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Katastrofizm polskich romantyków – uwagi wstępne 

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Zakład Literatury Romantyzmu, Wydział Filologii 

Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wykład na kilku wybranych tekstów romantycznych (niewątpliwie ważkich  

dla tej epoki) przedstawia zjawisko i modele katastrofizmu w polskiej 

literaturze w latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych XIX wieku. 

W punkcie wyjścia autor modyfikuje podział na katastrofizm totalny i hipo -

tetyczny, zaproponowany przez Małgorzatę Szpakowską, dodając wariant 

trzeci: katastrofizm cząstkowy, który określić można też mianem katastrofy 

koniecznej i podlegającej nieuchronnemu przezwyciężeniu. W dalszych 

partiach rozważa możliwość interpretacji „Marii” Antoniego Malczewskiego 

(1825) i „Nie-Boskiej komedii” Krasińskiego (1835) jako dzieł zawierających 

obraz katastrofy totalnej i nieuchronnej (w wymiarze egzystencjalno-meta-

fizycznym lub historiozoficzno-politycznym). Natomiast przykłady wprowa-

dzenia perspektywy właściwej dla katastrofizmu hipotetycznego stara się 

odnaleźć m.in. w „Reducie Ordona” Mickiewicza (1832) i „Kordianie” 

Słowackiego (1834). W partii końcowej wykładu znajdzie się krótki ekskurs 

w stronę dzieł zawierających świadectwa katastrofizmu cząstkowego, 

z obrębu historiozofii mesjanistycznej (spektakularnymi przykładami tego 

rodzaju zagospodarowania dziejowej katastrofy jest zarówno, miedzy innymi, 

III część „Dziadów” Mickiewicza, jak i poemat Krasińskiego „Przedświt”, 

wydany w 1843 roku). 
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Potrzeba „końca”. Nowa humanistyka jako odpowiedź 

na kryzys kultury – perspektywa kulturoznawcza 

dr Karolina Wierel, Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami, Instytut Studiów 

Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku 

W wystąpieniu przestawię kulturotwórczy charakter katastroficznego 

nurtu kultury na przykładach tekstów kultury i wybranych wydarzeń 

z historii kultury. Przywołane zostaną wydarzenia i projekcje wyobrażeń 

„końca”, które wpłynęły na powstanie i rozwój takich nurtów kultury 

współczesnej jak ekologia, dekonstrukcja czy humanistyka afirmatywna. Owe 

nurty wpłynęły na powstanie tekstów kultury opartych nie tylko na 

wyobrażeniach końca i krytyce kultury, lecz na krytyce kultury Zachodu 

i reaktywacji postaw ksenofobicznych, czy nacjonalistycznych . Wskażę 

również kulturotwórcze czynniki zawarte w motywie „końca” w odniesieniu 

do takich nurtów kultury jak postkolonializm, posthumanizm, czy kultura 

postapokaliptyczna.  

Punktem wyjścia do rozważań jest tytuł książki „Pożyteczne katastrofy” 

Konrada Wojnowskiego. Odwoływać się będę także do tekstów naukowych 

i beletrystycznych, jak i do filmów, seriali, komiksów w celu zobrazowania 

wpływu motywu katastrofy na wyobraźnię zbiorową i indywidulaną. 

Przywołana zostaje także tanatoturystyka jako zjawisko kulturowe, będące 

reakcją społeczną na funkcjonowanie w rzeczywistości opartej na ocze-

kiwaniu „końca”.  

Katastrofy, apokalipsy i inne paradygmaty finalne przeciwstawione 

zostaną wyobrażeniom świata opartego na idei postępu, dobrobytu 

i humanizmu. Owe rozważania skonfrontowane zostaną  z klasyczną już frazą 

i zarazem tytułem wiersza Czesława Miłosza: „Innego końca świata nie 

będzie”.  
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Projekt typologii myśli katastroficznej 

prof. dr hab. Leszek Gawor, Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury, 

Uniwersytet Rzeszow 

Na wstępie przedstawione zostaną etymologiczne rozumienie oraz 

encyklopedyczne określenia katastrofizmu. Ich rdzeniem jest pojęcie kata-

strofizmu, jako czystej formy historiozoficznego pesymizmu i finityzmu. 

