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Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se 

zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu 

Andrea Balharová (Ostrava, Česká republika) 

Východiskem se stanou folklorní záznamy pořízené malířkou H. Salichovou a folklorním 

badatelem A. Satkou, které jsou uloženy v Památníku Petra Bezruče v Opavě a byly edičně 

upraveny a zpracovány formou literární adaptace adresované dětem. Na adaptacích se 

podíleli F. Lazecký a H. Salichová, avšak podstatnou roli zde sehrály dobové požadavky na 

vydavatelskou praxi. Oproti historickým pověstem nejsou pověsti démonologické tak 

výrazně fixovány na písemné prameny, objevovaly se zřejmě jako součást memorátů, 

vyznačují se ustálenými syžety a podobností s pohádkami (Luffer, 2014).  Na rozdíl od 

pruského Slezska - zejména Hlučínska (viz Šebestová, Janosch), jsou hastrmanské pohádky 

a pověsti spojeny spíše s potoky a rybníky, nikoliv s bažinami a močály, méně s většími 

řekami, jako je tomu v polské části Horního Slezska, kde jsou zmiňovány konkrétní vodní 

toky (zejména Olza, viz např. Ondrusz).  Démonologické pohádky a pověsti z Opavska a 

Polanky jsou spíše české, blízké erbenovské tradici (viz Lazeckého popis vodníka), třebaže 

se nevylučuje blízkost se zvířaty (vodník u Lazeckého má kopyta). Do kulturní paměti 

vstupovaly kdysi mnohem častěji, lokalizovat je můžeme do zaniklých mlýnů nebo jiných 

obydlí, která stála na břehu vodních nádrží, avšak vždy nesou znaky venkovského folkloru 

a nikoliv tzv. urban legends. V orální podobě již nežijí a nebýt literárního a výtvarného 

zpracování, zřejmě by zde zcela vymizely. 

 

Obecność polskich cech dialektalnych w XVIII-wiecznych nazwiskach wiernych parafii Osie 

Karolina Czemplik (Gdańsk, Rzeczpospolita Polska) 

Celem prezentacji materiału jest ukazanie obecności polskich cech dialektalnych na 

przykładzie wybranych nazwisk mieszkańców parafii Osie. Osie to wieś położona w 

północnej Polsce, na obszarze Borów Tucholskich. Obszar ten, jako miejsce pogranicza 

językowego, zamieszkiwali Polacy i Niemcy. Poddane analizie antroponimy zostały 

wyekscerpowane z XVIII-wiecznych ksiąg chrztu wyżej wymienionej parafii. W 

omawianych nazwiskach można, obok wpływów niemieckich, zauważyć polskie cechy 

dialektalne – wpływ kaszubszczyzny oraz gwar kociewskich. W wyekscerpowanym 

materiale językowym opisano następujące północnopolskie osobliwości dialektalne i 

fonetyczne utrwalone w nazwiskach: 1) nagłosowe ra- zostało zapisane jako re-, np. 



Raczkowski: Reczkowskij, Rajkowski: Rejkowski, 2) przejście nagłosowego ja- w je- , 

np. Jaroszewicz: Jeroszewicz, Jakubasza: Jekubasza, 3) podwyższenie lub obniżenie 

artykulacji samogłosek przed spółgłoskami płynnymi, np. Jasinski: Jaseński, Kaczyński: 

Kaczenskj, Kaczynskj, 4) próba oddana wąskiej wymowy -er- > -ir-, -erz- > -irz-, np. 

Biernat: Birnat, Kazimierz: Casimir, 5) pomijanie e ruchomego w wyrazach z sufiksem -ek, 

np. Frank, Balk, Bork .Inspiracje, czyli niesłowiańskie elementy w wybranych 

przyśpiewkach polskich i serbskich kibiców piłkarskich 

 

Sjećanje na budući dom u Muzeju bezuvjetne predaje i Ministarstvu boli Dubravke Ugrešić 

Mirela Dakić (Zagreb, Republika Hrvatska) 

Polazeći od ambivalentnih, opresivnih i subverzivnih značenja pojma doma u feminističkoj 

teoriji, rad iz perspektive feminističke kritike Heideggerova i Arendtina implicitnoga 

privilegiranja vrijednosti izgradnje u odnosu prema vrijednostima očuvanja, koje 

predstavljaju konstitutivno povezane aspekte prebivanja, razmatra artikulaciju ideje doma u 

romanima Muzej bezuvjetne predaje i Ministarstvo boli Dubravke Ugrešić. Kroz prizmu 

polazišne kritike u tim se djelima etička i politička revalorizacija doma povezuje s „viškom 

ženskosti“, koji u Irigarayinu konceptualnome okviru preostaje izvan njezinih 

objektivirajućih asocijacija s materijalnošću i nostalgičnom žudnjom za izgubljenim 

jedinstvom s majčinim tijelom, inherentnih spomenutoj hijerarhijskoj dihotomiji na kojoj 

počiva ideja povijesti i identiteta „maskulinoga“ subjekta. Narativna struktura u njima 

artikuliranih sjećanja fluidnim izmještanjem vlastitih elemenata ukida žudnju za povratkom 

izgubljenome domu uime utopijskoga horizonta demokratizacije, koji zahtijeva narušavanje 

postojećih granica unutar kojih se dom gradi nauštrb bezdomnosti Drugoga. 

 

Jan Evangelista Purkyně i idea alfabetu wszechsłowiańskiego 

Kamil Dwornik (Warszawa, Rzeczpospolita Polska) 

Dotychczasowe badania na ideą wzajemności słowiańskiej w dziwiętnastowiecznej Europie 

koncentrowały się przede wszystkim nad recepcją w literaturoznawstwie i zapożyczeniami 

leksykalnymi i gramatyką porównawczą w językoznawstwie. Proponowany referat ma na 

celu przybliżyć jeden epizod, w którym polem kontaktu Słowian nie był ani język, ani 

literatura, lecz pismo. 

