dokładniej uzasadniłem tę hipotezę interpretacyjną w szkicu Andrzej Wajda
– The Brich Wood, „Moveast” (Budapest) 1991, nr 1, s. 149–161.
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twojego zawodu, kraju i ludzi. Równocześnie jesteś jedynym z ostatnich,
którzy trwają w walce o kulturę europejską, wierni swojej wizji aż do
śmierci”25.

Wajdowska wizja kultury zawsze opierała się na ideach opowiadają-
cych się za wartościami wskazującymi drogę do prawdziwego rozpozna-
wania rzeczywistości. Dlatego artysta przede wszystkim czuł się zobowią-
zany do mówienia o kryteriach, na podstawie których powstają pozytywne
wartości. Walczył o nie szczególnie mocno za pośrednictwem swoich
filmów w latach siedemdziesiątych, w epoce Polski Gierkowskiej, gdy
społeczeństwo było pogrążone w osobliwej schizofrenii moralnej; inne po-
stawy prezentowało w życiu publicznym, a zupełnie inne w życiu pry-
watnym.

W Krajobrazie po bitwie (1970), utworze nakręconym na motywach
„obozowych i poobozowych” opowiadań Tadeusza Borowskiego, artysta
przedstawił Polaka doświadczonego okrucieństwami wojny w sytuacji
wyjątkowej, sytuacji, w której marzy on o powrocie do kraju i do
normalnego życia, ale odczuwa niemożność podejmowania decyzji
i działania, ponieważ jest zniszczony psychicznie i moralnie. Aby mógł
dokonać wyboru, musi najpierw zrozumieć, że po Auschwitz coraz
bardziej anachroniczne jest polskie patrzenie na historię przez pryzmat
dawnych zmitologizowanych wizji artystycznych o tematyce patriotycznej.
Dlatego w zupełnie groteskowej formie ukazał Wajda teatralną insce-
nizację „Matejkowskiego Grunwaldu” wystawianą w obozie dipisów.
Gubiła ona swój historyczny sens w feerii świateł i fajerwerków, wy-
pełnionej pasiakami więźniów i mundurami żołnierzy.

Totalnej krytyki polskich stereotypów myślowych dokonał twórca
w swoim drugim po Popiele i diamencie arcydziele filmowym, jakim była
niezwykle twórcza adaptacja Wesela (1973), dramatu Stanisława Wyspiań-
skiego z 1900 roku, w którym sceny realistyczne, rozgrywające się w we-
selnej, rozśpiewanej chacie w Bronowicach pod Krakowem, mieszały się
z widmami symbolizującymi rozdarte rany społeczeństwa, które marzy
o niepodległości. Wajda przedstawił w konwencji całkowicie przeestety-
zowanej (niezwykle piękne zdjęcia Witolda Sobocińskiego, nawiązujące
do bogatej ikonografii polskiego malarstwa XIX i XX w.) wielką fetę, w
czasie której chłopi i inteligenci bratali się ochoczo, ale ideę narodową roz-
budzoną w pijackim uniesieniu grzebali po przebudzeniu i wytrzeźwieniu
w swarach, melancholijnym nastroju i sennym otumanieniu. Ponownie

25 Cyt. za: Spotkałem wielu ludzi – mówił Andrzej Wajda, „Kino” 1991,
nr 4, s. 5.
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zbliża ich do siebie dopiero chocholi taniec przywodzący na myśl taneczne
błędne koło i romantyczny polonez często tańczony przez naród, który
nabrał nawyku czekania i dlatego długo zamykał sobie drogę do wolności.
Jak trafnie zauważył Kazimierz Wyka, Wesele Wajdy było najbardziej sur-
realistycznym dziełem, jakie powstało w Polsce: „Chyba – pisał – zbędne
podkreślać, jak dalece ulica Opatrzności 1109 (z filmu Anioł Zagłady Luisa
Bunuela z 1962 roku – T.M) równa się bronowickiej chacie.”26.

Z kolei Ziemia obiecana (1975), swobodna adaptacja realistycznej
powieści Władysława Reymonta, była wizją grozy piekielnej, jaka trawiła
dziewiętnastowieczną Łódź, duże miasto w okresie wczesnego kapitalizmu.
Wszystkie sekwencje miejskie zostały ukazane w tonacji intensywnego brą-
zu i ciemnej czerwieni oraz w estetyce brzydoty, tandetności i kiczowatości,
a spuentowane motywem pożaru i diableriami. Reżyser przeciwstawiał im
polską wieś oblamowaną zielenią murawy i zagajników, ale – podobnie jak
w Weselu – nie wyrażał żadnej nadziei związanej z ideą o lepszej
przyszłości kraju, bowiem spośród trojga dorobkiewiczów, Niemca, Żyda
i Polaka, tego ostatniego wybrał – wbrew intencji autora pierwowzoru –
na bohatera najbardziej negatywnego.

Pozytywnym wzorem człowieka szukającego sensu życia był natomiast
dla Wajdy bohater Conradowski, o czym świadczy Smuga cienia (1976),
utwór o podróży, która obrazuje los człowieka wystawionego na ciężką pró-
bę, ale zachowującego wiarę w możliwość działania i dzięki niej pokonu-
jącego w końcu wszelkie trudności. Było to jednak dzieło kontrowersyjne;
z jednej strony zostało pozbawione akcji filmowej (toczy się ona na żag-
lowcu stojącym przez kilka tygodni w zupełnej ciszy na nieruchomym
morzu), ale z drugiej strony okazało się niezwykle atrakcyjne filmowo ze
względu na swoistą estetyzację świata przedstawionego. Artysta ujął naj-
ważniejsze zdarzenia ekranowe w „estetyczny cudzysłów”. Dzięki niekon-
wencjonalnym technikom filmowania (np. zdjęcia robione pod słońce, uję-
cia wielokrotnie powtarzane itp.) przenosił nieustannie uwagę widza z nich
na wewnętrzne przeżycia kapitana, z konkretnego znaczenia obrazu wizu-
alnego w wymiar paraboliczny27.

*
Jednak filmem, który najbardziej w tym dziesięcioleciu poruszył

polskich i zagranicznych widzów, był Człowiek z marmuru (1977), utwór

26 K. Wyka, Nowe i dawne wędrówki po tematach, Warszawa 1978, s. 143.
27 Ten nietypowy zabieg opisałem dokładnie w szkicu Literature, Painting and

Film in Andrzej Wajda’s „The Shadow Line”, [w:] Conrad on Film, ed. by G. M.
Moore, Cambridge (w druku).
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zrealizowany przez Wajdę na podstawie powiadania napisanego prawie
dwadzieścia lat wcześniej przez Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Jednym
z głównych motywów było w nim manipulowanie sztuką z powodów
ideologicznych. Artyście udało się pokazać na ekranie, w jaki sposób
przenikają się wzajemnie koncepcje etyczne i estetyczne ze świato-
poglądami i ideami politycznymi. Tytuł, który bezpośrednio nawiązywał
do koncepcji sztuki socrealistycznej, stał się kluczem interpretacyjnym
uruchamiającym zespół odległych odniesień do rzeczywistości społeczno-
kulturowej kraju z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, całej następnej
dekady i połowy lat siedemdziesiątych. Bohaterem z minionej epoki był
Mateusz Birkut, murarz, niegdyś przodownik pracy socjalistycznej,
uwieczniony w rzeźbie przez jakiegoś dyspozycyjnego twórcę, który
dwadzieścia lat później został „wrogiem ludu”. Dochodzenie bohatera
do owej pomnikowości i jego późniejszy upadek oraz tragedie życiowe
zostały przedstawione na ekranie przez pryzmat doświadczeń Agnieszki,
która realizowała film o nim i o czasach, w których żył. Schemat
narracyjny „filmu o filmie” umożliwił Wajdzie dokonanie syntezy historii
Polski ostatniego dwudziestolecia na kilku płaszczyznach narracyjnych i
znaczeniowych. Gdy bohaterka poszukiwała w Muzeum Narodowym
socrealistycznego pomnika, przed oczami widzów pojawiały się zawie-
szone na ścianach gmachu płótna (m.in. Ziemia Ferdynanda Ruszczyca,
Błędne koło Malczewskiego i Podaj cegłę Aleksandra Kobzdeja),
symbolizujące przemiany, jakie zachodziły w polskiej rzeczywistości i
sztuce. Konteksty artystyczne pełniły w tym filmie rolę komentarza do
legendy o uczciwym, zwykłym Polaku, który pod presją bezwzględnej
ideologii znalazł się w fałszywej sytuacji.

Człowiek z marmuru był pierwszym polskim filmem w pełni poli-
tycznym, zupełnie nowatorskim i można powiedzieć, że radykalnie zmienił
oblicze naszego kina narodowego oraz stosunek widzów do niego. Obok
Personelu (1975) Krzysztofa Kieślowskiego i Barw ochronnych (1976)
Krzysztofa Zanussiego zalicza się go do niewielkiej grupy dzieł, które
zapoczątkowały w Polsce nurt kina społecznego protestu, nazwany później
przez reżysera Janusza Kijowskiego kinem moralnego niepokoju28.
Stworzyli je młodzi kontestatorzy, w większości skupieni wokół Andrzeja
Wajdy w zespole produkcyjnym „X”29. Tacy reżyserzy, jak Agnieszka
Holland, Janusz Kijowski, Feliks Falk, Piotr Andrejew, Wojciech Mar-

28 Zob. m. in. „L’Uomo di marmo” e il ruolo di Wajda, [w:] S. D’Arbela, Nuovo
Cinema Polacco, L’inquietudine e lo schermo, Da Wajda e Zanussi al. quarto
cinema, Roma 1981, s. 25–32.
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czewski, Barbara Sass i Janusz Zaorski dokonali ekranowego zapisu ów-
czesnej świadomości społecznej, ukazując schorzenia obyczajów i społe-
czeństwo w stanie rozkładu moralnego.

Młodzi twórcy doprowadzili formułę filmowego „realizmu opisowego”
do takiej skrajności, że idąc dalej w tym kierunku niewiele więcej można
byłoby jeszcze powiedzieć i przedstawić. Wajda patronował ich twórczości,
nigdy jednak nie był zwolennikiem fundamentalnych rozstrzygnięć
formalnych tylko w ramach poetyki realizmu i dlatego zajmował w tym
nurcie odrębne miejsce ze swoją własną, bardziej kreacyjną odmianą
„estetyki protestu”. Ale jego dwa obrazy fabularne, Bez znieczulenia (1978,
opowieść o dyspozycyjnym dziennikarzu, który został nieoczekiwanie
zaszczuty przez partyjnych mecenasów, kolegów z pracy i rodzinę i popełnił
samobójstwo) i Dyrygent – znalazły się w cieniu filmów zrobionych przez
kolegów należących do najmłodszego pokolenia artystów.

Widownia telewizyjna natomiast z dużym zainteresowaniem przyjęła
wtedy jego filmy dokumentalne i widowiska sceniczne. Wajda powrócił
do ulubionego przez siebie „teatru śmierci”, nasyconego historyzmem,
przenosząc wiernie na ekran spektakl teatralny Tadeusza Kantora zaty-
tułowany Umarła klasa (1977), w którym nakładały się na siebie wzajemnie
obrazy i formy stylistyczne z epoki romantyzmu, z okresu modernizmu, z
malarstwa Brunona Schulza i Witolda Wojtkiewicza, z mitologii, historii
Żydów i Biblii. Bardzo oryginalnym filmem o sztuce było natomiast Za-
proszenie do wnętrza (1978), dokument przedstawiający zbiory polskiej
sztuki ludowej zgromadzone w warszawskiej wilii przez zachod-
nioniemieckiego dziennikarza, Ludwiga Zimmerera. Prawdziwym wyda-
rzeniem artystycznym stała się zaś premiera Nocy listopadowej (1978), dra-
matu Wyspiańskiego ukazującego powstanie narodowe (1830), nad którego
klęską zaciążyła klątwa mitologii, teatru i genius loci największego war-
szawskiego ogrodu. Wajda zrealizował wspaniały wizualny „poemat Ła-
zienek”. W ogrodach zainscenizował zdarzenia historyczne, które przeni-
kały się (dosłownie, za pomocą montażu elektronicznego) z akcją toczącą
się na Olimpie wśród mitologicznych bóstw. Niezwykłym przedsięwzię-
ciem inscenizacyjnym był również serial teatralny zatytułowany Z biegiem
dni, z biegiem lat (1980), zrealizowany na motywach dziewięciu sztuk z
lat 1974–1915. Tym razem reżyser przedstawił krakowskie mieszczaństwo
w czasie, gdy powstawał prąd kulturalno-artystyczny nazwany później
Młodą Polską. Próbował odtworzyć na małym ekranie klimat Krakowa,
miasta-sanktuarium, w którym na przełomie wieków powstawały liczne

29 Zob. W. Wertenstein, Zespół filmowy „X”, Warszawa 1991.
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filozofie „absolutu”, „nagiej duszy”, „chuci”, nirwany oraz koncepcje
historiozoficzne i polityczne wypływające z dziedzictwa faktograficznego
malarstwa Jana Matejki.

Gdy w roku 1980 powstał Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność”,
Wajda po raz pierwszy zrobił film na zamówienie. O realizację Człowieka z
żelaza (1980) poprosili go jego wierni widzowie, gdańscy stoczniowcy,
założyciele Związku. Dramatyczne losy syna Mateusza Birkuta ujął twórca
w formę filmu propagandowego i niewątpliwie poniósł porażkę artystyczną,
ale dzieląc się z rodakami i widzami zagranicznymi wiedzą o roli mechanizmów
historii w teraźniejszości, bez wahania i żalu poświęcił swój talent sprawie,
którą zajmował się całe życie. Człowiek z żelaza, który otrzymał Złotą Palmę
na festiwalu filmowym w Cannes, zamknął w symboliczny sposób kino
moralnego niepokoju, ale przede wszystkim stał się dziełem profetycznym.
Wajda zastosował strategię jasnowidza, w wątpliwość podawał bowiem w
zakończeniu utworu szczerość władzy podpisującej z robotnikami umowę
społeczną. Niestety, sprawdziła się jego przepowiednia. Kilka miesięcy po
premierze filmu ogłoszono w Polsce stan wojenny i zaczął się jeden z
najbardziej ponurych okresów w jej powojennych dziejach.

*
Dwa lata później, za granicą, Wajda dokonał adaptacji Dantona (1983),

dramatu scenicznego Stanisławy Przybyszewskiej o Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, umieszczając w niej wiele aluzji do polskich realiów. Opowieść
o sprawowanej w imieniu ludu dyktaturze, która stała się w pewnym
momencie tyranią, wzbudziła znacznie mniej kontrowersji w kraju niż we
Francji. Twórca bardzo wyraźnie nawiązywał do niedawnych i aktualnych
doświadczeń Polaków za pośrednictwem postaci tytułowego bohatera, wyi-
dealizowanego trybuna ludowego i postaci malarza Jacquesa-Louisa Davida
(kreacja Franciszka Starowieyskiego, wybitnego polskiego malarza), posłu-
sznego kronikarza rewolucji, który – być może wbrew woli reżysera –
uosabiał jako artysta wykonujący polecenia Robespierre’a (zamalowywał na
obrazie postać Dantona skazanego na śmierć) postawę twórcy kolaboranta.
W tym czasie właśnie niewielka grupa twórców kolaborantów skutecznie
więziła przecież polskie kino w szponach realnego socjalizmu.

Po dziesięciu latach w jednym z wywiadów prasowych Wajda szczerze
wyznał, „że stan wojenny był największym nieszczęściem, jakie zdarzyło się
w Polsce. Wszystkie dzisiejsze podziały, wszystko, co jest dziś mętne w
naszej polityce i naszej sztuce – to jest konsekwencja stanu wojennego.
Polska się wtedy rozpadła i do dziś nie może się scalić. Dla mnie to były
stracone lata. Wszystko, co zrobiłem po „Dantonie”, uważam za filmy
zmarnowanych możliwości. [...] straciłem wtedy talent do komunikowania
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się z widownią30.
Bez wątpienia potwierdzały ten dramat artysty reakcje widzów i krytyki

na Miłość w Niemczech (Eine Liebe im Deutchsland, 1983), nieudaną
adaptację powieści Rolfa Hochhutha, ukazującą okrutną codzienność lat
wojennych, gdy ideologia zabraniała prawa do miłości (opowieść o tra-
gicznym związku Niemki z Polakiem przymusowo wywiezionym do pracy
w Rzeszy), Kronikę wypadków miłosnych (1986), wierną i błyskotliwą ekra-
nizację powieści Tadeusza Konwickiego o smutnej miłości maturzystów
we wrześniu 1939 roku, wyrażającą przeczucia zbliżającej się apokalipsy,
oraz Biesy (1988) i późniejszą Nastasję (1994), bardzo osobiste trawestacje
prozy Fiodora Dostojewskiego.

Po zmianie ustroju społeczno-politycznego, gdy polskiemu społe-
czeństwu udało się otworzyć drogę do wolności, Wajda został senatorem, co
było w zasadzie naturalną konsekwencją jego wcześniejszych wyborów
artystycznych i ideologicznych. Ale do dnia dzisiejszego nie odzyskał
poczucia, że kręci filmy w imieniu i dla jakiejś określonej grupy polskich
widzów. Korczak (1990), film o pedagogu i lekarzu Henryku Goldszmicie,
który z uporem budował pomosty między Polakami i Żydami i poszedł na
śmierć do komory gazowej razem ze swoimi wychowankami, nie wywołał
w Polsce oczekiwanego przez twórcę rezonansu, był niesłusznie bardzo
atakowany przez niektóre środowiska żydowskie za granicą. Frekwencyjną
i artystyczną porażkę Pierścionka z orłem w koronie twórca przeżył głęboko:
„było to zderzenie czołowe. Katastrofa.” – powiedział. Chyba powtórzyłby
te słowa, komentując losy Wielkiego Tygodnia.

Tadeusz Miczka

30 Wajda: albo „Pana Tadeusza”, albo „Pannę Nikt”, „Kino” 1995, nr 2, s.9.

Kadr z filmu „Człowiek z marmuru”.
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1
Günter Grass zadebiutował powieścią Blaszany bębenek (1959), która

wkrótce stała się bestsellerem na rynku księgarskim w kraju i za granicą.
Mimo iż powieść ta przyjęta została entuzjastycznie, pojawiały się
również głosy bardzo krytyczne. Blaszany bębenek był bowiem
przedmiotem ostrej krytyki przede wszystkim ze strony kręgów
konserwatywnych (czy wręcz nacjonalistycznych), pomawiających autora
o brak poszanowania narodowych świętości, o nihilizm, cynizm oraz
wykroczenia przeciwko dobremu smakowi. Konsekwencją takich reakcji
było cofnięcie przyznanej autorowi Literackiej Nagrody miasta Bremy
(1959) przez senat miasta. Równie negatywnie komentowane były kolejne
utwory tego autora: opowiadanie Kot i mysz oraz powieść Psie lata.1

Powodem tak sprzecznych opinii były historyczne uwarunkowania, które
dla Grassa stają się punktem wyjścia jego pisarstwa, a przede wszystkim
fakt, że w okresie hitleryzmu cały naród zaczyna mówić – jak określa to

Anna Majkiewicz

Jêzykowe innowacje w prozie Güntera Grassa
– na przyk³adzie trylogii gdañskiej

Günter Grass (ur. 1927 w Gdańsku), niemiecki pisarz, poeta, rzeźbiarz, grafik.
Do najważniejszych jego utworów należą „Blaszany bębenek” (1959), „Kot i mysz”
(1961), „Psie lata” (1963), „Turbot” (1977), „Szczurzyca” (1986). W roku 1999
Günter Grass otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości,
a szczególnie za ostatnią książkę „Moje stulecie” („Mein Jahrhundert”, 1999).
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Victor Klemperer – „nowym” językiem2. Nowy sposób mówienia „wśliz-
giwał się w ciało i krew tłumu pojedynczymi słowami, zwrotami, formami
zdań, które [narodowy socjalizm] narzucał przez milionkrotne ich powta-
rzanie i które były przejmowane mechanicznie i nieświadomie.”3. Zja-
wisko bezrefleksyjnego, nieświadomego poddawania się nowomowie nazi-
stowskiej nadal pozostawało tematem tabu w powojennej rzeczywistości
Niemiec. Autor Blaszanego bębenka sięga po temat obłożony tabu, aby
w ten sposób zdemaskować klisze językowe, obnażyć mechanizmy dzia-
łania stereotypu, czyli postawić (niemiecki) język nowomowy w stan
oskarżenia. Günter Grass wybiera przy tym własną drogę. Świadomy
perswazyjnych możliwości języka, kształtuje swoją literacką wypowiedź
tak, że zaskakuje ona swoją „innością”, często wzbudzającą negatywne
uczucia u czytelnika. Odchodząc od języka skodyfikowanego, wychodzi
poza jego normatywny charakter i w sposób kreatywny wyzyskuje tkwiące
w nim możliwości.

Wyrazem takiej postawy jest nieprzestrzeganie zasad łączliwości wyra-
zów, wynikającej z ich semantyki, zasad składniowej budowy wypowiedzi,
które – jako charakterystyczne zabiegi w planie wyrażania – zakreślają
specyfikę idiolektu autora Blaszanego bębenka (neologizmy, złożenia). To
Grassowski sposób na artykulację stosunku do otaczającego świata,
stosunku niepozbawionego krytycyzmu i sarkazmu, ale to też przede
wszystkim próba wyjścia poza nowomowę.

2
Występowanie zjawisk rzadkich, nie odwołujących się bezpośrednio

do znanych odbiorcom określonych „schematów” literackich (językowych)
powoduje, że utwór przekracza horyzont czytelniczych oczekiwań4, gdyż
poprzez swój indywidualny charakter kwestionuje go. Jednocześnie

1 Dokumentację wypowiedzi krytycznych zawiera praca Von Buch zu Buch –
Günter Grass in der Kritik. Eine Dokumentation, Hrsg. G. Loschütz. Neuwied,
Berlin 1968.

2 V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, Przeł. J. Zychowicz. Kraków–Wrocław
1983, s. 23.

3 Tamże, s. 23.
4 Jauss wyraźnie zaznacza, że specyfika literackiego arcydzieła polega na

przekraczaniu horyzontów oczekiwań [Erwartungshorizont] czytelnika. Termin ten
przejął od Mannheima i przeniósł na grunt literatury. Por. H. R. Jauss, Historia
literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze, przeł. R. Handke. „Pamiętnik
Literacki” 1972, z. 4, s. 280. Por. także R. Handke, Utwór fabularny w perspektywie
odbiorcy, Wrocław 1982, s. 181–195. Handke wprowadza kategorię horyzontu
oczekiwań, rozbudowując w ten sposób na gruncie polskim koncepcję Jaussa.
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„sposób, w jaki dzieło literackie [...] przerasta, zawodzi lub niweczy ocze-
kiwania swojej pierwszej publiczności – dostarcza jawnego kryterium dla
ustalania jego wartości artystycznej.”5. Taką odrębnością pod względem
formy i treści charakteryzują się – na poziomie warstwy językowej – słowa
nowe, okazjonalizmy, skutecznie rozbijające schematy językowe. Po zabieg
wprowadzania nowych słów bądź niespotykanych połączeń wyrazowych
sięga autor, gdy chce uzyskać większą spójność tekstu i zarazem nie znaj-
duje odpowiedniego elementu w systemie semantycznym języka. Rolę po-
mostu pomiędzy nadawcą a odbiorcą, ułatwiającego właściwe – czyli zgod-
ne z intencją nadawcy – zrozumienie nowo wykreowanego neologizmu,
pełni kontekst. Jego rola – jak twierdzi Krystyna Waszakowa – jest tym
większa, im mniej typowymi środkami został utworzony dany neologizm
oraz im bardziej skondensowana jest jego struktura6. Nie jest to jedyna
funkcja neologizmów w prozie Güntera Grassa. Zdefiniowanie różnorakich
funkcji, zdeterminowanych otoczeniem, stanie się przedmiotem kolejnych
rozważań. Przedstawione zostaną one na materiale utworów składających
się na tzw. trylogię gdańską: dwóch powieści Blaszany bębenek i Psie lata
oraz opowiadania Kot i mysz7.

3
Wykorzystując możliwości ojczystej mowy, Günter Grass sięga po

różnorodne techniki tworzenia nowych form i ich nowych znaczeń (z wyzy-
skaniem systemu języka). Wprowadzając w swoje prozatorskie teksty całą
gamę neologizmów, stanowiących świadectwo kreatywnego stosunku do
języka, jednoznacznie zakreśla granice swojego idiolektu. Posługiwanie się
słowami „nowymi” stanowi wyraźną cechę jego stylu. Innowacja na po-
ziomie leksykalnym służy nie tylko ukazaniu możliwości języka, jak zwyk-
ło się nazywać tę cechę Grassowskiego stylu w wielu pracach niemieckich
badaczy8. Oddaje ona złożoność przedstawianego świata, wartościuje go

5 H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie..., s. 280.
6 Por. K. Waszakowa, Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych, [w:]

Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, s. 22.
7 Podstawa źródłowa: Die Blechtrommel. Werkausgabe in zehn Bänden, Bd.

II, Luchterhand Darmstadt 1987; Die Katz und Maus, Werkausgabe in zehn Bänden,
Bd. III, Luchterhand Darmstadt 1987; Hundejahre, Werkausgabe in zehn Bänden,
Bd. III, Luchterhand Darmstadt 1987; Blaszany bębenek, przeł. Sławomir Błaut.
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991; Kot i mysz, przeł. I. i E. Naganowscy,
Warszawa 1963; Psie lata, przeł. S. Błaut, Gdańsk 1990.

8 Por. T. Angenendt, Wenn Wörter Schatten werfen. Untersuchungen zum
Prosastil von Günter Grass, Frankfurt am Main, New York 1995, s. 45.
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i pozwala traktować wszelkie zmiany w zakresie kształtu słów jako wysoce
sfunkcjonalizowany model różnych odmian neologizmów, pojawiających
się w prozatorskiej twórczości Güntera Grassa. W niniejszym artykule za-
prezentowane zostaną – najczęściej stosowane przez tego autora – neolo-
gizmy nominalne.

Neologizmy rzeczownikowe swoją formą wskazują na charakterystycz-
ny i powszechny proces tworzenia nowych słów, wynikający z potrzeby
nazywania rzeczy nowej. Jako elementy tekstu literackiego stanowią jednak
również przykład neologizmu poetyckiego, który „często zastępuje, całkiem
niepotrzebnie z praktycznego punktu widzenia, potoczną nazwę znanej
rzeczy; powstaje, aby w ten sposób zwrócić uwagę na sam fakt twórczości
językowej.”9. Sugerowane przez Mukařowský’ego rozdzielenie neologiz-
mów nominalnych (zwanych przez badacza nominatywnymi) od poetyc-
kich, czyli stylistycznie nacechowanych10, w przypadku językowych nowo-
tworów Grassa może zostać spełnione jedynie poprzez określenie przydanej
im w utworze funkcji. Jako nacechowane będą spełniały – bez względu
na ich formalną strukturę – wymogi stawiane neologizmom poetyckim, któ-
rym przypisane zostają różnorodne funkcje. W przypadku rzeczowniko-
wych neologizmów, stanowiących odmianę złożenia (compositum), można
mówić o wyraźnej funkcji uwydatniającej, wynikającej z potrzeby ekono-
mii języka11. Potwierdzają to liczne złożenia w Psich latach, które powstały
poprzez połączenie rzeczownika z przymiotnikiem lub poprzez utworzenie
słów pochodnych, najczęściej od formy czasownikowej:

Złożenie wprowadza komizm sytuacji poprzez zestawienie włosków z parą
wydobywającą się z nosa. Efekt taki wzmaga jednowyrazowa struktura, służąca
podkreśleniu kontrastu (por. „Naslochhaare” – „Dampf”). Ze względu na słowo-
twórcze ograniczenia polszczyzny w takiej sytuacji nie zostaje zachowana forma
złożenia.

9 J. Mukařovský, O języku poetyckim, przeł. W. Górny, [w:] Praska szkoła struk-
turalna w latach 1926-1948, red. M. R. Mayenowa, Warszawa 1966, s. 175.

