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Wędrowcy – tułacze – migranci. Polityczne
i społeczno-kulturowe imperatywy mobilności
na wybranych przykładach
dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
„Wędrówka”, to jedna z bardziej znanych i kulturowo uniwersalnych
metafor ludzkiego losu. Dla wielu ludzi to jednak realna i dramatyczna
rzeczywistość. W swoim wystąpieniu skupiam się na takich właśnie
przykładach. Centralnym motywem refleksji są „podróże” będące efektem lub
aktem przemocy. Często powodowane arbitralnymi decyzjami politycznymi,
wynikiem działań zbrojnych lub splotem różnych okoliczności nie zawsze
zależnych od decyzji jednostki.
Pierwszą grupą „ludzi w drodze”, naznaczonych syndromem wędrówki
kształtującej tożsamość i przyczyniającej się do wielopokoleniowego wykorzenienia, są „polscy zesłańcy”, (Polacy deportowani z Kresów do Związku
Radzieckiego i Kazachstanu w latach 1939-41). Drugą „kazachstańscy
Polacy”, którzy odbyli podobną podróż, ale w odmiennych warunkach
i w odwrotną stronę. Teoretycznie wracali do swojej ojczyzny, w praktyce
jednak byli potomkami Polaków przesiedlonych w 1936 roku z terenu
dzisiejszej Ukrainy. Kolejnym przykładem są migranci przymusowi, ogólnie
zwani uchodźcami. Wśród nich, zwłaszcza zaś wśród przybywających
z Kaukazu Północnego i byłych republik ZSRR, od kilkunastu lat prowadzę
badania. Obserwuję, jak próbują się zakorzenić i jak ciągle są nie u siebie.
Podczas chciałabym poddać refleksji umowny uniwersalizm wspólnoty
losów ludzi „w drodze” oraz zastanowić na ile „wędrówka” staje się
przeżyciem ubogacającym a na ile degradującym, a także, czy istnieją reguły
obligujące gospodarzy do praktykowania gościnności wobec wędrowców.
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„Wędrówką jedną życie jest człowieka”, czyli
o artystycznej i duchowej drodze Fiodora Sołoguba
dr Ewa Stawinoga, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Instytut
Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Twórczość Fiodora Sołobuba w odróżnieniu od większości symbolistów
rosyjskich, np. Aleksandra Błoka, określana jest przez badaczy i współczesnych mu literatów (Władysław Chodasiewicz i in.) jako ‘statyczna’, której
obca jest idea drogi, ewolucja.
Celem referatu jest przełamanie tego naukowego stereotypu i schematów
myślenia o autorze „Małego biesa”. Przeprowadzona analiza materiału
badawczego: wypowiedzi krytycznoliterackich oraz wybranych wierszy poety
pozwala zauważyć jego duchową i estetyczną ewolucję. Po pierwsze:
realizując swoją wizję artystyczną Sołogub nie tylko nie „drepcze w miejscu”
(„топчется на одном месте”, jak twierdził Lew Szestow), ale, jak pisze Maria
Cymborska-Leboda, jego myśl poetycka pozostaje w ruchu, tzn. na jego
drodze artystycznej zauważalne są ‘punkty’, do których dochodzi. Tym
samym, mówiąc słowami wymienionej badaczki, w określonym sensie,
podobnie jak Błok, jest on ‘poetą drogi’, zachowując jednocześnie wierność
samemu sobie – swojemu ‘słodkiemu marzeniu’ (raj). Po drugie: interpretacja symbolu ‘drogi’ oraz pojęć pokrewnych wpisujących się w semantyczne pole motywu w utworach poety wskazuje na biblijne źródło jego
myślenia – autorski podmiot liryczny niejednokrotnie przybiera postać
pielgrzyma, wędrowca przemierzającego ‘pustynię życia’, który zmagając się
ze światem (мироборчество) prowadzi dialog, często przeradzający się
w spór ze Stwórcą. Ów dialog poddany w referacie namysłowi zostaje
odczytany jako jeden z przejawów duchowego wzrostu bohatera lirycznego
i samego poety (wertykalny i egzystencjalny wymiar konceptu – homo viator).
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Czym jest wędrówka w kulturze chińskiej? Próba
odpowiedzi na podstawie analizy wybranych tekstów
z chińskiej literatury dziecięcej
Joanna Karmasz, joanna.karmasz@uwr.edu.pl, Instytut Studiów Klasycznych
Śródziemnomorskich i Orientalnych
Literatura skierowana do dzieci nierzadko pełni funkcję wiadomości, którą
dorośli starają się im przekazać, żeby poprowadzić młodego człowieka
w określonym kierunku działania i myślenia. Literatura ta często zawiera
cechy danej kultury jako fundamentalne wartości, które próbuje się wpoić
czytelnikowi kształtując w ten sposób jego tożsamość i charakter.
Tematem wystąpienia było przedstawienie różnych motywów i celów
wędrówek zaprezentowanych na podstawie wnikliwej analizy wybranych
tekstów z chińskiej literatury dziecięcej. Analiza ta miała na celu pokazanie
czym w kulturze chińskiej jest wędrówka i jakie ma znaczenie w życiu