W 1851 roku „Časopis Českého Musea” opublikował artykuł Jana Evangelisty Purkyniego, 

w którym autor zabrał głos w debacie, dotyczącej idei opracowania wspólnego alfabetu dla 

wszystkich Słowian. W referacie zostaną przeanalizowane poglądy i wiedza Purkyniego na 

temat różnych systemów pisma w ówczesnej Europie. Szczególna uwaga zostanie 

poświęcona jego argumentom, przemawiający za wprowadzeniem alfabetu łacińskiego jako 

ogólnosłowiańskiego. 



 

Mediálne stvárňovanie migračnej a utečeneckej problematiky cez prizmu lingvistickej 

pragmatiky 

Annamária Genčiová (Banská Bystrica, Slovenská republika) 

Pri prístupe ku skúmaniu migračnej, prípadne utečeneckej problematiky ako mediálneho 

faktu cez prizmu lingvistickej pragmatiky v slovenskej alternatívnej mediálnej sfére 

pozornosť koncentrujeme na používanie jazyka v procese medializácie geopoliticky 

háklivej situácie. Poukážeme na princípy používania a funkcie jazyka v mediálnej 

komunikačnej sfére. Jadro nášho záujmu predstavujú jazykové prostriedky, ktorých 

interpretácia je ovplyvnená sociopragmatickými determinantmi, ktoré sú mnohokrát 

príčinami vzniku mediálneho napätia. Dôležitou súčasťou príspevku bude analýza ilokučnej 

zložky mediálnych komunikátov s tematikou migrácie, ako identifikačného faktora pri 

určení pragmatickej funkcie mediálnych komunikátov. Východiskom postrehov a 

konštatácií je  komunikačná sféra, v ktorej dochádza k vzniku, rozvíjaniu a stupňovaniu 

konfliktnej komunikácie. Ako argumentačná báza na pozorovania, analýzy a 

zovšeobecnenia slúži oblasť geopoliticky háklivého konfliktu – migračnej a utečeneckej 

problematiky. 

  

Revizionizam i kanon: Je li Nazor iz čitanki uopće otišao u partizane? 

Zvonimir Glavaš (Zagreb, Republika Hrvatska) 

Nacionalni književni kanon, kao važan element izgradnje kolektivnog identiteta, nije 

izmakao učincima koje su smjene vladajućih ideoloških paradigmi u 20. stoljeću ostavile na 

području Hrvatske u vidu (pre)ispisivanja i (pre)vrednovanja historijskih narativa te 

reorganiziranja kulturnog pamćenja. Zadnja takva prijelomnica dogodila se 1990-ih 

donoseći reinterpretaciju jugoslavenskog i socijalističkog nasljeđa. Taj proces osobito je 

zanimljivo pratiti na sjecištima kanona i obrazovne literature u školama i sveučilištima. 

Suočeni s autorima preznačajnim da bi ih se izostavilo, a čije su bio- i bibliografije 

obilježene afirmacijom (jugo)slavenstva i/ili socijalizma, mnogi su se udžbenici i priručnici 

susreli s nelagodnom potrebom prekrajanja biografija i dotadašnjih interpretacija, ne bi li ih 

uklopili u okvire nove paradigme. Tu pojavu istražit ćemo na primjeru Vladimira Nazora, 

književnika čiji je opus obilježen naglašenom slavenskom komponentnom, a politički 

angažman za Drugog svjetskog rata i u poraću točkama poput prebjega u partizane, 

sudjelovanja u narodnooslobodilačkoj borbi te obnašanja visokih političkih funkcija. U 

izlaganju ćemo se pitati kako se s tim elementima nose školske čitanke i pregledi historije 

književnosti od 90-ih nadalje. Na reprezentativnim ćemo primjerima istražiti predstavljanja 

njegove biografije, ocrtavanje i vrednovanje pojedinih faza stvaralaštva, interpretaciju djela 

te izbor pristupa kojim im se prilazi, nastojeći odgovoriti u kojoj se mjeri od 1990-ih 

preoblikovala slika Vladimira Nazora posredovana na različitim razinama obrazovanja. 



Komunikačná koncepcia vybraných žánrových foriem reality TV 

Gondeková Veronika (Banská Bystrica, Slovenská republika) 

V referáte sa budeme venovať komplexnej analýze vybraných mediálnych produktov z 

oblasti televíznej zábavy. Konkrétne sa budeme venovať určeniu jazykových a 

mimojazykových determinantov  tvoriacich komunikačnú koncepciu vybraných žánrových 

foriem reality TV – reality-magazín, reality game-show, reality-séria (podľa Mikuláš, 

2011). Reality TV prišlo do slovenského mediálneho prostredia v porovnaní so zvyškom 

Európy pomerne neskoro, na obrazovkách slovenských televízií sa však objavujú jej rôzne 

žánrové formy dodnes. Ide o široké spektrum výskumného materiálu, ale veríme, že sa nám 

ho podarí spracovať v náležitej komplexnosti. 

Jazykové a mimojazykové determinanty komunikačnej koncepcie reality TV budeme 

určovať na základe analýzy niekoľkých epizód relácií, ktoré môžeme zaradiť medzi reality-

magazín: prežiť hraničné situácie (112), reality game-show: hra na skutočnosť (Farma) a 

reality-séria: život v laboratóriu (Zámena manželiek). 

Výskumný materiál podrobíme komplexnej jazykovej, obsahovej, sémantickej a obrazovej 

analýze. Zároveň sa pokúsime o determináciu jazykových a mimojazykových prvkov, ktoré 

tvoria komunikačnú koncepciu mediálnych komunikátov. Cieľom príspevkov je poukázať 

na tieto prostriedky a z analýzy vyvodiť náležité zovšeobecnenia. 

