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JĘZYKOZNAWSTWO 
 
ANNA BONDARUK 
ZDANIA KOPULARNE PREDYKATYWNE, SPECYFIKUJĄCE, UTOśSAMIAJĄCE I 
IDENTYFIKUJĄCE W JZYKU ANGIELSKIM I POLSKIM 
 
S t r e s z c z e n i e 
Artykuł konfrontuje typologię zdań kopularnych, zaproponowaną przez Higginsa (1979) dla 
języka angielskiego, z danymi z języka polskiego. Higgins wyróŜnia w angielszczyźnie cztery 
typy zdań kopularnych, tj. predykatywne, specyfikujące, utoŜsamiające i identyfikujące. W 
artykule pokazano, Ŝe te cztery typy zdań obecne są takŜe w polszczyźnie, choć ich inwentarz 
jest znacznie większy niŜ w języku angielskim, poniewaŜ polszczyzna posiada, poza kopulą 
werbalną, równieŜ kopulę zaimkową to, a takŜe wykazuje obecność dwóch tych elementów w 
jednym zdaniu (tzw. zdania o dwóch kopulach). Wszystkie te trzy typy zdań kopularnych 
mogą występować w funkcji predykatywnej, pozostałe zaś trzy funkcje mogą być realizowane 
wyłącznie poprzez zdania z to lub zarówno z to, jak i z być. Przedstawione są przykłady zdań 
wieloznacznych oraz przywołane są testy umoŜliwiające eliminację tych dwuznaczności. 
Ponadto, podjęta została próba redukcji typologii Higginsa. Wykazano, Ŝe zdania 
utoŜsamiające o odwróconej kolejności składników w języku polskim wykazują cechy 
typowe dla zdań specyfikujących. JeŜli zaś idzie o zdania identyfikujące, to przedstawiono 
argumenty za tym, Ŝe zarówno w angielszczyźnie, jak i w polszczyźnie moŜna je 
zakwalifikować albo jako zdania specyfikujące, albo utoŜsamiające. 
 

Streściła Anna Bondaruk 
 

Słowa kluczowe: zdania kopularne, predykatywne, specyfikujące, utoŜsamiające, 
identyfikujące, polski, angielski. 
Key words: copular clauses, predicational, specificational, equative, identificational clauses, 
Polish, English. 
 
 
MAGDALENA CHARZY ŃSKA-WÓJCIK 
STAROANGIELSKIE CZASOWNIKI DITRANZYTYWNE TYPU NP + PP – REWIZJA 
TYPOLOGII VISSERA 
 
S u m m a r y 
Artykuł poświęcony jest czasownikom ditranzytywnym typu NP + PP występujacym w 
języku staroangielskim. Jego główne cele to wykazanie niedostatków zaproponowanej przez 
Vissera (1963-1973) typologii tych czasowników oraz pokazanie, Ŝe wbrew temu, co z 
typologii Vissera wynika, czasowniki te tworzyły w okresie staroangielskim przejrzysty 
system z punktu widzenia dopuszczalnych podtypów komplementacyjnych. Visser dzieli 
czasowniki typu NP + PP na dwa rodzaje, i.e. NP-DAT + PP oraz NP-ACC + PP, podczas 
gdy staroangielskie dane wskazują na istnienie trzech głównych podtypów, odpowiadających 
trzem przypadkom, jakimi rządził staroangielski czasownik, i.e. NP-DAT + PP, NP-ACC + 
PP oraz NP-GEN + PP. Dodatkowo analiza staroangielskich przykładów z punktu widzenia 
ról semantycznych wykazuje, Ŝe przykłady typu NP-ACC + PP nie stanowią jednolitej grupy i 
podtyp ten naleŜy rozbić na dwa kolejne rodzaje, co daje w sumie cztery główne podtypy 



czasowników ditranzytywnych typu NP + PP. Analiza omówionych tu struktur pokazuje, Ŝe 
komplementacja czasowników staroangielskich podporządkowana jest zasadzie, która głosi, 
Ŝe dostępność danego typu dopełnienia dla danej roli semantycznej nie jest związana z 
konkretnym podtypem komplementacyjnym i stanowi cechę systemu czasowników 
ditranzytywnych w sensie ogólnym. 
 