człowieka. Czy pomimo swoich odmiennych motywacji i celów, ma jakieś
cechy wspólne, a nawet uniwersalne? W omawianych dziełach wędrówka
została przedstawiona m.in. jako akt przemiany w „Wodnym Smoku” czy
w „Szczur się żeni”, odwagi, oddania, poświęcenia, lekcji wytrwałości, pokory
i próbę charakteru o czym przekonali się bohaterowie w „Rodzina żółwi udaje
się nad morze”. Również jako sposób nauki i odkrywania prawdy w „Czyje to
ślady?”. Okazało się, że czasami można wyruszyć w wędrówkę pomimo
własnej woli, do czego zmuszony został przez wiatr mały leśny ludek
w „Spacerując z wiatrem”, a czasami wbrew swoim słabościom co udowodnił
tytułowy bohater „Kurier ślimak”. Droga bywała żmudna, pełna niebezpieczeństw i wątpliwości, ale każda wędrówka miała swój cel, który
motywował i pomagał wytrwać w trudzie dążenia do niego, żeby uratować
kogoś, spełnić marzenie, wygrać wyścig czy poznać prawdę.
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„Einmal ging ich unterwegs verloren, einmal kam ich an
wo ich nicht war.”/„Raz zgubiłam się po drodze, raz
dotarłam tam, gdzie mnie nie było.” –
Heimatlosigkeit/wysiedlenie i ucieczka np. „pisarki
wykorzenionych” Herty Müller
Aleksandra Bak-Zawalski, Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de
Heimatlosigkeit/wysiedlenie i ucieczka to centralne tematy literatury
Herty Müller. Powód tkwi w jej biografii. Herta Müller urodziła się w 1957
roku w niemieckojęzycznej wiosce w Banacie/Rumunii. W 1987 r. przyjechała
do Berlina Zachodniego, wykupiona przez Republikę Federalną Niemiec. Do
opuszczenia Rumunii została zmuszona przez tamtejsze tajne służby
Securitate, prześladujące ją po odmowie współpracy. Herta Müller w swojej
ojczyźnie czuła się obca, doświadczyła opresji, permanentnego szpiegowania,
upokorzenia. Ale zmiana miejsca zamieszkania nie jest wyzwoleniem, nie
jest zwycięstwem młodej autorki, która żegna się z Banatem tomem prozy
„Niederungen”, gdyż na obczyźnie czuje, że również nie jest u siebie. Herta
Müller postrzega swoje odejście raczej jako rezygnację i porażkę. Müller
mówi o sobie, że jest „podróżniczką na jednej nodze”, która z uporem
maniaka waha się między pozostaniem a odejściem. W 2009 r. otrzymała
literacką Nagrodę Nobla. Herta Müller „rysuje pejzaże pozbawienia ojczyzny
za pomocą kondensacji poezji i obiektywizmu prozy” – brzmiało uzasadnienie
Komitetu Sztokholmskiego. W swoich pracach Herta Müller wielokrotnie
poruszała temat prześladowań i wysiedlenia, zmiany miejsca zamieszkania
i nowych początków. Tematyczne kamienie węgielne wywodzą się z jej
własnego, trudnego życia. Głównem tematem literatury Müller jest mroczny
motyw niemożliwej ojczyzny, która nie jaśnieje nawet na obczyźnie. Jej tom
prozy „Niederungen” ukazał się w oryginale w Niemczech w 1984 r. po
„prawdziwej odysei” przez cenzurę. Herta Müller podkreśla, że do dziś dnia
czuje się uchodźcą.
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Motyw inicjacyjnej wędrówki w „Ferdydurke”
Witolda Gombrowicza
Marcin
Kępiński,
marcin.kepinski@filhist.uni.lodz.pl,
Instytut
Etnologii
i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
Celem wystąpienia jest kulturowa, antropologiczna analiza motywu
wędrówki w powieści Witolda Gombrowicza, jako niepełnej, nieudanej
inicjacji. Umożliwienie objęcia w posiadanie własnego, dojrzałego i dorosłego
ja jednostce, jest jednym z podstawowych zadań kultury, jednak nie zawsze
musi przybrać normatywny wymiar przez tę kulturę narzucony. Bohater
kulturowy to postać mityczna, której przypisuje się rolę twórcy, kreatora
wielkich i mniejszych czynów i dokonań. Podążając jego śladem, kroczymy
ścieżką uświęconego odtwarzania wzorów kultury i jej mitów. Bohater
kulturowy występujący jako trickster, błazen posiada cechy komiczne , łamie
społeczne nakazy i obyczaje. Witold Gombrowicz tworząc postać Miętusa,
uczynił z niej takiego właśnie trickstera, burzącego kulturowe normy i ład,
społeczną międzyludzką formę. Jest on alter ego bohatera, postacią
graniczną, bliską sferom tak sacrum, jak i profanum. Działa desakralizując
symbole, w tym uświęcone symbole narodowe i literackie. Wywraca także
społeczny porządek, doprowadzając do rewolty zbuntowanych chłopów po
uciecze z miasta na wieś. „Ferdydurke” jest powieścią anty-inicjacyjną, choć
zawiera także pewne elementy powieści edukacyjnej. Świat i bohaterowie,
jakich w nim spotykamy, funkcjonują w ramach groteski, tego potężnego
literackiego narzędzia dekonstrukcji wszelkich zastanych form kulturowych.
Pisarz