 

Neprimjene, nevidljive, intrigantne? Socijalističke plastičke strukture i arhitektura u turističkim 

portfeljima postjugoslavenskih gradova 

Lea Horvat (Hamburg, Bundesrepublik Deutschland) 

Tijekom socijalističkog perioda socijalistički modernizam bitno je oblikovao i 

transformirao vizualni identitet jugoslavenskih gradova. Nove zgrade i četvrti ponosno su se 

kočile na razglednicama i brzo su uključene u turistički repertoar kao označitelj napretka 

socijalističkog režima i njegove okrenutosti budućnosti. Turistički imidž grada važan je 

pokazatelj dominantnih struktura moći, ideoloških 

strujanja, ali samorazumijevanja grada. Koju ulogu arhitektonsko i plastičko naslijeđe 

socijalizma ima danas? Koje su znamenitosti još uvi j e k dijelom 

t u r i s t i čkog  porf t e l j a postjugoslavenskih gradova, koje nisu i zašto? Kako 

alternativne ture nadopunjavaju ili kritički propituju portfelje službenih turističkih ureda 

gradova? Ova će pitanja biti istražena na primjerima iz službenih turističkih brošura 

Zagreba, Prištine, Sarajeva i Beograda. U komparativnoj analizi materijala istaknut ću 

specifičnosti svakog pojedinog konteksta, ali i njihove sličnosti. Tvrdim da većina 

znamenitostinije prezentirana primarno kao dio socijalističke baštine, već je izabrana na 



temelju drugih kriterija. Nadalje, izabrani kanon uvelike je oformljen pod utjecajem 

aktualnih političkih i ideoloških tendencija. Konačno, nakon analize službenih materijala 

alternativni turistički modeli kao što je „mračni turizam“ fokusiran na ruševine bit će 

istraženi u potrazi za dodatnim narativima koji doprinose multiperspektivnosti imidža 

grada. 

 

Svobodní zednáři v Ruském impériu druhé poloviny osmnáctého století jako kulturní fenomén 

Anežka Hrebiková (Praha, Česká republika) 

Svobodní zednáři se v osmnáctém století stali rozporuplným hnutím, které přispívalo k 

formování veřejného prostoru ve většině evropských zemí. V Rusku se především za vlády 

carevny Kateřiny II. stali vlivem několika faktorů výraznou složkou společnosti a v jejich 

řadách působilo množství osobností tehdejšího kulturního a intelektuálního života. Zednáři 

se v kateřinské éře v úzké kooperaci s panovnickým dvorem věnovali především různým 

sociálně prospěšným podnikům a povznesení kulturní úrovně společnosti. Ačkoli se 

svobodní zednáři stali jedním z klíčových účastníků rozvoje ruského kulturního života, byli 

v českém prostoru do dnešní doby z vědeckého hlediska spíše opomíjeni.  Cílem 

předkládaného příspěvku je tedy na základě analýzy různorodých aktivit a počinů prokázat 

nesporný vliv svobodného zednářstva na ruský kulturní a intelektuální život. Příspěvek se 

rovněž stručně dotkne působení nejvýznamnějších osobností z řad zednářů té doby, jako 

například Nikolaje Ivanoviče Novikova. Prostor bude věnován též kulturním institucím, na 

nichž se zednáři podíleli a jejich životaschopnosti. Ruští zednáři budou v příspěvku 

posuzováni v kontextu všeobecného kulturního rozvoje Ruského impéria. 

 

Reprezentacija nacionalnih (super)heroja u bosanskom, hrvatskom i srpskom ratnom stripu 

ranih 90-ih godina 

Virna Karlić (Zagreb, Republika Hrvatska) 

Prema riječima Antonia Altarribe, španjolskog strip-crtača, „ratovi se poigravaju s našim 

sjećanjima i hrane našu maštu. Od davnih vremena do najsuvremenijih video-igara, 

ratovanje je uobičajena tema fikcije. 'Poetika' destrukcije prevladava našim mitovima kao 

način sublimiranja ili istjerivanja nasilja, s stripovi nisu iznimka tome pravilu.“ 

U radu se analiziraju obilježja nacionalnih (super)heroja u bosanskim, hrvatskim i srpskim 

ratnim stripovima iz ranih 90-ih godina koji se bave aktualnim ratnim događanjima uslijed 

raspada SFR Jugoslavije. Analiza se provodi nad trima stripovima: bosanskim 

„Bosmenom“, hrvatskim „Super Hrvojem“ i srpskim „Knindžama“. U uvodom dijelu rada 

ponuđen je kratak prikaz temeljnih obilježja ratnog stripa. Središnji dio rada posvećen je 

općim obilježjima stripovskih superheroja te njihovoj analizi u navedenim stripovima. 

Pritom je posebna pažnja usmjerena na simbole njihove nacionalne pripadnosti, stereotipe i 



propagandne poruke upućene najmlađem čitateljstvu. U zaključku se raspravlja o pitanju što 

nam ova tri analizirana stripa danas svjedoče o  vremenu u kojem su objavljeni, imajući u 

vidu da autorska perspektiva često reflektira stavove čitateljstva i/ili političkih autoriteta. 

 

Slovinské vzpomínky na alexandrinky ‒ včera a dnes 

Alena Klvaňová (Brno, Česká republika) 

Referát bude věnovaný historickému fenoménu slovinské emigrace, jejímiž hlavními 

hrdinkami byly ženy a dívky z jihozápadní slovinské oblasti Gorice, které začaly od druhé 

poloviny 19. století zejména z důvodu tísnivé finanční situace opouštět svou rodnou vlast a 

odcházet za prací do ciziny. Nejvyhledávanějším místem pro jejich usazení se stalo 

egyptské město Alexandrie, díky čemuž získaly tyto ženy přízvisko alexandrinky. Slovinky 

ve městě pracovaly jako vychovatelky, guvernantky, společnice či námezdné kojné a svým 

odchodem do ciziny se osvobodily od zažitého patriarchálního řádu, v němž byly do té 

doby nuceny žít, a převzaly roli výhradního živitele rodiny. Jelikož byla práce v Egyptě 

prvním krokem k jejich emancipaci, bylo téma vystěhovalectví slovinských žen do egyptské 

Alexandrie dlouhou dobu tabuizované. Zatímco na přelomu 19. a 20. století bývaly 

alexandrinky v konzervativním slovinském, převážně katolickém, prostředí odsuzovány 

(jako egoistické, necitlivé matky), dnes vzbuzují spíše obdiv. Cílem referátu bude představit 

výše zmíněné téma jako celek a poukázat na stopy, které po sobě alexandrinky ve 

slovinském prostředí zanechaly a které nám jejich životy a příběhy dodnes připomínají (ve 

slovinské publicistice, muzeích, v beletrii i v odborné literatuře). 