10 Ten rodzaj neologizmów nazywa Stanisław Grabias neologizmami stylistycz-
nymi, por. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997, s. 201.

11 Uwydatniającą funkcję neologizmu wprowadza Stanisław Grabias, por. S.
Grabias, Język w zachowaniach..., s. 204.

[...] entfuhren ihr keine Nasloch-
haare, sondern Dampf. (Hundejahre,
s. 164)

[...] buchnęły z niej już nie włoski
z nosa, lecz para.  (Psie lata, s. 24)
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Omowna, dwuwyrazowa forma w wersji polskiej osłabia silną ekspresywność
oraz pejoratywne nacechowanie oryginalnego złożenia.

Zdanie to pojawia się we fragmencie opisującym nadejście odwilży i w ten
sposób umotywowane jest pojawienie się „odwilżowego” księżyca. Tłumacz wyko-
rzystał odpowiedni (i adekwatny) neologizm przymiotnikowy. Dlatego zachował
obraz (metaforyczność względem kontekstu) i oddał kreatywność sformułowania
oryginału mimo rezygnacji ze złożenia.

W tłumaczeniu polskim po części zachowane zostaje inne obrazowanie orygi-
nału poprzez zestawienie dwóch słów, z których przymiotnik jest rzadko używany.

Przytoczone neologizmy konfrontują czytelnika z fikcyjnym światem,
który zwykle dostępny jest jedynie za pośrednictwem opisu wyrażonego
wieloma zdaniami podrzędnymi12. Kondensacja treści za pomocą nowych
słów przekonuje o przypisaniu im wyraźnej funkcji uwydatniającej, pro-
wadzącej do szczególnej oszczędności środków wyrazu. Wprowadzone neo-
logizmy są przejrzyste i komunikatywne, gdyż czytelne pozostają znaczenia
ich części składowych. Powstaje pytanie, czy tak wprowadzony neologizm
tożsamy jest z istniejącą w języku standardowym strukturą, odnoszącą się do
tego samego elementu świata przedstawionego. Samo istnienie neologizmu –
stylistycznie nacechowanego i ekspresywnego – kwestionuje taką tożsa-
mość. Złożona budowa neologizmu – ze względu na swoją skrótowość i
ekspresywność – uzyskuje również inny walor. Umiejscowienie złożenia w
standardowej wypowiedzi – poprzez komiczne spięcie wywołane różnorod-
nością zestawionych elementów – prowadzi do groteskowego wyekspono-
wania opisywanej sytuacji:

[...] wobei er nie vergaß, sich sel-
ber zu geben, selbst wenn er mit dem
glasigen Rest in mümmelndem Altmän-
nermund noch nicht fertig war. (Hun-
dejahre, s. 287)

[...] przy czym profesor nie zapo-
minał nigdy o poczęstowaniu samego
siebie, nawet jeśli nie uporał się jeszcze
ze szklistą resztką w mamlających star-
czych ustach. (Psie lata, s. 120)

Und schließlich gab es, mit Pausen
dazwischen, einen aufgeblasenen Tau-
wettermond. (Hundejahre, s. 401)

A w końcu pojawił się, zasłaniany
od czasu do czasu, pyzaty odwilżowy
księżyc. (Psie lata, s. 208)

Nicht mehr ragten düster zwölf
Achtkommaachtgeschütze vor lauem
Zapfenstreichhimmel. (Hundejahre, s.
506)

Dwanaście osiemdziesiąt ósemek
nie sterczało już mrocznie na tle ciep-
łego capstrzykowego nieba. (Psie lata,
s. 289)

12 Por. T. Angenendt, Wenn Wörter Schatten werfen..., s. 169, s. 46.
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Zastosowany neologizm uzyskuje nie tylko pejoratywne (ujemne) nacechowa-
nie, lecz również komizm poprzez porównanie loków do korkociągu. Porównanie,
a więc i komiczny efekt, zostaje pominięte w polskim tłumaczeniu.

Neologizm ten rozpoznaje tłumacz jako pejoratywnie nacechowany i oddaje
w polszczyźnie za pomocą niby-złożenia, wykorzystując znaki interpunkcyjne (łącz-
niki). To częsty sposób oddawania złożeń w polskich przekładach Grassa.

Pojawiający się w opisywanej sytuacji neologizm na określenie osoby zjada-
jącej wiśnie nacechowany jest ujemnie. Taka konotacja zachowana jest również w
polskim tłumaczeniu – forma nominalna powstała przez złożenie rzeczownika pestka
i czasownika pluć (z wykorzystaniem derywacji fleksyjnej).

Uzyskana poprzez użycie neologizmów satyryczność obrazu przedsta-
wianej rzeczywistości szczególnie wyraźna jest we fragmentach, w których
Grass sięga po odmianę neologizmu nominalnego, dla którego podstawą
słowotwórczą jest czasownik. Poprzez wykorzystanie mało produktywnego
prefiksu Ge-13, za pomocą którego można utworzyć nazwy rzeczowników

Oskar hätte besser vor dem Hoch-
altar oder unverbindlich neben dem
Beichtsuhl verweilt als in der Nähe
dieser zwei recht altklug und ihm ersch-
reckend ähnlich dreinblickenden Kna-
ben. Natürlich hatten sie blaue Augen
und sein kastanienbraunes Haar. Es hät-
te nur noch gefehlt, daß der bildhauern-
de Friseur den beiden Oskars Bürstenfri-
seur gegeben, ihnen die albernen Kor-
kenzieherlocken abgeschnitten hätte.
(Blechtrommel, s. 166)

Byłoby lepiej, gdyby Oskar pozo-
stał przy głównym ołtarzu albo niezo-
bowiązująco koło konfesjonału niż w
pobliżu tych dwóch nad wiek mądrych
i przerażających, podobnych do niego
chłopców. Naturalnie mieli niebieskie
oczy i jego kasztanowate oczy. Brako-
wało tylko, żeby rzeźbiący fryzjer dał
im ostrzyżoną na jeża czuprynę Oskara,
obcinając głupie kręcone loczki. (Bla-
szany bębenek, s. 119)

Vor ihm halten Büroschlußmän-
ner ihre Hüte fest und wagen nicht,
hinter sich. Die hinter sich blickten,
haben jemand im Rücken. (Hundejahre,
s. 690)

Przed nim mężczyźni-co-wyszli-z-
biur przytrzymują kapelusze i nie śmią
się za siebie. Ci, co oglądają się za sie-
bie, mają kogoś za plecami. (Psie lata,
s. 429)

Denn die Tüte hate alle Wut her-
gegeben. Der Kirschkernspucker kann
sie fallen lassen. (Hundejahre, s. 691)

Bo torebka wyzbyła się całej
wściekłości. Pestkopluj może ją wy-
rzucić. (Psie lata, s. 430)

13 Por. W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache,
Tübingen (2. Auflage) 1995, s. 200.
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abstrakcyjnych pochodnych od czasownika, powstaje grupa silnie nacecho-
wanych neologizmów utworzonych zgodnie z tendencjami słowotwórczymi
niemczyzny. Przez swoją systemowość (powielenie słowotwórczego sche-
matu) stanowią one przykład neologizmów potencjalnych – jak nazywa je
Stanisław Grabias14 – w które wpisana jest możliwość przetrwania w za-
sobie leksykalnym języka. Na uwagę zasługuje fakt, że powyższe formy
(powstające w drodze derywacji odczasownikowej) powodują ujemne
konotacje.15

Ujemnie nacechowane neologizmy wzmocnione zostają zdrobniałymi formami,
eksponującymi dodatkowo groteskowy charakter opisywanego mieszkania. Jedno-
cześnie to zręcznie ukryta aluzja do mieszczańskiego stylu życia, na co wskazują
słynne lalki porcelanowe (Käthe-Kruse-Puppen) jako symbol drobnomieszczańskiej
kultury początku wieku. Możliwość oddania w polszczyźnie takich nacechowanych
neologizmów dają konstrukcje zdrobniałe, deminutywno-hipokorystyczne16. Za taką

Alles Inventar der Schefflerschen
Bäckerwohnung im Kleinhammerweg
beleidigte mich. Diese Zierdeckchen,
wappenbestrickten Kissen, in Sofaecken
lauerden Käthe-Kruse-Puppen, Stoff-
tiere, wohin man auch trat, Porzellan,
das nach einem Elefanten verlangte,
Reiseandenken in jeder Blickrichtung,
angefangenes Gehäkeltes, Gestricktes,
Bestricktes, Gefolchtenes, Geknotetes,
Geklöppeltes und mit Mausezähn-
chen Umrandetes. Zu dieser süß-
niedlichen, entzückend gemütlichen,
erstickend winzigen, im Winter
überheizten, im Sommer mit Blumen
vergifteten Behausungen fällt mir nur
eine Erklärung ein. Gretchen Scheffler
hatte keine Kinder, hätte so gerne
Kinderchen zum Bestrickten gehabt,
hätte, ach lag es an Scheffler, lag es an
ihr, so zum Auffressen gerne ein
Kindchen behäckelt, beperlt, umrandet
und mit Kreuzstrichküßchen besetzt.
(Blechtrommel, s. 100)

Całe urządzenie piekarskiego
mieszkania Schefflerów na Kuźniczkach
raziło mnie. Te ozdobne serwetki, po-
duszki wyszywane w herby, lalki cza-
jące się w rogach kanapy, szmaciane
zwierzęta, gdziekolwiek się człowiek
nie ruszył, porcelana, która wołała o sło-
nia, pamiątki z podróży w każdym
kącie, rozpoczęte robótki szydełkiem,
na drutach, wyszywanki, plecionki,
supełki koronki i lamówki w ząbki.
Dla tego śliczniutkiego, zachwycająco
przytulnego, dławiąco małego, zimą
przegrzanego, latem zatrutego kwiatami
mieszkania przychodzi mi do głowy
tylko jedno wytłumaczenie: Gretchen
Scheffler nie miała dzieci, tak bardzo by
chciała mieć dzieciaczki, żeby im robić
na drutach – czy to była wina
Schefflera, czy jej – jakże chętnie
obszywałaby dzidziusia, zasypywałaby
haftami, lamówkami, krzyżykowymi
całuskami. (Blaszany bębenek, s. 74)

14 Por. S. Grabias, Język w zachowaniach..., s. 205.
15 Por. W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung..., s. 208.
16 Por. S. Grabias, Język w zachowaniach..., s. 214.
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możliwością przemawia fakt, iż sam tłumacz wprowadza formy deminutywne (por.
„śliczniutkiego”), zgodnie z intencją oryginału. W taką interpretację wpisywałyby
się kolejne przymiotniki, składające się na pejoratywnie nacechowany opis wyglądu
mieszkania (por. „entzückend gemütlichen”). W polskiej wersji implikowane tu
negatywne odczucia nie posiadają aż takiej siły wyrazu (por. „zachwycająco
przytulnego”). Ponadto sugestia wyjaśniająca przyczynę, dlaczego Schefflerowie
nie mieli dzieci, wyeksponowana w oryginale użytym powtórzeniem, w polskiej
wersji nie została dostatecznie wzmocniona poprzez niezachowanie figury
powtórzenia (por. „czy to była wina Schefflera, czy jej”).

W ten sposób neologizmom przypisana zostaje jeszcze jedna funkcja.
Służą one celom humorystycznym oraz ironicznym. Efekt komiczny osiąg-
nięty zostaje poprzez nagromadzenie form rzeczownikowych, które wzma-
gają wrażenie groteskowości opisywanej sytuacji. Jednocześnie zwierają
one silny ładunek wartościujący, implikując krytyczne nastawienie wobec
przedstawianego świata. Taką funkcję przypisuje Günter Grass również
okazjonalizmom, przy tworzeniu których wykorzystuje formanty (elementy
słowotwórcze). Dlatego sięga po produktywne elementy, by skontrastować
zjawiska opisywanej sytuacji, a poprzez to – by oddać komizm wpisany
w daną sytuację:

Wprowadzony w oryginale przedrostek „entgegen-” [wbrew, naprzeciw] przy
formie czasownikowej „entgegenkommen”, stanowi podstawę dla zbudowania
analogii w opisie nadchodzenia (z naprzeciwka) Ingi. Forma oddana zostaje
w polskim tłumaczeniu imiesłowem, czyli formą odczasownikową (por. „lgnąć”,
‘przylepiać się do czegoś’; przenośnie: ‘czuć do kogoś sympatię’), którego użycie
może być motywowane finałem opisywanej sytuacji, tj. wpadającej między piersi
pestki.

Nun spuckt er Kirschen in Rich-
tung Verabredung. Entgegenkommen-
de Leute müssen ausweichen. [...] Wind
im Ingekleid pinselt die Fummelknie,
Gegenknie: Entgegenlächeln und Ent-
gegenkommen, viereinhalb italienische
Sandalenchrittchen: Da triff es sie
zwischen die Gegenbrüste; aber Inge
Sawatzki, durch nichts umzuwerfen,
bleibt tapfer und stehen ([...]) Denn die
Tüte hat alle Wut hergegeben. Der
Kirschkernspucker kann sie fallen
lassen. (Hundejahre, s. 690-691)

Pluje teraz pestkami w kierunku
umówionego spotkania. Ludzie z na-
przeciwka muszą schodzić z drogi. [...]
Wiatr w Ingokiecce muska niespokojnie,
lgnące kolana; lgnący uśmiech, lgnące
wyjście naprzeciw, cztery i pół kroczki
we włoskich sandałkach: a tu pac
między lgnące piersi; ale Ingi Sawatzki
nic nie zetnie z nóg, trzyma się prosto i
dzielnie [...]. Bo torebka wyzbyła się
całej wciekłości. Pestkopluj może ją
wyrzucić. (Psie lata, s. 430)
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Akapit, w którym pojawia się powyższy fragment, stanowi swoistą
wariację na temat zjadania wiśni. Opis doprowadzony zostaje niemal do
absurdu, gdy poszczególne osoby, pojawiające się w finale, przywołane
zostają zasadą pars pro toto. Z naprzeciwka nie nadchodzi bowiem Inga,
jak wcześniej inni ludzie (por. „entgegenkommmende Leute”), lecz jej
kolana, uśmiech i biust (por. „Gegenknie”, „Entgegenkommen”, „Entge-
genlächeln”, „Gegenbrüste”). Wykorzystana tu morfologiczna forma
„entgegen” oraz element „gegen”, stanowiący jej podstawę słowotwórczą,
uzyskuje w tym kontekście stylistyczną ważność. Pokawałkowanie postaci
i przywołanie trzech elementów jej ciała buduje rodzaj napięcia, którego
rozwiązaniem jest moment kulminacyjny opisywanej sytuacji. Metonimicz-
ny sposób opisu przedstawianej osoby koresponduje z zabawnym i pełnym
humoru finałem, zawierającym elementy wartościujące postawę Materna.
Nazwanie go „pestkoplujem” jednoznacznie wskazuje na negatywną ocenę
jego postępowania. Wykorzystanie możliwości, jakie daje stylistyczne
nacechowanie form słowotwórczych (tu: morfologicznych i leksykalnych)
służy oddaniu sytuacji pełnej komizmu oraz ocenie występujących postaci.

Nominalne złożenia – poprzez swoje negatywne nacechowanie –
nadają wypowiedzi charakter wartościujący, gdyż służą ocenie poszcze-
gólnych elementów świata przedstawionego, wskazując jednocześnie na
zjawiska stanowiące przedmiot krytyki autora powieści. Takiemu
sposobowi demaskacji podlegają dwie sfery życia w okresie Trzeciej
Rzeszy, których przywołanie służyło propagandzie nazistowskiej do celów
agitacyjnych oraz quasi-dydaktycznych. Pierwszą, prywatną, stanowi
aktywność sportowa, jako dziedzina, w której silnie manifestował się
kult ciała (siły fizycznej, agresji) oraz druga, publiczna, czyli technika –
ale z obszaru militarnego – jako symbol rozwoju i potęgi ekonomicznej.
Łączny zapis słownictwa związanego ze sportem oraz nazewnictwa
technicznego (zinstytucjonalizowanego, militarnego) jest aluzją do stylu
nominalnego, charakterystycznego dla perswazyjnej retoryki propagandy
tamtego okresu.

W celu stworzenia negatywnie nacechowanego złożenia autor posłużył się
dodatkowo znakiem łącznika, co jednoznacznie przekonuje o istnieniu strategii

[...] selbst Weihrauch und Wach-
skerzenduft übertönte nicht immer und
nie genug den Kreide-Leder-Turner-
Mief vergangener Jahre und Hallen-
handballmeisterschaften. (Katz und
Maus, s. 16)

[...] nawet woń kadzidła i świec
woskowych nie zawsze i w niedo-
statecznej mierze zagłuszała stęchły za-
pach kredy, skóry i potu gimnastyków
z ubiegłych lat i mistrzostw w piłce
ręcznej. (Kot i mysz, s. 23)
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wartościowania wyrażonego graficznym zapisem. Wersja polska nie oddaje takiego
zabiegu.

Złożenia te – mimo iż są obecne w języku niemieckim jako określenia
neutralne – w kontekście narracji uzyskują ujemne nacechowanie, co po-
zwala traktować je jako dodatkowe wzmocnienie implicite zawartego ła-
dunku wartościującego przekazywanych treści. W taką interpretację wpisują
się przede wszystkim określenia, nawiązujące do sytuacji i wydarzeń wo-
jennych. Nacechowane złożenia z przypisaną im wartościującą funkcją od-
naleźć można również w Blaszanym bębenku:

W polskim tłumaczeniu nie zostaje zachowana łączna pisownia. Ponadto tłu-
macz posługuje się techniką dookreślania historycznego kontekstu, poprzez wskaza-
nie roku. Taki zabieg stoi w sprzeczności z autorską tendencją do zachowania
rodzaju otwartości, pozwalającej rozpatrywać historyczny kontekst jako marginalny
względem zdarzeń opisywanych w narracji. Osłabienie referencyjności tekstu jest
częstą techniką stosowaną przez Grassa (por. Kot i mysz, Psie lata).

W swojej krytyce Günter Grass idzie dalej, uznając ironię za najlepszy
środek językowego oddziaływania. Sięga po złożenia, by nadać im silną
funkcję ekspresywną, ironicznie zabarwiającą przekazywane treści. Ironi-
zującym zabiegom podlegają określenia odnoszące się do służby woj-
skowej. Mówienie o przydziałach dropsów miętowych w obliczu działań
wojennych wywołuje – ze względu na swoją banalność – efekt komiczny
i stanowi w ten sposób karykaturę obrazu wojny. Pejoratywną konotację
posiadają również nazwy ściśle związane z okresem Trzeciej Rzeszy i obo-
wiązującymi wówczas określeniami poszczególnych części mundurów.

Urzędowy charakter złożenia, ściśle związany z okresem Trzeciej Rzeszy, sta-
nowi translatorską trudność, przede wszystkim ze względu na konotowane zna-
czenia, związane z pozaliteracką rzeczywistością.

Ende Juli des Jahres nullnull –
man entschloß sich gerade, das kaiser-
liche Schlachtflottenbauprogramm zu
verdoppeln[...] (Blechtrommel, s. 19)

W końcu lipca dziewięćsetnego roku
– zapadła właśnie decyzja podwojenia
cesarskiego programu rozbudowy floty
wojennej [...] (Blaszany bębenek, s. 18)

[...] Pfefferminzdropszuteilungen,
[...] Vierfrüchtmarmelade [...] (Katz
und Maus, s. 102)

[...] Reicharbeitsdienstkopfdeck-
ung [...] (Katz und Maus, s. 101)

[...] Przydziały dropsów mięto-
wych [...] czteroowocowa marmolada
[...]” (Kot i mysz, s. 135)

[...] nakrycie głowy członków Reich-
arbeitsdienst [...] (Kot i mysz, s. 133)
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Łączna pisownia z wykorzystaniem łącznika wskazuje jednoznacznie na stra-
tegię graficznego wyeksponowania wyrażeń związanych ze sferą wojskową. Moż-
liwości języka polskiego wydają się tutaj ograniczone wobec naturalności tworzenia
jednowyrazowych zbitek w niemczyźnie.

Obecność tak wielu rzeczownikowych neologizmów nie jest wy-
wołana potrzebą nazwania rzeczy nowych, lecz ponownego nazwania
rzeczy znanej. Posiadając dużą „pojemność” znaczeniową, prezentowane
neologizmy stanowią wyraz nowego wizerunku znanej rzeczywistości,
zawierającego silny ładunek wartościujący. Odwołując się do znanego
„świata,” autor pokazuje go w innym świetle, narzucając własną kry-
tyczną jego interpretację. Sposób i rodzaj przytoczenia przypisanych
temu światu właściwości świadczy o przyjęciu innego sposobu jego
postrzegania.

4.
Wielość zabiegów na językowej warstwie dzieła świadczy o niezwykle

świadomym podejściu do języka – nie jako medium, lecz materii, będącej
nośnikiem znaczeń i podlegającej daleko idącemu sfunkcjonalizowaniu.
Odejście od zautomatyzowanego, szablonowego mówienia na rzecz
twórczego, wykorzystującego potencjał semantyczny używanych wyrazów
oraz możliwości ich metaforycznego użycia, dokonuje się u Grassa nie
tylko na płaszczyźnie semantyki znaku językowego. Autor Blaszanego
bębenka wykorzystuje graficzne możliwości pisma, by oddać w ten
sposób werbalną realizację konkretnej wypowiedzi, czyli jej „mówiony”
charakter.

Intonacja, tempo, szybkość i biegłość wymowy zależne od oso-
bowości, nastroju i nastawienia mówcy, stanowią obecne w akcie komu-
nikacji elementy paralingwistyczne, których wyeksponowanie w tekście
może dokonywać się w różnoraki sposób. Najbardziej wyrazistym spo-
sobem ich wyodrębnienia jest w języku niemieckim łączny zapis. Obecny
jest on również w prozie Grassa i często poprzedzony zostaje metajęzy-
kowym komentarzem, który dodatkowo akcentuje tempo wypowiedzi.
Dotyczy to np. sekwencji śpiewanych (a). Zapis łączny pojawia się
również w opisach, w których rolę semantycznego dopełnienia (meta-
komentarza) przejmuje kontekst, motywujący zaznaczenie recytatorskiego

A ten sam Mahlke – przy tym by-
łem osobiście – odkrył na własną rękę
koło Bysławia podziemny magazyn
partyzantów. (Kot i mysz, s. 146)

Übrigens hat derselbe Mahlke –
und da war ich dabei – bei Groß-Bislaw
auf eigene Hand ein unterirdisches Par-
tisanten-Magazin. (Katz und Maus,
s. 111)
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charakteru wypowiedzi. Przykładem takiego zabiegu jest opis udzielania
komunii w kościele oraz zacytowanie słów modlitwy (b):

Fragmenty, w których w oryginale pojawiają się złożenia wskazujące na sek-
wencje śpiewane, zostają w polskiej wersji opowiadania konsekwentnie graficznie
wyodrębnione poprzez łączny zapis.

W opowiadaniu Kot i mysz oraz w powieści Psie lata Grass przywołuje tę samą
pieśń, która w tłumaczeniu polskim przybiera inną formę. Przekład pojawiający się
w opowiadaniu bardziej oddaje – poprzez swoją rytmiczność – mówiony (śpiewany)
charakter tej frazy (por. „kochamy-wichry-i-burze”), podczas gdy tłumacz powieści
gorzej przekazuje treści (por. „lubimy-burze”).

W polskim przekładzie oddany zostaje „mówiony” charakter wypowiedzi po-
przez graficzne wyodrębnienie (łączny zapis).

ad a.
Wie nicht mehr, was sie sang. [...]

Sang aber auch etwas aus einer Oper,
kannten wir aus dem Film: ‘Heimat’.
Sang: ‘Achichhabesieverloren’. Röhrte
‘Windhatmirliederzählt.’ Orakelte:
‘Weißwirdmalwundergesehen.’ (Katz
und Maus, s. 62)

[...] für den Kaleu ‘Imfrühtauzu-
bergewirziehnfallera’ singen (Katz und
Maus, s. 72)

[...] ob ‘Wirliebendiestürme’ ge-
sungen wurde. (Katz und Maus, s. 69)

Nie pamiętam już co śpiewała. [...]
Ale śpiewała też coś z opery, coś zna-
nego nam z filmu: ‘Ojczyzna’. Śpiewa-
ła: ‘Achstraciłemją‘, buczała przeciąg-
le: ‘Wiatropowiedziałmipieśń’, prze-
powiadała: ‘Wiemżestaniesięcud’ (Kot
i mysz, s. 81)

[...] zaśpiewać do kapitana: ‘Po-
rannejrosieidziemywgóryhej’ (Kot i
mysz, s. 94)

[...] czy też odśpiewano: ‘Kocha-
mywichryiburze’. (Kot i mysz, s. 91)

Nicht alle Jungs haben Uniform an,
aber alle singen mit [...]. ‘Wielieben-
diestürme[...]’ singen alle [...] Jetzt
singen sie: ‘Unddiemorgenfrühedas-
istunserezeit.’ Danach was lustiges:
‘Einmanndersichkolumbusnannt’.
(Hundejahre, s. 295)

Nie wszyscy chłopcy z Jungvolku
są w mundurach, ale wszyscy śpiewają
[...] „Lubimyburze [...]” [...] Teraz
śpiewają: „Aporankaświttojestporana-
sza”. Potem coś wesołego: „Człekje-
dencosięKolumbzwał.” (Psie lata,
s. 127)

ad b.
Mahlke kniete als erster und bevor

sich das ‘Herrichbinnichtwürdigdaß-
dueingehstuntermeindach” drei mal
wiederholt hatte, an der Kommunion-
bank. (Katz und Maus, s. 125)

Mahlke ukląkł pierwszy przy ba-
laskach, jeszcze przed trzykrotnym „Pa-
nieniejestemgodzienabyśwszedłdo-
przybytkusercamego. (Kot i mysz,
s. 164)
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Als Mallenbrandt [...] zwischen uns
stand und sen ‘Werwardas? Soll-
sichmelden!’ brühlte. (Katz und Maus,
s. 72)

[...] kiedy Mallenbrandt [...] i ryk-
nął swoje: – Ktotozrobił? Przyznaćsię!
(Kot i mysz, s. 95)

Łączny zapis utrudnia identyfikację elementów powyższych zbitek
i uniemożliwia zautomatyzowane ich odśpiewanie. Zachwianie linearnej
struktury graficznej – a poprzez to i semantycznej – rozdziela formę od
treści i w ten sposób zwraca uwagę czytelnika na grafię oraz brzmieniową
warstwę wypowiedzi. Tak sfunkcjonalizowana zostaje również intonacja
we fragmentach, których wypowiedzenie dokonuje się niemal na jednym
wydechu. Intensyfikacji „brzmieniowej” podlegają okrzyki, rozkazy, czyli
sekwencje, których wypowiadanie wiąże się z tempem i rytmicznością.
Naruszenie normy ortograficznej, a także łączny zapis wyraźnie sugeruje
inny sposób artykułowania danego fragmentu oraz wskazuje na jego
mówiony charakter. W ten sposób dokonuje się realizacja cech brzmienia
(cech suprasegmentalnych), towarzyszących mówieniu i oddających właś-
ciwości głosu, tempo i intonację17. Graficzne możliwości zapisu tekstu służą
jednocześnie wielorakim funkcjom. U Grassa stanowią one sposób oddania
silnych, najczęściej negatywnie nacechowanych emocji: oburzenia, prze-
rażenia oraz niepewności:

Łączny zapis to wyraźna wskazówka, że jednozdaniowa wypowiedź oznacza
tutaj sekwencję wypowiedzianą bez pauz, co podkreśla użyty wykrzyknik, nadając
tej strukturze silne zabarwienie emocjonalne. W polskiej wersji nie następuje
wyodrębnienie takiego zdania, wskazującego na emocjonalne zaangażowania się
postaci, co świadczy o niekonsekwentnym użyciu formalnego zabiegu eksponowania
mówionego charakter bądź o nieodnalezieniu przez tłumacza motywacji takiego
wyodrębnienia.