Summarised by Magdalena Charzyńska-Wójcik 
 
Key words: Old English, verbal Cases, prepositional ditransitive verbs, complementation. 
Słowa kluczowe: staroangielski, przypadek, czasowniki ditranzytywne, fraza przyimkowa, 
komplementacja. 
 
 
JERZY WÓJCIK 
METATEZA W HISTORII JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 
S t r e s z c z e n i e 
Artykuł przedstawia analizę dwu typów metatezy w historii języka angielskiego. Obydwa 
typy dotyczą zmian, w których uczestniczyła spółgłoska płynna r, i w których moŜna 
wyróŜnić dwie przeciwstawne tendencje. Pierwsza z nich to tendencja zmierzająca do 
wyeliminowania kombinacji spółgłoskowych typu TR i zastąpienia ich kombinacjami typu 
RT widoczna na przykład w brid bird, druga to tendencja do wyeliminowania kombinacji RT 
i zastąpienia ich przez TR, na przykład byrht bryht. Najistotniejszym elementem 
przedstawionej analizy jest wykazanie, Ŝe obydwa rodzaje metatezy wynikają z osłabienia 
zdolności samogłosek do licencjonowania materiału fonologicznego. 
 

Summarised by Jerzy Wójcik 
 
Słowa kluczowe: historia języka angielskiego, metateza, fonologia. 
Key words: history of English, metathesis, phonology. 
 
 
JUSTYNA NIEZABITOWSKA 
DYSTRYBUCJA ZAIMKÓW RECYPROKALNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM  W 
PERSPEKTYWIE PRESKRYPTYWNEJ 
 
S t r e s z c z e n i e 
Niniejszy artykuł jest poświęcony dystrybucji zaimków recyprokalnych w języku angielskim. 
Autorka skupia się w szczególności na dystrybucji tych zaimków w świetle zasady 
preskryptywnej, mówiącej o tym, Ŝe zaimek each other powinien być uŜwany w odniesieniu 
do dwóch osób lub rzeczy, natomiast zaimek one another w odniesieniu do podmiotów 
składających się z więcej niŜ dwóch osób lub przedmiotów. Analiza 400 zdań z Korpusu 
Współczesnego Języka Angielskiego (Amerykańskiego) pozwala wyciągnąć następujące 
wnioski: po pierwsze, zasada preskryptywna jest coraz częściej naruszana, co moŜe 
doprowadzić do jej całkowitego zaniku w przyszłości. Po drugie, analiza wskazuje, Ŝe istnieje 
tendencja do uŜywania obydwu zaimków wymiennie, co świadczy o tym, Ŝe tradycja 
preskryptywna traci na znaczeniu. 
 

Streściła Justyna Niezabitowska 
 



Key words: pronoun, reciprocal pronouns, each other, one another, prescriptivism. 
Słowa kluczowe: zaimek, zaimki recyprokalne, each other, one another, preskryptywizm. 
 
 
MARIETTA RUSINEK 
PRZENIKANIE SIE PÓL SEMANTYCZNYCH ‘CIASTA’ I ‘CZŁOWIEK’ NA 
PRZYKŁADZIE LEKSEMU TART 
 
S t r e s z c z e n i e 
Celem niniejszego artykułu jest zilustrowanie zjawiska zazębiania się pól semantycznych 
CIASTA i CZŁOWIEK w historii języka angielskiego na przykładzie jednostki leksykalnej 
tart. Znaczna ilość słów związanych z polem semantycznym CIASTA wykazuje tendencję do 
nabywania znaczeń naleŜących do pola semantycznego CZŁOWIEK. Poza tym, słowa 
pierwotnie związane z polem CZŁOWIEK równieŜ przejawiają skłonność do przesunięcia i 
nabywania nowych znaczeń zaklasyfikowanych do pola semantycznego CIASTA. Z tej 
przyczyny, artykuł ma na celu zilustrowac zjawisko dwukierunkowego przesunięcia 
semantycznego pomiędzy wyŜej wymienionymi polami semantycznym. Głównym celem 
artykułu jest szczegółowa analiza rozwoju historycznego słowa tart, które dobrze ilustruje 
opisywane zjawisko. Mechanizmem najczęściej występującym w przesunięciach 
semantycznych między polami CIASTA i CZŁOWIEK jest metafora. 
 