 

Pamięć regionu pogranicza. O wystawie Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów 

Alicja Kosterska (Warszawa, Rzeczpospolita Polska) 

Swoje wystąpienie poświęcę wystawie stałej Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni 

dziejów, dotyczącej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w 

Katowicach. Na podstawie analizy ostatecznie zaprezentowanej wersji wystawy oraz 

wytycznych do scenariusza, które w wyniku politycznego sporu i zmian personalnych na 

stanowisku dyrektora muzeum nie zostały zrealizowane, mam zamiar prześledzić sposób, w 

jaki kształtowana jest pamięć o roli Górnego Śląska od średniowiecza po współczesność, 

szczególną uwagę zwracając na to, czy region traktowany jest podmiotowo, czy opowieść o 

nim stanowi jedynie część większej narracji narodowej. 

Ekspozycja, będąca przedmiotem mojego zainteresowania, budziła emocje jeszcze przed 

otwarciem - w 2012 r. wytyczne do konkursu na scenariusz, ogłoszone przez ówczesnego 

dyrektora, stały się obiektem krytyki lokalnych działaczy i polityków. Projektowi zarzucano 

nadmierne akcentowanie roli Niemiec w dziejach regionu, które miało odbyć się kosztem 

„wywrócenia do góry nogami dotychczasowej wizji historii opartej na polskim 



patriotyzmie”. W swoim wystąpieniu postaram się zrekonstruować wizję historii Górnego 

Śląska, prezentowaną przez aktualną wystawę, odtworzyć wykorzystywane w jej ramach 

strategie opracowywania przeszłości i zastanowić się nad ich konsekwencjami. 

Krytykowane wytyczne pozwolą mi zidentyfikować momenty w dziejach regionu 

najbardziej problematyczne z perspektywy dominującego modelu polskiej pamięci 

kulturowej o Górnym Śląsku. 

 

Przypomnieć zapomnianą Gruzję. Obraz Gruzji w polskiej pamięci kulturowej po 2008 roku 

Kamil Kozakowski (Katowice, Rzeczpospolita Polska) 

Claude Lévi-Strauss charakteryzował współczesną kulturę europejską, jako kulturę o 

mitologizującym podejściu do historii. W rozumieniu antropologa historia pełni zwykle te 

same funkcje, które pełnił mit dla społeczeństw niepiśmiennych. Człowiek wykorzystuje 

historię do wyjaśnienia kwestii niewytłumaczalnych oraz uzasadnienia prawidłowości 

istniejącego ładu społecznego. W obrębie jednego społeczeństwa istniej wiele historii, 

których perspektywy różnią się w zależności od poglądów reprezentujących poszczególne 

modele historii osób. 

Jurij Łotman pisał, że geografia może łatwo przekształcić się w symbolikę, szczególnie 

kiedy konkretny obszar geograficzny staje się miejscem konfliktów zbrojnych. Za sprawą 

ważnych wydarzeń pewne kraje i regiony funkcjonujące w pamięci kulturowej konkretnego 

społeczeństwa jako marginalne mogą nagle stać się miejscami niezwykle ważnymi i 

bliskimi. Mitologizująca historia prowadzi do mitologizacji pewnych konkretnych 

obszarów geograficznych i nadania mu zupełnie nowych kulturowych konotacji. W swoim 

referacie chciałbym skupić się na zmianach jakie zaszły w polskiej pamięci kulturowej w 

postrzeganiu Gruzji po 2008 roku. Przed 2008 rokiem Gruzja była w polskiej kulturze 

krajem zupełnie obcym. Konflikt Rosją, w którym Polska stanęła po stronie Gruzji 

spowodował w polskiej kulturze mitologizację kaukaskiego kraju i aktualizację dawnych, 

zapomnianych tekstów kultury. Chciałbym pokazać zmiany jakie zaszły w polskiej pamięci 

kulturowej względem Gruzji. 

 

Od ‚siekierników‘ do ‚sprawiedliwych zdrajców‘. Wizerunek Ukraińców w literaturze polskiej 

Ewa Kuliś (Gdańsk, Rzeczpospolita Polska) 

W swoim wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się zmianom, jakie dokonały się w sposobach 

opowiadania o rzezi wołyńskiej. Za sprawą wydarzeń na Wołyniu w 1943 roku w polskiej 

kulturze wykształcony został stereotyp Ukraińca-rezuna, zgodnie z którym każdy 

przedstawiciel tej mniejszości etnicznej w przeszłości wspierał działania UPA, podpalał 

polskie wsie, mordował Polaków, kierując się wyjątkowym okrucieństwem.  W 

opowiadaniach Stanisława Sorkowskiego Ukraińcy przedstawiani są jak zwierzęta, którzy 



ślinią się w trakcie niszczenia polskich kościołów i urządzają tańce po ich zburzeniu. Pisarz 

pomija kwestie związane z uciskiem chłopów i krzywdami wyrządzonymi przez stronę 

polską (burzenie cerkwi, wysokie podatki). Współcześnie kwestie to opisywane są przez 

historyków, takich jak Daniel Beauvois, Jan Sowa, Grzegorz Motyka. Za ich sprawą w 

polskim dyskursie zaobserwować można zmianę w sposobie opowiadania o rzezi 

wołyńskiej, co przekłada się również na literaturę. Pisarze, tacy jak Eugeniusz Tkaczyszyn-

Dycki czy Witold Szabłowski podejmując narrację o Wołyniu zwracają uwagę na postawy 

przedstawicieli ludności ukraińskiej, które przeczą stereotypowym obrazom. Twórcy ci 

opisują sprawiedliwych sąsiadów, którzy pomagali Polakom ocalić życie, narażając przy 

tym własne. 

 

Sarmackie kody kulturowe w Imperium Osmańskim na przykładzie doświadczeń poselstwa 

Stanisława Chomętowskiego z 1712 r. oraz Józefa Podoskiego z 1759 r.  

Patryk Kurzyński (Wrocław, Rzeczpospolita Polska) 

Pojęcie kodu kulturowego może być definiowane w bardzo różny sposób w zależności od 

przyjętej perspektywy badawczej. Kody kulturowe można poostrzegać m.in. jako normy 

czy wzorce zachowania, a nawet kryteria ocen w subiektywnej percepcji rzeczywistości. 