Następnie ogólnie zaprezentowana będzie popularna klasyfikacja rozróżnia -

jąca katastrofizm: 1. naturalistyczny; 2. kulturowy i 3. eschatologiczny. Na 

tym tle zostanie omówiony autorski projekt typologii myśli katastroficznej. 

W jej ramach wprowadzone będzie rozróżnienia katastrofizmu pod względem 

zasięgu (akcentującego totalny bądź partykularny wymiar) oraz pod 

względem charakteru jego przebiegu (w sposób nieuchronny i nieodwracalny 

bądź jedynie hipotetyczny, alternatywny). Zestawienie tych dwóch ujęć 

katastrofizmu owocuje 4 wariantami myśli katastroficznej: 1. konse-

kwentnego katastrofizmu totalnego; 2. konsekwentnego katastrofizmu 

partykularnego; 3. alternatywnego katastrofizmu totalnego i 4. alternatyw-

nego katastrofizmu partykularnego. Wszystkie wymienione typy katastro -

fizmu są omówione pokrótce i egzemplifikowane konkretnymi filozoficznymi 

poglądami. Proponowana typologia ukazuje wieloaspektową i w swym 

bogactwie zróżnicowaną postać myśli katastroficznej. Jednocześnie 

umożliwia ona – przy uwzględnieniu wzmiankowanego podziału koncepcji 

katastroficznych na naturalistyczne, eschatologiczne i kulturowe – podjęcie 

próby w miarę pełnego określenia pojęcia katastrofizmu. Temu poświęcona 

jest ostateczna konkluzja wystąpienia.  
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Spokojnie, to tylko katastrofa 

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Zakład Historii i Teorii Literatury, Katedra 

Filologii Polskiej, Akademia Pomorska w Słupsku 

Opowieści o końcu świata pojawiły się najpewniej wraz z opowieściami 

o jego początku. Wiążą się one ze sposobem ludzkiego myślenia, ze wzorcem 

sposobu rozumienia czasu. Zawsze tam, gdzie jest wyznaczany początek, 

musi być wskazywany koniec. „Tik-tak”, które nakładamy na rytm zegara, 

jest naszą pierwszą genesis i apokalipsą, pisze Karmode. W paradygmatach 

czasowości możemy jednak wyróżnić dwa zasadnicze: myślenie katastro-

ficzne – wyznacza kolejne końce kolejnych światów i wiąże je z upadkiem 

wartości (czas cykliczny) i myślenie apokaliptyczne – wyznacza jeden 

początek i jeden koniec (czas liniowy). Myślenie o końcu świata jest 

jednocześnie sposobem rozumienia czasu i naszego stosunku do tegoż. 

A nazywanie pewnych sytuacji katastrofami najczęściej wiążemy z ich oceną 

etyczną, historiozoficzną, antropologiczną i metafizyczną. Katastrofy, 

w których myślimy o przemijalności czy końcu świata, pozwalają zrozumieć 

lepiej świat, który trwa.  
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Katastrofa prawa w literaturze –  

powieść kryminalna wobec atrofii prawa w XX wieku 

Fryderyk Stanisław Zoll, fzoll@uni-muenster.de, Collaborative Research Centre 

1385 – Law and Literature, University of Münster 

Celem pracy jest zbadanie sposobów konfrontacji i rozliczenia się 

współczesnej powieści kryminalnej z zagadnieniem rozkładu funkcjonowania 

państwa i prawa w latach 30. XX wieku. Był to dla Europy i świata czas 

katastrofy społecznej, humanitarnej, politycznej, moralnej, ale i prawnej. 

Niniejsza praca skupia się na badaniu obrazu tych katastroficznych czasów 

wyłaniających się ze współczesnej powieści kryminalnej. Opisując bowiem 

wydarzenia historyczne, powieści te nierzadko stanowią klucz do zrozu-

mienia procesów zachodzących współcześnie. Jak zauważają J. Chłosta-

Zielonka i M. Czubaj, powieść kryminalna stanowi wyjątkowo  dobre źródło 

dla przedstawienia obyczajów i tła historycznego epoki. Dodatkowo wysoka 

i stale rosnąca popularność tego gatunku literatury wpływa na potencjał do 

wywarcia szerszego wpływu na duży odsetek czytelników. Przy okazji 

literatura tego typu jest blisko i organicznie związana z zagadnieniami prawa 

co pozwala na łatwiejszą i głębszą analizę powiązań między motywami 

literackimi a prawnymi. W pracy badana jest powieść M. Krajewskiego 

„Głowa Minotaura” i „Śmierć w Breslau” oraz powieść „Der Naße Fisch. 