Auf vier Teppichen stand er, hielt
das Formular seitwärts [...] überschüt-
tete seine inzwischen über Näharbeit
gebeugte Frau mit einem Satz wie:
wersprichthierwennnichtgefragt-
istundhatnichtszusagennurichichich!
Kein Wort mehr! (Blechtrommel, s. 591)

Stanął na czterech dywanach. For-
mularz trzymał z boku [...] zasypał żo-
nę, która tymczasem pochyliła się nad
jakąś robótką, takim mniej więcej zda-
niem: – Kto tu się odzywa, jak go nie
pytają i nie ma nic do powiedzenia;
ja, ja, tylko ja! Ani słowa więcej! (Bla-
szany bębenek, s. 423-424)

17 Por. A. Skudrzykowa, Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów
współczesnej prozy polskiej, Katowice 1994, s. 60.
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Silny ładunek emocjonalny zaakcentowany zostaje nie tylko znakami interpunk-
cyjnymi, lecz również łącznym zapisem. Tłumacze zachowują innowacyjny zapis
takiej frazy.

Potoczne zwroty zapisane łącznie użyte zostały tutaj jako mowa przytoczona,
na co wskazuje graficzne wyodrębnienie za pomocą znaków interpunkcyjnych oraz
zaimek dzierżawczy ‘ihr’. Taka forma przytoczenia podkreśla częste posługiwanie
się podobnymi zwrotami przez osoby, na które wskazuje kontekst zdania, co
świadczy o wyraźnym podkreśleniu przez autora cechy charakteryzującej te postaci.
W wersji polskiej zaznaczona zostaje prozodia, natomiast pominięto wskazanie na
typowość użycia takich zwrotów przez nazwane osoby.

Łamanie konwencji pisma wykorzystuje Grass nie tylko w celu oddania
paralingwistycznych elementów wypowiedzi, akcentujących jej dźwięko-
wo-brzmieniowe tło. Autor przypisuje takiemu zabiegowi dodatkowe funk-
cje, mające swoje konsekwencje w planie treści. Stosując formy ściągnięte,
oddaje emocjonalne zaangażowanie postaci. Łączny zapis eksponuje rów-
nież odmianę językowej stylizacji, której realizacja nierozerwalnie wiąże
się z przekazaniem emocji, czyli mowę potoczną. Szczególne nagromadze-
nie łącznie zapisanych zwrotów pojawia się w opowiadaniu Kot i mysz –
co wiąże się ze stylizacją na potoczna odmianę języka. Zaznaczona pro-
zodyczność potocznie nacechowanych fraz podkreśla dodatkowo ich skon-
wencjonalizowany charakter, traktując je jako „brzmieniową” (pod wzglę-
dem wymawiania) całość. To również sposób na uwiarygodnienie przeka-
zywanych w ten sposób emocji postaci wypowiadających się.

[...] richteten sich auf, hörten zu,
sagten ihr ‘Jungejunge!’ , ihr ‘Dab-
leibtdirdiespuckeweg’ und baten
Mahlke, das ‘Stabat Mater’ zu wie-
derholen, obglecih den Jungs nichts fer-
ner lag als Latein und Kirchentexte.
(por. III, s. 60)

[...] podnieśli się, słuchali, mówili:
– Popatrzpopatrz! – i – Ażczło-
wiekazatyka! – i prosili Mahlkego,
żeby powtórzył ‘Stabat Mater’, chociaż
nic im nie było bardziej obce niż łacina
i teksty kościelne. (Kot i mysz, s. 79)

[...] wollte ichweißnichtwas ent-
decken [...] (Katz und Maus, s. 32)

[...] chciała odkryć nie-wiadomo-
co, znowu przysiadywała [...] (Kot i
mysz, s. 43)

[...] undsoweiter [...] (Katz und
Maus, s. 22)

[...] als jemand den hübschen Karel
Soundso bei den Knöpfen hatte [...]
(Katz und Maus, s. 38)

[...] i tak dalej [...] (Kot i mysz,
s. 31)

Ktoś złapał pięknego Karela Jak-
mu-tam-było za guziki [...] (Kot i mysz,
s. 51)
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Łącznemu zapisowi przypisana zostaje jeszcze jedna funkcja. Graficzne
wyodrębnienie zleksykalizowanych fraz wskazać ma nie tylko na mówiony
charakter wypowiedzi, ale również na semantyczną bezwartościowość
takich struktur. Potwierdzają to formy ściągnięte użyte przez Grassa w pa-
tetycznych przemowach podczas szkolnych akademii w opowiadaniu Kot
i mysz. Łączny zapis potoku wypowiedzeniowego eksponuje pustosłowie
obecne w wypowiedziach osób reprezentujących instytucję szkoły, obna-
żając w ten sposób sztuczny patos i ideologiczną retorykę o silnie propa-
gandowym nacechowaniu. Przywołanie w tych wypowiedziach fraz skon-
wencjonalizowanych, klisz językowych oraz utartych wyrażeń „szkolnych”
– jest obrazowym (wizualnym) sposobem parodiowania drylu niemieckiego
wychowania (por. „Mitschillerwortschließen”).

Prozodia dotyczy w tym przypadku utartych, „szkolnych” stwierdzeń, pate-
tycznych słów, często powtarzanych i przez to pozbawionych wartości. Łączny zapis
to również forma pokazania bezużyteczności niektórych słów (poprzez to i wartości)
oraz zdewaluowania ich znaczeń. Taki zapis zachowany zostaje w polskim
przekładzie.

Jenedienachunskommen – unddie-
indieserstunde – Wandererkommstdu –
Dochdiesmalwirddieheimat – Undwol-
lenwirnie – flinkzähhart – sauber – sag-
teschon – sauber – Undwernichtdersoll
– Undindiserstunde – sauberbleiben –
Mitschillerwortschließen – Setzetnicht-
lebenein niewirdeutschgewonnensein –
Undnunandiearbeit!! (Katz und Maus,
s. 53)

Cicoponas – iwtejgodzinie – prze-
chodniukiedybędziesz – aletymrazem-
ojczyzna – iniezechcemynigdy – ocho-
czotwardowytrwaleuczciwie – mó-
wiłemjuż – uczciwie – aktonietoniech
– iwtejgodzinie – uczciwymbyć –
zakończyćsłowamischillera – ktoży-
cianieskładawofierze owocówżycia-
niezbierze – aterazdopracy! (Kot i
mysz, s. 69)

Diesmal gab es eine Einführung.
Klohse sprach von allen [...], Zitat:
Reifwerdenreinbleiben: Mannestu-
gend. Sogleich Fichte oder Arndt, Zitat:
Vondirunddeinemtunallein. (Katz und
Maus, s. 65)

Tym razem był to wstęp. Klohse
mówił o wszystkich [...], cytat: –
„Dojrzećnieskalaćsię”, cnota męska. –
Zaraz potem Fichte czy Arndt, cytat: –
„Odciebieitwychczynów. (Kot i mysz,
s. 85)

Ich schickte einen Zettel mit
weißnichtwasdrauf entweder an Vera
Plötz oder an Hildchen Matull, bekam
aber weder noch Antwort. (Katz und
Maus, s. 65)

Ja posłałem karteczkę z ‘nie-
wiadomoczym’ albo do Very Plötz,
albo do Hildy Matull, nie dostałem
jednak ani od tej, ani od tamtej
odpowiedzi. (Kot i mysz, s. 86)
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Tłumacze na cztery różne sposoby zaznaczają cytat: poprzez dwukropek,
myślnik i cudzysłów oraz łączny zapis, wychodząc tym samym poza Grassowskie
środki wyrazu. Zaskakuje taka strategia wobec faktu stosowania w innych miejscach
form złożonych, wyodrębnianych dodatkowo jedynie cudzysłowem (zaznaczenie
odstępstwa od normy polszczyzny). Ponadto brakuje w polskim przekładzie
odniesienia do sloganowych wyrażeń okresu nacjonalizmu: „reif-werden” i „rein-
bleiben”, które stanowią aluzję do hitlerowskiego postulatu zachowania czystości
rasy („rein”). Tłumacze posługują się poetycką formą „nie skalać”.

Krytycyzm Güntera Grassa wyrażony za pomocą wykreowanej przez
niego rzeczywistości dotyczy zjawisk świata pozaliterackiego. Wskazanie
na skonwencjonalizowane postawy i sposoby myślenia odbywa się drogą
formalnych zabiegów na warstwie językowej. Przekonują o tym poja-
wiające się u Grassa metakomentarze explicite wartościujące przekazywane
treści. Dodatkowo eksponują one stereotypowe myślenie oraz konwen-
cjonalny sposób zachowania się niektórych postaci. Ze szczególną jaw-
nością sensów – dodatkowo graficznie wyodrębnionych – skonfrontowany
zostaje czytelnik w opisie nauczycielki podczas pierwszego dnia pobytu
Oskara w szkole:

W polskim przekładzie nie została uchwycona aluzja do typowego dla nauczy-
cielek wyglądu, gdyż tłumacz mówi o „nauczycielskim” wyglądzie.

Noch während sie diese schein-
heilige Rede abspülte, zeigte sie mir ihre
kurzbeschnittenen Lehrerinnenfin-
gernägel. (Blechtrommel, s. 89)

Jeszcze podczas tej obłudnej prze-
mowy pokazała mi swoje krótko obcię-
te nauczycielskie paznokcie [...]  (Bla-
szany bębenek, s. 67)

[...] blickte sie an, blickte dann, da
sie unentwegt den uralten schablo-
nenhaften Volksschullehrerinnenan-
blick gewährte [...] (Blechtrommel,
s. 89)

[...] ein schon älter Heimwehrmann
mit grämlichen Familienvatersorgen-
falten neben Nase und Mund, tätschelte
meine Wangen [...] (Blechtrommel,
s. 298)

Im Beichtstuhl kniete sie, füllte in
Hochwürden Wiehnkes Ohr all ihre Ko-
lonialwarenhändlerinsünden ab [...]
(Blechtrommel, s. 398)

[...] spoglądałem na nią, potem, gdy
zachowywała uparcie odwieczny szab-
lonowy wygląd nauczycielki szkoły
powszechnej [...]” (Blaszany bębenek,
s. 67)

[...] starszy już mężczyzna ze
zgryźliwymi bruzdami stroskanego
ojca rodziny koło nosa i ust, pogłaskał
mnie po policzkach [...] (Blaszany bę-
benek, s. 210)

Klęczała przy konfesjonale, wsy-
pywała wszystkie swoje grzechy ko-
lonialnej kupcowej do ucha probosz-
cza Wiehnke [...] (Blaszany bębenek,
s. 279)
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W przedstawionych powyżej fragmentach powieści Blaszany bębenek graficz-
nie wyodrębnione słowa posiadają wyraźnie negatywną konotację. W polskim prze-
kładzie nie pojawiają się zabiegi świadczące o sfunkcjonalizowaniu formalnej stro-
ny znaku językowego. W ten sposób utracona została autorska intencja wyrażenia
za pomocą obrazu graficznego nastawienia krytycznego do przedmiotu opisu.

Szczególnemu wyodrębnieniu za pomocą środków graficznych pod-
legają te elementy tekstu, które odnoszą się do zjawisk świata pozali-
terackiego uznane przez autora powieści za skonwencjonalizowane formy
zachowań w obrębie danej kultury. Dlatego krytycznej ocenie poddane
zostały nie tyle zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, co
zatracenie w powszechnej świadomości implikowanych wartości (proces
desakralizacji) i traktowanie tych obrzędów w kategoriach pewnych
konwencji działań (a). Stereotypowość i konwencjonalizm eksponuje Günter
Grass nie tylko w sytuacjach związanych z tradycjami religijnymi, ale
również na płaszczyźnie życia codziennego typowego dla pewnej warstwy
społecznej (b):

Wyróżnione graficznie sekwencje śpiewane wskazują na konwenjonalny ich
charakter. Jednocześnie wskazują one na przedmiot krytyki autorskiej, której pod-
dany został sposób zachowania się dorosłych przedkładających konwencjonalne
zwyczaje nad pragnienia dziecka. To również powód, dlaczego Oskar swoją złość
wyładowuje właśnie na świątecznej choince.

Graficzne wyróżnienie czynności związanych z regularnymi sobotnimi porząd-
kami stanowi również sposób karykaturowania poszczególnych obrazów życia. Tłu-

[...] sangen wir alle – und Oskar
sang mit – ein Weihnachtslied und noch
eine Strophe, freue Dich, und Ohtan-
nenbaumohtannenbaumwiegrünsind-
deineklingglöckchenklingelingeling-
allejahrewieder und wollte nun endlich
[...] meine Trommel wollte ich haben.
(Blechtrommel, s. 315)

[...] zaśpiewaliśmy wszyscy – łącz-
nie z Oskarem – kolędę i jeszcze jedną
zwrotkę „Ciesz się” i „Choinko-ma-
choinko-ma-zielone-są-gałązki-twe-
dzwoneczek-dzwoni-dzyń-dzyń-dzyń-
dzyń-dzyń-dzyń-każdego-roku”, i te-
raz wreszcie chciałem [...] chciałem
dostać mój bębenek. (Blaszany bębenek,
s. 222)

Wenn meine Großmutter nach
solch einem Hausputzbackwaschund-
bügelsonnabend, nach dem Melken
und Füttern der Kuh ganz und gar in den
Badezuber stieg [...]. (Blechtrommel,
s. 11)

Kiedy po takiej sobocie wypełnio-
nej sprzątaniem, pieczeniem, praniem
i prasowaniem, po wydojeniu i na-
karmieniu krowy moja babka wchodziła
cała do cebra [...]. (Blaszany bębenek,
s. 12-13)
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macz nie podjął wyzwania stawianego przez tekst oryginału, zastosował parafrazę
i oddał intencję wypowiedzi.

Zastosowana tu łączna forma zapisu jednoznacznie wskazuje na gra-
ficzne wyodrębnienie skonwencjonalizowanych czynności, a przez to pro-
wadzi do ich językowego zdezautomatyzowania w świadomości czytelnika.

Taki sposób wyekspo-
nowania treści rozbija
linearność tekstu i pro-
wokuje czytelnika do
„zatrzymania” się w czasie
lektury. Wymierzony prze-
ciwko konwencjom zacho-
wań, stereotypom języko-
wym, pustosłowiu, słow-
nym frazesom oraz nazi-
stowskiej nowomowie za-
bieg graficznego wyodręb-
niania treści jest niezwykle
często stosowany w trylogii
gdańskiej i można uznać go
za stały składnik warstwy
stylistycznej. Różnorakie
sfunkcjonalizowanie tego
elementu stylu pozwala
traktować go również jako

środek demaskowania bezrefleksyjnego, automatycznego posługiwania się
językiem, czyli krytykę „mówienia zautomatyzowanego, szablonowego,
odtwórczego, mówienia ukrywającego, usypiającego myśl czy też nie
dopuszczającego do jej rozwoju”18.

5
Wprowadzone przez Güntera Grassa neologizmy powstają na gruncie

niemczyzny przez odwołanie się do zastanej (znormalizowanej) rze-
czywistości językowej i poprzez wykorzystanie praw i reguł słowo-
twórczych, jakimi ten język dysponuje. Ich użycie to przede wszystkim
środek ekspresji, podporządkowanej celom perswazyjnym. Wypowiedź

18 R. Grzegorczykowa, Jak rozumieć kreatywny charakter języka, [w:] Kreowa-
nie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski. Lublin 1995, s. 23.

19 Por. T. Angenendt, Wenn Wörter Schatten werfen..., s. 48.
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20 Terminem takim posługuje się Stanisław Barańczak, por. S. Barańczak,
Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świetle
tez semantyki ogólnej (General Semantics), „Studia Polonistyczne IV” Poznań 1977,
s. 155.

czynią oszczędną i zwartą, a jednocześnie nasyconą elementami war-
tościującymi. W wielu neologizmach dostrzegany jest autorski zamiar:
uzyskania zwięzłości wypowiedzi19, zagęszczenia treści – przy jedno-
czesnym minimalizowaniu ilości słów, co wypowiedź czyni niezwykle
ekspresywną. Dlatego nowe formy wyrazowe stają się środkiem oceny
świata przedstawionego oraz postaci działających. Ścisłe ich podpo-
rządkowanie artystycznemu przesłaniu utworu jest świadectwem językowej
kreatywności autora oraz jego krytycznej postawy wobec rzeczywistości
pozaliterackiej. To jednocześnie Grassowski sposób na demaskację tyranii
słów20 hitleryzmu, na postawienie w stan oskarżenia nowomowy i
dokonanie rozrachunku z historią oraz społecznymi i obyczajowymi tabu.

Anna Majkiewicz
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Aleksandra Achtelik

Krajobraz z cmentarzem w tle.
O opowiadaniach w³oskich

Gustawa Herlinga-Grudziñskiego

Zarazy, kruchość życia ludzkiego. Ludzie, rozpros-
towując rano kości, nie wiedzieli, czy wieczorem nie
zgłosi się po nich grabarz, zapaliwszy przedtem
u progu domu wybranego na oślep przez Śmierć
ogień znaczący stygmatem skrawek ziemi, którym
przeszła1.

Gustaw Herling-Grudziński po II wojnie światowej osiedlił się we Wło-
szech. Jako mieszkaniec Italii poznał jej język i kulturę. Najpierw przez krótki
okres przebywał na Północy, potem zaś związał się na stałe z Neapolem. W
stolicy włoskiego Południa spędził czterdzieści pięć lat życia. Pokochał to
miasto bezgranicznie, choć ono nie zawsze odpowiadało mu tym samym:

[...] od pierwszych chwil byłem zafascynowany Neapo-
lem jako miastem. [...] lubiłem włóczyć się po zaułkach i
byłem w nich znany, zwiedzałem kościoły, jeździłem do
górnego Neapolu, żeby podziwiać panoramę z widokiem
na Zatokę, więc fizycznie przylgnąłem do tego miejsca,

1 G. Herling-Grudziński, Drugie Przejęcie. Opowieść średniowieczna, [w:]
Skrzydła ołtarza, Warszawa 2000, s. 159.
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choć psychicznie jeszcze długo czułem się bardzo źle. [...]
ciągle czułem się samotny. Lidia starała się związać mnie
ze swoimi znajomymi neapolitańczykami, ale te próby nie
udawały się, bo okazywało się, że nie mamy żadnych
wspólnych zainteresowań. [...] Dopiero po roku 1989 [...]
Neapol się mną zainteresował.2

Mimo poczucia wyalienowania Grudziński kilkakrotnie zadeklarował
się nie tylko jako mieszkaniec Neapolu, ale jako rdzenny jego syn, okreś-
lając miasto jako „swoje”3.

Fascynacja Neapolem nie była jednak pozbawiona krytycyzmu. Pisarz
jako wnikliwy obserwator dostrzega, że miasto toczone jest od wewnątrz
śmiertelną chorobą:

Schodziłem dziś po obiedzie z Posillipo, cały czas miałem
przed oczami miasto – tak cudowne i szlachetne na odleg-
łość, tak chore i wyniszczone z bliska.4

Włochy Grudzińskiego to nie kraina pełna szczęścia, miłości i beztros-
ki, obszar, w którym zaspokajane są wszelkie pragnienia człowieka zwróco-
nego do słońca w podziwie dla piękna natury i cieszącego się osiągnięciami
cywilizacji, której jest twórcą.

Wręcz przeciwnie: Italia jest skąpana w śmiertelnych promieniach słoń-
ca, które wprawdzie jest dawcą życia, zapewnia płodność i obfitość
zbiorów, ale jednocześnie staje się źródłem śmierci i opętania. Italia staje
się krainą piękną, lecz groźną.

Pamiętać należy, że obok działania słońca – niszczyciela życia, Włochy
narażone są na trzęsienia ziemi, wybuchy wulkaniczne, klęski głodu, wojny
i okresy epidemii, które przynoszą cierpienie i lęk, uświadamiając równo-
cześnie człowiekowi jego kruchość wobec dwóch potęg – Natury i Historii.

Przestrzeń Italii staje się zatem obszarem nieustannego zagrożenia
bliskością śmierci. Nigdy nie jest to jednak śmierć nagła, mogąca nieść w
sobie element wybawienia od bólu i cierpienia, które zadawane jest jed-
nostce z zewnątrz. Na śmierć czeka się, jak na wybawienie, wznosi się proś-

2 Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po samym sobie, Kraków 2000,
s. 58–60.

3 J. Wittlin, Dar intelektu, „Kultura” 1965, nr 1, s. 220. Wittlin pisze: „[...]
jeśli istotnie Neapol stał się jego miastem, należy mu powinszować przezwyciężenia
kompleksu wygnańca. Neapolitańska «naszość» Herlinga to cenna zdobycz, której
pozazdrościć może każda emigracja polityczna i każda literatura”.

4 Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (9 XII 1972).
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by o jej nadejście. Umrzeć jest łatwiej niż żyć. Italia odmalowana pod znakiem
zagrożenia, niepokoju staje się tworzywem twórczości Grudzińskiego.

Pejzaż literacki utworów, których akcja wpisana zostaje w krajobraz
Włoch, zdaje się przypominać cmentarz, a zatem ziemię szczególną. Prze-
strzeń cmentarza to ziemia święta, miejsce spotkania świata żywych ze
światem zmarłych, przestrzeń otwarta w górę i w dół.

Obszar ten zatem pozwala pisarzowi na przypatrywanie się człowie-
kowi ogarniętemu cierpieniem i zarazem stwarza możliwość odnalezienia
„porządku nadającego cierpieniu sens”5. Pejzaż ten ponadto zdaje się suge-
rować obecność metafizycznej tajemnicy.

Jak tworzy Grudziński cmentarną przestrzeń, jakimi rekwizytami ją
wypełnia?

 Należy tutaj podkreślić, że akcja niektórych opowiadań bezpośrednio
osadzona jest w przestrzeni cmentarza, jak chociażby Suor Strega6, w
którym bohaterowie opowiadania wpisani zostają w obszar neapolitań-
skiego cmentarza Fontanelle. Z kolei w utworze Cmentarz Południa.
Opowiadanie otwarte7 czytelnik może poznać historię związaną z cmen-
tarzem w Albino.

Jednak obok cmentarzy, będących miejscem pochówku, pojawia się
jeszcze druga kategoria przestrzeni cmentarnej – jako obszaru, w którym
dokonuje się symbolicznego pogrzebania ludzi jeszcze żyjących. Mam tu-
taj na myśli miejsca izolacji wyjęte spod działania czasu, obszary śmierci
społecznej. Wspomnieć tu należy chociażby o opowiadaniu Wieża8 czy Don
Ildebrando9.

Ponadto dla Grudzińskiego istnieją miasta ewokujące wyobrażenie prze-
strzeni cmentarnej. Dla pisarza takim miastem jest Wenecja10.

W Suor Strega ukazany zostaje cmentarz Fontanelle, na którym odkryto
podziemne katakumby z zachowanymi czaszkami i szkieletami zmarłych
w XIX wieku na cholerę:

[...] prace odsłoniły cmentarz podziemny, którego centrum
stanowił duży, okrągły z chodnikami czy wykłutymi w zie-

5 P. Czapliński, Kryminalne opowieści metafizyczne, „Kresy” 1997, nr 31, s. 148.
6 Herling-Grudziński, Suor Strega, [w:] Don Ildebrando, Warszawa 1997.
7 Herling-Grudziński, Cmentarz Południa. Opowiadanie otwarte, [w:] Gorący

oddech pustyni, Warszawa 1997.
8 Herling-Grudziński, Wieża, [w:] Skrzydła ołtarza, Warszawa 2000.
9 Herling-Grudziński, Don Ildebrando, [w:] Don Ildebrando, Warszawa 1997.
10 Zob. Herling-Grudziński, Portret wenecki, [w:] Gorący oddech pustyni,

Warszawa 1997 oraz Biała noc miłości, Warszawa 1999.
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mi i skale szybami po bokach, na całym obwodzie. W owych
szybach właśnie leżały czaszki i piszczele w bezwładnych
stosach. Także na placu walały się ludzkie kości11.

Odkrycie to obudziło wśród mieszkańców Neapolu kult czaszek, który
miał zapewnić im powodzenie w życiu doczesnym.

Grudziński nawiązuje tutaj do autentycznego XVII-wiecznego kultu,
praktykowanego powszechnie na Południu. Zaznaczyć jednak należy, że
kult ten miał na celu przejednanie sił boskich i sprowadzenie bliskiej osoby
zmarłej z czyśćca do raju:

W kościele Matki Boskiej Dusz Czyśćcowych w Neapo-
lu, pochodzącym z połowy wieku XVII, każdy może wy-
brać sobie dowolną czaszkę w kostnicy i ofiarować za nią
nabożeństwo w krypcie przeobrażonej w żałobną kaplicę;
wierni zachodzą tam regularnie co pewien czas, aby palić
świece i odmawiać modlitwy. Niektórzy wierzą, że wydo-
stanie się z czyśćca, a wtedy ze swojej nowej siedziby nie-
bieskiej będzie mógł kiedyś odwdzięczyć się swojemu
dobroczyńcy: do ut des12.

Omawiane opowiadanie nawiązuje do praktyk wcześniejszych, mają-
cych miejsce w średniowieczu, a zakładających, że każde działanie powin-
no zapewnić przejednanie Boga i zbawienie podmiotowi działającemu. Do-
piero „z czasem coraz częściej interweniowano na rzecz drugich. W ciągu
wieku XVIII, a zwłaszcza XIX wstawiennictwo to stało się sposobem prze-
dłużania poza grób ziemskich starań i uczuć”13.

W Suor Strega mamy do czynienia ze średniowiecznym „egocentryz-
mem”, którego celem było nie tyle wyjednanie łaski dla zmarłego, co nade
wszystko zapewnienie pomyślności osobie odmawiającej modlitwę:

[...] można było za pośrednictwem bezimiennych czaszek,
dusz przebywających w czyśćcu, prosić o wstawiennictwo:
o pomoc w przeciwnościach życiowych, w miłości, w cier-
pieniach czy dolegliwościach, o wsparcie niedołężnych,
o ulgę w starości, o cudowne uleczenie z chorób, o wspar-
cie w codziennych zmaganiach z losem...”14

11 Herling-Grudziński, Suor Strega, op. cit., s.22.
12 P. Aries, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 457.
13 Aries, Człowiek i śmierć, s. 453.
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Grudziński odmalowując przestrzeń neapolitańskiego cmentarza, po-
kazuje, że żywi nie pojawiają się w niej tylko sporadycznie (z okazji
święta), ale przebywają w niej często. Nie budzi też w nich odrazy
obcowanie ze szczątkami swych przodków:

Czyścili dokładnie czaszki (a czasem i piszczele), całując
je co chwilę; przemawiali do nich, wyliczając swoje su-
pliki15.

 Ważną rolę w tej nekropolii odgrywa osoba pośrednicząca pomiędzy
światem istot cielesnych i bezcielesnych, jaką jest tajemnicza kobieta no-
sząca zakonne szaty – Suor Caterina (częściej nazywana Suor Strega, czyli
czarownica). Nie wiemy, czy Suor Caterina zawarła pakt z szatanem, aby
posiąść nadprzyrodzone siły, które stają się źródłem pokaźnych dochodów.
Faktem jest, że zdradziła regułę zakonną i częstokroć oddawała się ucie-
chom cielesnym... Bezsprzecznie jednak musiała spełniać wyobrażenia nea-
politańczyków co do przymiotów, jakie winna posiadać osoba, która potra-
fiła sprawić, by „choć na godzinę, na chwilę do nas przyszli... ukochani
zmarli, których nie powierzyliśmy [tobie naturze]”16.

 Interesujące jest, że kiedy praktyki w „cudotwórczej kostnicy”17 zani-
kają, kobieta nie opuszcza cmentarza – żebrze u jego wrót.