W związku z wymienionymi ujęciami pozostaje kwestia możliwości odniesienia 

powyższych rozważań do wiadomości znajdujących się w obu rękopiśmiennych relacjach z 

odbywanych legacji do Stambułu odpowiednio przez Stanisława Chomętowskiego w 1712 

r. i Józefa Podoskiego w 1759 r. Pozwalają one zarazem wydobyć oraz poddać interpretacji 

przykłady sarmackich kodów kulturowych zachodzących w czasie wypełniania drogi do 

Stambułu, jak i w samym już mieście. 

Zawarte w diariuszach z tych misji dyplomatycznych informacje, zarówno przez skryptora 

relacji i sekretarza poselstwa Podoskiego, Adama Gotartowskiego, jak i w tekście 

opisującym wyprawę Chomętowskiego stanowią niebagatelne źródło optyki życia 

codziennego ludności zamieszkującej, bałkańskie prowincje Imperium. Niemniej jednak 

walorem tych diariuszów są liczne spostrzeżenia autorów odnoszące się do napotkanych 

ludzi w podróży, górzystego krajobrazu Bałkan, czy wreszcie sfery obyczajowej. Obok 

bezpośredniego kontaktu obu legacji z dworem w Topkapı, świadectwem zainteresowania 

Stambułem było odnotowywanie wrażeń ze zwiedzonych dzieł architektury świeckiej oraz 

sakralnej, przekazywanie wiadomości o rozmaitych wydarzeniach w stolicy. W tym 

wszystkim niezwykle istotnym aspektem pozostaje również podkreślanie przez legatów 

poprzez odmienne kulturowo zachowania i postawy przynależności do stanu szlacheckiego 

i Rzeczypospolitej. 

 

 



Problem tożsamości narodowej i etnicznej na Warmii i Mazurach  

Ewelina Lechocka (Gdańsk, Rzeczpospolita Polska) 

Kwestia przynależności narodowej i etnicznej Warmiaków i Mazurów jest złożona i 

niejednoznaczna. Sytuacja ta związana jest ze zmianami politycznymi i społecznymi, które 

dokonywały się na tych terenach. Pomimo wieloletniego oderwania tych ziem od Macierzy 

i znajdowania się w obrębie wpływów niemieckich, kultura regionu (język, obyczaje) 

zachowała polski charakter. Jednocześnie, mimo deklarowanej polskości, w okresie 

międzywojennym, mieszkańcy tych terenów opowiedzieli się za przynależnością do 

Niemiec. Odrębną kwestię stanowi podział na Warmię i Mazury, który niegdyś był bardzo 

wyraźny, a po drugiej wojnie światowej został niemal całkowicie zatarty. Aktualnie 

natomiast następuje odrodzenie tożsamości etnicznej Warmiaków i Mazurów, czego 

potwierdzeniem są między innymi prace naukowe, projekty artystyczne, czy zmiany w 

sposobie promocji regionu. 

  

Образы Минина и Пожарского в культурно-исторической памяти России    

Ольга Лешкова (Praha, Česká republika) 

Доклад посвящен анализу образов Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского как 

ключевых героев эпохи Смутного времени с точки зрения их места и роли в 

российской культурно-исторической памяти. В докладе исследуются процессы 

формирования мифологизированных представлений о 2-м Земском ополчении и 

утверждения его лидеров в качестве национальных героев в общественном сознании 

и государственной практике. Данные процессы анализируются в динамике с момента 

их зарождения в XVII веке вплоть до настоящего времени на примерах 

художественной литературы и произведений искусства. Основное внимание 

уделяется сопоставлению соответствующих нарративов (их наполнения и значения) в 

имперский и советский периоды российской истории. Сравнительный анализ 

указанных нарративов позволяет высказать предположение о том, что мифологему 

Минина и Пожарского и олицетворяемого ими всенародного единения в борьбе с 

завоевателями следует рассматривать не в связи с определенной исторической 

эпохой, а в контексте национальной идентичности и менталитета в целом. 

 

Metaforická interpretácia somatizmov v slovenskom jazykovo-kultúrnom spoločenstve 

Mária Matiová (Nitra, Slovenská republika) 

Antropocentrizmus predstavuje v lingvistike komplex jazykových charakteristík, ktorý je 

determinovaný subjektívne prežívanou skúsenosťou. Keďže skúsenosť s anatómiou a 

fungovaním tela je vlastná každému človeku, práve ľudské telo (jeho časti) patrí k 



najproduktívnejším zdrojovým doménam, prostredníctvom ktorých uvažujeme o svete. 

Každý somatizmus pomenúvajúci významnejší orgán so špecifickou funkciou je obohatený 

o sekundárne metaforické či metonymické významy, ktoré sa viažu k rozmanitej aktivite 

človeka. Dané metafory, metonymie či frazémy význame odzrkadľujú jazykový obraz sveta 

uložený v slovenskom jazyku. Cieľom práce je identifikovať cieľové oblasti, ktoré sú v 

slovenčine konceptualizované na báze fyziologicky a kultúrne podmienenej skúsenosti 

s anatómiou a fungovaním ústredných orgánov (častí) ľudského tela (somatizmy hlava a 

srdce). Skúsenosti, ktorá odráža charakter náboženských, filozofických predstáv a 

kultúrnych tradícií daného jazykovo-kultúrneho spoločenstva. 

 

Problematika neskloňovania názvov obchodných spoločností v slovenčine: marketing verzus 

kodifikácia 

Patrik Petráš (Nitra, Slovenská republika) 

V súčasnej slovenčine môžeme pozorovať tendenciu neskloňovať názvy obchodných 

spoločností (najmä v mediálnej komunikačnej sfére, resp. v marketingovo orientovanej 

komunikácii). Tieto názvy môžeme rozdeliť do dvoch skupín: a) názvy, ktorých forma 

neumožňuje skloňovanie (dm, O2…); b) názvy, ktorých forma skloňovanie umožňuje 

(Tesco, Ikea…). V súčasnosti sa však často stretáváme s neskloňovaním aj takých názvov, 

ktorých forma skloňovanie umožňuje (Nakúpte v Tesco.). Cieľom nemenného používania 

obchodných názvov je zrejme snaha o jednotné používanie značky, možnosť presnej 

identifikácie, pôsobí tu teda marketingový činiteľ. V bežnom hovorom používaní sa však 

obyčajne tieto názvy skloňujú, no pod vplyvom mediálnej sféry i do bežnej hovorovej 

komunikácie začínajú prenikať nesklonné podoby takýchto názvov. Cieľom príspevku je 

zmapovanie týchto názvov a analýza toho, v akých komunikačných situáciách a s akým 

cieľom sa takéto názvy používajú v nesklonnej podobe. 