Gereon Raths erster Fall” i „Goldstein. Gereon Raths dritter Fall” autorstwa 

Volkera Kutschera. Wybór powieści nie jest przypadkowy, pokazują one 

bowiem moment największego napięcia między wciąż działającymi 

instytucjami państwowymi a postępującą ich degradacją i narastającym 

niepokojem społecznym. Wpisuje się to w nihilistyczny i katastroficzny 

nastrój epoki. Analiza zestawiona została z faktycznymi wydarzeniami oraz 

uwagami z zakresu literaturoznawstwa i prawoznawstwa. Praca stanowi 

wkład w rozwijający się w ostatnich latach w Polsce ruch „prawo i literatura” 

co pozwoli poszerzyć spojrzenie na zagadnienia katastrofizmu i nihilizmu 

zarówno z perspektywy literaturoznawstwa, jak i nauki prawa.  
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Koniec życia – koniec świata – koniec czasu. 

Obraz katastrofy w utworze „Czarnobylska modlitwa. 

Kronika przyszłości” Swietłany Aleksijewicz 

Jolanta Greń, jolagren@interia.pl, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita; 

Ostrava, Czechy; www.ff.osu.cz 

W utworze „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” Swietłana 

Aleksijewicz podjęła temat tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem 

reaktora i czwartego bloku energetycznego w elektrowni atomowej 

w Czarnobylu oraz ich wpływu na życie okolicznej ludności białoruskiej. 

Oddając głos żyjącym świadkom katastrofy oraz nieświadomym zagrożenia 

uczestnikom wypadków wiosny 1986 roku, autorka uzyskała jedyny w swoim 

rodzaju chór głosów-opowieści. Likwidatorzy, ich bliscy, ewakuowana 

i zapomniana ludność, przedstawiciele lokalnych struktur władzy czy 

reprezentanci nauki zyskali dzięki Aleksijewicz możliwość wypowiedzenia 

tłumionego przez lata bólu, goryczy, żalu czy lęku. W ich relacjach 

wybrzmiewają pytania o sens życia, śmierci oraz cierpienia, które stało się 

udziałem białoruskiej ludności. Z mozaiki opowiedzianych historii wyłania 

się obraz katastrofy totalnej – takiej, która dotknęła podstaw bytu i ludzkiej 

świadomości, jak również rozumienia czasu. W artykule podjęto próbę  oglądu 

katastrofy w Czarnobylu z trzech perspektyw. Pierwsza dotyka zagadnień 

związanych z biologicznym rozumieniem życia (ludzi, zwierząt i natury) 

w skażonej strefie; druga obejmuje rozważania na temat społecznych 

i politycznych skutków awarii i wybuchu reaktora oraz ich wpływu na rozpad 

ZSRR i jego obywatela – „homo sovieticus”; trzecia zaś odnosi się do 

podjętych przez bohaterów prób racjonalizacji tragicznych wydarzeń 1986 

roku i usiłowania odpowiedzi na „przeklęte pytania” – jak żyć po katastrofie, 

która rozsadziła system wartości, rozumienie czasu i sensu cierpienia?  
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Książkowy dyskurs o katastrofie klimatycznej:  

strach motywująco-paraliżujący 

Paweł Mirowski, mirowski@agh.edu.pl, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery 

Cyfrowej, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoła Doktorska 

AGH 

Katastrofa klimatyczna nie jest wyłącznie zagadnieniem społeczno-

politycznym. Szeroko rozumiana „popularyzacja” w postaci edukowania za 

pośrednictwem książek jest pobocznym wątkiem w dyskursie o antropocenie 

oraz zmianach klimatu. Choć nie sposób stwierdzić jaką wagę mają wpływy 

Naomi Klein, czy też Anthony’ego Giddensa na ideowe przekonania 

aktywistów, świat nauki traktuje prace monograficzne jako podstawę dla 

swojej ciągłości (analiza danych zastanych, bibliografia). Krążące narracje 

przenikają się między dyskursami i wpływają na odbiór oraz interpretację 

pojęcia katastrofy klimatycznej.  