pozostawia

czytelnikowi

wybór

pomiędzy

światem

wolności

i karnawału, a schematycznym kulturowym ładem społecznych norm, choć
nie jest to wybór do końca możliwy właśnie z powodu opresji systemu
normatywnego

kultury

–

przez

Gombrowicza

zwanego

„Formą”.

„Ferdydurke” jest więc literacką grą z mitem inicjacyjnym oraz kulturowym
motywem

wędrówki

bohatera.

Proponowane

w dziedzinę antropologii literatury.

17

wystąpienie

wpisuje

się

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”
8 października 2021 r., Wystąpienia Uczestników

Motyw wędrówki w muzyce bluesowej
Aya Al Azab-Ruszowska, aya.alazab@kul.pl, Dyscyplina Nauki o Sztuce, Szkoła
Doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl
W muzyce bluesowej, zwłaszcza w tekstach utworów, odnaleźć można
elementy dawnych pieśni afroamerykańskiej ludności. Historia niewolnictwa,
a także segregacji w czasach wolności zapisana jest w muzyce bluesowej do
dziś. To właśnie słowa takie jak droga, dom czy rzeka symbolizowały
marzenie o ucieczce, wolności i powrocie do ojczyzny.
Motyw wędrówki jest jednym z najważniejszych toposów w tekstach
bluesowych utworów. Podróż jest silnie związana z kulturą afroamerykańską
– towarzyszyła Afroamerykanom od początku powstania tej grupy etnicznej,
a postać bluesmana jako wędrowca pozostawała w nierozerwalnej relacji.
W kulturze afroamerykańskiej droga jest zapisem historii oraz metaforą
wolności. Począwszy od handlu atlantyckiego, przez wewnętrzny handel
niewolnikami,

który

niósł

za

sobą

masowe

przesiedlenia

ludności

afroamerykańskiej w XIX wieku, a kończąc na Wielkiej Migracji, czyli
wędrówce milionów wolnych już Afroamerykanów w poszukiwaniu pracy
w północnych miastach Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Metafora drogi
jako wolności związana jest zaś ze starotestamentalną wiarą w wyzwolenie,
które dokonałoby się w przeprawie do Ziemi Obiecanej.
Kolejnym