Podobnie wierny przestrzeni cmentarza pozostaje bohater opowiadania
„Cmentarz Południa” – Vincenzo Fasano, który pełni funkcję cmentarnego
stróża. Nekropolia usytuowana jest zgodnie z tradycją na obrzeżach miasta
w miejscu trudno dostępnym:

[...] znajduje się kilometr, może półtora, za ubogą wioską
Albino w rejonie salernitańskim. [...] uderzyło mnie jego
niezwykłe położenie. Leżał nie tyle za, co nad wioską [...].
Jego tył, ogrodzony średniowysokim murem, dosłownie
wisiał nad przepaścią. [...] Opierał się na zarośniętej drze-
wami skale, zaraz pod nią zbocze wzgórza spadało niemal
prostopadle na dno głębokiego zalesionego wąwozu.

Usytuowanie cmentarza w tak niedogodnym miejscu18 związane jest

14 Herling-Grudziński, Suor Strega, s. 23.
15 Herling-Grudziński, Suor Strega, s. 23.
16 J. Michelet, Czarownica, przeł. M. Kaliska, Warszawa 1961, s. 71.
17 Herling-Grudziński, Suor Strega, s. 25.
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z wyobrażeniami żyjących o życiu pośmiertnym. Przenoszą oni własne od-
czucia i upodobania na wyobrażenie o uczuciach zmarłych i pragną im
zapewnić widok na morze, które za życia stanowiło ich miejsce pracy,
źródło utrzymania i przedmiot miłości.

Nekropolia zatem jest otwarta na przestrzeń, będącą symbolem otwar-
tości, nieskończoności, zaś jej wysokie położenie pozwala spoczywać
szczątkom zmarłych bliżej słońca, a zatem zapewnia się im większą trwa-
łość. Sam cmentarz od czasu tajemniczej śmierci stróża jest zaniedbany
(podgniłe, drewniane krzyże, nieczytelne napisy).

Inaczej w opowiadaniu Wieża. Darmo tu szukać cmentarza ze zmur-
szałymi krzyżami i pleśnią, przypominającą średniowieczne memento mori.
Przeciwnie – odnajdujemy tu przestrzeń cudownie ukwieconego ogrodu.
Należy pamiętać, że w średniowieczu raj wyobrażany był jako ogród pełen
kwiatów:

Niech [Bóg] wpuści dusze was wszystkich do raju! Niech
je położy między swoje święte kwiaty.19

Paradoksem jest, iż w tej rajskiej przestrzeni żyje wyalienowany z ludz-
kiej społeczności mężczyzna chory na trąd, chorobę, która budziła po-
wszechny strach. Trędowaty zostaje za życia pogrzebany w wieży, która
stała się jego więzieniem i trumną. Bohater pożąda śmierci, widzi w niej
ukojenie, jedyną możliwość zerwania ze swoim piętnem. W chwilach wiel-
kiego bólu fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego, walczy z myślą
o popełnieniu samobójstwa. Od tego kroku powstrzymuje go życzenie
siostry i wiara w Boga.

Trędowaty, mimo olbrzymich cierpień, nie traci chęci tworzenia piękna
– pielęgnuje swój ogród, dbając zarazem o zdrowie roślin:

[...] na dużym klombie hodował rzadkie kwiaty z nasion
dzikich roślin żyjących na stokach Alp, próbując arkana-
mi sztuki ogrodniczej nadać im większą doskonałość i pięk-
no. [...] Zasiałem je – wyjaśnił – znajduję przyjemność w
podlewaniu ich, w patrzeniu na nie, ale nigdy ich nie do-
tykam20.

Cmentarz wokół wieży przepełniony jest tragizmem jednostki, która cierpi
18 Odwiedzający tę przestrzeń zmuszeni są pokonywać drogę prowadzącą z wą-

wozu na wzgórze.
19 Aries, Człowiek i śmierć, s. 37.
20 Herling-Grudziński, Wieża, s. 11.
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w samotności i znikąd nie może oczekiwać zrozumienia.
W Szczycie lata21 Grudziński nawiązuje do wyobrażeń ludowych zwią-

zanych z przesileniem letnim, kiedy to dzień staje się najdłuższy w roku,
a słońce niesie ludziom myśl o zagładzie. Dzień ten przypada na 15 sierpnia
i powszechnie nazywany jest „szczytem lata”.

W Rzymie od wielu lat w tym dniu odnotowuje się zwielokrotnioną
liczbę samobójstw, których przyczyny nie można wyjaśnić:

Kto w Ferragosto patrzy na znieruchomiały Rzym z któ-
regoś z wysokich belvedere, kto w starym Rzymie zapusz-
cza się w uliczki ogołocone z przechodniów i o ślepych
oknach we wszystkich domach, powinien wiedzieć, że w
cienistym, dusznym i lepkim skwarze czterech ścian za
żaluzjami lęgną się w głowach [...] myśli o samobójstwie22.

 Elementem towarzyszącym tym aktom są olbrzymie temperatury
w ciągu dnia poprzedzającego noc zagłady. Przypisać należy słońcu „siłę
skracającą życie i wywołującą szaleństwo swoim przepalającym wszystko
żarem”23. Jest ono zatem niebezpieczne. Na jeden dzień przeobraża miasto
w gigantyczny cmentarz, gdzie wszędzie można odnaleźć rozrzucone zwło-
ki. Słońce godzi w sobie przeciwieństwa – życie i śmierć.

Niezwykle realistyczny obraz miasta-cmentarza odnaleźć możemy
w opowiadaniu „Pieta dell’Isola”, gdzie ukazany zostaje Neapol miotany
falą dumy:

Na ulicach i w zaułkach walały się pod ścianami domów
porzucone trupy, coraz rzadziej przyjeżdżały po nie furgo-
ny cmentarne, ludzie wymijali je z daleka, opustoszały koś-
cioły, lament żałobny mieszał się w powietrzu z czarnym
dymem łóżek, sienników i ubrań palonych po zmarłych na
zarazę24.

Podobnie do rangi miasta cmentarnego urasta w twórczości Gru-
dzińskiego Wenecja. Perła Adriatyku pełni rolę miasta nekropolii. W je-
go obszarze odnaleźć możemy całą rekwizytornię związaną z przestrzenią

21 Herling-Grudziński, Szczyt lata. Opowieść rzymska, [w:] Don Ildebrando,
Warszawa 1997.

22 Herling-Grudziński, Szczyt lata, s. 71.
23 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 389.
24 Herling-Grudziński, Pieta dell’Isola, [w:] Skrzydła ołtarza, Warszawa 2000, s. 46.
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cmentarza: mgła, pleśń, gnicie. Samo miasto staje się figurą grobu, zaś
ludzie w nim przebywający tworzą orszak żałobny, stając się umarłymi
poruszającymi się w gigantycznym korowodzie tańca śmierci:

Najbardziej melancholijne z miast ocaliło jedno tylko: swój
najpiękniejszy na świecie grób. Nigdzie indziej nie ułożo-
no przeszłości do snu z taką czułością, z takim smutkiem
rezygnacji i wspomnień. Nigdzie indziej teraźniejszość nie
była tak obca, tak podobna do tłumu na cmentarzu bez
naręczy kwiatów na rękach25.

Przestrzeń cmentarza w twórczości Grudzińskiego wprowadza czytel-
nika w sposób naturalny w tematykę spraw ostatecznych, staje się przy-
pomnieniem o tym, że wygrywając melodię życia, winniśmy pamiętać, iż
ostatni akord jest już dawno zapisany. Ponadto nekropolia wzmaga myś-
lenie o takich kategoriach, jak: pustka, samotność, wydziedziczenie, nie-
istnienie, zniknięcie.

Grudziński, budując przestrzeń cmentarza, nie nawiązuje do tradycji
romantycznej ani modernistycznej. Jego cmentarze pozbawione są zjaw,
duchów, rozkopanych grobów, cyprysowych gajów. Pisarz stosuje technikę
kronikarskiego zapisu, który jest oszczędny w epitetach, cyzeluje każde sło-
wo, wystrzega się ornamentów stylistycznych. Zabiegi te skłaniają czytel-
nika do wnikliwej lektury, przykuwają jego uwagę do spraw najistotniejszych
skupionych wokół wątku metafizycznego. Tym samym przestrzeń ta zyskuje
znamię autentyczności. Cmentarze na kartach opowiadań włoskich ukazują
także stosunek mieszkańców Południa do zjawiska śmierci i zwłok ludzkich,
które ani nie budzą odrazy, ani nie są sprowadzane jedynie do kategorii
abstrakcyjnego symbolu.

Pisarz ukazuje cmentarz jako przestrzeń społeczną, w której toczy się
egzystencja żyjących, a kontakt ze zmarłymi nabiera znamion oryginalnoś-
ci. To jakby nawiązanie do tradycji starotestamentowych, zgodnie z którymi
zmarli nie powinni być separowani od żywych. Wydaje się, że Grudziński
sprostał wyzwaniu stawianemu samemu sobie, a zawartemu na kartach
Dziennika pisanego nocą: „prawdziwy artysta potrafi tak patrzeć, jak gdyby
po raz pierwszy oglądał i odkrywał rzeczy na pozór widziane po wielokroć
przez innych. Nic a nic z nich nie rozumie, bo jego nierozumienie jest da-
rem bezustannego zdziwienia. Świat ukazuje mu się niepojęty, gdyż nie ufa

25 Por. Herling-Grudziński, Biała noc miłości, Warszawa 1999, s. 83.
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światu wytłumaczonemu i „oczywistemu”. Odmawia sądzenia, nie przyjmując
jednowymiarowości ludzi i jednoznaczności faktów. Jest wrogiem
spłaszczania i redukcji rzeczywistości”26.

Aleksandra Achtelik

Gustaw Herling-Grudziński zmarł 5 lipca 2000 roku w Neapolu.
Jego zwłoki, zgodnie z życzeniem pisarza, zostały złożone na najpiękniej-
szym i największym neapolitańskim cmentarzu – Poggioreale.

Kultura polska straciła nie tylko wybitnego artystę, ale także moralistę
obdarzonego charyzmą i autorytetem.

26 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, „Kultura” 1979, nr 10, s. 13–
30 (zapis z 29 VI 1979).
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WYK£ADYWYK£ADY

Cechą szczególną stylu Słowackiego jest niezwykle szeroki układ
odniesień do stylów literatury europejskiej. Jak trafnie pisał M. Ursel
„Słowacki do polskiego romantyzmu Kordiana i Beniowskiego doszedł
literackim szlakiem romantyzmu europejskiego”1. Był to niewątpliwie rys
już wczesnych lamartinowskich wierszy. Wpłynęło na to nie tylko
oczytanie i znajomość obcych języków oraz europejski wzorzec wycho-
wania w salonie literackim, jakim był dom matki poety. Idzie może przede
wszystkim o to, iż zasadniczym motywem poezji Słowackiego stała się
sama poezja, bycie poetą jako rodzaj wyboru najważniejszej wartości i
sposobu życia. Badacze już  dawno podchwycili fenomen literackości
poezji Słowackiego, mieli tego też świadomość współcześni mu twórcy (np.

W 1999 roku minęła stupięćdziesiąta rocznica śmierci Juliusza Słowackiego,
jednego z największych poetów polskiego romantyzmu. Z tej okazji odbyło się
w Polsce i za granicą wiele seminariów i konferencji.  Pojawiły się też nowe pub-
likacje poświęcone wybitnemu pisarzowi. Poniżej drukujemy fragment odczytu
profesora Aleksandra Wilkonia, wygłoszonego w lutym br. na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.

Notę biograficzną Słowackiego zamieściliśmy po tekście wykładu (red.).
1 M. Ursel, Wstęp [do:] Juliusz Słowacki, Powieści poetyckie, BN Seria I, nr

47, s. LXIV.

Aleksander Wilkoñ

Jêzyk poetycki S³owackiego, poety europejskiego
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Krasiński) i  następcy. W przeciwieństwie do innych poetów, wiążących
się z istniejącymi konwencjami i wybranymi wzorcami, Słowacki prezen-
tuje postawę otwartą wobec literatury współczesnej oraz tradycyjnej (w tym
także i klasycznej).  Ciekawie przedstawia się tutaj jego „drabina” wielkich
twórców: na szczycie umiejscowił Szekspira, poniżej poetów okresu Dan-
tego, Woltera, Byrona, nieco niżej wybitnych twórców narodowych:
Calderona, Goethego, Waltera Scotta. Literackość Słowackiego ma, jak
dobrze dziś wiadomo, bardzo szerokie odniesienia do innych poetów i
dramaturgów, a także i do poezji narodowej, np. odwołania do Bogurodzicy,
czy Kochanowskiego, nie mówiąc już o poezji Mickiewicza. W odwoła-
niach tych wychodzi poeta często poza kanon romantyczny, stąd i wielość
odmian stylowych i stylizacji nawiązujących do konkretnych utworów.
Można tu powiedzieć bez przesady, iż arcytematem poezji Słowackiego
stała się poezja obca i własna, ale podkreślić tu trzeba równocześnie, iż
postawa naśladowcy, imitatora była Słowackiemu zupełnie obca. Nawet
tłumacząc nie trzymał się wiernie oryginału, zawsze coś zmieniał, dodawał
czy skracał, toteż często ważniejsze w jego utworach jest to, co zmienił,
czy czego nie wprowadził niż pożyczki i cytaty przejęte z cudzych tekstów.
Słowacki był poetą zabiegającym o oryginalność. Nawet jego stylizacje
wykazują składniki transformacji czy deformacji wzorca, przerysowanie,
zintensyfikowanie wybranych cech, opuszczenie innych. W obrazach
cudzej mowy, wprowadzanej do dramatów, zawsze jest pewien naddatek:
uwydatnienie tworzywa, motywu, obrazu. Prowadzi to nieomal zawsze do
pewnej sztuczności języka poety, sztuczności zamierzonej i pożądanej,
spełniającej ideał inności mowy poetyckiej oraz wspomnianą już tendencję
literackości. Toteż wysoce dyskusyjny wydaje mi się sąd T. Skubalanki,
która pisała, iż „Trzeba stwierdzić z całym naciskiem, że styl potoczny
stanowi w wielu utworach Słowackiego zasadnicze tworzywo artystyczne”2.

Otóż, nie. W przypadku Słowackiego o potoczności można mówić tyl-
ko w przytoczeniach, w wypowiedziach niektórych postaci, z reguły zresztą
przerysowanych w tym czy innym rodzaju stylizacji, in plus czy in minus,
jak w przypadku ludowych postaci Balladyny. Język samego poety miał
dobitne związki z językiem poetyckim i retorycznym oraz podniosłymi
stylami tradycji literackiej. [...] Polszczyzna Słowackiego od pierwszych
po ostatnie utwory wychylała się bardzo wyraźnie ku nacechowanym
złożom polszczyzny literackiej, książkowej, poetycznej, a więc nadającej
pierwszeństwo nacechowanym synonimom typu gaj, bóg (smutny), błagać
(prosić), moja lutnia (poezja), dziedzic (potomek) itd.  W funkcji takich

2 T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Wrocław 1984, s. 209.
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nacechowanych poetyzmów występowały też często archaizmy i  neolo-
gizmy, a nierzadko także wyrazy obcojęzyczne pochodzące z języka
mającego wysoki prestiż bądź orientalną barwę. [...]

Polszczyzna typowo literacka, poetyczno-retoryczna  miała bardzo silne
związki ze stylami literatury klasycznej, biblijnej oraz stylami literatury
europejskiej. Ta polszczyzna wręcz wzorowała się na klasycznych i bib-
lijnych,  barokowych i późniejszych stylach i formach. I tu tkwi główne
źródło jej europejskości, której szukać będziemy oczywiście nie w grama-
tyce, ale we  wspólnej topice, figurach i tropach stylu, formach literackiej
wypowiedzi związanej z europejską kulturą.

Wbrew opiniom niektórych badaczy sarmackości jest u Słowackiego
niewiele, i ma ona właściwie funkcję cytatu (por. Mazepę i Złotą czaszkę).
Niewielki jest też w sumie udział pierwiastków narodowych opartych na
stylu ludowym. Słowacki nie był entuzjastą folkloru, poczynał sobie z nim
(jak w Balladynie) swobodnie, nie dbając o entuzjazm.  Jak pisał J. Krzy-
żanowski: „gdy ogół poetów romantycznych spoglądał na poezję ludową
z zachwytem szczerym lub przynajmniej udanym, Słowacki zachował wo-
bec niej chłodną  rezerwę, graniczącą, niekiedy z wyraźnym podrwiwaniem
z podziwianego nagminnie bożyszcza”3.

Niewiele jest też w twórczości Słowackiego składników kresowych,
regionalnych, lokalnych. Opis Krzemieńca (kreowanego przez niektórych
badaczy na mała ojczyznę poety) równie dobrze mógłby być opisem jakiejś
podalpejskiej miejscowości, leżącej „pomiędzy gór szczytem”, z „białymi
domkami”, „pomiędzy szmaragdem ogrodów”, z „potokami rozkutymi z
lodów”. Więcej da się wydobyć (zrobiła to przekonująco A. Kowalczyko-
wa) wpływu Wilna, jego sztuki, architektury, wspaniałego baroku kościo-
łów. W sumie trudno znaleźć w poezji Słowackiego lokalny koloryt Pana
Tadeusza, świat realiów, wydarzeń, obrazów autentycznie kresowych, gdyż
za  takowe nie można uznać wtórnych stylizacji na ukraińskość ówczesnego
okresu.

Trudno też byłoby przeceniać rolę polszczyzny historycznej i stylów
historycznych. Stylizacje poety są dość dalekie od wzorców autentycznych.
Poeta oddzielał wyraźnie prawdę historyczną, zawartą w dokumentach i
przekazach kronikarskich od prawdy poetyckiej, która w odniesieniu do
dawnej historii ma nawet większą wartość – nie tylko artystyczną, ale i
duchową. Przeszłość to był  świat duchów, świat dla tego poety prawdziwy.

3 J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folk-
loru, Warszawa 1977, s.591.
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Znamion narodowości poszukiwał Słowacki nie „w opisywaniu narodo-
wych wypadków: wypadki są tylko szatą, ciałem, pod którym trzeba szukać
duszy narodowej lub duszy świata”. Tkwimy więc w sferze, która niby u
poety barokowego, odrzuca powłokę rzeczy, zdarzeń i wydarzeń z tego
świata a poszukuje znaków duchowości w świecie i tę duchowość świata
gotów jest uznać za świat prawdziwy. Stąd już krok do mistyki, która
zmieni styl Słowackiego.

Juliusz Słowacki (1809–1849) – poeta, dramatopisarz, epistolograf, zaliczany
jest, wraz z Adamem Mickiewiczem i Zygmuntem Krasińskim, do grona najwięk-
szych twórców polskiej literatury romantycznej. Urodził się i wychował w Krze-
mieńcu, następnie studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Krótko pracował w War-
szawie. W okresie powstania listopadowego (w roku 1831) jako kurier dyploma-
tyczny Rządu Narodowego wyjechał do Paryża i Londynu. Potem osiadł we Francji.

Dzieło Słowackiego jest ogromne i trudno scharakteryzować je w krótkiej no-
tatce. Wymienimy tu zatem tylko niektóre z jego najważniejszych utworów. W no-
watorskich artystycznie dramatach: Kordian, Balladyna, Horsztyński oraz później-
szych tragediach Mazepa i Lilla Weneda Słowacki podejmował refleksje nad his-
torią, aktualną sytuacją Polski pozbawionej niepodległości oraz nad rolą literatury
narodowej. Własną (polemiczną z opiniami Mickiewicza), krytyczną ocenę polskiej
emigracji politycznej zawarł w poemacie Anhelli. Wyprawy Słowackiego do Grecji,
Egiptu i Palestyny – typowe dla  artystów jego epoki – zaowocowały znakomitymi
lirykami (np. Rozmowa z piramidami, Hymn o zachodzie słońca) oraz poematem
Podróż do ziemi świętej z Neapolu. Słowacki stworzył własny system filozoficzny,
którego podstawy wyłożył w poetyckim traktacie Genezis z Ducha i opracowywa-
nym do śmierci monumentalnym dziele Król Duch. Wynikająca z tego systemu myśl
historiozoficzna stała się inspiracją do stworzenia serii dramatów Ksiądz Marek,
Sen srebrny Salomei, Zawisza Czarny i Książę niezłomny, interesujących między
innymi ze względu na niezwykłe, nadrealistyczne obrazowanie.

Dzieło Słowackiego (tłumaczone na kilkanaście języków) silnie oddziaływało
na następne pokolenia polskich poetów i dramatopisarzy. Jego wpływy widoczne
są np. w twórczości C.K. Norwida, S. Wyspiańskiego, J. Lechonia, i K.K. Baczyń-
skiego. Słowacki inspirował również malarzy, zwłaszcza J. Matejkę i J. Malczew-
skiego.

Prof. Aleksander Wilkoń, autor wielu rozpraw z zakresu językoznaw-
stwa i literaturoznawstwa (m.in. znanej książki Typologie odmian języko-
wych współczesnej polszczyzny), pracował wiele lat na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, a w tej chwili jest związany z Istituto Universitario
Orientale w Neapolu.
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RECENZJERECENZJE

S³ownik dla cudzoziemców

Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców, Barbara
Bartnicka, Roxana Sinielnikoff, Kielce 1999.

Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców został opra-
cowany głównie z myślą o obcokrajowcach, którzy uczą się języka polskie-
go w Polsce i za granicą. Może on także służyć pomocą przy opracowy-
waniu słowników dwujęzycznych, podręczników do nauki języka polskiego
oraz stanowić podstawę doboru słownictwa do ćwiczeń leksykalnych i gra-
matycznych.

Źródło podstawowe stanowił Mały słownik języka polskiego PWN pod
redakcją S. Skorupki, H. Auderskiej i Z. Łempickiej, z którego wyselek-
cjonowano około 5000 haseł uznanych za niezbędne lub w dużym stopniu
przydatne w nauce języka polskiego. Selekcji dokonano intuicyjnie. Słow-
nictwo i wyrażenia zawarte w słowniku mają za zadanie pomóc osobie
uczącej się języka w samodzielnym porozumiewaniu się po polsku, wypo-
wiadaniu się i rozumieniu tekstów.

Hasła obejmują nie tylko słownictwo używane w sytuacjach codzien-
nych, ale dotyczą także różnych dziedzin życia kulturalnego i społecznego.
Na opis każdego wyrazu składa się charakterystyka jego odmiany, wyjaś-
nienie znaczenia oraz przykłady użycia. Układ haseł jest przejrzysty, ułat-
wiający posługiwanie się słownikiem. Niech jako przykład posłuży opis
prostego rzeczownika pies:

pies rzecz, m 4, D. psa, Ms. psie, zdr. piesek m 3, D. pieska «zwierzę
domowe, hodowane w wielu rasach, Canis familiaris»; Pies z kulawą
nogą nie przyszedł «nikt nie przyszedł»; Coś jest, ktoś się czuje pod
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psem «coś jest bardzo złe, ktoś czuje się bardzo źle»; Pogoda pod
psem; Być głodnym jak pies, zmarznąć jak pies itp. «być bardzo
głodnym, bardzo zmarzniętym»; Żyć jak pies z kotem «żyć w nie-
zgodzie»; Zejść na psy «stać się biednym, ubogim»; Wierny jak pies
«bardzo wierny»; Zły jak pies «bardzo zły»; przym. psi

Jeśli chodzi o część gramatyczną opisu, zostały w nim zawarte trudniej-
sze formy deklinacyjne, zdrobnienie, przymiotnik. Opis semantyczny zaś
nie tylko podaje podstawowe znaczenie rzeczownika, ale również nazwę
łacińską, która też może ułatwić obcokrajowcowi zrozumienie słowa, oraz
przykładowe użycie wyrazu pies w związkach frazeologicznych i wyjaś-
nienie ich znaczenia.

W niektórych jednak przypadkach opisy mogą wydawać się niekom-
pletne. Np. z opisu rzeczownika mysz, dowiadujemy się, że jest to «zwierzę
z rodziny Muridae», ale już nic nie wspomniano o myszy komputerowej,
a w dzisiejszych czasach jest to chyba jedno z podstawowych znaczeń.
Podobnie niekompletny jest opis rzeczownika rozprawa, w którym nic nie
wspomniano o rozprawie w znaczeniu sądowym. W słowniku nie znaj-
dziemy również takich wyrazów, jak komputer, dysk (zarówno w znaczeniu
medycznym, jak i technicznym czy sportowym), serial, adidasy, tenisówki,
kalkulator czy też musical, operetka albo filar.

Zaletą słownika są przejrzyście przedstawione formy deklinacyjne rze-
czownika oraz zakończenia koniugacyjne czasownika, jak również przy-
kłady odmiany przymiotnika i liczebnika umieszczone w jego pierwszej
części. Takie zestawienia tabelaryczne stanowią bardzo dobrą pomoc w na-
uce gramatyki języka polskiego, są również wygodne przy odszukiwaniu
odpowiednich form fleksyjnych podanych w opisie hasła skrótami.
Oddzielnie zostały ujęte nazwy geograficzne i związane z nimi derywaty
(np. przymiotniki, narodowości) oraz liczebniki.

Osoby rozpoczynające naukę oraz znające język polski na poziomie
średnio zaawansowanym mogą potrzebować pomocy w korzystaniu ze
słownika, bowiem wszystkie opisy i wstęp są tylko w języku polskim.
Cennym uzupełnieniem byłoby wprowadzenie nazewnictwa łacińskiego,
szczególnie w pierwszej części słownika dotyczącej gramatyki albo słow-
niczka nazw gramatycznych w kilku językach. Cudzoziemiec znający język
polski na poziomie zaawansowanym nie powinien mieć problemów w po-
sługiwaniu się słownikiem.

Magda Janas
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Polski dla ekonomistów

Magdalena Szelc-Mays, Paweł Długosz, O ekonomii po polsku, Kra-
ków 1999.

Wciąż niewielka jest ilość podręczników dla cudzoziemców przezna-
czonych do nauki jednej ze specjalistycznych odmian języka polskiego –
języka biznesu, prawa czy ekonomii.

Napisanie takiego podręcznika nie jest łatwym zadaniem. Często zdarza
się bowiem, że tego typu podręczniki zawierają teksty o charakterze jedynie
informacyjnym, a ćwiczenia utrwalają informacje merytoryczne, zamiast
uczyć używania polskiej specjalistycznej terminologii, zwrotów i kon-
strukcji składniowych. Trudno również wyznaczyć granicę, za którą kończy
się tekst dla obcokrajowca korzystny ze względu na zawartość treściową,
a gdzie zaczyna wykład akademicki, obciążający studenta wiadomościami
oczywistymi, a przez to mało interesującymi i nie wnoszącymi nic nowego
w strukturę i słownictwo uczącego się.

Wymienionych pułapek udało się uniknąć Magdalenie Szelc-Mays i Pa-
włowi Długoszowi, autorom podręcznika do nauki języka polskiego dla
średnio zaawansowanych pt. O ekonomii po polsku. Książka zawiera 16
lekcji dotyczących problemów ekonomicznych, z którymi boryka się
Polska. Każda lekcja kończy się różnego typu ćwiczeniami: testującymi
rozumienie tekstu oraz składniowymi, słowotwórczymi i leksykalnymi.
W ramach ćwiczeń autorzy przygotowali oryginalne definicje słownikowe
odpowiednich tematycznie haseł, do których dołączone zostały zadania
sprawdzające rozumienie wybranych notatek. Pomiędzy lekcjami zamiesz-
czono rozdziały ściśle gramatyczne – skrócone wyjaśnienie wybranego
problemu i dobrane odpowiednio ćwiczenia gramatyczne.
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Teksty dotyczące ekonomii są interesujące i wyczerpujące. Nie są tylko
wykładami zawierającymi teorie dla studenta oczywiste, poruszają także
specyfikę różnych problemów ekonomicznych w Polsce (np. rozdział o bez-
robociu, w którym znajdują się tabele procentowe mówiące o zatrudnieniu
w Polsce, czy diagram kosztów godzin pracy w poszczególnych krajach
Europy lub rozdział na temat zmian ustrojowych w Polsce, które dokonały
się na przełomie 1989 i 1990 roku). Same teksty są jednakże zbyt długie.
Podręcznik, jak zaznaczyli autorzy, przeznaczony jest dla studentów na
poziomie średnio zaawansowanym. Przeczytanie tej długości tekstu
podczas jednego spotkania ze studentem o średniej znajomości języka jest
trudne, nie tylko zresztą ze względu na objętość wykładu, ile na skompliko-
wane słownictwo i struktury składniowe, nasycone łańcuchami rzeczow-
ników i zwrotami na poły idiomatycznymi.