Streściła Marietta Rusinek 
 

Słowa kluczowe: pole semantyczne, pola semantyczne CIASTA i CZŁOWIEK, przenikanie 
się pól 
semantycznych, zmiana semantyczna, metafora. 
Key words: semantic field, semantic fields CAKES and HUMAN BEING, semantic 
overlapping, semantic change, metaphor. 
 
 
DANIELA PELKA 
PISMO – OBRAZ – ZNAK. NAGŁÓWEK W NIEMIECKIEJ PRASIE 
MNIEJSZOŚCIOWEJ 
W POLSCE PO 1989 ROKU 
 
S t r e s z c z e n i e 
Nagłówek gazety i czasopisma stanowi element rozpoznawczy danego medium i wspólnie z 
jego pierwszą stroną tworzy niejako jego wizytówkę. Za pomocą odpowiednich środków 
typograficznych, takich jak pismo, linia, płaszczyzna czy obraz, podkreślona zostaje 
wyjątkowość danej gazety/danego czasopisma, która wyróŜnia ją/je spośród innych, 
równocześnie jednak przekazane zostają tu określone informacje. Zastosowany rodzaj i krój 
pisma jako odbierana zmysłowo za pomocą wzroku postać języka oddziałuje przy tym na 
odbiorcę podobnie jak obraz. Jak niektóre wyrazy zmieniają swe znaczenie w kontekście 
innych wyrazów, takŜe słowo pisane moŜe nabrać innego sensu w zaleŜności od otaczających 
je obrazów. TakŜe kwestia, w jakiej postaci, kolorze, wielkości itd. się pojawia, nie pozostaje 
bez wpływu na recepcję. Nie jest zatem obojętne, czy obok tytułu pojawia się wizerunek 
Eichendorffa czy Lenina i czy adres strony internetowej zapisany zostanie pismem o 
niebieskim czy teŜ róŜowym kolorze. Nie jest teŜ obojętne, w jakim rozmiarze czcionki 
pojawiają się poszczególne informacje w nagłówku i w jakiej stoją od siebie odległości. Inne 
oddziaływanie na czytelnika ma teŜ fraktura, a inne pismo groteskowe. Wszystko to dowodzi, 



Ŝe nie tylko istotne jest, co zostało zapisane, lecz takŜe, jak zostało to zapisane. Te ogólnie 
dotyczące typografii cechy przedstawione zostają tu na przykładzie nagłówków wybranych 
gazet i czasopism mniejszości niemieckiej ukazujących się w Polsce po 1989 roku. 

 
Streściła Daniela Pelka 

 
Schlüsselwörter: Semiotik, Typographie, Schrift, Bild, Presse. 
Słowa kluczowe: semiotyka, typografia, pismo, obraz, prasa. 
Key words: semiotics, typography, script, picture, press. 
 
 
URSZULA PAPROCKA-PIOTROWSKA 
„JEŚLI JEDNO Z NAS UMRZE… PRZENIOSĘ SIĘ DO PARYśA”. OD INTENCJI 
KOMUNIKACYJNEJ DO PRODUKCJI JĘZYKOWEJ 
 
S t r e s z c z e n i e 
Artykuł prezentuje klasyczny juŜ w dzisiejszych badaniach psycholingwistycznych model 
produkcji językowej zaproponowany przez Levelta (1989). Tekst omawia szczegółowo 
poszczególne etapy produkcji językowej: od intencji komunikacyjnej i informacji 
prewerbalnej (konceptualizacja) przez formułowanie komunikatu do jego artykulacji. 
Mechanizmy prowadzące do powstania komunikatu werbalnego ukazane są takŜe na 
przykładzie tzw. leksykalnych błędów w mówieniu: amalgamatów, substytucji i permutacji. 
Dwa nowsze modele produkcji językowej (DE BOT 2004, KORMOS 2006) oparte na modelu 
Levelta zostały w tekście krótko omówione. 
 

Streściła Urszula Paprocka-Piotrowska 
 

Mots clefs: production langagière, intention communicative, modèle de Levelt, parole, 
acquisition d’une L1, acquisition d’une L2, erreurs de langue, amalgames, substitutions, 
permutations. 
Słowa kluczowe: produkcja językowa, intencja komunikacyjna, model Levelta, mówienie, 
akwizycja języka pierwszego, akwizycja języka obcego, błędy leksykalne, amalgamaty, 
substytucje, permutacje. 
Key words: language production, communicative intention, Levelt’s model, speech 
production, L1 acquisition, L2 acquisition, speech errors, blends, substitutions, exchange of 
words. 
 
