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Drodzy Czytelnicy!
Owocny rok zbliża się ku końcowi. Owocny zarówno 
w kontekście naszej indywidualnej studenckiej cięż-
kiej pracy, jak i wspólnego działania Kult(ur)owego 
Koła Naukowego. Obok organizacji VII edycji ogól-

nopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej 
dla studentów i doktorantów pod hasłem: NIEWY(ob)
RAŻALNE, która odbyła się 21-22 maja w Instytucie 
Filologii Germańskiej UAM, przyszło nam również 
wyjechać do Bawarii w ramach stypendium DAAD. 
Zwiedziliśmy Monachium i Norymbergę oraz udali-
śmy się na stok Obersalzberg, zdobywając przy tym 
wiedzę na temat narodowosocjalistycznego okresu 
w historii Niemiec, ale również wspaniale się bawiąc. 
Obszerniejsza relacja pojawi się w kolejnym numerze 
gazety!
Chciałbym podziękować wszystkim autorom tekstów 
dla czasopisma Pod Jednym DACH-em, dzięki któ-
rym możliwe jest wydanie jego już 5. numeru. Zachę-
cam wszystkich do dzielenia się swoimi relacjami oraz 
przemyśleniami i kształtowania tym samym naszego 
dzieła. Zapraszam do lektury!

Vademekum für berufliche Interaktion 
zwischen Polen und Deutschen 

Im Zuge der Globalisierung sowie der internationalen 
Wirtschaftszusammenarbeit treffen tagtäglich mehrere 
Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander. Da-
her soll im DaF-Unterricht immer mehr Wert nicht nur 
auf die Vermittlung der fremden Sprachen gelegt wer-
den, sondern man sollte auch den Lernenden beibringen, 
effektiv und angemessen in interkulturellen Situationen 
zu kommunizieren. Als Studentin der deutschen Philo-
logie hatte ich die Möglichkeit, in Berührung mit der 
Berufswelt unseres westlichen Nachbarn zu kommen. 

Um ehrlich zu sein, es waren keine Prestigetätigkeiten. 
Sie lüfteten mir aber den kleinen Schleier des Geheim-
nisses, wie sich die deutschen Kommunikations- und 
Umgangsformen sowie die Etikette von den polnischen 
unterscheiden. Ich hatte das Glück, unter anderem im 
Heide Park Resort in Soltau, im Heidelberger Schloss 
während des Lichterfestes und auch in der Mercedes-
Benz Arena in Stuttgart zu arbeiten, wobei ich zufälli-
gerweise erstes Mal in meinem Leben die polnischen 
Fußballspieler Błaszczykowski und Piszczek live sah 
(es spielten VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund). 
Ich bin jedoch leider keine Expertin im Bereich der in-
ternationalen Beziehungen, aber ich möchte Euch, liebe 
LeserInnen, sehr gerne meine Erfahrungen mitteilen.
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Memoiren einer berufstätigen Austauschstu-
dentin 
Zu Beginn möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. 
Im vierten Semester des Bachelorstudiums schloss ich 
ein Auslandssemester in Mannheim ab. Außer Univer-
sitätspflichten, vielen „Stammtischen“ sowie Partys, 
fand ich auch die Zeit für zwei Teilarbeitsstellen. Be-
vor man jedoch eingestellt wird, muss man sich selbst-
verständlich bei dem Bewerbungsgespräch melden. 
Da für die Deutschen die Pünktlichkeit als eine sehr 
wichtige Eigenschaft vorkommt, wollte ich natürlich 
in ein schiefes Licht nicht geraten, bin ich daher ein 
wenig früher gekommen... Genauer gesagt - 5 Minu-
ten. Da stehe ich vor der Tür und klingle. Sie wird vom 
Vorsitzenden geöffnet. Erster Gedanke: wie soll ich 
ihn jetzt begrüßen und mich vorstellen? In Polen gilt 
nämlich die Begrüßungsreihenfolge: Geschlecht, Po-
sition, Alter, in Deutschland demgegenüber: Position 
und Alter, wobei auf das Geschlecht kein großer Wert 
gelegt wird. Da ich glücklicherweise wie angewurzelt 
da gestand, kam Dank meiner Zögerung ein Wink des 
Vorgesetzten. Der erste Versuch gelingt selten, dachte 
ich und höre meinen künftigen Arbeitgeber sprechen: 
„Frau Nowak, Sie sind zu früh gekommen, ich werde 
doch noch meine fünf Minuten Pause genießen.“ Ich 
bin im Wartezimmer geblieben. Da die Tür zum Büro 
des Vorgesetzten offen war, habe ich ihn sitzen sehen, 
wobei er ständig nach seiner Uhr geschielt hat, um die 
Zeit zu messen.