Prezentowany referat ma przedstawić cechy charakterystyczne obecne 

w książkowych publikacjach poświęconych zmianom klimatycznym. Zostanie 

dokonane fenomenologiczne studium przypadku korpusu literatury 

o klimacie. 

Korpus badawczy podzielono ze względu na charakter oraz styl przed-

stawianej narracji. Rozróżnić należy monografie publicystyczne, naświe -

tlające problem zmian klimatycznych w połączeniu z kontekstami polityczno-

gospodarczymi (prace N. Klein oraz E. Bedyka) oraz książki naukowe 

i popularnonaukowe prezentujące skalę zagrożenia zmian klimatycznych 

(prace A. Giddensa, E. Bińczyk, D. Walllace-Wellsa). 

Zgromadzone prace przedstawiają wyobrażenia o świecie zdewastowanym 

przez działalność człowieka. Mówieniu o zagrożeniu klimatycznym 

towarzyszy wzbudzanie lęku – to wizja samospełniającego się proroctwa, 

potwierdzonego naukowo i co gorsza – jest poza ludzką kontrolą. 

Zaobserwowano już, że ten lęk może być społecznie neutralizowany lub 

w przypadku zaangażowanych świadomych, utrzymywać się i motywować do 

działania lub nawet paraliżować.  
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Celem tej prezentacji jest wskazanie problemów związanych z nad-

miernym wzbudzaniem presji oraz strachu na odbiorcach książek o kata-

strofie klimatycznej. Choć edukacja społeczna jest kluczowa dla rozwoju 

ekocentrycznego paradygmatu cywilizacyjnego, nadmiar strachu grozi 

paraliżem nie tylko nieprzekonanych mas, ale także przekonanych 

aktywistów.  
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„Mówi się, że umarło tysiące osób”. Retoryka epidemii 

w filmie „Siódma pieczęć” w reż. I. Bergmana oraz 

w wybranych współczesnych narracjach pandemicznych 

Małgorzata Nieszczerzewska, malgorzata.nieszczerzewska@amu.edu.pl, Zakład 

Kulturowych Studiów Miejskich, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Wystąpienie poświęcone zostało problematyce katastroficznego języka 

w filmie „Siódma pieczęć” w reż. Ingmara Bergmana oraz we współczesnych 

wybranych narracjach medialnych dotyczących pandemii. Po pierwsze, 

analiza treści pozwoliła wskazać najważniejsze cechy retoryki epidemii 

w klasycznym już, ale nadal niezwykle aktualnym, dziele filmowym, 

w którym zaraza jako nieprzewidziana, nagła katastrofa jest jednym 

z czterech jeźdźców Apokalipsy. Zaraza, która stanowi społeczno-kulturowe 

tło egzystencji bohaterów Bergmanowskiego obrazu to jeden z elementów 

narracji eschatologicznej, mającej proweniencję religijną, zakładającej 

interwencję Boga i nieodwołalny moment Sądu Bożego nad światem i z łem. 

Katastroficzny wydźwięk utraty zdrowia i życia w wyniku epidemii, który 

odwołuje się w tym wypadku jednocześnie do eschatologiczny kontekst 

rozważań należy do przednowoczesnego porządku metafizycznego. Retoryka 

zarazy wielokrotnie odwołuje się w tym wypadku do symbolicznej „gry ze 

śmiercią w szachy”. O epidemii i jej skutkach zaś mówi się w określony 

sposób przy pomocy metafor, symbolicznych przedstawień i domysłów. 