 
KONRAD KLIMKOWSKI 
ELEMENTS OF NON-FORMAL EDUCATION AS A SUPPLEMENT THE FORMAL 
ACADEMIC CURRICULUM FOR TRANSLATORS 
 
S u m m a r y 
Translation education is becoming more and more aware of the strategic status of the 
relationship that obtains between the student and the teacher in the translation classroom. 
Another more readily recognized fact is that the role of the student and the teacher must be 
redefined, according to the assumptions of so-called holistic, constructivist paradigms in the 
theory of learning. Drawing upon these two observations, the author suggests that the formal 
educational curriculum for translators be expanded by a set of non-formal initiatives and 
events. Non-formal education can help improve the curriculum in the following ways: by 



making it more flexible in terms of content, by opening it to the market and socio-cultural 
demands, by helping transform academic didacticism into real-life parameters of personal 
development. 

Summarised by Konrad Klimkowski 
 

Słowa kluczowe: dydaktyka translacji, autonomia uczącego się, kształcenie formalne, 
nieformalne i pozaformalne, samokształcenie. 
Key words: translator education, learner autonomy, formal, informal and non-formal 
education, self-education. 
 
 
 
MAGDALENA SOWA 
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN LANGUE ÉTRANGÈRE ET LA 
PROFESSIONNALISATION : EN QUOI L’APPRENANT RESSEMBLE-T-IL AU 
PROFESSIONNEL ? 
 
R é s u m é 
L’actuelle préoccupation de la didactique des langues-cultures (et surtout de la perspective 
actionnelle) consiste à préparer l’apprenant à une utilisation active de la langue pour 
communiquer et agir hors de l’école. Il n’y a rien de nouveau dans cette formulation des 
objectifs, surtout si l’on envisage l’enseignement des langues à des fins professionnelles. 
Même si les formes actives d’enseignement/apprentissage sont, depuis longtemps, utilisées 
avec les publics spécialisés (sous forme de simulations, de projets, d’études de cas), il est 
possible d’appliquer les principes du travail par tâches (ce dernier selon la définition du 
CECR) à l’apprentissage des langues de spécialité ce qui demeure notre objectif pour le 
présent article. Nous laisserons pourtant de côté le problème des contenus d’apprentissage au 
profit des interrogations sur l’activité de l’apprenant qui s’opère quand celui-ci est soumis à 
une telle forme de travail. Nous espérons démontrer que les opérations de planification de 
l’activité (qu’elles soient visibles ou non) de l’apprenant mises en route tout au long de la 
tâche peuvent aisément se transformer en règles de programmation de la démarche 
professionnelle dans la réalité après école. 

 
Résumé par Magdalena Sowa 

 
Słowa kluczowe: zadanie, projekt, nauka uczenia się, profesjonalizacja. 
Mots clefs : tâche, projet, apprendre à apprendre, professionnalisation. 
Key words: task, project, learn to learn, professionalization. 
 
 
GRZEGORZ MAZIARCZYK 
FROM FIGURATIVE REPRESENTATIONS TO METAPHORIC DEFORMATIONS: THE 
ICONIC TEXT LAYOUT IN CONTEMPORARY NARRATIVE FICTION IN ENGLISH 
 
A b s t r a c t 
This essay seeks to analyse semiotisation of layout in narrative fiction and to demonstrate that 
various configurations of graphemes can be correlated with major types of iconicity 
distinguished in semiotic studies. The figurative typographic representation of the eponymous 
shark in Steven Hall’s The Raw Shark Texts is as an instance of imagic icon, reflecting its 
peculiar ontological status. The parallel columns exploited in B. S. Johnson’s Albert Angelo 



can be interpreted as a diagrammatic representation of processes happening simultaneously on 
the level of the presented world. Finally, in Raymond Federman’s Double or Nothing the 
abundance of diverse typographic deformations, which vary from ostentatiously iconic to 
purely arbitrarily forms, constitutes a complex iconic metaphor of the creative process. 
Significantly, while the diagrammatic arrangement employed in Albert Angelo conveys its 
meaning via the typographic means only, the other two novels rely on the inevitable interplay 
between iconic and symbolic modes of signification. 