Jest to oczywiście naturalne i jak najbardziej pożądane w książce o
ekonomii, mającej za zadanie języka ekonomii uczyć. Należałoby jednak
podzielić teksty na mniejsze jednostki, które umożliwiłyby studentowi
przyswojenie niewielkiej dawki wiedzy tematycznej i zwrotów koniecznych
do profesjonalnego wypowiedzenia się na dany temat oraz dały poczucie,
iż podczas jednostki lekcyjnej nowe konstrukcje zostały przećwiczone, a
kolejna porcja wiadomości przyswojona. Pod każdym z mniejszych frag-
mentów również przydałyby się pytania dotyczące tekstu, tak jak zostało
to zrobione pod tekstami długimi. Pytania takie, dokończenia zdań zgodnie
z treścią wykładu, propozycje streszczenia lub wypisania 5 kluczowych
słów to doskonały pomysł autorów, dzięki któremu student może sprawdzić
czy tekst zrozumiał, utrwalić nowe słowa i zwroty, a jednocześnie sfor-
mułować po polsku specjalistyczną wypowiedź. Interesujące i niebanalne
są również pozostałe ćwiczenia leksykalne związane z pojęciami wprowa-
dzonymi podczas lekcji: wskazywanie synonimiczności wyrażeń, wyjaś-
nianie nowo poznanych wyrazów za pomocą znanych już słów oraz uzupeł-
nianie zdań według tekstu. Autorzy spory nacisk kładą na ćwiczenia słow-
nikowe i składniowe, słusznie zakładając, że student uczący się języka spe-
cjalistycznego opanował już i utrwalił podstawowe zasady gramatyczne i
powinien ćwiczyć przede wszystkim specyficzne i niejednokrotnie skompli-
kowane struktury składniowe. W związku z tym do książki wprowadzono
również oryginalne definicje pojęć ekonomicznych ze słowników i ency-
klopedii. Pomaga to studentowi w zrozumieniu, jakim językiem pisane są
tego typu definicje i jakie dodatkowe informacje dotyczące wyrazu można
w danym słowniku znaleźć. Niezwykle pomocne w pracy są również cie-
kawe wykresy, wskaźniki, diagramy i wszelkie analizy procentowe dołą-
czone do prawie każdej lekcji i obrazujące w postaci rysunku problem poru-
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szany w tekście oraz umożliwiające przeprowadzenie nietypowych ćwiczeń,
zadań i porównań.

Jednakże książka nie jest zestawem zadań tylko leksykalnych. Po każ-
dej jednostce lekcyjnej umieszczony jest bowiem opis zagadnienia grama-
tycznego związanego z lekcją wraz z ćwiczeniami. Gramatyczne problemy oraz
ćwiczenia związane są z tekstem lekcji, gdyż we wcześniejszym wykładzie
pojawiły się przykłady ilustrujące odpowiednie zjawisko. Jak wspomniałam,
teksty i słownictwo są dość skomplikowane dla studenta średnio
zaawansowanego, natomiast gramatyka jest nietrudna, w istocie
dostosowana do takiego poziomu i jest w zasadzie powtórzeniem, a nie
wprowadzeniem zagadnienia. Jest to trochę słabsza strona książki. Sądzę,
że skoro problemy te zostały w ogóle wprowadzone, to należałoby zamieś-
cić więcej ćwiczeń i zadań bardziej różnorodnych, fascynujących tak, jak
ciekawe zabawy leksykalne i składniowe.

Generalnie uważam, iż książka jest jedną z najciekawszych pozycji do
nauczania obcokrajowców tak specjalistycznej odmiany języka polskiego,
jakim jest język ekonomiczny i należałoby życzyć sobie, aby powstała książka
równie interesująca i pełna tak różnorakich i nietypowych ćwiczeń dotycząca
nauczania innych specjalistycznych odmian naszego języka.

Agnieszka Szol
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Nowe s³owa, stare rzeczy

Magdalena Szelc-Mays, Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do na-
uczania słownictwa języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1999.

Każdy uczący się języka obcego zmaga się z barierą „brakujących” słów.
Istotne od początku edukacji opanowanie słownictwa danego języka w
pewnym momencie staje się sprawą kluczową: znajomość reguł już nie
wystarcza, a braki w słownictwie skutecznie hamują kolejne kroki. Każdy,
kto uczy języka jako obcego, uzmysławia sobie natomiast konieczność do-
pełnienia materiału zawartego w podręczniku podstawowym ćwiczeniami z
zakresu słownictwa.

Podręcznik Magdaleny Szelc-Mays jest, co ważne zarówno dla osób
uczących się, jak i uczących języka polskiego jako obcego, bardzo użytecz-
ny. Zaproponowana przez autorkę formuła pozwala na jego wszechstronne
wykorzystanie jako podręcznika wiodącego w regularnym kursie słownic-
twa lub jako pomocy – dopełnienia i urozmaicenia innych zajęć.

Całość, to znaczy zestaw 44 kolorowych plansz oraz książka z ćwicze-
niami, koncentruje się wokół 14 – jak pisze autorka – „wybranych tema-
tów”. Co do ich selekcji, jak i strony merytorycznej podręcznika, nie można
mieć zastrzeżeń. Szelc-Mays wykorzystała (co sama podkreśla) doświad-
czenia innych zwolenników tematycznego nauczania słownictwa, m.in. W.
Miodunki, Z. Cygal-Krupowej, M. Chłopickiej i P. Fornelskiego. Obok
wspomnianych 44 plansz, podręcznik obejmuje także plansze dodatkowe,
które „służą do praktycznej nauki słówek dla początkujących”, a są skon-
struowane w taki sposób, że nauka umieszczonego na nich materiału leksy-
kalnego może przebiegać w formie gry.
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Tematyczny trzon podręcznika uwalnia go od schematycznej izolacji
materiału przeznaczonego tylko i wyłącznie dla danego poziomu nauczania.
Zestaw ćwiczeń od najprostszych, oznaczonych graficznie jednym krążkiem,
po trudniejsze z dwoma i trzema krążkami, rzeczywiście umożliwia pogłębianie
znajomości słownictwa. Lektor wybiera rodzaj ćwiczenia w zależności od
umiejętności ucznia (sama autorka stopniuje trudność materiału, dzieląc
słownictwo znajdujące się na odwrocie plansz na podstawowe i poszerzone).
Bogata oferta Szelc-Mays pozwala lektorowi swobodnie różnicować poziom
zadań, co ważne szczególnie w grupach nierównorzędych pod względem
opanowania słownictwa. Zresztą stopień trudności już wybranych ćwiczeń,
na przykład polegającego na wykreśleniu nie pasującego elementu szeregu,
można modyfikować w zależności od potrzeb. Uzupełnienie stosunkowo
prostego polecenia o pytanie dotyczące motywacji takiego czy innego
wyboru wymaga od ucznia większego zaangażowania, także posłużenia się
bogatszym słownictwem.

Zeszyt ćwiczeń Szelc-Mays to prawdziwy zbiór pomysłów i z całą pew-
nością nie chodzi tu tylko (choć i taka praktyka jest potrzebna) o proste
przepisywanie czy łączenie elementów. Słowa pojawiają się w różnych kon-
figuracjach, tworząc siatkę skojarzeń. Ważną rolę odgrywa tu technika przy-
porządkowywania słów podrzędnych nadrzędnym i odwrotnie, czy ćwicze-
nia polegające na tworzeniu definicji danego słowa sprawdzające umiejęt-
ność wykorzystywania już poznanych słów, a także ćwiczenia, które uzmy-
sławiają słowotwórczą motywację wyrazów. Ćwiczenia wykorzystują już
poznane, wprowadzone przez podręcznik słownictwo, ale też aktywizują
uczniów (zwłaszcza te oznaczone jako trudniejsze) do samodzielnych po-
szukiwań – i korzystania ze słowników. Warto wspomnieć o ćwiczeniach
takich, jak projektowanie (np. projektowanie fryzury w zależności od kształtu
i konturów twarzy), meblowanie, sporządzanie instrukcji obsługi, które w
szczególny sposób angażują słownictwo uczniów i uzmysławiają konieczność
ciągłego uzupełniania braków.

Autorka uczy języka używanego przez współczesnych Polaków. Stąd
umieszczone w podręczniku fragmenty tekstów z encyklopedii i wydawnictw
popularnonaukowych, także „żywe” dialogi do uzupełnienia oraz ćwiczenia
zwracające uwagę na stylistyczne zróżnicowanie słownictwa. Szereg ćwiczeń
inspiruje do formułowania dłuższych wypowiedzi mówionych, niektóre (np.
„karta dań”) mogą być podstawą do improwizowania scenek sytuacyjnych.

Szelc-Mays zakłada aktywność uczących się, pozostawiając im po
każdej jednostce tematycznej miejsce do uzupełnienia, czyli „mój
słowniczek”.

Podręcznik Nowe słowa, stare rzeczy przeznaczony do nauczania słow-
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nictwa na poziomie początkowym oraz średnio zaawansowanym (ze wzglę-
du na trudność niektórych ćwiczeń przydatny – jak sądzę – także na po-
ziomie bardziej zaawansowanym niż średni) miał zdaniem autorki w zależ-
ności od sposobu jego wykorzystania „służyć do poznawania nowego lub
uzupełniania oraz porządkowania znanego już słownictwa”, także do „tes-
towania słownictwa w grupach średnio zaawansowanych”. Rzeczywiście
służy. I to dobrze.

Justyna Cembrowska
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S³ownik Mickiewiczowski

Marek Piechota, Jacek Lyszczyna, Słownik Mickiewiczowski, Katowice
2000.

Wydany przez „Książnicę” Słownik Mickiewiczowski, autorstwa Marka
Piechoty i Jacka Lyszczyny, jest publikacją przygotowaną w związku
z obchodzoną w 1998 roku dwusetną rocznicą urodzin Adama Mic-
kiewicza. Autorom udało się przybliżyć czytelnikom nie tylko sylwetkę
jednego z najwybitniejszych polskich poetów, ale także czasy, w których
żył, ludzi, którzy wywarli wpływ na jego życie oraz istotne zjawiska
literackie przełomu XVIII i XIX wieku.

Niewiele ponad 350 haseł wystarczyć musiało autorom do zaprezento-
wania zarówno najistotniejszych wiadomości z życia i twórczości poety,
jak i barwnych anegdot czy mało znanych faktów. Zebrane w Słowniku
terminy podzielić można na kilka grup.

Pierwsza obejmuje, najogólniej rzecz biorąc, biografię poety. Uwzględ-
nia ona ważne momenty w życiu Mickiewicza (np. CHRZEST, ŚLUB),
miejsca, w których przebywał, nawet jeśli zatrzymał się tam na krótko (np.
KOWNO, PARYŻ, ale i BOLCIENIKI, gdzie Mickiewicz zaledwie przez
dwa tygodnie spotykał się z największą bodaj miłością swojego życia –
Marylą z Wereszczaków Puttkamerową). Tutaj także wymienieni są ludzie,
z którymi łączyły poetę więzy pokrewieństwa (np. ALEKSANDER
i FRANCISZEK MICKIEWICZOWIE – bracia Adama), przyjaźnie (np.
TOMASZ ZAN, JAN CZECZOT – towarzysze młodości) i pod których
wpływem pozostawał (np. ANDRZEJ TOWIAŃSKI, którego filozoficzno-
religijny system zaważył na życiu poety). Do tej grupy wypada też zaliczyć
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cały obszerny zbiór haseł związanych z anegdotami i legendami, które ota-
czają postać Mickiewicza (jak choćby te dotyczące jego niezwykłej
PAMIĘCI, brzydkiego charakteru PISMA).

Drugą grupę stanowią hasła związane już bezpośrednio z twórczością
poety. Tutaj pojawiają się tytuły poszczególnych utworów, a także imiona
bohaterów. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze cechy omawianych
dzieł, a także podpowiadają ich interpretacje. W tej grupie wyszczególnione
zostały też pojedyncze metafory, symbole, albo motywy (np. KAWA,
ARCYSERWIS), które autorzy uznali za wyjątkowo istotne, albo zagad-
kowe. Pojawiają się wreszcie uwagi dotyczące języka, jakim posługiwał
się poeta, jego zamiłowania do pewnych form gramatycznych czy leksy-
kalnych – i tak pod literką Ć przeczytać możemy o sposobie wykorzystania
przez poetę partykuły „-ć” dla nadania wyrazom odpowiedniego zabarwie-
nia emocjonalnego, a wśród haseł rozpoczynających się na Ó znajdziemy
osobne opracowanie dotyczące częstego używania przez Mickiewicza
zaimka „ów”. Do haseł omawiających twórczość poety zaliczyć należy
również te, które są definicjami poszczególnych gatunków (BALLADA,
EPOPEJA) czy pojęć historycznoliterackich (np. ARGUMENT, MOTTA,
BAJRONIZM).

Osobną grupę stanowią hasła przybliżające czasy przełomu XVIII
i XIX wieku. Składają się na nią imiona postaci, które wpłynęły na oblicze
ówczesnej Europy (np. ALEKSANDER I ROMANOW, NAPOLEON
BONAPARTE), wybitnych twórców (np. GEORGE GORDON BYRON,
THOMAS MOORE), a także nazwy istotnych instytucji (np. COLLEGE
DE FRANCE). Kolejna grupa haseł dotyczy aktualnego stanu wiedzy o
Mickiewiczu. W Słowniku znaleźć można informacje o recepcji twórczości
poety, ważniejszych edycjach jego dzieł, konferencjach naukowych, a także
badaczach zajmujących się „zagadnieniami Mickiewiczowskimi”.

Autorzy posługują się formą leksykonu, biorąc z niej to, co najlepsze
(wszechstronność, układ ułatwiający korzystanie i orientację w całości), a
rezygnując z tego, co ogranicza, a więc z definicji pozbawionych osobistego
zabarwienia, ograniczonych do nagromadzenia dat i faktów, które utrwalają
wrażenie, że słownik to jednak nie książka, można poszukiwać w nim
odpowiedzi na konkretne pytania, ale nie należy go czytać. W tym wypadku
jest inaczej. Hasła opracowane są w sposób przystępny, bogato ilustrowane
cytatami z twórczości poety i jego korespondencji. Nie przypominają typo-
wych haseł encyklopedycznych, ponieważ napisane zostały w stylu bardziej
gawędziarskim niż słownikowym (przez co zachęcają wręcz do głośnej lek-
tury). Autorzy – mając na względzie poczucie humoru samego Mickiewicza
– nie chcieli pozbawiać swojej książki także i tego aspektu. Poczuciem
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humoru kierowali się z pewnością przy wyborze niektórych haseł (np.
„BADYLEK”), a także przy ich opracowywaniu. Nie zrezygnowali również
z osobistego komentarza, który pojawia się najczęściej tam, gdzie opisują
miejsca związane z młodością Mickiewicza. Są to bowiem okolice, które
piszący mieli okazję zwiedzić podczas międzynarodowej konferencji
inaugurującej obchody dwusetnej rocznicy urodzin poety. Ich wspomnienia
sprawiają, że opisywane miejsca stają się nie tyle „pomnikami kultury”,
co obdarzonymi szczególną atmosferą śladami przeszłości.

Autorzy rezygnują także z typowego dla leksykonów zapisu, w którym
nazwisko danej postaci poprzedza jej imię. Ich zdaniem taki układ jest efek-
tem „urzędniczej tyranii” i umniejsza znaczenie, a często wręcz pozbawia
człowieka tego, co najbardziej osobiste – własnego imienia. Dlatego w
Słowniku Mickiewiczowskim wszystkie postaci wprowadzone są najpierw
poprzez imię, a dopiero po nim następuje nazwisko. Zostaje w ten sposób
zachowana zasada, przestrzegana zarówno na kartach tytułowych pierwo-
druków dzieł Mickiewicza, jak i w polszczyźnie w ogóle (poza urzędowymi
formularzami). Oczywiście na nieprzyzwyczajonych do takiego układu czy-
telników czekają odsyłacze, które pozwolą im bez trudu odnaleźć poszu-
kiwaną przez nich osobę.

Raz jeszcze podkreślić warto łatwość poruszania się po książce. Każde
hasło zaopatrzone jest w kilka odsyłaczy, dzięki którym autorzy wskazują,
gdzie znajdują się dodatkowe informacje, które umożliwiają pełne zrozu-
mienie wybranego hasła, a także sugerują nowe problemy, pytania, zagadki,
które wynikają z tej jednej właśnie rozwiązanej. System odsyłaczy tworzy
więc w całym Słowniku szereg dróg, które wyznaczać mogą lekturę, porząd-
kować odkrywanie Mickiewiczowskich tajemnic. Dla tych, którzy zechcą
kontynuować poszukiwania, cenną wskazówką będą noty bibliograficzne,
a także szczególnie polecane w tekście pozycje, po które warto sięgnąć.

Efektem opisanych wyżej starań autorów jest książka, która z równym
powodzeniem służyć może tym, którzy chcą szybko znaleźć odpowiedzi
na pytania pojawiające się w trakcie lektury dzieł Mickiewicza, jak i tym,
którzy – dysponując większą ilością czasu – chcą poznać wybitnego pol-
skiego poetę i epokę, w której żył. Na czytelników czeka wiele niespo-
dzianek – jedna z nich już na samym początku. Pierwszym hasłem Słownika
(pojawiającym się jeszcze zanim zostanie przedstawiony jego bohater –
Adam Mickiewicz) jest bowiem AA – czyli ostatni wers sonetu Widok gór
ze stepu Kozłowa. Niech będzie to jeden z dowodów na to, że nawet w
przypadku wątpliwości dotyczących szczegółów, pojedynczych wersów czy
słów, warto sięgać po Słownik Mickiewiczowski.

Magdalena Ciupek
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Noty o ksi¹¿kach

Marian Kisiel, Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu
1955–1959 w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1999.

Książka opisuje świadomość literacką – żywe tradycje, światopogląd
oraz rodzące się projekty nowej sztuki tuż przed Październikiem 1956 i
po nim, a więc w okresie wyzwalania się twórców i krytyków z ograniczeń
realizmu socjalistycznego, opartego na stalinowskiej doktrynie politycznej.
Rzecz dotyczy zatem okresu, kiedy Polacy odzyskali “skrawek wolności”
(odnowienie związków z literaturą zachodnioeuropejską i przywrócenie
pamięci o krajowej twórczości przedwojennej) i bronili jej z potężną deter-
minacją. Autor referuje najważniejsze dyskusje z lat 1955–1959. Okres ten
przedstawia jako moment ważnego przełomu w polskiej literaturze (neo-
awangardowego lub nawet postmodernistycznego), który przyniósł nową
filozofię, tematy, bohatera i nowe techniki narracyjne.

Janusz Ryba, Maskarady oświeconych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1998.

Książka przedstawia zjawisko nie opisywane dotąd w naszym piśmien-
nictwie naukowym dotyczącym obyczajowości epoki oświecenia: wszech-
władną w tamtej epoce tendencję do mistyfikacji, kamuflażu i przebierania
się oraz motyw maskarady w ówczesnej literaturze. Zakres znaczeniowy
słów “przebranie” został w książce rozszerzony. Obejmuje tam nie tylko
maskaradę kostiumową, ale także postawy i zachowania, których celem jest
udawanie i wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywiej tożsamości, płci,
statusu społecznego, zawodu itp. W pracy odwołano się nie tylko do rodzi-
mych faktów literackich i obyczajowych. Opisano także zjawiska z obcych
kultur.

Anna Synoradzka
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Ksi¹¿ki polonistyczne pracowników UŒ

Przedstawiamy wykaz książek polonistycznych napisanych przez pra-
cowników naszego Uniwersytetu, które ukazały się w Wydawnictwie Uni-
wersytetu Śląskiego w roku 1999 (kolejność alfabetyczna):

1. Małgorzata Borek, Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny
w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim.

2. Joanna Dembińska-Pawelec, Świat możliwy w poezji Stanisława
Barańczaka.

3. Adam Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza
i Aleksandra Wata.

4. Jan Grzenia, Język poetycki jako struktura polifoniczna (na
materiale poezji polskiej XX wieku).

5. Aleksandra Janowska, Funkcje przestrzenne przedrostków czasow-
nikowych w polszczyźnie.

6. Krystyna Kleszczowa, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich
perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki.

7. Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939–1989), red.
Aleksander Nawarecki przy współudziale Dariusza Pawelca.

8. Ziemowit Miedziński, Osobowość i przyszłość. Zygmunt Krasiński
na tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej.

9. Józef Olejniczak, W-Tajemniczanie. Aleksander Wat.
10. Janusz Ryba, Maskarady oświeconych. (Wybór problematyki)

(skrypt).
11. Stefan Szymutko, Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i

literaturoznawstwie.
12. Krzysztof Uniłowski, Polska proza innowacyjna w perspektywie

postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze (skrypt).
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13. Anna Węgrzyniakowa, Egzystencjonalne i metafizyczne. Od Leś-
miana do Maja.

14. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka, T. 15, red. Edward Po-
lański, Zenon Uryga.

15. Leszek Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza.

Książki wydane w innych wydawnictwach:

1. Romuald Cudak, Czytając Białoszewskiego, Katowice, wyd. Śląsk.
(Kolejna książka z współwydawanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej
UŚ serii „Biblioteka Interpretacji” pod red. R. Cudaka i J. Tambor).

2. Romuald Cudak, Świetopełna trześć dziwosłów, Katowice, wyd.
Śląsk.

3. Marian Kisiel, Od Różewicza. Małe szkice o poezji.
4. Ireneusz Opacki, Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci ga-

tunkowych w poezji, Katowice, wyd. Para.
5. Włodzimierz Wójcik, Staff i Różewicz. Studia historycznoliterac-

kie, Katowice, „FA-art”.
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KULTURA JÊZYKA

W tym numerze rozpoczynamy cykl „Kultura jêzyka”, w którym
prezentujemy w¹tpliwoœci jêzykowe drêcz¹ce Polaków i propozycje ich
rozwi¹zania. Wybór porad jêzykowych przedstawionych w tym nume-
rze pochodzi z biuletynu „Komunikaty Rady Jêzyka Polskiego Polskiej
Akademii Nauk”1, ich autorem jest prof. Walery Pisarek – znany
popularyzator wiedzy o jêzyku polskim.

W przysz³oœci chêtnie bêdziemy w tej ubryce odpowiadaæ na
pytania i w¹tpliwoœci Czytelników. Piszcie do nas i pytajcie (red.).

Mieszkaniec (miasta) Akoli – to akolanin
Odpowiadając p. Aleksandrowi J., potwierdzam słuszność jego przeko-

nania, że najstosowniejszą polską nazwą mieszkańca indyjskiego miasta
Akola jest forma akolanin, utworzona za pomocą przyrostka -anin. Teore-
tycznie mogłaby z nim konkurować forma akolczyk, utworzona za pomocą
przyrostka -czyk, ale tę choćby ze względu na przypadkowe skojarzenia z
kolczykiem uważam za mniej stosowną.

Zwracam jednak uwagę, że nazwy mieszkańców miast piszemy
małymi literami, a więc należy pisać akolanin jak warszawianin, a nie:
Akolanin.

-u lub -a w dopełniaczu rzeczownika kwazar
Z Centrum Astronomicznego w Warszawie zapytano, dlaczego słow-

niki  języka polskiego wymagają dla rzeczownika kwazar dopełniacza
kwazaru, choć wśród astronomów warszawskich w użyciu jest niemal
wyłącznie dopełniacz kwazara. Jak się przekonałem, także w krakowskim
środowisku astronomicznym panuje forma kwazara. Kwazar to „bardzo
odległy pozagalaktyczny obiekt niebieski, będący silnym źródłem pro-
mieniowania”. Sama nazwa jest spolszczoną formą angielskiego wyrazu
quasar, który stanowi swoisty amerykański skrótowiec nazwy quasi-star,
czyli ‘niby gwiazda’. Jako wzór deklinacyjny dla wyrazu kwazar narzuca

KULTURA JÊZYKA
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się wyraz pulsar, który według słowników i tym razem zgodnie z uży-
ciem ma dopełniacz pulsara.

Pisząc „słowniki języka polskiego”, mam na myśli wszystkie ostatnie
wersje słownika języka polskiego wydane przez PWN, „Nowy słownik
ortograficzny PWN”, a także „Słownik współczesnego języka polskiego”
pod red. B. Dunaja i „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny” H.
Zgółkowej. W haśle kwazar w obu tych ostatnich słownikach stwierdzamy
jednak znamienną rozbieżność między informacją fleksyjną (kwazar, kwa-
zaru) a przykładami użycia: Widmo kwazara, pulsacja kwazara. W takiej
sytuacji nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak apelować do redaktorów
wszystkich słowników języka polskiego co najmniej o dopuszczenie jako
obocznej formy dopełniacza kwazara.

Głaz nie jest obeliskiem
Odpowiadając na list p. M. J. z Warszawy, zapewne potwierdziłem

słuszność jego przekonania, że pomnika o formie głazu, w szczególności
zaś tego, którego fotografię Pan załączył, nie można nazwać obeliskiem.
Obeliskiem bowiem – zgodnie z etymologią tego wyrazu – nazywa się (cy-
tuję „Słownik wyrazów obcych” PWN) wysoki, najczęściej czworoboczny
słup zwężający się ku górze, ścięty u szczytu, w formie wydłużonego ostro-
słupa. W Europie od kilku wieków obeliski służą jako pomniki lub jako
dekoracyjne elementy architektoniczne. Wyraz ten zapożyczyła polszczyz-
na – podobnie jak wiele innych języków – z języka greckiego, a greckie
obeliskos jest zdrobnieniem rzeczownika obelós ‘rożen’.

Według „Encyklopedii kultury antycznej” PWN obelisk to pomnik
egipski w kształcie wolno stojącego, wysmukłego, czworokątnego słupa
zwężającego się ku górze i zakończonego piramidalnie. Obeliski wykuwane
były przeważnie w monolitach granitowych, na ścianach ich znajdowały
się napisy hieroglificzne. W starożytnym Egipcie obeliski związane były
z kultem boga Ra.

Jak z tego wynika, nie każdy obelisk jest pomnikiem i nie każdy pom-
nik – obeliskiem. Nie jest nim z pewnością pomnik o kształcie głazu narzu-
towego.

O przymiotniku serbołużycki w nazwie Towarzystwa
Pyta prezes Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego: „W związku z nasu-

wającymi się wątpliwościami co do zgodności nazwy [naszego Towarzys-
twa] z normami języka polskiego, zapytujemy, czy nazwa ta jest poprawna.”

Przedstawiłem Państwa pytanie na posiedzeniu Komitetu Języko-
znawstwa PAN i teraz nie tylko we własnym imieniu odpowiadam.



76 POSTSCRIPTUM 33-34

Wątpliwości Państwa co do formy serbołużyckie w nazwie Towa-
rzystwa uznane zostały przez wszystkich zabierających głos za całkowicie
uzasadnione. Jednogłośnie też wszyscy się zgodzili, że forma łużyckie jest
właściwsza. Człon Serbo- nie wnosi do niej dodatkowej informacji. Na do-
miar złego może wprowadzać w błąd, nasuwając nieuzasadnione skoja-
rzenie z błędną formą przymiotnika serbo-chorwacki (zamiast: serbsko-
chorwacki). Przymiotnik serbsko-chorwacki utworzony został w wyniku
połączenia wyrazów serbski i chorwacki. Natomiast przymiotnik serbo-
łużycki utworzony został od nazwy etnicznej Serb Łużycki. W takim razie
przymiotnik powinien by tu przybrać formę *łużyckoserbski zgodnie z zasa-
dą, że podstawa wyrażenia tworzy zwykle drugi człon wyrazu złożonego
(por. południowopolski od Polska Południowa, zimnowojenny od: zimna
wojna itp.). Można więc uważać formę serbołużycki przynajmniej częścio-
wo za nieprawidłową, choć ze względu na znaczne rozpowszechnienie
(występuje w słownikach ortograficznych!) nie sposób jej dziś nazwać
niepoprawną. W świadomości językowej większości Polaków Serbowie są
wyłącznie narodem południowej Słowiańszczyzny i poza kręgami specja-
listów nie kojarzy się tej nazwy z Łużyczanami.