 

Своеобразие фантастического пространства в пьесах Карела Чапека «R.U.R.» и А.Н. 

Толстого «Бунт машин» 

Наталия Полякова (Тамбов, Российская Федерация) 

Начало XX века характеризуется стремительным развитием научной мысли, 

цивилизации и технического прогресса. Всё это нашло свое отражение в литературе, 

в которой стал активно выделяться и развиваться жанр научной фантастики. 

Творчество русского писателя А.Н. Толстого (1883-1945) I половины 1920-х годов 

отличается пристальным вниманием к произведениям фантастического характера не 

только в литературных эпических жанрах, но и драматических. Известен тот факт, 

что Толстой литературно переработал пьесу «R.U.R.» чешского писателя Карела 

Чапека. Аналогичность пьес «Бунт машин» и «R.U.R.» отмечалась в рецензиях 

критиков 1920-х гг. и литературоведческих исследованиях, посвященных как 



творчеству К. Чапека, так и литературному наследию Толстого. Актуальность 

тематики и проблематики исследования связана со сложившейся в современном 

литературоведении приоритетной линией по изучению феномена фантастического 

пространства. В работе рассматриваются основные категории пространства, 

обращается внимание на их идейно-философское наполнение, влияние на систему 

образов, характеры героев. Также в данной статье сопоставляются литературные 

традиции, анализируются  стили обоих писателей и их реализации в литературном 

тексте. 

 

Література і пам’ять: посттоталітарні версії взаємовпливу 

Оксана Пухонська (Київ, Україна) 

Із черговим загостренням проблем, що стосуються національної ідентичності та 

культури, українське суспільство все частіше апелює до перегорнутих сторінок 

тоталітарного минулого, де коріниться чимало непроговорених травм. Найгостріше 

на ці проблеми, як виявилось, реагує література, успадкувавши досвід репресій, 

заборон, нищення чи не найбільшою мірою. Починаючи із ранніх 1990-х 

спостерігаємо радикальне несприйняття українськими авторами будь-яких 

ідеологічних доктрин, канонів, котрі обмежували літературу, зводячи її до рівня 

засобу пропаганди. А тому, звільнившись з-під ідеологічного пресу, художня 

словесність свідомо тяжіє до ідейного оновлення, насамперед через реконструкцію 

національної пам’яті. Особливого загострення цей процес набуває спочатку після 

Помаранчевої революції, а згодом і після Революції гідності, що знайшло виразне 

відображення у сучасному українському романі, який намагається переосмислити 

значення радянського тоталітарного минулого та його впливу на формування 

сучасного суспільства, культури, національної ідеї. 

 

Jugosławia i Serbia w dyskursach Biljany Plavšić oraz Mirjany „Miry” Marković 

Monika Skrzeszewska (Kraków, Rzeczpospolita Polska) 

Rozpad Jugosławii wpłynął na gwałtowne i radykalne procesy reinterpretacji bądź 

aktualizacji tożsamości narodów zamieszkujących federację jugosłowiańską. Ideologie 

narodowe, a więc systemy wierzeń i przekonań, zaprezentowane w dyskursach przez 

ówczesne elity polityczne dotyczyły np. związków historycznych danego narodu z 

otoczeniem. Dyskurs, który umożliwia zapamiętywanie i manifestowanie ideologicznie 

wyprofilowanej wiedzy, jest jednocześnie wyrazem pamięci społecznej. Przedmiotem 

mojego wystąpienia będzie tak rozumiany dyskurs. Interesuje mnie jednak szczególna 

reprezentacja dyskursywna, która została zaprezentowana przez dwie, a zarazem jedyne 

aktywnie polityczne kobiety. Pierwsza, Biljana Plavšić, była wiceprezydentem Republiki 

Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, a druga, Mirjana „Mira“ Marković, pełniła przede 



wszystkim rolę nieformalnego doradcy swojego męża, Slobodana Miloševicia. Zestawienie 

tych dwóch dyskursów jest o tyle ciekawe, że obie reprezentują jedną serbską kulturę, ale 

każda z kobiet głosiła odmienną ideologię. Na przykład, Plavšić utożsamiała Jugosławię i 

Serbię z Wielką Serbią i „serbstwem” (srpstvo), podczas gdy Marković używała wyłącznie 

sformułowań typu „jugosłowiańskie państwo” i „jugosłowiańskość” (jugoslavenstvo). 

Analiza ich dyskursów pozwoli zatem na pokazanie, jak odmienna była pamięć o serbskiej 

tożsamości narodowej w ważnym momencie historycznym, jakim był rozpad Jugosławii. 

 

Konstrukcija neprijatelja: reprezentacija „drugog“ u hrvatskom, bosanskom i srpskom ratnom 

stripu ranih 90-ih godina 

Sanja Šakić (Zagreb, Republika Hrvatska) 

Polazeći od teze francuskog sociologa Mauricea Halbwachsa da prošlost nije konzervirana 

nego rekonstruirana na osnovu sadašnjosti, rad analizira promjene u kulturnom pamćenju na 

primjerima popularnih kulturnih proizvoda socijalističkog i postsocijalističkog perioda 

država nastalih raspadom SFR Jugoslavije s posebnim osvrtom na ratni strip. Ratni stripovi 

iz ranih 90-ih godina („SuperHrvoje“ u Hrvatskoj, „Bosmen“ u Bosni i Hercegovini, 

„Knindže – Vitezovi Srpske Krajine“ u Srbiji) su popularni kulturni proizvodi koji su na 

osobit način inkorporirali aktualnu povijesno-političku situaciju, ali predstavljaju i primjer 

politiziranog i manipulativnog odnosa prema zajedničkoj prošlosti usmjerenog na 

konstrukciju neprijatelja određene etničke grupe. U prvom dijelu rada iznose se zapažanja o 

ratnom stripu 90-ih godina u odnosu na iste ili slične kulturne proizvode socijalističkog 

perioda s posebnim osvrtom na najpopularniji partizanski strip „Nikad robom“ iz 60-ih i 70-

ih godina dvadesetog stoljeća. Na temelju zapažanja o povijesnom kontekstu ratnog stripa u 

Jugoslaviji, drugi dio rada analizira likove neprijatelja te likovna i narativna sredstva 

pomoću kojih se konstruira „drugi“. U zaključku se raspravlja o tome kako politički simboli 

i nacionalni stereotipi u ratnom stripu reflektiraju promjenu kulturnog pamćenja 

postsocijalističkih zemalja i agresivnu kulturnu politiku premda se dva desetljeća nakon 

raspada SFRJ na njih gleda s podsmjehom. 