Summarised by Grzegorz Maziarczyk 
 
Key words: text layout, iconicity, semiotisation, The Raw Shark Texts, Albert Angelo, Double 
or Nothing. 
Słowa kluczowe: układ graficzny tekstu na stronie, ikoniczność, semiotyzacja, PoŜeracz 
myśli, Albert Angelo, Podwójna wygrana jak nic. 
 
 
KRYSTYNA MIAZGA 
MOTYWY MUZYCZNE, HYBRYDYCZNOŚĆ I INTERMEDIALNOŚĆ W „MALADIE 
MÉLODIE” MAURICE’A ROCHE’A 
 
S t r e s z c z e n i e 
ArtykuŁ jest zbiorem uwag o intermedialności, a zarazem hybrydyczności Maladie Mélodie, 
dzieła Maurice’a Roche’a, współczesnego francuskiego pisarza, dramaturga, kompozytora, 
rysownika. Trzecim analizowanym przez autorkę elementem są wątki muzyczne warstwy 
tekstowej, graficznej i muzycznej, ich przejawy na poziomie makro-, jak i mikrostruktury. 
Wspomniana trójkodowość semiotyczna sprawia, Ŝe recepcja dzieła staje się bardzo złoŜona, 
co moŜe odstraszy przeciętnego lub przypadkowego czytelnika. Kwestia hybrydyczności 
genologicznej (podczas gdy podtytuł sugeruje epikę, autorka chętniej widziałaby tam termin z 
dziedziny teatru) została tylko zaznaczona i wymaga odrębnego studium. 
 

Streściła Krystyna Miazga 
 

Mots clefs : Maurice Roche, intermédialité, musique, arts, hybridité. 
Key words: Maurice Roche, intermediality, music, arts, hybridity. 
Słowa kluczowe: Maurice Roche, intermedialność, muzyka, sztuki, hybrydyczność. 
 
 
JOANNA KLARA TESKE 
JEŚLI SZTUKA JEST TYM, CO CZYNI NAS LUDŹMI, TO CZY SZTUKA JEST W 
STANIE ZŁAGODZIĆ BÓL BYCIA (CZŁOWIEKIEM)? 
 
S t r e s z c z e n i e 
Dwie współczesne powieści brytyjskie: Nie opuszczaj mnie (Never Let Me Go) i Sobota 
(Saturday) wydają się pokazywać, Ŝe sztuka (zdolność tworzenia i zdolność głębokiego 
przeŜycia dzieła sztuki) jest tym, co wyróŜnia człowieka, czy wręcz tym, co stanowi o jego 
człowieczeństwie. W eseju rozwaŜam niektóre implikacje tej tezy dla rozumienia istoty sztuki 
i moŜliwości pełnienia przez nią terapeutycznej roli. W szczególności wydaje się, Ŝe moŜna 
wyjaśnić szczególne miejsce sztuki w świecie człowieka, jeśli sztukę potraktować przede 
wszystkim jako aktywność poznawczą, w której przedmiotem poznania jest jaźń, oraz jeśli 
przyjąć, Ŝe samoświadomość (zainteresowanie własnym wewnętrznym światem) jest 
podstawową cechą człowieka. Jednocześnie rozwaŜana hipoteza zdaje się podwaŜać 



przekonanie, Ŝe sztuka moŜe pełnić funkcję terapeutyczną, bo jeśli sztuka czyni nas ludźmi, 
trudno oczekiwa by mogła jednocześnie przynieść ulgę w cierpieniu, które jest związane z 
byciem człowiekiem, zwłaszcza jeśli, jak argumentuje Dennett, świadomość i 
samoświadomość odgrywają fundamentalną rolę w doświadczeniu cierpienia. Terapeutycznej 
funkcji sztuki moŜna jednak bronić, jeśli terapię zdefiniować jako działania wspierające 
człowieka w jego wysiłku, by pogodzić się z obecnością cierpienia. 
 

Streściła Joanna Klara Teske 
 
Key words: fiction, art, cognition, self-consciousness, evolution, humanity, therapy. 
Słowa kluczowe: literatura piękna, sztuka, poznanie, samoświadomość, ewolucja, 
człowieczeństwo, terapia. 
 