„Wypowiadają” się o niej również ofiary epidemii, czyli martwe „wymowne” 

ciała leżące przy drodze. Metaforyczny obraz „Siódmej pieczęci” zestawiony 

został z współczesnymi narracjami epidemicznymi, które pojawiły się 

w wyniku ogłoszenia w skali globalnej pandemii COVID-19. Oczywistym jest, 

że największą rolę w kreowaniu retoryki epidemii odgrywają teraz media. Nie 

bez powodu zatem, definicję pandemii zaliczono w wystąpieniu do tak 

zwanych definicji retorycznych, które, jak pisze B. Sobczak (2014), są 

nastawione na odbiorcę, a ich celem jest wpływanie na jego sposób 

postrzegania świata, determinowanie lub próba zdeterminowania jego 
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działań mentalnych lub fizycznych. W narracjach epidemicznych bardzo 

szczególnie widać cele perswazyjne, nie pojawiające się już jednakże 

w eschatologicznym kontekście, a obrazowe i słowne przedstawienie zjawiska 

pozwala na uwydatnienie celu perswazji. Obserwujemy tu zatem przejście od 

metaforycznego zagadnienia katastrofy, którą jest zaraza, do problemu 

inżynierii społecznej. 
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Post-apokaliptyczna wizja przyszłości w grach wideo. 

Między lękiem a nadzieją 

Joanna Sikorska, joannas07@amu.edu.pl, Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań 

Informatyki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, https://amu.edu.pl/ 

XXI wiek przynosząc ogromne zmiany społeczne i technologiczne oraz 

„śmierć” starego porządku świata sprawił, że wśród nowych tekstów kultury 

pojawiły się gry wideo osadzone w świecie post-apokaliptycznym, 

opowiadającym o apokaliptycznej katastrofie i jej konsekwencjach, a także 

o kolejnych próbach odbudowy ludzkiej cywilizacji. Można przyjąć, że 

funkcjonujący w kulturze graczy podział na gry Wschodu i Zachodu stał się 

już wiele lat temu pewnego rodzaju wyznacznikiem wskazującym na 

specyficzne cechy postapokalipsy wykreowanej przez Wschód i Zachód, choć 

istnieją produkcje, w których granice te zacierają się łącząc w sobie 

charakterystyczne dla tego podziału cechy. Można przyjąć że na kształt 

i popularność konwencji post-apokaliptycznej w grach wideo wpływają 

oczywiście przekształcenia w świadomości społecznej, jednak  pytania o to 

Jaką unikatową rolę społeczną spełniają te „opowieści” o zniszczonych 

światach? Na jakie potrzeby ludzi odpowiadają? nie przestają być pytaniami 

aktualnymi, nie istnieją bowiem takie teksty kultury, które cieszyłyby się 

zainteresowaniem w określonej wspólnocie i zarazem nic o niej nie mówiły. 

W wystąpieniu na podstawie analiz reprezentatywnych, komercyjnych gier 

wideo, ich scenariuszy, ale też mechaniki gier starano się odpowiedzieć na 

postawione problemy badawcze. W poszukiwaniu odpowiedzi na problemy 

badawcze wykorzystano krytyczne podejście socjokulturowe. W badaniach 

wykorzystano metodę analizy gier wideo Larsa Konzacka (ogólny opis gry i jej 

wybrane warstwy) w trzech głównych kategoriach: post-apokaliptyczne 

strzelanki pierwszoosobowe, gry survivalowe dla jednego gracza oraz survival 

horrory dla jednego gracza. Wyniki badań wskazują że gry wideo są nie tylko 

medium, za pomocą którego można przedstawić post-apokalipsę, ale będąc 

specyficznymi interaktywnymi opowieściami otwierają nowe pola badawcze 

i stawiają przed pedagogami wyzwania związane z wychowaniem „ku 

przyszłości”. 
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Pył, popiół i morze. Samuel Beckett, a T.S. Eliot 

Jan Ziętara, zietara.j@gmail.com, Uniwersytet Warszawski 

Celem artykułu jest przebadanie podobieństw obrazów poetyckich 

katastrofy w twórczości Samuela Becketta i T.S. Eliota. Artykuł starał się 

rozwinąć myśl zaprezentowaną przez Williama Daviesa w tomie „Beckett and 

Modernism” (2018), który zwrócił uwagę na niedostatecznie przebadany 

i wyeksponowany związek między tymi twórcami. Autor skoncentrował się na 

zestawieniu „Końcówki” (Endgame, 1957), jednego z dramatów Becketta, 

z wybranymi fragmentami takich wierszy Eliota jak „Ziemia jałowa” (The 

Waste Land, 1922), „Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka” (The Lo ve Song of 