związkiem

muzyki

bluesowej

z

motywem podróży

jest

utożsamianie postaci bluesmana jako wędrownego śpiewaka, który poświęcał
życie muzyce. Bluesmani – zafascynowani pociągami, które pobudzały
marzenia o podróżach, ucieczce do lepszego życia – pisali o nich piosenki.
Dodatkowo symbolika rydwanu (chariot), pojawiająca się w tekstach pieśni
spirituals, została zapożyczona do bluesowych utworów i zastąpiona słowem
pociąg (train).
Celem wystąpienia jest wyjaśnienie symboliki wędrówki w tekstach
bluesowych oraz wskazanie kluczowej roli motywu podróży w kulturze
afroamerykańskiej. Konkretne przykłady motywu wędrówki w tekstach
bluesowych będą poprzedzone przytoczeniem zarysu historii Afroamerykanów i historii muzyki bluesowej.
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Motyw wędrówki w utworach literackich
o ogrodzie Zofiówka
Mariana Yemelianova, emelyanova.maryana@gmail.com,
doktorskiej, http://www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/

doktorant

Szkoły

Wizerunek ogrodu w literaturze zawsze był dość złożony. Ogród to nie
tylko przestrzeń, nie tylko obszar z roślinami i budowlami, ale pewien zamysł
zrealizowany pod wpływem „ducha epoki”, to znaczy pod wpływem pewnej
filozofii i światopoglądu.
Od 1797 r. na ziemiach ukraińskich budowany był ogród, Zofiówka, który
stał się przedmiotem wielu poetyckich opisów. Ich autorami byli pisarze
i odwiedzający park goście, na których wywierał on zawsze ogromne wrażenie.
W

latach

1804-1806

Zofiówkę

entuzjastycznie

opisał

Stanisław

Trembecki. Motyw wędrówki w utworach literackich o Zofiówce biorę
początek od poematu Trembeckiego „Zofiówka”. Za swoją fabułą poemat
Trembeckiego jest podobny do spaceru: liryczny bohater przechodzi przez
Zofiówkę, opisuje wszystko, co widzi na swojej drodze. Ale opis ogrodu jest
dość osobliwy – opowiadający nie tyle opisuje samo miejsce, co przypomina
mity i legendy, związane z tym miejscem, opatrując je własnymi refleksjami.
Narrator przechodzi przez najsłynniejsze miejsca Zofiówki i każde z nich
przywołuje wspomnienia mitu lub związanej z nim legendy. Spacer ten
można nazwać spacerem przez duszę człowieka.
Podczas spaceru po parku narrator podążał w kierunku istotnych pytań
egzystencjalnych. Odpowiedzi na nie poszukiwał we własnych rozmyślaniach.
Wśród wielu utworów, poświęconych ogrodowi Zofiówka, szczególne
miejsce zajmuje również zbiór poezji Mychajła Malynowskiego Zofiówskie
motywy. Zbiór wierszy można nazwać poetyckim przewodnikiem po tym
ogrodzie, poetyckiej wędrówką. Taki właśnie cel postawił sobie autor –
stworzyć utwory, które można by wykorzystać podczas wycieczek w Zofiówce.
W utworach literackich o ogrodzie Zofiówce motyw wędrówki potrzebuje
głębokiej i szczegółowej analizy, ponieważ nie był on do tej pory
szczegółowo przebadany.
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O przyjemnościach i rozrywkach w „Diariuszu”
Stanisława Reszki
Aleksandra Golik-Prus, aleksandra.golik-prus@us.edu.pl, SPNJO Uniwersytet Śląski
Fascynacja otaczającą rzeczywistością zawsze wzbudzała w człowieku
ciekawość i pragnienie jej zaspokojenia. Mogło ono przybierać różne formy.
Często istotnym elementem wędrówki stawała się jej rejestracja zarówno
werbalna, jak i ikonograficzna. Pierwsza z wymienionych postaci rejestracji
rzeczywistości

mogła

z

kolei

przybierać

formę:

dziennika

podróży,

pamiętnika, sprawozdania, itinerarium czy wspomnień. W tego typu
wypowiedziach przeważała proza, chociaż nie brakowało i mowy wiązanej.
Niezależnie zaś od autora pojawiały się w nich stałe elementy, zarówno
w odniesieniu do treści, jak i jej konstrukcji. W pierwszym przypadku można
wyróżnić: miejsce rozpoczęcia podróży, jej przebieg, cel oraz drogę
powrotną, w drugim, zgodnie z dedykowanym tytułem, formułowanie zapisek
w przyjętym trybie zapisu np. chronologicznego i topograficznego. Obiektem
analizy stanie się specyficzny aspekt spisanego po łacinie „Diariusza”
Stanisława Reszki, a mianowicie przyjemności i rozrywki. Po wstąpieniu na
tron Stefana Batorego, Reszka został w 1583 roku mianowany jego
sekretarzem, a także sekretarzem Anny Jagiellonki. W tym czasie stał się
opiekunem i doradcą królewskiego bratanka Andrzeja, któremu towarzyszył
w jego podróżach edukacyjnych do Włoch, wypełniając także poselstwa
dyplomatyczne do Stolicy Apostolskiej, zlecone przez króla. Reszka odbył
zatem

podróż

z

racji

nazwijmy

to

umownie

wykonywania

funkcji

zawodowych, zwracając jednak często uwagę na szczegóły przydatne dla
innych. W tego typu formułowanych przez niego informacjach, które mógłby
nosić znamiona turystycznych widoczne jest powielenie, konwencjonalne
zresztą

i

bardzo

zwięzłe,

ogólnie

znanych

sądów.