Interkulturelle Kommunikation im Beruf - 
Vademekum
Um die Gelegenheit zu nutzen, möchte ich noch gerne 
einige weitere Umgangs- und Kommunikationsfor-
men der Deutschen erwähnen, mit denen ich mich im 
Zuge meines Berufslebens bekannt machte, und die im 
Kontakt mit der polnischen Kultur Missverständnisse 
hervorrufen können. Die Trennung zwischen Berufs- 
und Privatleben ist für unsere westlichen Nachbarn 
von großer Bedeutung. Aus diesem Grund ist man 
sowohl in einem Geschäfts-, als auch Privatgespräch 
mit dem Vorgesetzten auf Duzen nicht angewiesen. 
Man sollte auch bei der Themenauswahl vorsichtig 
sein. Die Berührung der Erfolgs- oder Krankheitsge-
schichten, Finanzen, Beziehungs- und Familienprob-
leme, die als Tabu-Themen zu bezeichnen gelten, ist 
eher zu vermeiden. Anhand der oben genannten Ge-
schichte kann man zu dem Schluss kommen, dass es 
nicht angezeigt ist, sowohl zu spät, als auch vor der 
vereinbarten Zeit zu kommen. Bei privaten Einladun-
gen bringt man die Gastgeber in Stress und Hektik. 
Bei Geschäftsbeziehungen kann es vorkommen, dass 
der Einladende, selbst wenn er schon Zeit hätte, seinen 
Gast warten lässt, um die Bedeutung seiner eigenen 
Position zu unterstreichen. Schlau wäre auch, sich mit 
der Ansprache und Begrüßungsreihenfolge vor einem 
deutsch-polnischen Geschäftstreffen vertraut zu ma-
chen. Die in Polen übliche persönliche Ansprache des 
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Gesprächspartners mit dem Titel, z. B. Panie prezesie, 
usw., verwandelt sich im Deutschen in eine Variante, 
unbedingt mit dem Nachnamen. Wenn die Beziehung 
vertrauter geworden ist, wird der Gesprächspartner mit 
Sie plus Vorname angesprochen: Susanne, und nicht, 
wie in Polen „Pani Susanne“.
Zum Schluss wäre sinnvoll, darüber nachzudenken, 
ob die Vermittlung der interkulturellen Kompetenz im 
DaF-Unterricht ausreichend ist, um, die kulturellen Dif-

ferenzen beachtend, kommunikativ im Berufsleben zu 
praktizieren. Wenn man sowohl den wirtschaftlichen, 
als auch sozialen Erfolg erzielen möchte, wird deutlich, 
dass die Beherrschung der jeweiligen Landessprache 
lediglich eine Voraussetzung ist. Daher um bewusst 
und selbstsicher bei Geschäftstreffen wahrgenommen 
zu werden, ist die Aneignung der interkulturellen Kom-
petenz eine unvermeidliche Relevanz.

Monika Nowak

Nicht nur zur Oktoberfestzeit 

Mit tiefem, hochgeschlossenem, Herz- oder Balkonett-
ausschnitt, mit Schößchen oder Rüschen, knielang oder 
mini – so gibt es verschiedene Variationen des weltbe-
kannten, besonders von Damen in Bayern und in Öster-
reich getragenen Trachtenkleids – Dirndls. Ursprüng-
lich nur von Landmädchen getragen, gilt es heutzutage 
als Markenzeichen alpenländischer Kultur. Das Dirndl 
ist ausgezeichnet – bequem, federleicht, mit kräftigen 
Farben und sehr weiblich. Besonders während des 
größten Volksfestes, wie zum Beispiel Oktoberfestes 
lassen sich Frauen in diesem Outfit beobachten. Aller-
dings ist das Dirndl für jede Frau geeignet, die sich mit 
deutscher Volkskultur identifizieren will. 
Das Wort „Dirndl“, verkleinert von „Dirn“ meinte ei-
gentlich im Bairischen ein junges Mädchen. In einigen 
Regionen wurde als „Dirn“ eine Frau niederen Standes 
bezeichnet. Ihre Schürze mit meistens baumwollener 
Bluse mit geschlossenem Kragen und mit einem mit 
Ornamenten gezierten Mieder wurde als Dirndlkleid 
bezeichnet. Dieses Kleidungsstück galt als ein Attri-
but eines Landmädchens. Allerdings wurde ab den 19. 
Jahrhundert das Dirndlkleid zu einem Modephänomen. 
Die adeligen Frauen trugen diese Kleider während ihres 
Sommerurlaubs auf dem Lande in Bayern, um sich an 
die ländliche Umgebung anzupassen. So wurde diese 
Mode in die Städte übertragen und zugleich zum Sym-
bol alpenländischen Trachts.
In der Zeit des Nationalsozialismus definierte Getrud 
Pesendorfer, die Reichsbeauftragte für das deutsche 
Trachtenwesen und Leiterin der Mittelstelle Deutsche 
Tracht der NS-Frauenschaft das klassische Dirndl neu. 
Ihr Ziel war es, das Kleid zu „entkatholizieren“ und 
von „fremden Einflüssen zu befreien“. Das Dirndl wur-
de zum Propagandakleid. Es sollte die Prächtigkeit des 
deutschen Volkes wiedergeben und zugleich mit der Zeit 