J. Alfred Prufrock, 1915), czy Cztery kwartety (Four Quartets, 1936-1942). Na 

podstawie ich analizy autor wskazał możliwe źródła inspiracji Becketta 

Eliotem. Dramat Becketta, zaklasyfikowany do nurtu absurdystycznego, ze 

względu na brak tradycyjnej narracji, w sposób szczególny poddał się 

fragmentarycznej analizie. Tam, gdzie język Becketta nie był wprost 

zaczerpnięty z tekstów Eliota, został twórczo zmodyfikowany – jednak nie na 

tyle, aby nie można było rozpoznać materiału źródłowego. W efekcie 

zestawienia tekstów, wyraźne stały się analogiczne schematy myślowe obu 

autorów, podczas konstruowania obrazów katastrofy. Bohaterowie dramatu 

Becketta – Hamm, Clov, Nagg i Nell – egzystują w wyludnionym, obumarłym 

świecie, który nie nadaje się do życia, a oni sami tracą odczucia zmysłowe, 

trapią ich choroby i dotyka śmierć. Katastrofa tak ujęta, objęła obrazy 

martwoty i końca, w sensie globalnym i ekologicznym, jak i jednostkowym.  
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Specyfika międzywojennego katastrofizmu 

Małgorzata Krakowiak, malgorzata.krakowiak@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski, 

Instytut Nauk o Kulturze 

Nastroje katastroficzne są stale powracającym elementem w dziejach 

ludzkości. Każdorazowo zyskują swoje odzwierciedlenie w tekstach kultury – 

pewne motywy powracają, niekiedy pojawiają się ujęcia innowacyjne. Należy 

przy zauważyć, że sam termin katastrofizm bywa definiowany rozmaicie. 

Przedmiotem niniejszego wystąpienia jest wykazanie specyfiki katastro-

fizmu, pojmowanego jako wiodący nurt historiozoficzny w latach między-

wojennych XX stulecia. Filozofowie, historycy i artyści w Europie (w tym – 

w Polsce) dostrzegali niepokojące symptomy kryzysu kultury już w mo-

dernizmie, u progu XX wieku. (Niejednokrotnie zdarza się, że studenci nie 

dostrzegają zrazu różnicy między kształtem katastrofizmu z przełomu 

wieków i tego – międzywojennego). Tym niemniej, to w latach międzywo-

jennych nastąpiła intensyfikacja nastrojów katastroficznych, które objęły 

reprezentantów wszystkich poziomów kultury. Przyczyniło się do tego 

współwystępowanie wiązki przyczyn: politycznych, gospodarczych, społecznych, 

światopoglądowych. Omówienie tych przyczyn jest częścią proponowanego 

wystąpienia. 

Przypomnieć trzeba zatem najbardziej wyraziste zdarzenie i jego skutki, 

czyli pierwszą wojnę światową. Wojna o  tak totalnym charakterze na trwałe 

zmieniła stosunek ludzi do rzeczywistości. Wpłynęła na organizowanie przez 

nich życia społecznego. Lata międzywojenne to także czas rodzenia się 

w Europie ustrojów totalitarnych. Metonimicznie zwykło się je określać przy 

wykorzystaniu barw: czarny, brunatny, czerwony. Sytuację skomplikował 

dodatkowo wielki światowy kryzys gospodarczy, zapoczątkowany spekta-

kularnym krachem na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku. Niepewność bytu 

materialnego to nie jedyny powód odczuwania braku bezpieczeństwa, 

jakiejkolwiek stabilizacji, pewności. Pierwsze lata i dekady XX wieku to także 

czas rozwoju różnych dyscyplin naukowych. Paradoksalnie, przedostające się 

do powszechnej świadomości, wiadomości także mogły niepokoić (zarówno 
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profanów, jak również myślących perspektywicznie humanistów). Nade 

wszystko jednak, fundamentem nastrojów katastroficznych w międzywojniu 

był diagnozowany przez wielu autorów kryzys światopoglądowy, w tym – 

nazywany wprost – zanik uczuć religijnych. 