  

Vývoj prefigovaných sloves promrhat/проморгать v češtině a ruštině 

Галина Щелокова (Praha, Česká republika) 

Příspěvek se zaměřuje na porovnání sémantického vývoje českého slovesa promrhati a 

ruského slovesa проморгать. Přestože jsou daná slovesa synonymní a mají společný 

lexikální základ, prošly různými vývojovými procesy. České promrhati se vyskytuje od 14. 

století, ruské проморгать – teprve od konce 19. století. Stoji za připomínku, že české 

sloveso mrhati vzniklo později, přičemž v ruštině proběhl proces pravidelné prefixace. 

Důležitou roli v tom hrála prefixální sémantika, která značně ovlivnila českou 

neprefigovanou podobu na rozdíl od ruštiny, kde se přidala k slovesnému základu jako 



složka specifikující jeho význam. Z analýzy vyplývá, že současný význam českého slovesa 

mrhati pochází od jeho prefigované podoby, což je důkazem schopnosti slovesné předpony 

nejenom upřesnit, ale značně ovlivnit, navíc, posloužit důvodem pro vymizení z jazyka 

sémantiky příslušného slovesa. Při výzkumu byly použíty jak etymologické a historické 

slovníky, tak informace ze synchronních a diachronních korpusů. 

 

O (de)wulgaryzacji we współczesnej kaszubszczyźnie 

Pia Šlogar (Gdańsk, Rzeczpospolita Polska) 

Kaszubszczyzna jako język żywy podlega tendencjom rozwojowym i odzwierciedla 

tendencje globalizacyjne i wszechobecne wymagania do uproszczenia języka. Młodzi 

Kaszubi tak samo jak użytkownicy innych języków nowożytnych odczuwają potrzebę po 

wyrażaniu swoich myśli, uczuć, nastroju i intencji za pomocą jak najmniejszej liczby słów. 

Aby osiągnąć ten cel, społeczność ucieka do bardziej niekonwencjonalnych rozwiązań, 

takich jak korzystanie z nieformalnego, ekspresywnego rejestru języka, co powoduje, że 

język współczesny staje się bardziej potoczny. Przekleństwa, wulgaryzmy, wyrazy brzydkie 

pozwalają młodzieży wyrażać swoje myśli, uczucia za pomocą ograniczonej liczby znaków 

językowych, więc stają się wygodnym środkiem komunikacji. Wyraźny wpływ na formy 

codziennej komunikacji młodzieży ma znaczny stopień infantylizmu młodzieży. 

Wprowadzane są często nielogiczne, śmieszne zabawy słowne, charakteryzujące się 

rymującymi się częściami o charakterze dźwiękonaśladowczym, np. wyje bana w lese, 

sznërk w rzëcë. Sięgając do źródeł kaszubskich wulgaryzmów prelegentka w referacie 

zamierza przedstawić kręgi semantyczne, z których wywodzą się najczęściej wyrazy 

brzydkie, wulgarne, oraz podkreślić ich relacje z eufemizmami z jednej strony a 

odpowiednikami neutralnymi stylistycznie z drugiej. 

 

Pamięć o wojnie w diarystyce dzieci. Na przykładzie dzienników Milojki Mezorany i Zlaty 

Filipović 

Katarzyna Taczyńska (Poznań, Rzeczpospolita Polska) 

Podstawowym celem referatu jest analiza porównawcza dwóch dzienników autorstwa 

dzieci. Pierwszy z nich to powstały w czasie drugiej wojny światowej, nieopublikowany do 

dziś, tekst autorstwa Milojki Mezorany (1927-2004). Kilkunastoletnia Mezorana w latach 

1941-1945 prowadziła dziennik, w którym opisała rzeczywistość okupowanej Rijeki oraz 

swój pobyt w obozie Auschwitz w 1944 r. (Sobolevski 2006; Badurina 2009). Druga z 

autorek to Zlata Filipović (1980-), która utrwalała swoje przemyślenia i emocje w latach 

1991-1993, opisując wojnę i okupację Sarajewa w czasie wojny domowej w Jugosławii. Jej 

zapiski ukazały się w 1994 r. w tłumaczeniu na wiele języków. Przedmiotem mojego 

zainteresowania jest z jednej strony sam tekst jako dokument osobisty (Kowalska-Leder 

2009) i zapis mikrohistorii (Domańska 2005), zależnej od wydarzeń wielkiej historii, w 



którym autorki starają się zarejestrować zmieniającą się rzeczywistość i uporządkować 

doświadczenie wojennego chaosu. Interesuje mnie tutaj specyfika strategii opowiadania o 

doświadczeniu wojennym – kontekst powstania tekstu, perspektywa dziecka, rekonstrukcja 

wymiarów opisanego doświadczenia, język zapisu, płeć narratorów, metaforyzacja, 

ingerencja redaktorska przy publikacji tekstu. Z drugiej strony, tekst interesuje mnie jako 

powstały hic et nunc nośnik pamięci kulturowej oraz jego recepcja we współczesnym 

dyskursie pamięci na temat przeszłości byłej Jugosławii. 

 

Транстекстуальность в романе «Одиночество» Николая Евгеньевича Вирты 

Károly Tóth (Budapest, Magyarország) 

Роман «Одиночество» Николая Евгеньевича Вирты (1906-1976) был опубликован в 

книжном формате в 1935 г. и он получил Сталинскую премию среди первых в 1941 г. 