 
BEATA KOŁODZIEJCZYK-MRÓZ 
„PANNA DE SCUDERY” E.T.A. HOFFMANNA – O POWIĄZANIACH MIĘDZY TYM, 
CO REALNE, A TYM, CO DEMONICZNE 
 
S t r e s z c z e n i e 
W noweli Panna de Scudery E.T.A. Hoffmanna, będącej tylko pozornie utworem 
jednowymiarowym, autor realizuje postulat dwudzielności świata przedstawionego, 
polegający na zestawieniu ze sobą elementów racjonalnych i fantastycznych. Fabuła utworu 
zdominowana jest przez tajemnicę dotyczącą mającej miejsce w ParyŜu zagadkowej serii 
morderstw, których ofiary uśmiercane są poprzez pchnięcie sztyletem prosto w serce. 
Wszystkie morderstwa są popełniane według tej samej zasady: ofiarami są zawsze męŜczyźni 
pochodzenia szlacheckiego, będący w drodze do ich ukochanych i podąŜający z prezentem w 
postaci biŜuterii. We wszystkich przypadkach klejnoty znikają bez śladu.  

Analiza świata przedstawionego została przeprowadzona pod kątem hermeneutyki 
dualizmu. Zgodnie z romantyczną filozofią twórczości elementy racjonale i irracjonalne w 
utworze podawane są w wątpliwość, co dezorientuje w sposób znaczący czytelnika, 
niepotrafiącego przyznać Ŝadnemu z przedstawianych światów niezaprzeczalnej racji bytu. 
Konfrontacja świata codzienności ze światem niesamowitości najdobitniej wyraŜona jest w 
postaci złotnika René Cardillaca, który to, zafascynowany własną sztuką, ogarnięty 
niezrozumiałą Ŝądzą posiadania wytworzonej przez siebie biŜuterii, ukrywa się w 
społeczności ParyŜa za fasadą nieszkodliwego dziwaka. Wyobcowany z Ŝycia 
mieszczańskiego wielkiego miasta, przez nikogo nierozumiany, znajduje się na granicy 
szaleństwa. Automatycznie narzuca się tu pytanie, czy Cardillac, który najwyraźniej przeŜył 
traumę juŜ w fazie prenatalnej, jest winien wszystkich popełnionych przez siebie morderstw? 
Czy moŜna usprawiedliwić straszne zbrodnie nieszczęśliwego genialnego artysty działaniem 
złej gwiazdy, na którą on nie ma Ŝadnego wpływu? Czy jest to moŜe działanie mocy 
szatańskich, z których szaleniec zdaje sobie sprawę? 
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Schlüsselbegriffe: deutschsprachige Literatur, phantastische Literatur, Romantik, Duplizität 
der dargestellten Welt. 
Słowa kluczowe: literatura niemiecka, literatura fantastyczna, romantyzm, dualizm świata 
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presented. 



MAŁGORZATA DUBROWSKA 
POLEMIKA Z MITEM ANTYFASZYSTOWSKIM. DEMONTAś SPOŁECZNO-
KULTUROWYCH STRATEGII NIEPAMIĘCI W NOWELI „WIR TÖTEN STELLA“ 
MARLEN HAUSHOFER 
 