Kolejną częścią referatu są przykłady diagnoz katastroficznych autorstwa 

wybranych uczonych i artystów (m.in. Oswald. Spengler, Jose Ortega y 

Gasset, Mikołaj Bierdiajew, Marian Zdziechowski, Florian Znaniecki, Jerzy 

Stempowski, Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kazimierz Wyka).  
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„Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!”. Humor czasów 

pandemii na przykładzie żartów z tygodnika „Angora” 

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz, k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład 

Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl 

Komizm i humor jako cechy przypisane człowiekowi są nierozerwalnie 

związane z nim jako jednostką społeczną. Reakcją na wszystko, co dzieje się 

wokół nas mogą być zdefiniowane ponad sto lat temu przez Freuda (1905) 

i Bergsona (1900) śmiech i uśmiech. Żart staje  się bronią w walce z trudami 

dnia codziennego, które przedstawiane są w nim w krzywym zwierciadle. 

W karykaturalny, przerysowany sposób komentuje on  przeżycia każdego 

z nas i relacjonuje w wielkim skrócie wydarzenia, w których uczestniczymy. 

Komizm i humor związane są z człowiekiem i jego emocjami, nie tylko tymi 

pozytywnymi. Codzienność oznacza bowiem również frustrację, zagrożenie 

i strach. Nie jest wolna od złości i agresji, które mogą w człowieku narastać. 

Humor może stać się zatem środkiem neutralizującym te emocje i służyć ich 

rozładowaniu. Przedstawiane w krzywym zwierciadle katastrofy stają się 

wówczas środkiem do pokonania własnej słabości i sposobem radzenia sobie 

z zaistniałą sytuacją. Tym samym żart wypełnia swe zadanie jako wentyl 

bezpieczeństwa. Okazuje się zatem, że świat humoru to nie tylko zwykłe 

opowiadanie żartów dla zabawienia odbiorcy, lecz i dość nietypowy, można 

by rzec nawet, że niezwykły sposób na radzenie sobie z tragedią i nie -

szczęściem. 

Na przykładzie żartów rysunkowych z tygodnika „Angora” zostanie 

omówiony sposób nie tylko komentowania życia politycznego, lecz i ukazania 

jednostki na froncie walki z szalejącą pandemią COVID-19. Jednocześnie 

omówiona zostanie rola językowych i pozajęzykowych środków budowania 

humoru i udzielona odpowiedź na pytanie, czy żart rysunkowy rzeczywiście 

ma większą „siłę rażenia” niż żart słowny.  
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Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych  

i zjawisk przyrody na orędzie Apokalipsy św. Jana 

Jan Klinkowski, jon.klinkowski@wp.pl, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

Zagadnienie kształtowania się Apokalipsy św. Jana ciągle jest 

dyskutowane. Panuje pewna zgodność, że proces zmykania tego utworu 

zakończył się około 100 r. po Chr. Kiedy jednak zaczął się proces 

powstawania tego utworu? Pytanie to pozostaje otwarte i ciągle wywołuje 

kontrowersje. Kiedy i gdzie mogły się pojawić pierwsze przepowiednie 

apokaliptyczne, które stanowiły punkt wyjścia do budowy tego utworu. 

Z dużym prawdopodobieństwem był to rok 38 po Chr., gdy w Aleksandrii 

doszło do pogromu Żydów. Warto zaznaczyć, że Aleksandria posiadła 

znaczną diasporę żydowską, która posługiwała się językiem greckim, ale też 

próbowała zachować swoją tożsamość kulturową i religijną. Należy również 

nadmienić, że w tym czasie chrześcijanie byli traktowani jako jedna z grup 

judaizmu, a więc prześladowania Żydów dotykały także chrześcijan 

żydowskiego pochodzenia. W dramatycznych doświadczeniach pogromów 

Żydów w Aleksandrii należy szukać genezy wypowiedzi zachęcających do 

wytrwania przy Bogu. Przepowiednie posiadły charakter ustnego przekazu, 

który szybko dotarł do Jerozolimy. Z tego ustnego przekazu skorzystali 

chrześcijanie, by pocieszać się w czasach prześladowań za rządów cesarza 

Nerona (54-68). Wydarzeniem, które zmieniło sposób myślenia wielu Żydów 

i chrześcijan było zburzenie Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian w 70 r. po 