Роман играл важную роль в современном контексте благодаря его характеру, потому-

что он был первым текстом, который был создан под эгидой социалистического 

реализма, который был канонизирован на Первом съезде советских писателей в 1934 

г. Сталинская премия – учреждена первым среди премий за литературную 

деятельность – являлась существенным элементом в формулировании канона в 

четверть века классического социалистического реализма. 

Благодаря этому издания начиная с первой публикации в форме романа-фельетона до 

десталинизированной версии 1957 года, которые образуют «множество» данного 

литературного произведения, несёт на себе отпечаток – в соответствии с 

терминологией Лукача – «периода гестации» и «распада» классического 

социалистического реализма. В этой среде перманентного семиозиса присутствие 

других текстов в главном тексте особенно оценивается: искаженная и тенденциозно 

цитированная строка из Библии, параболично интерпретируемое упоминание одного 

из произведений Гоголя, воображаемая конгрессная речь, которая отображает 

идеологичную несогласованность и т. д. Поэтому произведение Вирты одновременно 

является архетипичным и идиосинкратическим явлением в текстуальной вселенной, 

которую часто называют «советской литературой», которая растворила 

действительность в поиске совершенного мимесиса. 

Цель презентации – критический анализ на филологической основе, результат 

которого поможет нам ответить скорее на тот вопрос, какую книгу мы должны 

забрать из «вавилонской библиотеки» Борхеса2, чем на то, сколько книжных полок 

занимает Вирта. 

 

 



O závažnosti interpretace: reflexe proměn kulturní paměti devadesátých let v tvorbě 

chorvatských autorek 

Dajana Vasiljevićová (Praha, Česká republika) 

Příspěvek se zaměří na narativ nové kulturní paměti v chorvatském prostředí devadesátých 

let dvacátého století, zejména pak na jednotlivé vrstvy utváření, proměny a recepce 

symbolických konstrukcí této paměti v perspektivě autorek kritických k 

etnonacionalistickým konceptům v post-jugoslávském období, Slavence Drakulićové a 

Dubravce Ugrešićové. Zatímco u Ugrešićové se závažnost interpretace v reminiscenci na 

podvratné camp stylizace zaměří na otázku estrády (n)ostalgie a etiky spočívající mj. v 

odmítání nové sentimentální vizuality genderových rolí legitimizující heteronormativní 

politiku. V liberální perspektivě Drakulićové to bude explicitní kritika mytologizace národa 

a „mlčenlivý“ souhlas s rétorikou “nového realismu” národní výlučnosti. Na realizaci 

nacionalismu a jeho proměnu v kulturní konsenzus v post-jugoslávském, resp. chorvatském 

intelektuálním prostředí bude nahlíženo z perspektivy širší západoevropské kultury a pozic 

disentu kriticky hodnotících rétoriku politicky motivované autenticity. 

Ačkoliv zohledníme i seriální narativ zažívání okrajovosti ukotvený v juxtapozici 

symbolicky koloniálního „divokého“ Balkánu a “neviditelného” Orientu k privilegované 

evropské modernitě. 

Politická filosofie Ivana Iljina a její kontexty 

Ladislav Zemánek (Praha, Česká republika) 

Článek se zabývá politickou filosofií předního ruského myslitele 20. století Ivana 

Alexandroviče Iljina (1883–1954). Cílem není pouze deskripce jednotlivých relevantních 

problémů, ale rovněž jejich analýza a komparace s odlišnými či analogickými koncepty 

západní politickofilosofické a právní tradice. Nejprve je pozornost věnována Iljinovu pojetí 

přirozeného práva a prozkoumání vzájemného vztahu přirozeného a pozitivního práva. 

Spolu s analýzou pojmu právního vědomí jde o nutný předpoklad pro výklad pojmu státu a 

jeho role v životě společnosti. Důležitý aspekt textu představuje analýza konceptu 

„formální“ a „tvůrčí“ demokracie, spojená s Iljinovým kritickým postojem k liberalismu. V 

textu je tato problematika uvedena do kontextu pozdějších diskusí mezi liberalismem, 

komunitarismem a republikanismem a jsou zdůrazněny společné rysy Iljinovy politické 

filosofie s komunitarismem a republikanismem. Posledním klíčovým tématem je komparace 

monarchistického a republikánského právního vědomí, které je významným vkladem do 

ruského politického myšlení. V závěru je pak nastíněno, zda je Iljinova politická filosofie 

svým charakterem univerzalistická či partikularistická. 

 

 



Transcendentalne panopticum Tytusa Czyżewskiego. Proces kreacji, szał destrukcji czy 

melancholia? 

Hanna Żbikowska (Warszawa, Rzeczpospolita Polska) 

„Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkich rodzajów“ – pisał Filippo 

Tommaso Marinetti w Manifeście Futurystycznym. Tytus Czyżewski (1880 – 1945), polski 

poeta i malarz, jeden z założycieli i najstarszy członek krakowskiego Klubu Futurystów 

„Katarynka“ (założonego w 1919 r.), twierdził, że „zdąża […] do nowej poezji – do 

uwolnienia słowa od pleśni i cynizmu“ (Od romantyzmu do cynizmu, w: Robespierre. 

Rapsod. Cinema, Warszawa 1927). 

W wierszu Transcendentalne panopticum (1921) poeta mierzy się z kluczowymi postaciami 

i pojęcami polskiej i europejskiej tradycji literackiej i kulturowej. Wszystkie te osoby i 

rzeczy zostają przedstawione jako figury woskowe, poruszane napędem elektrycznym w 

specyficznym tańcu śmierci. Poeta – dyrektor panopticum – wprawia swoje figury w 

groteskowy ruch – jego pamięć podąża śladami „śmietnika historii“, aby stworzyć nowe 

dzieło – zarówno z pierwszoplanowych, jak i peryferyjnych znalezisk. 

Czy jest to proces tworzenia? Czy szał destrukcji? A może cała scena zawiera ukryty 

komponent melancholii? W swoim wystąpieniu spróbuję odpowiedziec na te pytania oraz 

zrozumieć poetycką wizję Czyżewskiego. 

 