Biorąc to wszystko pod uwagę, wyrażam opinię, że nazwa Towarzystwo
Polsko-Łużyckie jest stosowniejsza niż obecna nazwa Towarzystwo Polsko-
Serbołużyckie.

Piszemy: słabo słyszący i słabo widzący
Odpowiadając na pytanie Departamentu Opieki, Wychowania i Mło-

dzieży MEN, informuję uprzejmie, że zgodnie z obowiązującymi zasadami
ortograficznymi formacje słabo widzący i słabo słyszący pisze się rozdziel-
nie. Są to bowiem – żeby zacytować „Nowy słownik ortograficzny PWN”
pod redakcją Edwarda Polańskiego – „wyrażenia, w których pierwszy człon
jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym”; te zaś „traktuje
się jako zestawienia i pisze rozdzielnie”. Tak samo rozstrzygają ewentualne
wątpliwości „Zasady pisowni polskiej” S. Jodłowskiego i W. Taszyckiego
w opracowaniu D. Jodłowskiej-Wesołowskiej: „Jako zestawienia pisane
rozdzielnie traktuje się wyrażenia, których pierwszym członem jest przy-
słówek, a drugim imiesłów odmienny [...]”.

Obie przywołane publikacje ilustrują swoje orzeczenia głównie tymi
samymi przykładami: cicho pisząca (maszyna), daleko idący (wniosek),
dziko rosnący, jednakowo brzmiący, szybko schnący itd.

Wyjątkowo pisze się łącznie takie utarte połączenia, jak jasnowidzący
(tylko w znaczeniu ‘jasnowidz’) i długogrająca (płyta); wyrażenia słabo
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widzący i słabo słyszący są zbyt świeże, by można je było do tego typu
wyjątków zaliczyć.

Człony nr i numer w nazwach – małą literą
Rada Języka Polskiego rozpatrywała w dniu 20 maja br. na wniosek

p. Danuty Giewartowskiej z Siedlec m.in. kwestię użycia wielkiej lub małej
litery w wyrazie numer i w jego skrócie nr w nazwach typu Szkoła Pod-
stawowa nr 5. Nie wszystkie bowiem słowniki ortograficzne są tu jedno-
myślne, choć dominuje w nich – podobnie jak w praktyce szkolnej – mała
litera.

Małą literę w zapisie Szkoła Podstawowa nr 5 można uzasadniać
dwojako:

Można potraktować skrót nr tak, jak się traktuje skróty św. i gen., które
jako składniki nazwy własnej pisze się małą literą, choć wyrazy święty i
generał w postaci nie skróconej pisze się w nazwach wielkimi literami (a
więc piszemy np. plac gen. Sikorskiego albo plac Generała Sikorskiego);
w takim wypadku należałoby pisać: Szkoła Podstawowa nr 5, ale Szkoła
Podstawowa Numer 5.

Można też potraktować człon numer i jego skrót nr – w nazwach
własnych – na tych samych prawach, jak się traktuje człony imienia, pod
wezwaniem, do spraw, na rzecz, które zarówno w postaci skróconej, jak i
nie skróconej pisze się małymi literami.

Rada opowiedziała się za drugą możliwością, to znaczy za pisownią
Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa numer 5.

Walery Pisarek
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KRONIKAKRONIKA

Szko³a – od marca do lipca

***
W semestrze letnim w Szkole Języka

i Kultury Polskiej podjęło naukę języka
polskiego 40 obcokrajowców w grupach
na wszystkich poziomach zaawanso-
wania.

***
Wiosna i lato przebiegły w Szkole pod

znakiem intensywnych przygotowań do
jubileuszowej, dziesiątej letniej szkoły
języka, literatury i kultury polskiej w Cie-
szynie oraz do wrześniowej konferencji
międzynarodowej.

***
1 marca mgr Aleksandra Achtelik

wyjechała na trzymiesięczny staż na-
ukowo-badawczy do Istituto Universi-
tario Orientale w Neapolu, tam podjęła
współpracę z Katedrą Literatury Polskiej.

Podczas stażu mgr Achtelik zgro-
madziła materiał do swojej rozprawy
doktorskiej, zebrała dokumentację foto-
graficzną, która będzie wykorzystana na
zajęciach z zakresu historii starożytnej
oraz uczestniczyła w życiu naukowym
Katedry. Ponadto brała udział w zajęciach
z zakresu literatury polskiej prowadzo-
nych przez prof. Jolantę Żurawską,
dzięki czemu mogła poznać specyfikę
pracy na polonistyce poza granicami

Polski. Mgr Aleksandra Achtelik na-
wiązała także kontakt z pracownikami
Uniwersytetu Śląskiego, którzy od lat
związani są z uniwersytetem w Neapolu:
prof. Aleksandrem Wilkoniem, dr Teresą
Wilkoń i dr Janiną Janas.

***
W połowie kwietnia Szkoła wzięła

udział w IX Olimpiadzie Języka Polskie-
go, która – jak co roku – została zorga-
nizowana w Szklarskiej Porębie przez
Studium Języka Polskiego dla Cudzo-
ziemców Politechniki Wrocławskiej.

Naszych studentów reprezentowała
Halina Czuba, która od dwóch lat jest
studentką Szkoły.

W pracach jury brały udział dr Jo-
lanta Tambor i dr Anna Synoradzka oraz
Kasia Bytomska.

***
W maju dr Romuald Cudak przewod-

niczył komisji ministerialnej w egza-
minach kwalifikujących dla młodzieży
polskiego pochodzenia na studia w Pol-
sce. Klasyfikacja odbywała się na Litwie
(w Wilnie) i Łotwie (w Dyneburgu).

***
Również w maju dr Aldona Skud-

rzykowa uczestniczyła w egzaminach
kwalifikujących młodzież polskiego
pochodzenia na studia w Polsce na
Ukrainie (we Lwowie, w Kijowie i w
Żytomierzu).

***
Z kolei pod koniec czerwca dr Jolanta

Tambor była członkinią komisji kwalifi-
kującej na studia w Polsce młodzież
z Rosji – egzamin odbywał się w Mos-
kwie oraz z Kazachstanu – egzamin prze-
prowadzono w Karagandzie.
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***
9 marca mgr Anna Majkiewicz, która

jest etatowym pracownikiem Szkoły,
przedstawiła i obroniła rozprawę dok-
torską na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego i otrzymała
stopień doktora nauk humanistycznych
(fragment jej rozprawy drukujemy na str.
28–46).

***
Od 5 do 10 maja dr Jolanta Tambor

reprezentowała Uniwersytet Śląski oraz
oczywiście Szkołę podczas Międzynaro-
dowych Targów Edukacyjnych Expo Lin-
gua w Madrycie, gdzie wygłosiła referat
napisany wspólnie z dr Romualdem
Cudakiem dotyczący  roli komputera w
nauczaniu języka polskiego.

Na Targach wystawiono wszystkie
książki pracowników i wpółpracowników
Szkoły. Cieszyły się one ogromnym
zainteresowaniem. Po zakończeniu
Targów książki przekazano do Instytutu
Kultury Polskiej w Madrycie.

***
Na Uniwersytecie im. Marcina Lutra

w Halle w Instytucie Indogermanistyki
i Językoznawstwa Stosowanego prze-
prowadzili wykłady z zakresu literatury
i gramatyki polskiej:

– od 5 do 11 maja dr Anna
Majkiewicz i mgr Barbara Serafin,

– od 28 czerwca do 5 lipca dr
Romuald Cudak i dr Jolanta Tambor.

Wizyta odbyła się w ramach umów
pomiędzy Uniwersytetem Śląskiem a
Uniwersytetem im. Marcina Lutra,
zgodnie z programem Socrates (Erasmus)
podpisanym przez obie instytucje.

***
Od 5 do 10 maja mgr Przemysław

Marciniak reprezentował Szkołę podczas
III Tygodnia Polskiego w Londynie,
gdzie przedstawił naszą ofertę edu-
kacyjną.

Przeprowadził także rozmowy o dal-
szej współpracy w Polskiej Macierzy
Szkolnej i w klubie Silesia Capital –
niedawno założonym w Londynie przez
Fundusz Górnośląski SA w celu promocji
Śląska za granicą.

***
W dniach 14-19 lipca mgr Agnieszka

Szol-Łebkowska wygłosiła wykłady oraz
przeprowadziła pokazowe zajęcia dla
nauczycieli języka polskiego w ramach
konferencji organizowanej przez Polską
Macierz Szkolną w Londynie. Konfe-
rencja odbyła się w Folvay Court, pięknie
położonej miejscowości nad Tamizą.

***
Czerwiec to na uniwersytecie czas

egzaminów. Również w Szkole kończyły
się kursy semestralne i przeprowadzane
były egzaminy mające na celu
weryfikację postępów poczynionych
przez naszych studentów w nauce ję-
zyka polskiego. Jednak, jak mówią stu-
denci, egzaminy w Szkole to sama przy-
jemność.

Życzymy naszym studentom i wszy-
stkim tym, którzy zaprzyjaźnieni są ze
Szkołą, cudownych wakacji i zapraszamy
do Cieszyna.

Aleksandra Achtelik
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CZÊŒÆ I

[I] ARTYKUŁY

Aleksandra Achtelik: Iwaszkiewiczowskie morze – obraz świata. 26,
lato ’98, s. 2-12.

Aleksandra Achtelik: Krajobraz z cmentarzem w tle. O opowiadaniach
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 33-34, wiosna-lato ’00, s. 47-55.

Tadeusz Aleksandrowicz: Tradycje kultury antycznej w Cieszynie. 31-
-32, jesień-zima ’99, s. 28-37.

Irena Bajerowa: Język jako polityczna wartość w dziejach narodu pol-
skiego. 30, lato ’99, s. 2-9.

Aneta Banasik: Między dobrem a złem – obraz diabła w opowiada-
niach Sławomira Mrożka. 26, lato ’98, s. 13-22.

Janusz S. Bień: Kodowanie tekstów polskich w systemach komputero-
wych. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 4-27.

Janusz S. Bień, Jadwiga Linde-Usiekniewicz: Elektroniczne słowniki
języka polskiego. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 17-25.

Mirosława Ciupka: „Głoski polskie” – narzędzie wspomagające naukę
wymowy. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 67-69.

Romuald Cudak: Hej, kolęda, kolęda! 3, zima ’92, s. 21-30.
Romuald Cudak: Komputer w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

20, zima ’96, s. 6-10.
Romuald Cudak: Miron Białoszewski: „Tryptyk pionowy”. 9-10, lato-

-jesień ’94, s. 9-17.
Romuald Cudak: Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu fra-

zeologii języka obcego. Na przykładzie programu „FRAZPOL” – wspoma-
gającego naukę języka polskiego. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 42-49.

Romuald Cudak: Rafał Wojaczek. 31-32, jesień-zima ’99, s. 44-52.
Jiří Fiala: Nowe Centrum Informacyjne Uniwersytetu Palackiego

w Ołomuńcu. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 14-16.
Jiří Fiala: Komputer, sztuka edytorska i tekstologia jako nowy kierunek

kształcenia studentów filologii czeskiej. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99,
s. 59-62.

Jan Grzenia: Film polski w Internecie. 18, lato ’96, s. 34-37.
Jan Grzenia: Literatura polska w Internecie. 19, jesień ’96, s. 24-27.
Jan Grzenia: O czasopismach polskich w Internecie. Z dodaniem uwag

o ich przydatności do nauczania języka polskiego jako obcego. 24-25, zima
’97-wiosna ’98, s. 54-63.
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Jan Grzenia: O literaturze polskiej w Internecie. Z dodaniem uwag
o możliwości jej wykorzystania w nauczaniu języka polskiego. 27-29, jesień
’98-wiosna ’99, s. 139-146.

Andrzej Gwóźdź: Namierzanie świata. O filmach Kazimierza Kutza.
31-32, jesień-zima ’99, s. 38-43.

Stanisław Juszczyk: Multimedia w edukacji. 24-25, zima ’97-wiosna
’98, s. 4-13.

Halina Klimsza: Rachunki a zapisy względem Kierchowa, czyli kilka
uwag o księdze cmentarnej. 2, jesień ’92, s. 34-38.

Piotr Kłosowski, Jacek Izydorczyk: Automatyczne rozpoznawanie
mowy. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 81-88.

Ewa Kosowska: Oblicza honoru. 4, wiosna ’93, s. 4-8.
Paweł Kraszewski: Zastosowanie nowoczesnych metod telekomunikacji

w nauczaniu na odległość. 20, zima ’96, s. 26-30.
Danuta Krzyżyk: Komputerowe programy dydaktyczne jako pomoc

w nauce ortografii cudzoziemców i Polaków. Uwarunkowania, podo-
bieństwa i różnice. 20, zima ’96, s. 16-21.

Martina Kuhnert: Literatura polska, niemiecki czytelnik. 13-15, lato-
-zima ’95, s. 19-26.

Marek Łaziński: Rozróżnienie znaczeń synonimicznych w korpusie
tekstów. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 28-51.

Anna Majkiewicz: Językowe innowacje w prozie Güntera Grassa; na
przykładzie trylogii gdańskiej. 33-34, wiosna-lato ’00, s. 28-46.

Dariusz Markiewicz: Programy komputerowe wspomagające
nauczanie języka polskiego. 20, zima ’96, s. 11-15.

Waldemar Martyniuk: Nauka języka obcego w systemie partnerskim
przez Internet: International E-Mail Tandem Network. 20, zima ’96, s. 36-41.

Zofia Matyskowa: Zaolzie. 4, wiosna ’93, s. 15-17.
Gerhard Meiser: Indoeuropejska wspólnota językowa – praindoeuro-

pejskie korzenie. 17, wiosna ’96, s. 22-31.
Gerhard Meiser: Język etruski-poza rodziną indoeuropejską. 21,

wiosna ’97, s. 19-34.
Tadeusz Miczka: Andrzeja Wajdy powinności wobec widza. 33-34,

wiosna-lato ’00, s. 2-27
Tadeusz Miczka: Kino intelektualne Krzysztofa Zanussiego, czyli o wy-

znaniu wiary, pochwale krytycznego myślenia i pozytywnego działania oraz
potrzebie cwałowania. 18, lato ’96, s. 12-25.

Tadeusz Miczka: Kino pod presją polityki (Krótki zarys historii filmu
fabularnego w Polsce powojennej, 1945-1989). 7, zima ’93, s. 4-14.

Tadeusz Miczka: „...żyjemy na świecie, który nie ma na siebie po-
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mysłu...” O twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996). 23,
jesień ’97, s. 4-25.

Jan Miodek: Jaka jesteś współczesna polszczyzno? 17, wiosna ’96,
s. 15-21.

Zdzisława Mokranowska: Słowo o (Stani)sławie B. 11-12, zima
’94-wiosna ’95, s. 28-32.

Nieboska komedia. Przekł. Alexander Alisch. 7, zima ’93, s. 34-37.
Józef Olejniczak: Czytając „Notatnik: Bon nad Lemanem” Czesława

Miłosza. 22, lato ’97, s. 18 -22.
Danuta Opacka-Walasek: Pokój umeblowany Zbigniewa Herberta. 4,

wiosna ’93, s. 22-26.
Ireneusz Opacki: Strofa z „Paryża”. 2, jesień ’92, s. 4-12.
Magdalena Pastuch: Ewy Lipskiej postscriptum do języka. 4, wiosna

’93, s. 27-31.
Dariusz Pawelec: Czytając Barańczaka. 11-12, zima ’94-wiosna ’95,

s. 36-44.
Dariusz Pawelec: Poezja stanu wojennego. (Przymiarka do tematu).

2, jesień ’92, s. 30-34.
Tomasz Pelc: Model reprezentacji semantyki zdań prostych języka

naturalnego dla potrzeb przetwarzania komputerowego. 27-29, jesień ’98-
-wiosna ’99, s. 120-138.

Wojciech Pelczar: Multimedia w procesie nauczania języka polskiego
w szkole polonijnej na obszarze metropolii Detroit. 27-29, jesień ’98-
wiosna ’99, s. 73-80.

Maciej Piasecki: Koncepcja obiektowego modelu znaczenia polskiej
frazy nominalnej. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 89-102.

Marek Piechota: Kłopoty historyków literatury z adresatką „Rozłącze-
nia” Juliusza Słowackiego. 6, jesień ’93, s. 34-43.

Marek Pytasz: Polski pisarz emigracyjny – dziś. 4, wiosna ’93, s. 17-21.
Grzegorz Raciborski: Komputer w nauczaniu języka polskiego jako ob-

cego. 20, zima ’96, s. 31-35.
Janusz Ryba: O Ignacym Krasickim, filutologii i filutach. 3, zima

’92, s. 30-34.
Barbara Serafin: Obraz „kobieciarza” w języku polskim. 26, lato ’98,

s. 32-41.
Aldona Skudrzykowa: Co chcesz przez to powiedzieć? 4, wiosna ’93,

s. 32-34.
Aldona Skudrzykowa: Frazpol? Stylpol? – czyli o możliwości wykorzy-

stania komputera w kształceniu sprawności stylistycznej (komunikacyjnej).
20, zima ’96, s. 22-25.
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Aldona Skudrzykowa: Granice potoczności w dydaktyce języków ob-
cych. Uwagi socjolingwistyczne. 9-10, lato-jesień ’94, s. 4-8.

Aldona Skudrzykowa: „Musi być do wyboru...”, czyli o kobiecej stra-
tegii komunikacyjnej. 19, jesień ’96, s. 10-14.

Tadeusz Sławek: Laudatio. 6, jesień ’93, s. 4-14.
Tadeusz Sławek: O poezji Stanisława Barańczaka. 11-12, zima ’94-

-wiosna ’95, s. 17-27.
Marié Sobotková: Literatura a multimedia. 24-25, zima ’97-wiosna

’98, s. 50-53.
Marié Sobotková: Internet jako środek nowoczesnego kształcenia polo-

nistów i bohemistów. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 52-58.
Tomasz Stępień, Dariusz Chrost: Polskie grafitti. Cz. I. 7, zima ’93,

s. 19-26.
Tomasz Stępień, Dariusz Chrost: Polskie grafitti. Cz. II. [komentarz

językowy opracowała Jolanta Tambor]. 8, wiosna ’94, s. 4-16.
Nina Suszczańska, Przemysław Szmal, Bogdan Szczepankowski:

Koncepcja programu tłumaczenia komputerowego z języka polskiego pi-
sanego na język migowy. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 63-72.

Anna Synoradzka: Uczmy się polskiego – po doświadczeniach w pracy
ze studentami. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 64-66.

Krzysztof Szafran: Analizator morfologiczny SAM-96. 24-25, zima
’97-wiosna ’98, s. 26-35.

Maciej Szargot: Czarne msze Krasińskiego. 6, jesień ’93, s. 43-46.
Agnieszka Szol: Obraz morza u Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

26, lato ’98, s. 23-31.
Jolanta Tambor: „Dyktando” Ewy Lipskiej, czyli kilka językoznaw-

czych uwag o poezji. 21, wiosna ’97, s. 14-18.
Jolanta Tambor: O śląskich obyczajach, śląskich potrawach i niektó-

rych śląskich słowach. 31-32, jesień-zima ’99, s. 15-25.
Jolanta Tambor: Życie erotyczne w horoskopach. 2, jesień ’92, s.

25-30.
Jolanta Tambor, Romuald Cudak: Rocznica. 13-15, lato-zima ’95,

s. 1, 5-18.
Ewa Teodorowicz-Hellman: O trzech szwedzkich przekładach „Pana

Tadeusza”. 26, lato ’98, s. 42-48.
Katarzyna Tomczak: O możliwościach wykorzystania elektronicznych

słowników w nauczaniu cudzoziemców. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s.
36-41.

Krzysztof Uniłowski: Rzut oka na polską prozę powojenną. 7, zima
’93, s. 27-34.
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Halina Walasek: „Konwersacja i wideo” jako uzupełniający kurs ję-
zyka polskiego jako obcego. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 103-107.

Jacek Warchala: Uczestnicy dialogu w procesie komunikacji językowej.
3, zima ’92, s. 39-45.

Anna Węgrzyniakowa: Woda babel i wieża Babel. 19, jesień ’96,
s. 4-9.

Piotr Wilczek: Czy Jan Kochanowski zasługiwał na literacką Nagrodę
Nobla? 19, jesień ’96, s. 17-19.

Piotr Wilczek: Szukanie ojczyzny w prozie Czesława Miłosza. 3, zima
’92, s. 35-39.

Aleksander Wilkoń: Język poetycki Słowackiego, poety europejskiego.
33-34, wiosna-lato ’00, s. 56-59.

Olga Wolińska: Nowomowa a język propagandy wojennej. 3, zima ’92,
s. 4-9.

Wykład Doktora Honoris Causa Profesora Stanisława Barańczaka.
11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 5-16.

Jakub Zajdel: Śmierć jak kromka chleba, czyli polska tabliczka dzie-
lenia. 8, wiosna ’94, s. 16-24.

Grażyna Zarzycka: Język w stanie dyskursu jako rezultat pracy z wie-
loma mediami. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 108-119.

Z wykładu Profesora Jacques’a Derridy. 23, jesień ’97, s. 28-30.

[II] ROZMOWY, RELACJE ZE SPOTKAŃ

Alma Mater [wypowiedź prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana]. 6,
jesień ’93, s. 17-20.

Chętnie pracowalibyśmy w Polsce... [z Ulrike i Alexandrem
Alischami rozmawiała Antonia Angełowa]. 1, sierpień ’92, s. 4-5; 2, jesień
’92, s. 23-25.

Cieszyn [z dr. Janem Olbrychtem rozmawiali: Jolanta Tambor i Ro-
muald Cudak]. 6, jesień ’93, s. 24-27.

Czesław Miłosz i Josif Brodski [z Czesławem Miłoszem i Josifem
Brodskim rozmawiała Jolanta Tambor]. 6, jesień ’93, s. 1, 15-16.

Dlaczego przestałem pisać science fiction? [spotkanie ze Stanisławem
Lemem, opracowała Jagna Malejka]. 30, lato ’99, s. 10-19.

Dla mnie życie jest przygodą i zawód też jest przygodą [z Kazimierzem
Kutzem rozmawiała Jolanta Tambor]. 7, zima ’93, s. 1, 15-18.

Doświadczać ludzkiej obecności [z prof. dr. hab. Ireneuszem Opackim
rozmawiał Marek Pytasz]. 2, jesień ’92, s. 13-19.

Jak powinno się tłumaczyć Kochanowskiego [ze Stanisławem
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Barańczakiem rozmawiała Jolanta Tambor]. 11-12, zima ’94-wiosna ’95,
s. 49-52.

Język jest dialogiem [z prof. Władysławem Lubasiem rozmawiały: Al-
dona Skudrzyk i Jolanta Tambor]. 21, wiosna ’97, s. 4-10.

Językoznawstwo to precyzja, konkretność i... elegancja [z prof. dr hab.
Olgą Wolińską rozmawiała Jolanta Tambor]. 3, zima ’92, s. 11-15.

Katowice [wypowiedź Jerzego Śmiałka]. 6, jesień ’93, s. 21-23.
Krzysztof Zanussi z wizytą w Letniej Szkole [z Krzysztofem Zanussim

rozmawiali uczestnicy kursu wakacyjnego]. 18, lato ’96, s. 4-11.
Kultura jednoczy ludzi [z dr. Klausem Rauenem rozmawiały: Jutta

Frach i Jolanta Tambor]. 6, jesień ’93, s. 27-30.
Lekcja polityki [spotkanie z Adamem Michnikiem]. 2, jesień ’92, s. 1,

20-22.
Luka na rynku [z uczestnikami kursu rozmawiał Marek Pytasz]. 3, zima

’92, s. 1, 16-19.
Naprawdę ważny jest widz [spotkanie z Kamilem Durczokiem,

opracowała Agnieszka Szol-Łebkowska]. 30, lato ’99, s. 20-31.
Nie można być osobą, która wszystko wie najlepiej [z prof. Włady-

sławem Miodunką rozmawiała Jolanta Tambor, opracowała Jagna Malej-
ka]. 22, lato ’97, s. 23-29.

Nigdy niczego nie zakładam... [z Ewą Lipską rozmawiała Mirosława
Ciupka]. 21, wiosna ’97, s. 11-13.

O Cieszynie, Śląsku, Polsce – spotkanie z marszałkiem Janem Ol-
brychtem. 31-32, jesień-zima ’99, s. 2-11.

O Śląsku i Ślązakach [wywiad z profesorem Jerzym Wuttkem prze-
prowadziła Jolanta Tambor, opracowała i przygotowała do druku Katarzyna
Bytomska]. 31-32, jesień-zima ’99, s. 12-14.

Polska polityka wschodnia [z Markiem Całką rozmawiał Aleksander
Ławrynowicz]. 9-10, lato-jesień ’94, s. 28-36.

Portret: Pani Profesor Irena Bajerowa. 0, sierpień ’92, s. 5-6.
Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej [z prof. Jiřím

Damborským rozmawiali: Jolanta Tambor i Romuald Cudak]. 9-10, lato-
-jesień ’94, s. 1, 19-28.

Przekłady literatury polskiej to naprawdę moja pasja [z Liną Wasy-
liewą rozmawiał Romuald Cudak]. 26, lato ’98, s. 49-50.

Rozmowa z Claire Hobbs [z Claire Hobbs rozmawiał Marek Pytasz].
0, sierpień ’92, s. 4.

Rozmowa z profesorem Janem Miodkiem [z prof. Janem Miodkiem
rozmawiali: Jolanta Tambor i Jan Grzenia]. 17, wiosna ’96, s. 8-13.

Spotkanie z... Markiem Oramusem i Maciejem Parowskim [relację ze



88 POSTSCRIPTUM 33-34

spotkania z Markiem Oramusem i Maciejem Parowskim przygotowała
Maryna Angielicz]. 5, lato ’93, s. 17-19.

Spotkanie z... Renatą Przemyk [z Renatą Przemyk rozmawiała Delana
Waczewa]. 5, lato ’93, s. 20-22.

Spotkanie z... Tadeuszem Kwintą [relację ze spotkania z Tadeuszem
Kwintą przygotowała Anke Konrad]. 5, lato ’93, s. 13-14.

Spotkanie z... Tadeuszem Mazowieckim [opracowali: Alexander i Ulrike
Alisch, Andrzej Porytko]. 5, lato ’93, s. 4-11.

Śmierć jak kromka chleba [z Anną Dymną, Januszem Gajosem,
Jerzym Trelą rozmawiała Jolanta Tambor]. 8, wiosna ’94, s. 25-28.

Wierzę, że nastąpi integracja Europy [z Czesławem Miłoszem rozma-
wiał Marek Pytasz, opracowała Jagna Malejka]. 22, lato ’97, s. 4-17.

Wileńska polonistyka się rozwija [z prof. Algisem Kaledą rozmawiały:
Jagna Malejka i Barbara Morcinek, opracowała Anna Synoradzka]. 23,
jesień ’97, s. 33-37.

Wizyta na Waszym Uniwersytecie jest dla mnie ogromnie budują-
ca [z prof. Jacquesem Derridą rozmawiała i z francuskiego przełożyła
Anna Synoradzka]. 23, jesień ’97, s. 31-32.

Wspólnota Polska [z prof. dr. hab. Andrzejem Stelmachowskim roz-
mawiała Jolanta Tambor]. 4, wiosna ’93, s. 1, 9-14.

[III] RECENZJE

Grzegorz Bylica: Plotki o plotce. 8, wiosna ’94, s. 41-43. [rec.] Plotka.
Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ.

Justyna Cembrowska: Nowe słowa, stare rzeczy. 33-34, wiosna-lato
’00, s. 65-67. [rec.] Magdalena Szelc-Mays: Nowe słowa, stare rzeczy. Pod-
ręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego.