Chr. Dla wielu chrześcijan wywodzących się z judaizmu była to tragedia na 

równi przeżywana z Żydami, chociaż interpretacja tego wydarzenia będzie 

podążała już odmiennymi drogami myśli teologicznej. Faryzeusze, dzięki 

przychylności Wespazjana, w dowód uznania za to, że nie włączyli się do 

powstania, rozpoczną w latach osiemdziesiątych na synodzie w Jamnia 

reformę judaizmu, by mógł istnieć i rozwijać się bez świątyni. Chrześcijanie 

zburzenie świątyni odczytają jako znak utwierdzający ich w nowym kulcie, 

gdzie ofiara może być składna w każdym miejscu, gdzie zwiąże się wspólnota 
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wiary. Kolejnym wydarzeniem wpływającym na kształtowanie się Apokalipsy 

był wybuch Wezuwiusza w 79 r., który błyskawicznie zniszczył miasta 

Pompeje, Herkulanum i Stabie. Dramat był tym większy, że warunki 

atmosferyczne, chłodny wiatr od morza, który przycisnął falę uderzeniową 

gorącego wypełnionego gazami powietrza do ziemi powodował śmierć ludzi, 

którzy próbowali uciekać, a statki płynące na ratunek nie mogły dobić do 

brzegu. Tragedia miała wymiar bardziej powszechny, ponieważ wielu 

Rzymian miało swoje posiadłości w Pompejach i w innych miastach regionu, 

stąd o tym wydarzeniu rozprawiano na ulicach wielu miast rzymskich. 

Chrześcijanie odczytali to wydarzenie jako znak, do wytrwałości wierze, 

chociaż wielu było przekonanych, że ten kataklizm był zwiastunem końca 

dziejów. Finał redakcji Apokalipsy należy dostrzegać w epoce prześladowań 

za Domicjana (81-96), gdy Jan Apostoł został zesłany na wyspę Patmos. W tę 

zasadniczą część mogły jeszcze być wprowadzone korekty po powrocie Jana 

do Efezu. 
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Zguba Valyrii. Katastrofizm w „Pieśni Lodu i Ognia” 

George'a R.R. Martina 

Gabriel Kalinowski, gabryjelowsky@gmail.com, Instytut Anglistyki, Wydział 

Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, https://www.uw.edu.pl 

Motyw zagłady pojawia się już w pierwszych zapisach literatury światowej 

czasów antycznych. Już wówczas wypracowano najważniejsze figury arty-

styczne, które budowały nastrój zagrożenia, zniszczenia i ewentualnie 

odbudowy z ruin. W literaturach antycznych za katastrofę odpowiedzialni 

byli bogowie (Bóg), którzy w taki właśnie sposób karali nieposłuszną 

ludzkość (wygnanie, potop, zniszczenie materialne).   

Także i w literaturze współczesnej, w twórczości George’a R.R. Martina 

katastrofizm jest silnym składnikiem tematycznym. W świecie powieści tego 

amerykańskiego autora pt. „Pieśni Lodu i Ognia” miał miejsce potężny 

kataklizm, który znacząco wpłynął na los  i życie mieszkańców krain.  

W niniejszym artykule przedstawione zostały trzy następujące kwestie. Po 

pierwsze, przybliżono literacką sylwetkę George’a R.R. Martina. Po drugie, 

ukazano cechy gatunkowe literatury fantasy. W ostatniej części referatu 

wypunktowano cechy katastrofizmu w cyklu powieściowym Martina.  

Twórczość G.R.R. Martina jest bardzo popularna i rozpoznawalna przede 

wszystkim w kulturze popularnej za sprawą sukcesu serialu o takim samym 

tytule. Mniej natomiast przeprowadzono badań literaturoznawczych nad tą 

oryginalną sagą. Tymczasem w tym właśnie wymiarze wskazać można 

następujące wyznaczniki katastrofy: społeczne, obyczajowe, religijne 

i polityczne. Trzeba podkreślić, że w cyklu powieściowym Martina katastrofa 

spełnia funkcję nie tylko etycznego i filozoficznego tła dla przedstawianych 

wydarzeń, ale również współtworzy atmosferę fatalizmu i determinizmu.  
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