Oryginalnie

zaś

przedstawia się opisanie przyjemności i rozrywek, których uczestnikami był
sam Reszka, jak i jego towarzysze podróży. Prześledzenie ich stanowić będzie
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ważny element zbadania życia obyczajowego w jego szczególnym aspekcie,
jakim jest podróż. Sposób przedstawiania opisów stanowi wyraz żywej
i niewyczerpanej ciekawości świata oraz pasji dokumentalistycznej autora,
a także jego wrażliwości estetycznej i sposobu obserwacji otaczającej
rzeczywistości charakterystycznych dla epoki baroku.
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„Strzelaj albo emigruj” – temat wędrówki na łamach
„Brulionu”
Jakub Suliga, jakub.suliga@doktorant.ujd.edu.pl, Szkoła doktorska, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, www.ujd.edu.pl
Emigracja nie jest dla Polaków zjawiskiem nowym: od czasu XIXwiecznych powstań narodowych często była odpowiedzią na impuls,
koniecznością dla ocalenia życia. W II połowie lat 80. XX w. dla wielu osób
stała się możliwością poprzedzoną refleksją. Twórcy „Brulionu”, czasopisma
literacko-kulturalnego ukazującego się od 1987 r. do końca lat 90., uczynili
ową refleksję istotnym składnikiem tytułu w czasach, gdy tematem
przewodnim był kształt nowej Polski i próba uczynienia z niej takiego kraju,
do jakich wcześniej Polacy uciekali.
Brulionowców trudno sklasyfikować jako „proemigracyjnych”, jednak
z tekstów, autorskich i przedrukowanych, które poruszały ten temat, jawi się
koncepcja emigracji jako „nie kary”. Wykorzystując emigracyjną prasę
literacką w charakterze punktu porównawczego, polemizują z koncepcją
cierpienia, tęsknoty i utraty; przeciwstawiają jej np. wywiady z czechosłowackimi pisarzami, którzy życie poza ojczyzną traktują jako zwykłą
codzienność, a nie codzienną walkę. Na łamach czasopisma gościli również
uznani emigranci literaccy jak Kundera czy Brodski (któremu poświęcono
cały numer). Niektórzy autorzy związani z pismem (Manuela Gretkowska,
Izabela Filipiak) sami byli emigrantami i w „Brulionie” przedstawiali swoje
refleksje i odczucia.
Emigracja, jaką poznajemy dzięki czasopismu, nie jest romantyczną
przygodą czy brutalną ostatecznością podyktowaną sytuacją polityczną – jest
decyzją podejmowaną jednostkowo bez obciążenia „Ja – Polak”. Brulionowy
podmiot śmiało może być określony „Ja – Wędrowiec”.
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Wczesnośredniowieczne podróże mnichów w świetle
wybranych kanonów ksiąg pokutnych
Wojciech Witowski, w.witowski@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Wydział Teologii, www.kul.pl/wydzial-teologii,16.html
We wczesnym średniowieczu zaczęły powstawać, najpierw na terenach
Irlandii, później także w Europie kontynentalnej, księgi pokutne. Uważane są
one za zbiory kar za poszczególne grzechy, nakładanych podczas spowiedzi.
Oprócz norm prawnych, zawierają one także wiele informacji na temat
społeczeństwa średniowiecznej Europy, wspominając o ich życiu i zwyczajach. Według penitencjałów całe życie człowieka jest podróżą, podczas
której idąc po właściwej drodze można dojść do celu, którym jest wieczne
zbawienie.
Na podstawie analizy wybranych kanonów ksiąg pokutnych dokonano,
korzystając z metody deskryptywnej, opisu form podróżowania mnichów.
Celem opracowania było odpowiedzenie na pytania badawcze: W jaki sposób
podróżowali mnisi? Jakie zasady ich obowiązywały? Czy podróż mogła być
formą pokuty albo modlitwy? Dokładna analiza wybranych kanonów ksiąg
pokutnych, które powstawały od VI do XI wieku, pozwoliła sprecyzować
wnioski, że podczas podróży mnisi musieli zachowywać nakazane zasady, co
miało znaczenie szczególnie podczas spotkań z kobietami. Nadużycia
podczas podróży traktowane były jako grzechy, za które penitencjały
przewidywały nałożenie odpowiedniej pokuty. Samo wyruszenie mnicha
w podróż było zależne od decyzji przełożonego, który sprawował władzę
w danym klasztorze.
Opis mniszych podróży, który wpisuje się w tematykę konferencji, to
jeden z motywów, które można podjąć na podstawie analizy kanonów ksiąg
pokutnych, a których opracowanie może pomóc w przedstawieniu wczesnośredniowiecznej historii Europy.
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Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego
w polszczyźnie XX wieku na przykładzie rzeczowników
z grupy rzeczowej PRACA
Katarzyna Sikorska-Bujnowicz, k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl; Zakład
Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl
Prezentowany temat dotyczy kwestii związanych z zapożyczeniami
leksykalnymi ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie XX wieku
i ich asymilacji na płaszczyźnie semantycznej. Przedmiotem analizy są
rzeczowniki z grupy rzeczowej PRACA występujące w „Słowniku języka
polskiego” pod redakcją Mieczysława Szymczaka (1993). Znaczenie zapożyczeń jest konfrontowane z ich znaczeniem we współczesnym języku
niemieckim na podstawie danych ze słowników z lat 90-tych ubiegłego wieku
pod redakcją Günthera Drossdowskiego (1989), tj. „DUDEN. Deutsches
Universalwörterbuch” i „DUDEN. Deutsches Wörterbuch” oraz słownika pod
redakcją Gerharda Wahriga (1986/1991) „Deutsches Wörterbuch”.
Niniejsza praca dotyczy zmian znaczenia zapożyczonych elementów
leksykalnych ze źródła niemieckiego w odniesieniu do ich odpowiedników we
współczesnym języku niemieckim. Dokonywały się one już w momencie
przejmowania konkretnych słów, co wynikało z jednej strony najprawdopodobniej z błędnego rozumienie ich znaczenia, z drugiej zaś – z dopasowania przejmowanych słów do istniejących w języku polskim pól
wyrazowych.

Zjawisko

zmiany

semantycznej

dotyczy

zawężenia

lub

rozszerzenia pierwotnego znaczenia wyrazu czy też występujących form
mieszanych, np. zawężenie + rozszerzenie lub też zawężenie + przeniesienie/przesunięcie

znaczenia.

Wskazuje

się

ponadto

na

funkcję

zapożyczenia jako punktu wyjścia do tworzenia frazeologizmów oraz
derywatów,

co

jest

dowodem

na

jego

zapożyczającym.
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Wędrówki papieskich posłów. Elementy komunikacji
dyplomatycznej według Liber Pontificalis
Michał Ludewicz, mludewicz@wp.pl, Sekcja Historii Kościoła i Patrologii Instytutu
Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
https://www.kul.pl/sekcja-historii-kosciola-i-patrologii,127.html
Celem

wystąpienia

była

charakterystyka

sposobu

przekazywania

informacji w epoce przełomu późnej starożytności i wczesnego średniowiecza.