S t r e s z c z e n i e 
Autorka artykułu, analizując ukazane w noweli strategie wypierania nazistowskiej winy w 
społeczeństwie Austrii, za punkt wyjścia obiera przemyślenia Herfrieda Münklera, który w 
tomie Die Deutschen und ihre Mythen (2011) pisze o róŜnym sposobie instrumentalizacji 
przeszłości. Münkler w kontekście powojennej rzeczywistości austriackiej mówi – powołując 
się na socjologa Rainera M. Lepsiusa – o tzw. eksternalizacji narodowego socjalizmu w 
Austrii, rozumianej jako przeniesienie odpowiedzialności na Niemców oraz postrzeganie 
siebie jako pierwszej ofiary nazizmu. Przekonanie, Ŝe Austriacy są pierwszą ofiarą Hitlera 
(Anschluss 1938) jest obecne w zbiorowej świadomości Austriaków po lata siedemdziesiąte 
XX wieku. Opublikowana w 1958 r. (dwadzieścia lat po przyłączeniu Austrii do Rzeszy) 
nowela Wir töten Stella zapoczątkowuje linię krytycznego spojrzenia na nazistowską 
przeszłość i winę Austrii, dokonywanego przede wszystkim przez autorów kobiecych (np. 
Bachmann, Frischmuth, Mitgutsch, Streeruwitz, Jelinek). Ukazanie społecznej pozycji 
kobiety, jej wyobcowania w patriarchalnym agresywnym świecie rządzonym przez męŜczyzn 
stanowi punkt wyjścia tych rozwaŜań. Haushofer zauwaŜa powiązanie zachodzące między 
procesami rodzinno-społecznymi a politycznymi. Antycypując dyskusję o faszyzmie w 
Austrii, w sposób metaforyczny przedstawia jej zakorzenienie w formach społecznych – w 
rodzinie. 
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Schlüsselbegriffe: Marlen Haushofer, falscher NS-Mythos, österreichische Literatur von 
Frauen. 
Słowa kluczowe: Marlen Haushofer, mitologizacja przeszłości nazistowskiej, literatura 
austriacka tworzona przez kobiety. 
Key words: Marlen Haushofer, false Nazism-myth, Austrian women writers. 
 
 
MAGDALENA O śARSKA 
„RAMBLES IN GERMANY AND ITALY IN 1840, 1842, AND 1843” MARY SHELLEY 
JAKO PRZYKŁAD PODGATUNKU „PODRÓś  WŁOSKA” O CECHACH 
DYGRESYJNYCH 
 
S t r e s z c z e n i e 
Autorka prezentuje Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842, and 1843 („Wędrówki po 
Niemczech i Włoszech w latach 1840, 1842, 1843”), autorstwa Mary Shelley, jako przykład 
podgatunku „podróŜ włoska” o cechach dygresyjnych, zgodnie z określeniem zawartym w 
tytule utworu, tj. Rambles (ang. „wędrówka”; „bezładna, chaotyczna wypowiedź”). Cechy 
gatunkowe utworu omawiane są na tle ówcześnie obowiązujących konwencji 
podróŜopisarskich, w odniesieniu do wybranych tendencji kulturowych oraz aspektów 
weryfikowalności doświadczenia podróŜy. 
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MAREK JAKUBÓW  
MIASTO GRANICZNE PRZEMYŚL 
S t r e s z c z e n i e 
 
W niemieckojęzycznych relacjach z podróŜy do Europy środkowowschodniej (Dohrn, 
Hürlimann, Pollack, Findeisen) Przemyśl jest miejscem heterotopicznym, łączącym elementy 
przeszłości i teraźniejszości. Decyduje o tym połoŜenie miasta na granicy Unii Europejskiej, 
jego terytorialnie wyizolowany charakter, który nadają mu powstałe w okresie I wojny 
światowej umocnienia forteczne, oraz synkretyzm występujących w nim form. Zacieranie 
granicy między współczesnymi impresjami i wzorcami literackimi (m.in. E. Franzos) słuŜy 
odkrywaniu zapomnianego regionu, a przy tym równieŜ refleksji nad współczesnym modelem 
wielokulturowości. 
 

Streścił Marek Jakubów 
 
Schlüsselbegriffe: Grenzraumliteratur, Galizien. 
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PIOTR MAJCHER 
GMINY W AUSTRII I W POLSCE – UJĘCIE PORÓWNAWCZE 
 
S t r e s z c z e n i e 
Niniejszy artykuł przedstawia w ujęciu komparatystycznym strukturę oraz funkcjonowanie 
gmin w Austrii oraz w Polsce. Na podstawie odpowiednich przepisów austriackich i polskich 
aktów prawnych autor prezentuje zadania, które naleŜą do właściwości gminy, ukazuje 
kompetencje organów gminnych oraz określa sposoby sprawowania nadzoru nad 
działalnością gminy w obydwu państwach. Artykuł wskazuje ponadto na podstawowe 
podobieństwa i róŜnice wynikające z ukształtowania przez austriackie i polskie przepisy 
prawne sposobu funkcjonowania gminy w strukturze państwa oraz próbuje odpowiedzieć na 
pytanie, w jakim stopniu federacyjna forma Republiki Austrii oraz unitarna forma 
Rzeczypospolitej Polskiej wpływają na ukształtowanie zasad określających działalność gmin 
istniejących w tych państwach. 
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