Magdalena Ciupek: Słownik Mickiewiczowski. 33-34, wiosna-lato ’00,
s. 68-70. [rec.] Marek Piechota, Jacek Lyszczyna: Słownik Mickiewi-
czowski.

Romuald Cudak: Nie ma rozpusty większej niż myślenie. 19, jesień ’96,
s. 40-42. [rec.] A. Węgrzyniakowa: Nie ma rozpusty większej niż myślenie.
O poezji Wisławy Szymborskiej.

Romuald Cudak: O komputerach i ich pożytkach w nauczaniu języka.
20, zima ’96, s. 42-44. [rec.] Robert Dębski: Komputer w nauczaniu języka
polskiego.

Joanna Dembińska-Pawelec: Poeta odzyskany. 4, wiosna ’93, s. 37-38.
[rec.] O twórczości Wacława Iwaniuka.
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Adam Dziadek: Arkadia i małe ojczyzny. 3, zima ’92, s. 51-52. [rec.]
Józef Olejniczak: Arkadia i małe ojczyzny.

Adam Dziadek: Barańczak przeczytany. 4, wiosna ’93, s. 41-42. [rec.]
Dariusz Pawelec: Poezja Stanisława Barańczaka.

Adam Dziadek: Jak czytać Miłosza? 26, lato ’98, s. 55-58. [rec.] Józef
Olejniczak: Czytając Miłosza.

g.c.: Konteksty. 3, zima ’92, s. 46-47. [rec.] [sesje naukowe].
Jacqueline Glomski: Pełna wigoru angielska wersja „Trenów”. 21,

wiosna ’97, s. 40-42. [rec.] Jan Kochanowski: Treny. Przekł. Adam
Czerniawski.

Iwona Gralewicz-Wolny: Wypełnić powinność. 19, jesień ’96, s. 20-21.
[rec.] Jan Kochanowski: Treny. Przekł. Adam Czerniawski.

Jan Grzenia: Frazeologia: twardy orzech do zgryzienia czy kaszka
z mlekiem? 4, wiosna ’93, s. 38-40. [rec.] Stanisław Bąba, Jarosław Libe-
rek: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego.

Jan Grzenia: K... – jak to łatwo powiedzieć. 17, wiosna ’96, s. 40-42.
[rec.] Maciej Grochowski: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów.

Jan Grzenia: Od Aachen do Żytomierza. 19, jesień ’96, s. 43-44. [rec.]
Słownik geograficzny Hutchinsona.

S. Hardy: Literatura emigracyjna. 8, wiosna ’94, s. 39-41. [rec.] Lite-
ratura emigracyjna 1939-1989.

Magdalena Janas: Słownik dla cudzoziemców. 33-34, wiosna-lato ’00,
s. 60-61. [rec.] Barbara Bartnicka, Roxana Sinielnikoff: Słownik pod-
stawowy języka polskiego dla cudzoziemców.

Aleksandra Janowska: Metafora i argumenty. 2, jesień ’92, s. 41-42.
[rec.] Prace Językoznawcze 19.

J.G.: Słownik nie tylko dla młodzieży. 18, lato ’96, s. 42. [rec.] Pod-
ręczny słownik języka polskiego.

Marta Kojs: Kanonada. 31-32, jesień-zima ’99, s. 71-73. [rec.]
Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989), red. A. Nawarecki,
D. Pawelec.

Agnieszka Krysińska: Czarne strofy? 30, lato ’99, s. 42-44. [rec.] Flo-
rian Śmieja: Wiersze wybrane.

Jacek Lyszczyna: Juliusza Słowackiego marzenia o epopei. 4, wiosna
’93, s. 40-41. [rec.] Marek Piechota: Żywioł epopeiczny w twórczości Juliu-
sza Słowackiego.

Paweł Majerski: Czas przyszły niedokonany. 3, zima ’92, s. 49-51.
[rec.] Tadeusz Miczka: Czas przyszły niedokonany.

Marek Pytasz: Acta. 8, wiosna ’94, s. 46-48. [rec.] Acta Suedo-Po-
lonica, nr 1 (1993).
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Marek Pytasz: Świetopełna trześć dziwosłów. 31-32, jesień-zima ’99,
s. 68-70. [rec.] Romuald Cudak: Świetopełna trześć dziwosłów. Interpre-
tacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej.

R.C.: Europa Środkowo-Wschodnia i postmodernizm. 13-15, lato-zima
’95, s. 41-42. [rec.] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.

R.C.: Skrypt dla węgierskich polonistów. 13-15, lato-zima ’95, s. 40-
-41. [rec.] Istvan D. Molnar: Literatura polska XX wieku. 1891-1981.

Artur Rejter: Od Adama i Ewy zaczynać... 17, wiosna ’96, s. 42-43.
[rec.] Jan Godyń: Od Adama i Ewy zaczynać... Mały słownik biblizmów
języka polskiego.

Agnieszka Szol-Łebkowska: Polski dla ekonomistów. 33-34, wiosna-
-lato ’00, s. 62-64. [rec.] Magdalena Szelc-Mays, Paweł Długosz: O eko-
nomii po polsku. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców.

Anna Synoradzka: Noty o książkach. 33-34, wiosna-lato ’00, s. 71
[Marian Kisiel: Z problemów świadomości literackiej z przełomu 1955-
-1959 w Polsce, Janusz Ryba: Maskarady oświeconych]

Anna Synoradzka: Są słowniki czasowników! 31-32, jesień-zima ’99,
s. 74-77. [rec.] S. Mędak: Słownik form koniugacyjnych czasowników pol-
skich i Z. Kurzowa: Tackling Polish Verbs.

Krzysztof Uniłowski: Parnicki przez Stefana Szymutkę odczytany. 3,
zima ’92, s. 47-49. [rec.] Stefan Szymutko: Zrozumieć Parnickiego.

Krzysztof Uniłowski: Rzeczy i marzenia. 8, wiosna ’94, s. 44-46. [rec.]
Aleksander Nawarecki: Rzeczy i marzenia.

Krzysztof Uniłowski: Skamander 8. 2, jesień ’92, s. 40-41. [rec.] Ska-
mander. Tom 8.

Krzysztof Uniłowski: Wokół 1968 roku. 2, jesień ’92, s. 39-40. [rec.]
Wokół roku 1968.

Piotr Wilczek: Multimedialny słownik Doroszewskiego. 24-25, zima
’97-wiosna ’98, s. 70-73. [rec.] Słownik języka polskiego, pod red. W. Doro-
szewskiego (pierwodruk 1958-1969), przedruk elektroniczny, Warszawa 1997.

Piotr Żmigrodzki: Komputerowy słownik języka polskiego. 24-25, zima
’97-wiosna ’98, s. 73-77. [rec.] Komputerowy słownik języka polskiego,
wersja 1.0, Wydawnictwo Naukowe PWN.

[IV] NASZE POLONISTYKI

Ulrike Alisch [Frankfurt nad Menem, Niemcy]: Sytuacja polonistów
na Uniwersytecie im. J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. 7, zima
’93, s. 49-50.
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Antonia Angełowa [Sofia, Bułgaria]: Polonistyka na Uniwersytecie So-
fijskim. 8, wiosna ’94, 29-31.

Kerstin Avenarius [Greifswald, Niemcy]: Polonistyka na Uniwersy-
tecie im. Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie. 3 zima ’92, s. 20.

Maryna Angielicz, Olga Sołogubowska [Moskwa, Rosja]: Polonistyka
na Uniwersytecie Moskiewskim. 4, wiosna ’93, s. 35.

Daliborka Banjac, Milica Prijic [Nowy Sad, Jugosławia]: Uniwersytet
w Nowym Sadzie (Jugosławia). 23, jesień ’97, s. 41.

Aleksander Duliczenko [Tartu, Estonia]: Filologia polska w Uni-
wersytecie Dorpackim (Tartuskim) w Estonii. 9-10, lato-jesień ’94,
s. 38-41.

Dana Džubalova, Nada Župova [Preszów, Słowacja]: Uniwersytet Pre-
szowski (Słowacja). 23, jesień ’97, s. 41.

Jutta Frach [Halle, Niemcy]: Polonistyka na Uniwersytecie im. Mar-
tina Luthra w Halle. 6, jesień ’93, s. 47-48.

Vera Hermans, Przemysław Jabłoński [Leuven, Belgia]: Kilka słów
o nauczaniu języka polskiego w Belgii. 7, zima ’93, s. 47-49.

Gabriela Janott [Halle, Niemcy]: Język biznesu na Uniwersytecie
w Halle. 26, lato ’98, s. 53-54.

Radosława Janowska [Jassy, Rumunia]: Prezentacja lektoratu języka
polskiego działającego przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu „Al. I. Cuza”
w Jassach (Rumunia). 21, wiosna ’97, s. 38-39.

Sladana Karović, Nikoleta Danković [Belgrad, Jugosławia]: Katedra
Polonistyki w Belgradzie (Jugosławia). 23, jesień ’97, s. 40-41.

Thomas Katzich [Halle, Niemcy]: Kształcenie tłumaczy na Uniwer-
sytecie im. Marcina Lutra w Halle/Wittenberg (Niemcy). 9-10, lato-jesień
’94, s. 42-43.

Jolanta Kowalska Durazzano [Udine, Włochy]: Język polski na Uni-
wersytecie w Udine (Włochy). 19, jesień ’96, s. 28-36.

Branislav Mandić [Nowy Sad, Jugosławia]: Język polski na Uniwer-
sytecie w Nowym Sadzie. 13-15, lato-zima ’95, s. 39.

Barbara Mika, Jan Kajfosz [Ostrawa, Czechy]: Polonistyka na Uniwer-
sytecie Ostrawskim. 7(8), zima ’93, s. 46-47.

Mirela Miletić, Martina Pudina [Zagrzeb, Chorwacja]: Polonistyka na
Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). 19, jesień ’96, s. 36-37.

Laszló Kalman Nagy [Debreczyn, Węgry]: Kilka uwag o nauczaniu
historii literatury polskiej na Węgrzech. 17, wiosna ’96, s. 32-39.

Swietłana Niekrasowa [Moskwa, Rosja]: Polonistyka na Uniwersytecie
Moskiewskim im. M. W. Łomonosowa (w Katedrze Filologii Słowiańskiej).
23, jesień ’97, s. 38-40.
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Aleksandar Nikolić [Skopje, Macedonia]: Polonistyka na Uniwersy-
tecie w Skopje. 8, wiosna ’94, s. 32-33.

O nauczaniu języka polskiego w amerykańskiej uczelni i o lingwistyce
komputerowej [z Robertem Dębskim rozmawiała Ewa Sławkowa]. 13-15,
lato-zima ’95, s. 27-38.

Kazimierz Ożóg [Lille, Francja]: Sekcja polska Uniwersytetu Lille III.
8, wiosna ’94, s. 33-38.

Tanja Petrović [Belgrad, Serbia]: Polonistyka w Belgradzie (Serbia).
19, jesień ’96, s. 37-39.

Andrzej Porytko [Lwów, Ukraina]: Polonistyka na Uniwersytecie
Lwowskim. 6, jesień ’93, s. 48-49.

Ulrich Schunknecht [Lipsk, Niemcy]: Polonistyka na Uniwersytecie
Lipskim. 6, jesień ’93, s. 49-50.

Cristina Sîrbu [Bukareszt, Rumunia]: Filologia polska na Uniwersy-
tecie w Bukareszcie (Rumunia). 9-10, lato-jesień ’94, s. 37-38.

Jasminka Spaseska [Skopje, Macedonia]: Nasza polonistyka w Skopju.
18, lato ’96, s. 38-40.

Anna Sprawka [Debreczyn, Węgry]: Poloniści w Debreczynie. 4, wios-
na ’93, s. 36, 50.

An Stammeleer [Leuven, Belgia]: Polonistyka na Uniwersytecie
w Leuven. 26, lato ’98, s. 51-52.

Anna Synoradzka [Tuluza, Francja]: Polonistyka w Tuluzie. 31-32,
jesień-zima ’99, s. 65-67.

Ewa Teodorowicz-Hellman [Sztokholm, Szwecja]: Polonistyka na
Uniwersytecie w Sztokholmie. 7, zima ’93, s. 40-45.

Urszula Wodzińska [Wiedeń, Austria]: Kursy języka polskiego
w Wiedniu. 8, wiosna ’94, s. 31-32.

[V] INNE

A.A.: Szkoła od grudnia do marca. 27-29, jesień ’98-wiosna ’99,
s. 147-149.

A.A., J.T.: Kronika – Od kwietnia do lipca 1998. Kurs letni w Cie-
szynie. Wrzesień, październik 1998. 26, lato ’98, s. 60-63.

John Abramovich: List z Cieszyna. 30, lato ’99, s. 32-33.
Sabina Accetto, Elena Szczetniewa, Primož Čučnik, Vicki Maass,

Danica Messerli, Vaidas Markevičius, Danča Pendeva, Ian Quarrinton,
John Riddel, Mojca Rogač, Anastasija Trutnywa: Z kopalni do palmiarni.
30, lato ’99, s. 35.

Aleksandra Achtelik: Z kroniki Letniej Szkoły. 19, jesień ’96, s. 45-47.
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Aleksandra Achtelik: Kronika letniej szkoły, kolegium polsko-austriac-
kiego i warsztatów polonistycznych Cieszyn , sierpień 1997. 22, lato ’97,
s. 45-46.

Aleksandra Achtelik: Szkoła od marca do czerwca. 33-34, wiosna-lato
’00, s. 78-79.

Bernard Aleksanderek: Co słychać? 3, zima ’92, s. 56.
Alexander i Ulrike Alisch: Wieczór duchów w Cieszynie. 1, sierpień

’92, s. 6.
Antonia Angełowa, Boriana Tonczewa, Andrzej Porytko: Gorolskie

Święto ’92. 1, sierpień ’92, s. 8-9.
Antonia Angełowa, Boriana Tonczewa: Polak w oczach świata. An-

kieta. 5, lato ’93, s. 32-34.
Maryna Angielicz: Co słychać... w Moskwie. 4, wiosna ’93, s. 48.
Ankieta. 1, sierpień ’92, s. 12.
Astrologiczny spis studentów. 1, sierpień ’92, s. 11.
Kerstin Avenarius: Cieszyn by night. 5, lato ’93, s. 36-37.
Kerstin Avenarius: Co słychać? 3, zima ’92, s. 55-56.
Elisabeth Badin: Co słychać... w Paryżu. 4, wiosna ’93, s. 47.
Best(i)arium, czyli co mówią gwiazdy o wykładowcach i lektorach

Letniej Szkoły. 0, sierpień ’92, s. 12-15.
Anca Birzescu: Mój ideał mężczyzny. 30, lato ’99, s. 37.
Arina Bogdziewicz: Mistrz i Małgorzata. 31-32, jesień-zima ’99, s. 64.
Mirosława Ciupka: Wspomnienia z Ukrainy. 17, wiosna ’96, s. 44-45.
Co dalej? 2, jesień ’92, s. 45.
Czerwony pas. 17, wiosna ’96, s. 43.
Człony nr i numer w nazwach – małą literą. 33-34, wiosna-lato ’00,

s. 77.
Indra Darzina: Droga do miłości. 31-32, jesień-zima ’99, s. 63.
Zlatina Dimitrowa: Imiona bułgarskie. 31-32, jesień-zima ’99, s. 62.
Aleksandra Drużyłowska-Tenewa: Krótko o warneńskiej Filii Zespołu

Szkół przy Ambasadzie RP w Sofii (1997-1999). 30, lato ’99, s. 41.
Olga Duchniewska: Dlaczego właśnie w Cieszynie? 30, lato ’99, s. 39.
Wiktor Fedko: Spotkanie ze Stanisławem Lemem. 31-32, jesień-zima

’99, s. 60-61.
Filmografia Krzysztofa Zanussiego. 18, lato ’96, s. 25-26.
Filmografia Krzysztofa Kieślowskiego, oprac. Tadeusz Miczka. 23,

jesień ’97, s. 26.
Jutta Frach: Beskidzie, Beskidzie kto po tobie idzie... 5, lato ’93,

s. 24-26.
Gergana Gadżewa: Turyści na Górnym Śląsku. 30, lato ’99, s. 35-36.
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Klaus-Jürgen Gentsch: List do Świętego Mikołaja. 30, lato ’99, s. 33-34.
Głaz nie jest obeliskiem. 33-34, wiosna-lato ’00, s. 75.
Głosy o Stowarzyszeniu „Bristol” – Magda Pastuchowa (Polska), Mał-

gorzata Anna Packalén (Szwecja), Elwira Grossman (Wielka Brytania),
Waldemar Martyniuk (Polska). 22, lato ’97, s. 30-34.

Gościnne wykłady w Halle. 30, lato ’99, s. 47.
Gość w Szkole. 30, lato ’99, s. 46.
Taku Goto: Mój ideał kobiety. 30, lato ’99, s. 37.
Aleksandra Grygierek: Szaman reportażu w Katowicach. 21, wiosna

’97, s. 35-37.
Halina z Ukrainy: Wycieczka. 5, lato ’93, s. 27.
...I polonistki z Bułgarii. 4, wiosna ’93, s. 49.
Inaczej... 3, zima ’92, s. 54-55.
Maria Ivat’: Co słychać... na Ukrainie. 4, wiosna ’93, s. 48.
Mirosława Iwaniuta: Legendy z naszych krajów. Wydybaj!, wydybaj!

31-32, jesień-zima ’99, s. 58.
Gordon Jackson, Marek Matuszewski: Dziewczyna w czerwonej sukni.

30, lato ’99, s. 36.
Aleksandra Janowska: Witamy w Cieszynie! 0, sierpień ’92, s. 7.
Język, biznes i komputery. 21, wiosna ’97, s. 43-44.
J.T.: Kronika Szkoły wrzesień ’97, październik ’97. 22, lato ’97, s. 46-47.
jt: Szkoła w marcu i kwietniu. 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 78-80.
Tetiana Kaczorowska: Co musisz robić, żeby... ludzie cię lubili. 30,

lato ’99, s. 36.
Kalendarium. 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 4.
Thomas Katzich, Jan Kajfosz: Reportaż z Katowic. 5, lato ’93, s. 23.
Akiko Kobayashi: List z Cieszyna. 30, lato ’99, s. 32-33.
Akiko Kobayashi: Wiersz Adama Czerniawskiego po japońsku. 31-32,

jesień-zima ’99, s. 61.
Kolegium polsko-austriackie. 13-15, lato-zima ’95, s. 45.
Komputer w nauczaniu języka polskiego. 19, jesień ’96, s. 47.
Konferencje. 30, lato ’99, s. 45.
Anke Konrad: Bardzo poranny blues. 5, lato ’93, s. 35.
Anke Konrad: Poranny blues. 1, sierpień ’92, s. 2.
Anke Konrad, Irena Skopina: Czy nas znają w Cieszynie? 1, sierpień

’92, s. 10.
Kontakty polsko-niemieckie. 21, wiosna ’97, s. 45.
Kronika. 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 53-54.
Kronika. Grudzień 1997 - styczeń 1998. 23, jesień ’97, s. 42.
Kronika kursu wakacyjnego – Cieszyn ’96. 18, lato ’96, s. 43-44.
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Książki polonistyczne pracowników UŚ, oprac. Przemysław Marciniak.
33-34, wiosna-lato ’00, s. 72-73.

Kto interesuje się Śląskiem Cieszyńskim? 7, zima ’93, s. 53.
Kurs adaptacyjny. 30, lato ’99, s. 46.
Kurs dla niemieckich nauczycieli. 30, lato ’99, s. 46.
Kurs języka polskiego dla nauczycieli niemieckich. 13-15, lato-zima

’95, s. 46.
Kurs języka polskiego dla nauczycieli niemieckich. 18, lato ’96,

s. 45.
Kurs języka polskiego dla nauczycieli z Niemiec. 9-10, lato-jesień ’94,

s. 46-47.
Kurs metodyczny języka polskiego. 13-15, lato-zima ’95, s. 45-46.
Kurs polskiego języka biznesu. 9-10, lato-jesień ’94, s. 47.
Kurs polskiego języka biznesu, luty ’93. 3, zima ’92, s. 53-54.
Kurs semestralny. 6, jesień ’93, s. 53.
Kurs semestralny. 7, zima ’93, s. 52-53.
Kurs wakacyjny. 13-15, lato-zima ’95, s 43-45.
Kurs wakacyjny – Cieszyn ’93. 6, jesień ’93, s. 51-52.
Kurs wakacyjny – Cieszyn ’94. 9-10, lato-jesień ’94, s. 45-46.
Kazimierz Kutz: Perła w koronie – fragment scenariusza. 31-32, je-

sień-zima ’99, s. 26-27.
Lato-zima 95-96. 13-15, lato-zima ’95, s.2.
Letni kurs ’92. 2, jesień ’92, s. 44.
Letnia? 4, wiosna ’93, s. 49-50.
Liana: Węgorz w łóżku, czyli coś na kłopoty z ortografią. 30, lato ’99,

s. 38.
Sanda Ljubić: Legendy z naszych krajów. Za brzeg. 31-32, jesień-zima

’99, s. 59.
Roma Makohon: Spotkanie ze Stanisławem Lemem. 31-32, jesień-zima

’99, s. 59-60.
Tomislav Matović: Dlaczego właśnie w Cieszynie? 30, lato ’99, s. 38.
Hanna Mausch: Promocja kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. 18, lato

’96, s. 40-41.
Mieszkaniec (miasta) Akoli – to akolanin. 33-34, wiosna-lato ’00, s. 74
Międzynarodowa konferencja naukowa „Multimedia w nauczaniu

języka rodzimego jako obcego” – Spis wystąpień. 27-29, jesień ’98-wiosna
’99, s. 2-3.

Międzynarodowa konferencja studentów. 21, wiosna ’97, s. 43.
Międzynarodowe seminarium „Komputer w nauczaniu języka polskiego

jako obcego” - Spis wystąpień. 20, zima ’96, s. 4-5.
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Barbara Mika, Lucyna Procner, Vo Thanh Binh: Filmy mnie nudzą.
1, sierpień ’92, s. 7.

Muzyka w Cieszynie. 18, lato ’96, s. 46.
László Kálmán Nagy: Co porabia Węgier zimą w Polsce? 7, zima ’93,

s. 37-39.
Emilia Fórizs Nagyn: Co słychać... w Debreczynie. 4, wiosna ’93,

s. 46.
Emilia Fórizs Nagyn: Wieczór narodów – wieczór niespodzianek. 5,

lato ’93, s. 29-31.
Aleksander Nikolić: Moja podróż do Jabłonkowa. 5, lato ’93, s. 38.
Nowi prorektorzy naszego Uniwersytetu. 17, wiosna ’96, s. 6.
Nowy adres internetowy. 21, wiosna ’97, s. 44.
Nowy kurs Letniej Szkoły. 7, zima ’93, s. 53.
Nowy podręcznik. 30, lato ’99, s. 47.
Nowy rektor Uniwersytetu Śląskiego. 17, wiosna ’96, s. 4-5.
O cieszyńskim kursie w litewskich gazetach. 20, zima ’96, s. 46.
O językach dawnych i egzotycznych. 21, wiosna ’97, s. 43.
Obrady. 30, lato ’99, s. 47.
Odwiedzili nas. 8, wiosna ’94, s. 49.
Ola i Magda: Dlaczego nie ma człowka? 30, lato ’99, s. 40.
O przymiotniku serbołużycki w nazwie Towarzystwa. 33-34, wiosna-

-lato ’00, s. 75-76.
Luc Palmen: Wiersz. 30, lato ’99, s. 37.
Janis Papadimitriu: Powietrze, ogień, woda i kobiety. 30, lato ’99,

s. 39-40.
Danča Pendeva, Emmanuelle D’Hallvin, Sophie Lempicki, Vaidas

Morkevičius, Elena Szczetniewa, Anja Beckert, Małgorzata Antkowiak,
Daria Springer: Budzę się w poniedziałek rano...: 30, lato ’99, s. 34.

Piszemy: słabo słyszący i słabo widzący. 33-34, wiosna-lato ’00,
s. 76-77.

Polska. Jesień ’93. 6, jesień ’93, s. 2.
Polska. Wiosna ’94. 8, wiosna ’94, s. 2.
Polska. Zima ’93. 7, zima ’93, s. 2.
Marian Polus: Legendy różnych narodów. 30, lato ’99, s. 39.
Andrzej Porytko: Jadę do Polski... 0, sierpień ’92, s. 10-11.
Prezentacja Grampolu za granicą. 21, wiosna ’97, s. 46.
Prof. Douwe Fokkema doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

13-15, lato-zima ’95, s. 4.
Prof. Jacques Derrida  doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskie-

go. 23, jesień ’97, s. 27.
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Prof. János Aczél doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. 17,
wiosna ’96, s. 7.

Program współpracy. 6, jesień ’93, s. 52-53.
Program współpracy – Ostrawa. 7, zima ’93, s. 51-52.
Program współpracy z Halle. 7, zima ’93, s. 52.
Programy współpracy. 8, wiosna ’94, s. 49.
Powstaje nowa praca o Nowej Fali. 21, wiosna ’97, s. 44-45.
Powstał Klub Przyjaciół Polonii. 21, wiosna ’97, s. 44.
Powstanie nowy słownik. 21, wiosna ’97, s. 43.
Ramune: Węgorz w łóżku, czyli coś na kłopoty z ortografią. 30, lato

’99, s. 38.
John Riddel: List z Cieszyna. 30, lato ’99, s. 32-33.
Uli Schunhknecht: Co słychać... w Lipsku i Jenie. 4, wiosna ’93, s. 46.
Semestralny kurs języka polskiego. 9-10, lato-jesień ’94, s. 47.
Aleksander Smolik: Co słychać... w Mińsku. 4, wiosna ’93, s. 47.
Olga Sołogubowska: I jeszcze raz... w Moskwie. 4, wiosna ’93, s. 48.
Stanisław Barańczak. 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 33-35.
Stowarzyszenie „Bristol”: Zarząd, Statut, Deklaracja członkowska. 22,

lato ’97, s. 35-44.
Studenci o Letniej Szkole. 1, sierpień ’92, s. 13-16.
Sylwetka nowego rektora. 17, wiosna ’96, s. 5.
Sylwetka profesora Jana Miodka. 17, wiosna ’96, s. 14.
Anna Synoradzka: Katowice. 31-32, jesień-zima ’99, s. 53-57.
Szkoła letnia. 30, lato ’99, s. 45-46.
Szkoła od października do marca. 31-32, jesień-zima ’99, s. 78-79.
Szkoła w pierwszych miesiącach roku 1997. 20, zima ’96, s. 45.
Śmierć jak kromka chleba. 8, wiosna ’94, s. 1.
Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor: Filmowe hity 1995-96. Najpo-

pularniejsze i najbardziej kontrowersyjne filmy polskie ostatnich lat. 18,
lato ’96, s. 27-33.

Turniej tłumaczy. 18, lato ’96, s. 44-45.
-u lub -a w dopełniaczu rzeczownika kwazar. 33-34, wiosna-lato ’00,

s. 74-75.
Valerie, Daniel and Donald: Żona Mieszka I. 1, sierpień ’92, s. 2.
Alan William Wallace: Ludzie o walecznych sercach. 31-32, jesień-

-zima ’99, s. 62-63.
Wiersze Ezry Pounda w przekładzie Borysa Awdiejewa. 19, jesień ’96,

s. 22-23.
Wigilia w Szkole. 19, jesień ’96, s. 47.
Wiosna w Letniej Szkole. 17, wiosna ’96, s. 46.
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Witaliśmy Szaszkę... 4, wiosna ’93, s. 49.
Wizytówka. 2, jesień ’92, s. 43.
Wizyty, spotkania, konferencje. 9-10, lato-jesień ’94, s. 47-49.
W Letniej Szkole grają w siatkówkę. 18, lato ’96, s. 44.
Wydawnictwa Letniej Szkoły. 2, jesień ’92, s. 45.
Wykłady dr Aldony Skudrzykowej. 19, jesień ’96, s. 47.
(W): Treny w Londynie. 19, jesień ’96, s. 15-16.
W Polsce, czyli tu i ówdzie. 17, wiosna ’96, s. 2.
W Polsce, czyli tu i ówdzie. 18, lato ’96, s. 2.
W Polsce, czyli tu i ówdzie. 19, jesień ’96, s. 2.
Stefan Zabierowski: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993). 6,

jesień ’93, s. 31-33.
77 przekładów Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh z polskiej

poezji współczesnej [Ewa Lipska: Dyktando; Piotr Sommer: Lekarstwo;
Stanisław Barańczak: Norwegia]. 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 45-48.