Wskazane

zagadnienie

opracowane

zostało

na

przykładzie

działalności posłów wysyłanych przez biskupów Rzymu, opisanej na kartach
Liber Pontificalis. Zadaniem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytania:
Jakich terminów użyto w analizowanym dziele dla nazwania wysłanników
papieża?; Jakie krainy pozostawały w zasięgu oddziaływania papieskich
posłańców?; W jakich warunkach podróżowano?; Jakich spraw dotyczyły
poselstwa?; Jak przyjmowano posłów? Na ile wiernie papiescy posłowie
wypełniali zlecone im zadania? W celu uzyskania odpowiedzi na przedstawione zagadnienia posłużono się metodą deskryptywną z elementami
analizy filologicznej. Źródło, będące przedmiotem analizy, stanowił zbiór
112 żywotów ukazujących działalność biskupów Rzymu od Piotra apostoła
(I w.) do Stefana V (+891). Opisując dokonania poszczególnych papieży
anonimowi autorzy dzieła zwracali uwagę na zagadnienie komunikowania
papieskich decyzji. Zadanie to niejednokrotnie powierzano posłom (legati,
missi). Posłowie z Rzymu najczęściej wysyłani byli do Konstantynopola,
a w późniejszym czasie także do północnej Italii oraz Galii. Podróżowa no
korzystając z transportu morskiego bądź konno. Poselstwa dotyczyły głównie
komunikowania papieskich decyzji w sprawach doktrynalnych. Sposób
przyjęcia, a także pożegnania papieskich posłów, zależał od stanu w jakim,
w danym momencie, pozostawały wzajemne relacje pomiędzy biskupem
Rzymu a odbiorcą jego legacji. Istotnym elementem obrazu działalności
papieskich posłów opisanego w Liber Pontificalis, była duża liczba wzmianek
mówiących o stosowanym wobec nich przekupstwie, czy też o niesumiennym
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wywiązywaniu się legatów z powierzonych im zadań. Temat wystąpienia jest
przyczynkiem do badań nad zjawiskiem komunikacji w epoce wczesnego
średniowiecza.
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Wokół Jeziora Czterech Kantonów. O jednym liście
Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla
Justyna Bajda, justyna.bajda@uwr.edu.pl, Zakład Historii Literatury Pozytywizmu
i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucja Rydla mają niepowtarzalną
poetykę. Ich dyskurs, przeznaczony dla innego twórcy, nie ogranicza się do
suchych

sprawozdań,

posiada

swoją

ekspresję

i

wewnętrzny

rytm.

Odnajdujemy w nich obraz estetycznego i twórczego dojrzewania artysty,
rozpisywany na kolejne etapy peregrynacji przez gotycką Francję, zachwyt
roślinnością, szkicowe ujęcia najbliższego otoczenia. To impresjonistyczne
pochwytywanie fragmentów rzeczywistości dotyczy także pejzaży, którym
badacze korespondencji Wyspiańskiego nie poświęcali dotąd większej uwagi,
skupiając się przede wszystkim na głównym celu jego podróży – gotyckich
katedrach.
Referat został poświęcony pierwszemu listowi Wyspiańskiego wysłanemu
do Rydla z Paryża w 1890 roku, w którym znalazły się odniesienia do
miejskiego gwaru oraz rekonesans dzieł zgromadzonych w Luwrze, ale przede
wszystkim wypełnia go opis spotkania artysty z krajobrazem Szwajcarii,
postrzeganym przez młodego adepta sztuk pięknych w kategoriach stricte
malarskich.

Podróż

przez

Helvetię,

rozpoczęta

nad

jeziorem

Como,

a zakończona w miasteczku Brunnen, przyniosła Wyspiańskiemu niezapomniane wrażenia ze spotkań z naturą, jej formami, światłem i barwami.
Szczególnie wiele miejsca w swoim liście poświęcił Wyspiański opisowi
Jeziora Czterech Kantonów. W żadnym kolejnym liście do Rydla nie powrócił
już

stopień

intensywności

doznań

wzrokowych,

który

odnajdujemy

w pierwszych słowach kierowanych do przyjaciela z artystycznej podróży
przez Europę.
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