III seminarium z udziałem gości zagranicznych „Multimedia w naucza-
niu języka polskiego jako obcego” – Spis wystąpień. 24-25, zima ’97-wios-
na ’98, s. 2-3.
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CZÊŒÆ II

INDEKS NAZWISK

A.A. 26, lato ’98, s. 60-63 [V]
27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 147-
-149 [V]

Abramovich John (USA) 30, lato ’99, s. 33 [V]
Accetto Sabina (Słowenia) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Achtelik Aleksandra (Polska) 19, jesień  ’96, s. 45-47 [V]

22, lato ’97, s. 45-46 [V]
26, lato ’98, s. 2-12 [I]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 47-55 [I]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 78-79 [V]

Aleksanderek Bernard (Francja) 3, zima  ’92, s. 56 [V]
Aleksandrowicz Tadeusz (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 28-37 [I]
Alisch Alexander (Niemcy) 1, sierpień  ’92, s. 4-5 [II]

1, sierpień  ’92, s. 6 [V]
2, jesień ’92, s. 23-25 [II]
5, lato ’93, s. 13-14 [II]

Alisch Ulrike (Niemcy) 1, sierpień  ’92, s. 4-5 [II]
1, sierpień ’92, s. 6 [V]
2, jesień ’92, s. 23-25 [II]
5, lato ’93, s. 13-14 [II]
7, zima ’93, s. 49-50 [IV]

Angełowa Antonia (Bułgaria) 1, sierpień ’92, s. 8-9 [V]
2, jesień ’92, s. 23-25 [II]
5, lato ’93, s. 32-34 [V]
8, wiosna ’94, s. 29-31 [IV]

Angielicz Maryna (Rosja) 4, wiosna ’93, s. 35 [IV]
4, wiosna ’93, s. 48 [V]
5, lato ’93, s. 17-19 [II]

Antkowiak Małgorzata (Polska) 30, lato ’99, s. 34 [V]
Avenarius Kerstin (Niemcy) 3, zima ’92, s. 20 [IV]

3, zima ’92, s. 55-56 [V]
5, lato ’93, s. 36-37 [V]

Badin Elisabeth (Francja) 4, wiosna ’93, s. 47 [V]
Bajerowa Irena (Polska) 0, sierpień ’92, s. 5-6 [II]
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30, lato ’99, s. 2-9 [I]
Banasik Aneta (Polska) 26, lato ’98, s. 13-22 [I]
Banjac Daliborka (Jugosławia) 23, jesień ’97, s. 41 [IV]
Barańczak Stanisław (USA) 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 5-16

[I]
11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 49-52
[II]

Bartnicka Barbara (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 60-61 [III]
Bąba Stanisław (Polska) 4, wiosna ’93, s. 38-40 [III]
Beckert Anja (Niemcy) 30, lato ’99, s. 34 [V]
Bień Janusz S. (Polska) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 17-

-25 [I]
27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 4-27
[I]

Birzescu Anca (Rumunia) 30, lato ’99, s. 37 [V]
Bogdziewicz Arina (Łotwa) 31-32, jesień-zima ’99, s. 64 [V]
Brodski Josif (Rosja) 6, jesień ’93, s. 1, 15-16 [II]
Bylica Grzegorz (Polska) 8, wiosna ’94, s. 41-43 [III]
Bytomska Katarzyna (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 12-14 [II]
Całka Marek (Polska) 9-10, lato-jesień ’94, s. 28-36 [II]
Cembrowska Justyna (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 65-67 [III]
Chrost Dariusz (Polska) 7, zima ’93, s. 19-26 [I]

8, wiosna ’94, s. 4-16 [I]
Ciupek Magdalena (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 68-69 [III]
Ciupka Mirosława (Polska) 17, wiosna ’96, s. 44-45 [V]

21, wiosna ’97, s. 11-13 [III]
24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 67-
-69 [I]

Cudak Romuald (Polska) 3, zima ’92, s. 21-30 [I]
6, jesień ’93, s. 24-27 [II]
9-10, lato-jesień ’94, s. 1, 19-28 [II]
9-10, lato-jesień ’94, s. 9-17 [I]
13-15, lato-zima ’95, s. 1, 5-18 [I]
19, jesień ’96, s. 40-42 [III]
20, zima ’96, s. 6-10 [I]
20, zima ’96, s. 42-44 [III]
24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 42-
-49 [I]
26, lato ’98, s. 49-50 [II]
31-32, jesień-zima ’99, s. 44-52 [I]
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31-32, jesień-zima ’99, s. 68-70 [III]
Czerniawski Adam (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 61 [V]
Čučnik Primož (Słowenia) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Damborský Jiří (Czechy) 9-10, lato-jesień ’94, s. 1, 19-28 [II]
Daniel (Kanada) 1, sierpień ’92, s. 2 [V]
Danković Nikoleta (Jugosławia) 23, jesień ’97, s. 40-41 [IV]
Darzina Indra (Łotwa) 31-32, jesień-zima ’99, s. 63 [V]
Dembińska-Pawelec Joanna (Polska)

4, wiosna ’93, s. 37-38 [III]
Derrida Jacques (Francja) 23, jesień ’97, s. 28-30 [I]

23, jesień ’97, s. 31-32 [II]
Dębski Robert (USA) 13-15, lato-zima ’95, s. 27-38 [IV]

20, zima ’96, s. 42-44 [III]
D’Hallvin Emmanuelle (Francja) 30, lato ’99, s. 34 [V]
Dimitrowa Zlatina (Bułgaria) 31-32, jesień-zima ’99, s. 62 [V]
Długosz Paweł (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 62-64 [III]
Donald (Wielka Brytania) 1, sierpień ’92, s. 2 [V]
Drużyłowska-Tenewa Aleksandra (Polska)

30, lato ’99, s. 41 [V]
Duchniewska Olga (Niemcy) 30, lato ’99, s. 39 [V]
Duliczenko Aleksander (Estonia) 9-10, lato-jesień ’94, s. 38-41 [IV]
Durazzano-Kowalska Jolanta zob. Kowalska-Durazzano Jolanta
Durczok Kamil (Polska) 30, lato ’99, s. 20-31 [II]
Dymna Anna (Polska) 8, wiosna ’94, s. 25-18 [II]
Dziadek Adam (Polska) 3, zima ’92, s. 51-52 [III]

4, wiosna ’93, s. 41-42 [III]
26, lato ’98, s. 55-58 [III]

Džubalova Dana (Słowacja) 23, jesień ’97, s. 41 [IV]
Fedko Wiktor (Kanada) 31-32, jesień-zima ’99, s. 60-61 [V]
Fiala Jiří (Czechy) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 14-

-16 [I]
27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 59-
-62 [I]

Frach Jutta (Niemcy) 5, lato ’93, s. 24-26 [V]
6, jesień ’93, s. 27-30 [II]
6, jesień ’93, s. 47-48 [IV]

Gadżewa Gergana (Bułgaria) 30, lato ’99, s. 35-36 [V]
Gajos Janusz (Polska) 8, wiosna ’94, s. 25-18 [II]
g.c. 3, zima ’92, s. 46-47 [III]
Gentsch Klaus-Jürgen (Niemcy) 30, lato ’99, s. 33-34 [V]
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Glomski Jacqeline (Wielka Brytania) 21, wiosna ’97, s. 40-42 [II]
Godyń Jan (Polska) 17, wiosna ’96, s. 42-43 [III]
Goto Taku (Japonia) 30, lato ’99, s. 37 [V]
Gralewicz-Wolny Iwona (Polska) 19, jesień ’96, s. 20-21 [III]
Grochowski Maciej (Polska) 17, wiosna ’96, s. 40-42 [III]
Grossman Elwira (Wielka Brytania) 22, lato ’97, s. 32-34 [V]
Grygierek Aleksandra (Polska) 21, wiosna ’97, s. 35-37 [V]
Grzenia Jan (Polska) 4, wiosna ’93, s. 38-40 [III]

17, wiosna ’96, s. 8-13 [II]
17, wiosna ’96, s. 40-42 [III]
18, lato ’96, s. 34-37 [I]
19, jesień ’96, s. 24-27 [I]
19, jesień ’96, s. 43-44 [III]
24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 54-
-63 [I]
27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 139-
-146 [I]

Gwóźdź Andrzej (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 38-43 [I]
Halina (Ukraina) 5, lato ’93, s. 27 [V]
Hardy S. 8, wiosna ’94, s. 39-41 [III]
Hellman-Teodorowicz Ewa zob. Teodorowicz-Hellman Ewa
Hermans Vera (Belgia) 7, zima ’93, s. 47-49 [IV]
Hobbs Claire (USA) 0, sierpień ’92, s. 4 [II]
Ivat’ Maria (Ukraina) 4, wiosna ’93, s. 48 [V]
Iwaniuta Mirosława (Ukraina) 31-32, jesień-zima ’99, s. 58 [V]
Izydorczyk Jacek (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 81-

-88 [I]
Jabłoński Przemysław (Belgia) 7, zima ’93, s. 47-49 [IV]
Jackson Gordon (Kanada) 30, lato ’99, s. 36 [V]
Janas Magdalena (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 60-61 [III]
Janott Gabriela (Niemcy) 26, lato ’98, s. 53-54 [IV]
Janowska Aleksandra (Polska) 0, sierpień ’92, s. 7 [V]

2, jesień ’92, s. 41-42 [III]
Janowska Radosława (Rumunia) 21, wiosna ’97, s. 38-39 [IV]

J.G.18, lato ’96, s. 42 [III]
Juszczyk Stanisław (Polska) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 4-13

[I]
J.T. 22, lato ’97, s. 46-47 [V]

26, lato ’98, s. 60-63 [V]
jt 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 78-80
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[V]
Kaczorowska Tetiana (Ukraina) 30, lato ’99, s. 36 [V]
Kajfosz Jan (Czechy) 5, lato ’93, s. 23 [V]

7, zima ’93, s. 46-47 [IV]
Kaleda Algis (Litwa) 23, jesień ’97, s. 33-37 [II]
Karović Sladana (Jugosławia) 23, jesień ’97, s. 40-41 [IV]
Katzich Thomas (Niemcy) 5, lato ’93, s. 23 [V]

9-10, lato-jesień ’94, s. 42-43 [IV]
Kisiel Marian (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 71 [V]
Klimsza Halina (Czechy) 2, jesień ’92, s. 34-38 [I]
Kłosowski Piotr (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s.

81-88 [I]
Kobayashi Akiko (Japonia) 30, lato ’99, s. 32 [V]

31-32, jesień-zima ’99, s. 61 [V]
Kochanowski Jan (Polska) 19, jesień ’96, s. 20-21 [III]

21, wiosna ’97, s. 40-42 [III]
Kojs Marta (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 71-73 [III]
Konrad Anke (Niemcy) 1, sierpień ’92, s. 2 [V]

1, sierpień ’92, s. 10 [V]
5, lato ’93, s. 13-14 [II]
5, lato ’93, s. 35 [V]

Kosowska Ewa (Polska) 4, wiosna ’93, s. 4-8 [I]
Kowalska Durazzano Jolanta (Włochy)

19, jesień ’96, s. 28-36 [IV]
Kraszewski Paweł (Polska) 20, zima ’96, s. 26-30 [I]
Krysińska Agnieszka (Polska) 30, lato ’99, s. 42-44 [III]
Krzyżyk Danuta (Polska) 20, zima ’96, s. 16-21 [I]
Kuhnert Martina (Niemcy) 13-15, lato-zima ’95, s. 19-26 [I]
Kurzowa Zofia (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 74-77 [III]
Kutz Kazimierz (Polska) 7, zima ’93, s. 1, 15-18 [II]

31-32, jesień-zima ’99, s. 26-27 [V]
Kwinta Tadeusz (Polska) 5, lato ’93, s. 13-14 [II]
Lem Stanisław (Polska) 30, lato ’99, s. 10-19 [II]
Lempicki Sophie (Francja) 30, lato ’99, s. 34 [V]
Liana (Łotwa) 30, lato ’99, s. 38 [V]
Liberek Jarosław (Polska) 4, wiosna ’93, s. 38-40 [III]
Linde-Usiekniewicz Jadwiga (Polska)

24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 17-
-25 [I]

Lipska Ewa (Polska) 21, wiosna ’97, s. 11-13 [II]
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Ljubić Sanda (Chorwacja) 31-32, jesień-zima ’99, s. 59 [V]
Lubaś Władysław (Polska) 21, wiosna ’97, s. 4-10 [II]
Lyszczyna Jacek (Polska) 4, wiosna ’93, s. 40-41 [III]

33-34, wiosna-lato ’00, s. 68-70 [III]
Ławrynowicz Aleksander (Ukraina) 9-10, lato-jesień ’94, s. 28-36 [II]
Łaziński Marek (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 28-

-51 [I]
Maass Vicki (Niemcy) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Magda (Polska) 30, lato ’99, s. 40 [V]
Makohon Roma (Ukraina) 31-32, jesień-zima ’99, s. 59-60 [V]
Malejka Jagna (Polska) 22, lato ’97, s. 4-17 [II]

22, lato ’97, s. 23-29 [II]
23, jesień ’97, s. 33-37 [II]
30, lato ’99, s. 10-19 [II]

Majerski Paweł (Polska) 3, zima ’92, s. 49-51 [III]
Majkiewicz Anna (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 28-46 [I]
Mandić Branislav (Jugosławia) 13-15, lato-zima ’95, s. 39 [IV]
Marciniak Przemysław (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 72-73 [V]
Markiewicz Dariusz (Polska) 20, zima ’96, s. 11-15 [I]
Martyniuk Waldemar (Polska) 20, zima ’96, s. 36-41[I]

22, lato ’97, s. 34 [V]
Matović Tomislav (Chorwacja) 30, lato ’99, s. 38 [V]
Matuszewski Marek (Niemcy) 30, lato ’99, s. 36 [V]
Matyskowa Zofia (Czechy) 4, wiosna ’93, s. 15-17 [I]
Mausch Hanna (Wielka Brytania) 18, lato ’96, s. 40-41 [V]
Mazowiecki Tadeusz (Polska) 5, lato ’93, s. 13-14 [II]
Meiser Gerhard (Niemcy) 17, wiosna ’96, s. 22-31 [I]

21, wiosna ’97, s. 19-34 [I]
Messerli Danica (USA) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Mędak Stanisław (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 74-77 [III]
Michnik Adam (Polska) 2, jesień ’92, s. 1, 20-22 [II]
Miczka Tadeusz (Polska) 3, zima ’92, s. 49-51 [III]

7, zima ’93, s. 4-14 [I]
18, lato ’96, s. 12-25 [I]
23, jesień ’97, s. 4-25 [I]
23, jesień ’97, s. 26 [V]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 2-27 [I]

Mika Barbara (Czechy) 1, sierpień ’92, s. 7 [V]
7, zima ’93, s. 46-47 [IV]

Miletić Mirela (Chorwacja) 19, jesień ’96, s. 36-37 [IV]
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Miłosz Czesław (USA) 6, jesień ’93, s. 1, 15-16 [II]
22, lato ’97, s. 4-17 [II]

Miodek Jan (Polska) 17, wiosna ’96, s. 8-13 [II]
17, wiosna ’96, s. 15-21 [I]

Miodunka Władysław (Polska) 22, lato ’97, s. 23-29 [II]
Mokranowska Zdzisława (Polska) 11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 28-32

[I]
Molnár D. István (Węgry) 13-15, lato-zima ’95, s. 40-41 [III]
Morcinek Barbara (Polska) 23, jesień ’97, s. 33-37 [II]
Morkevičius Vaidas (Litwa) 30, lato ’99, s. 34 [V]

30, lato ’99, s. 35 [V]
Nagy László Kálmán (Węgry) 7, zima ’93, s. 37-39 [V]

17, wiosna ’96, s. 32-39 [IV]
Nagyn Fórizs Emilia (Węgry) 4, wiosna ’93, s. 46 [V]

5, lato ’93, s. 29-31 [V]
Nawarecki Aleksander (Polska) 8, wiosna ’94, s. 44-46 [III]

31-32, jesień-zima ’99, s. 71-73
[III]

Niekrasowa Swietłana (Rosja) 23, jesień ’97, s. 38-40 [IV]
Nikolić Aleksandar (Macedonia) 5, lato ’93, s. 38 [V]

8, wiosna ’94, s. 32-33 [IV]
Ola (Polska) 30, lato ’99, s. 40 [V]
Olbrycht Jan (Polska) 6, jesień ’93, s. 24-27 [II]

31-32, jesień-zima ’99, s. 68-70 [II]
Olejniczak Józef (Polska) 3, zima ’92, s. 51-52 [III]

22, lato ’97, s. 18-22 [I]
26, lato ’98, s. 55-58 [III]

Opacka-Walasek Danuta (Polska) 4, wiosna ’93, s. 22-26 [I]
Opacki Ireneusz (Polska) 2, jesień ’92, s. 4-12 [I]

2, jesień ’92, s. 13-19 [II]
Oramus Marek (Polska) 5, lato ’93, s. 17-19 [II]
Ożóg Kazimierz (Francja) 8, wiosna ’94, s. 33-38 [IV]
Packalén Małgorzata Anna (Szwecja)

22, lato ’97, s. 31-32 [V]
Palmen Luc (Belgia) 30, lato ’99, s. 37 [V]
Papadimitriu Janis (Grecja) 30, lato ’99, s. 39-40 [V]
Parowski Maciej (Polska) 5, lato ’93, s. 17-19 [II]
Pastuch Magdalena (Polska) 4, wiosna ’93, s. 27-31 [I]

22, lato ’97, s. 30-31[V]
Pawelec Dariusz (Polska) 2, jesień ’92, s. 30-34 [I]
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4, wiosna ’93, s. 41-42 [III]
11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 36-44 [I]
31-32, jesień-zima ’99, s. 71-73 [III]

Pawelec-Dembińska Joanna zob. Dembińska-Pawelec Joanna
Pazdan Maksymilian (Polska) 6, jesień ’93, s. 17-20 [II]
Pelc Tomasz (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 120-

-138 [I]
Pelczar Wojciech (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 73-

-80 [I]
Pendeva Danča (Macedonia) 30, lato ’99, s. 34 [V]

30, lato ’99, s. 35 [V]
Petrović Tanja (Serbia) 19, jesień ’96, s. 37-39 [IV]
Piasecki Maciej (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 89-

-102 [I]
Piechota Marek (Polska) 4, wiosna ’93, s. 40-41 [III]

6, jesień ’93, s. 34-43 [I]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 68-70 [III]

Polus Marian (Belgia) 30, lato ’99, s. 39 [V]
Porytko Andrzej (Ukraina) 0, sierpień ’92, s. 10-11 [V]

1, sierpień ’92, s. 8-9 [V]
5, lato ’93, s. 13-14 [II]
6, jesień ’93, s. 48-49 [IV]

Prijic Milica (Jugosławia) 23, jesień ’97, s. 41 [IV]
Procner Lucyna (Czechy) 1, sierpień ’92, s. 7 [V]
Przemyk Renata (Polska) 5, lato ’93, s. 20-22 [II]
Pudina Martina (Chorwacja) 19, jesień ’96, s. 36-37 [IV]
Pytasz Marek (Polska) 0, sierpień ’92, s. 4 [II]

2, jesień ’92, s. 13-19 [II]
3, zima ’92, s. 1, 16-19 [II]
4, wiosna ’93, s. 17-21 [I]
8, wiosna ’94, s. 46-48 [III]
22, lato ’97, s. 4-17 [II]
31-32, jesień-zima ’99, s. 68-70 [III]

Quarrinton Ian (Wielka Brytania) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Raciborski Grzegorz (Polska) 20, zima ’96, s. 31-35 [I]
Ramune (Litwa) 30, lato ’99, s. 38 [V]
Rauen Klaus (Niemcy) 6, jesień ’93, s. 27-30 [II]
R.C. 13-15, lato-zima ’95, s. 40-41 [III]

13-15, lato-zima ’95, s. 41-42 [III]
Rejter Artur (Polska) 17, wiosna ’96, s. 42-43 [III]
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Riddel John (USA) 30, lato ’99, s. 33 [V]
30, lato ’99, s. 35 [V]

Rogač Mojca (Słowenia) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Ryba Janusz (Polska) 3, zima ’92, s. 30-34 [I]

33-34, wiosna-lato ’00, s. 71 [V]
Schunknecht Ulrich (Niemcy) 4, wiosna ’93, s. 46 [V]

6, jesień ’93, s. 49-50 [IV]
Serafin Barbara (Polska) 26, lato ’98, s. 32-41 [I]
Sinielnikoff Roxana (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 60-61 [III]
Sirbu Cristina (Rumunia) 9-10, lato-jesień ’94, s. 37-38 [IV]
Skudrzykowa Aldona (Polska) 4, wiosna ’93, s. 32-34 [I]

9-10, lato-jesień ’94, s. 4-8 [I]
19, jesień ’96, s. 10-14 [I]
20, zima ’96, s. 22-25 [I]
21, wiosna ’97, s. 4-10 [II]

Sławek Tadeusz (Polska) 6, jesień ’93, s. 4-14 [I]
11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 17-27
[I]

Sławkowa Ewa (Polska) 13-15, lato-zima ’95, s. 27-38 [IV]
Smolik Aleksander (Białoruś) 4, wiosna ’93, s. 47 [V]
Sobotková Marié (Czechy) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 50-

-53 [I]
27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 52-
-58 [I]

Sołogubowska Olga (Rosja) 4, wiosna ’93, s. 35 [IV]
4, wiosna ’93, s. 48 [V]

Spaseska Jasminka (Macedonia) 18, lato ’96, s. 38-40 [IV]
Sprawka Anna (Polska) 4, wiosna ’93, s. 36, 50 [IV]
Springer Daria (Polska) 30, lato ’99, s. 34 [V]
Stammeleer An (Belgia) 26, lato ’98, s. 51-52 [IV]
Stelmachowski Andrzej (Polska) 4, wiosna ’93, s. 1, 9-14 [II]
Stępień Tomasz (Polska) 7, zima ’93, s. 19-26 [I]

8, wiosna ’94, s. 4-16 [I]
Suszczańska Nina (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 63-

-72 [I]
Synoradzka Anna (Polska) 23, jesień ’97, s. 31-32 [II]

23, jesień ’97, s. 33-37 [II]
24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 64-
-66 [I]
31-32, jesień-zima ’99, s. 53-57 [V]



108 POSTSCRIPTUM 33-34

31-32, jesień-zima ’99, s. 65-67 [IV]
31-32, jesień-zima ’99, s. 74-77 [III]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 71 [III]

Szafran Krzysztof (Polska) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 26-
-35 [I]

Szargot Maciej (Polska) 6, jesień ’93, s. 43-46 [I]
Szczepankowski Bogdan (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 63-

-72 [I]
Szczetniewa Elena (Rosja) 30, lato ’99, s. 34 [V]

30, lato ’99, s. 35 [V]
Szelc-Mays Magdalena (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 62-64 [III]

33-34, wiosna-lato ’00, s. 65-67 [III]
Szmal Przemysław (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 63-

-72 [I]
Szol-Łebkowska Agnieszka (Polska)

26, lato ’98, s. 23-31 [I]
30, lato ’99, s. 20-31 [II]
33-34, wiosna-lato ’00, s. 62-64 [III]

Szymutko Stefan (Polska) 3, zima ’92, s. 47-49 [III]
Śmiałek Jerzy (Polska) 6, jesień ’93, s. 21-23 [II]
Śmieja Florian (Polska) 30, lato ’99, s. 42-44 [III]
Tambor Agnieszka (Polska) 18, lato ’96, s. 27-33 [V]
Tambor Jolanta (Polska) 2, jesień ’92, s. 25-30 [I]

3, zima ’92, s. 11-15 [II]
4, wiosna ’93, s. 1, 9-14 [II]
6, jesień ’93, s. 1, 15-16 [II]
6, jesień ’93, s. 24-27 [II]
6, jesień ’93, s. 27-30 [II]
7, zima ’93, s. 1, 15-18 [II]
8, wiosna ’94, s. 4-16 [I]
8, wiosna ’94, s. 25-18 [II]
9-10, lato-jesień ’94, s. 1, 19-28 [II]
11-12, zima ’94-wiosna ’95, s. 49-52
[II]
13-15, lato-zima ’95, s. 1, 5-18 [I]
17, wiosna ’96, s. 8-13 [II]
18, lato ’96, s. 27-33 [V]
21, wiosna ’97, s. 4-10 [II]
21, wiosna ’97, s. 14-18 [I]
22, lato ’97, s. 23-29 [II]
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31-32, jesień-zima ’99, s. 12-14 [II]
31-32, jesień-zima ’99, s. 15-25 [I]

Teodorowicz-Hellman Ewa (Szwecja)
7, zima ’93, s. 40-45 [IV]
26, lato ’98, s. 42-48 [I]

Tomczak Katarzyna (Polska) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 36-
-41 [I]

Tonczewa Boriana (Bułgaria) 1, sierpień ’92, s. 8-9 [V]
5, lato ’93, s. 32-34 [V]

Trela Jerzy (Polska) 8, wiosna ’94, s. 25-18 [II]
Trutnywa Anastasija (Ukraina) 30, lato ’99, s. 35 [V]
Uniłowski Krzysztof (Polska) 2, jesień ’92, s. 39-40 [III]

2, jesień ’92, s. 40-41 [III]
3, zima ’92, s. 47-49 [III]
7, zima ’93, s. 27-34 [I]
8, wiosna ’94, s. 44-46 [III]

Valerie (Wielka Brytania) 1, sierpień ’92, s. 2 [V]
Vo Thanh Binh (Wietnam) 1, sierpień ’92, s. 7 [V]
(W) 19, jesień ’96, s. 15-16 [V]
Waczewa Delana (Bułgaria) 5, lato ’93, s. 20-22 [II]
Walasek-Opacka Danuta zob. Opacka-Walasek Danuta
Walasek Halina (Belgia) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 103-

-107 [I]
Wallace Alan William (Szkocja) 31-32, jesień-zima ’99, s. 62-63 [V]
Warchala Jacek (Polska) 3, zima ’92, s. 39-45 [I]
Wasyliewa Lina (Bułgaria) 26, lato ’98, s. 49-50 [II]
Węgrzyniakowa Anna (Polska) 19, jesień ’96, s. 4-9 [I]

19, jesień ’96, s. 40-42 [III]
Wilczek Piotr (Polska) 3, zima ’92, s. 35-39 [I]

19, jesień ’96, s. 17-19 [I]
24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 70-
-73 [III]

Wilkoń Aleksander (Polska) 33-34, wiosna-lato ’00, s. 56-59 [I]
Wodzińska Urszula (Austria) 8, wiosna ’94, s. 31-32 [IV]
Wolińska Olga (Polska) 3, zima ’92, s. 4-9 [I]

3, zima ’92, s. 11-15 [II]
Wolny-Gralewicz Iwona zob. Gralewicz-Wolny Iwona
Wuttke Jerzy (Polska) 31-32, jesień-zima ’99, s. 12-14 [II]
Zabierowski Stefan (Polska) 6, jesień ’93, s. 31-33 [V]
Zajdel Jakub (Polska) 8, wiosna ’94, s. 16-24 [I]
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Zanussi Krzysztof (Polska) 18, lato ’96, s. 4-11 [II]
Zarzycka Grażyna (Polska) 27-29, jesień ’98-wiosna ’99, s. 108-

-119 [I]
Żmigrodzki Piotr (Polska) 24-25, zima ’97-wiosna ’98, s. 73-

-77 [III]
Župova Nada (Słowacja) 23, jesień ’97, s. 41 [IV]

Na stronie tytułowej specjalnie dla
czytelników „Postscriptum” złożył
autograf Czesław Miłosz.
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