gehen. Pesendorfer stellte sowohl den alpenländischen 
als auch deutschen Frauen in ihrem Buch „Neue Deut-
sche Bauerntrachten Tirol“ ihre Vorstellungen über das 
Dirndl dar: „Schnürleiber, tieffaltige, zentnerschwere 
Röcke, Ungetüme von Hauben werden unsere Bäuerin-
nen nicht mehr belasten.“ Somit entfernte Pesendorfer 
den geschlossenen Kragen und legte den Ausschnitt 
frei. Die langen Ärmel wurden abgeschnitten, die Tail-
le geschnürt und geknöpft. Das Mieder zierten die der 
Blut-und-Boden-Ideologie angemessenen Vogelpaare, 
Lebensbaum und –rad. Mit dem neuen Schnitt wirkte 
das Dirndl von nun an erotischer.
Bei der gegenwärtigen Variante Dirndls sind die von 
Pesendorfer eingeführten Neuerungen, wie geschnür-
te Taille und Ausschnitt behalten. Das Kleidungsstück 
bilden eine Bluse, das unterhalb der Brust endet, ein 
Mieder, das die Taille betont, ein hoch an der Taille an-
gesetzter Rock mit Länge je nach den Präferenzen der 
Tragenden und Schürze. Das gesamte Outfit krönt eine 
Satinschleife. Nicht ohne Bedeutung ist ihre Platzie-
rung, weil die Schleife den Beziehungsstatus der Frau 
bezeichnet. Gebunden an der vorderen, linken Seite 
deutet darauf, dass die Frau verlobt oder verheiratet ist. 
Die Frauen mit der Schleife an der rechten Seite haben 
schon einen Mann im Herz geschlossen. Die Platzie-
rung in der Mitte bedeutet, dass die Frau Jungfrau ist. 
Die Witwen dagegen binden ihre Schleifen hinten. 
Nicht nur zur Oktoberfestzeit gewinnt die Dirndlkul-
tur an der Aufmerksamkeit, sondern sie ist allgegen-
wärtig, wenn man an die deutsche Volkskultur denkt. 
Das Dirndl, mit zwar züchtigem, aber verführerischem 
Charakter gewinnt die Herzen der Frauen (und Män-
ner! ) aus allen Ecken der Welt. Vielfalt an Farben 
und Schnitten lässt das einzige Stück nicht wählen. 
Man kann also behaupten, dass das Dirndl eigentlich 
ein deutsches Symbol der Weiblichkeit ist. 

Aleksandra Danielek
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Sprawiedliwość, ale czyja?

Zbrodnia, która zostaje ukarana to obraz idealny, 
ale nie zawsze możliwy do osiągnięcia. Wymierzane 
przestępcom w sądach kary bywają dezaprobowane 
przez osoby, które uważają je za zbyt łagodne. Spo-
łeczeństwo domaga się sprawiedliwości, ale na czym 
ma ona polegać? Jak miałaby wyglądać idealna kara, 
którą uznałoby za odpowiednie zadośćuczynienie? 
Do rozważań nad problemem sprawiedliwości zmu-
sza jeden z odcinków bardzo dobrze znanego serialu 
,,Black Mirror’’, który dzięki niekonwencjonalnym po-
mysłom stał się znany na całym świecie. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że jeśli jest to serial to przedstawione w 
nim problemy nie są problemami istotnymi, ponieważ 
serial kojarzy nam się z definicji z lekką i przyjemną 
formą rozrywki. Nie zawsze jest to jednak regułą, co 
udowadnia ta brytyjska produkcja. Ukazuje ona życie 
człowieka w erze wysokorozwiniętej technologii, do 
której nie jest nam wcale tak daleko jak mogłoby się 
nam wydawać. 
Odcinek, który porusza kwestię sprawiedliwości i kary 
to ,,White Bear’’. Fabuła skupia się wokół kobie-
ty, która budzi się rano i nie pamięta nic ze swojego 
życia. Co gorsze – nikt nie potrafi jej pomóc, prawie 
wszyscy ludzie, których spotyka jak zahipnotyzowani 
wpatrują się w ekrany swoich smartfonów nie zwraca-
jąc nawet uwagi na fakt, że kobieta jest ścigana przez 
dziwną postać w masce, która zdaje się próbować ją 
zabić. Spotyka jedynie dwie osoby, które zachowują 
się względnie normalnie i także uciekają przed dziw-
nie zachowującym się tłumem. Jednak wszystko oka-
zuje się wielką farsą – bohaterka dowiaduje się, że  
w rzeczywistości zamordowała dziecko i wszyst-
ko to, co przeżywa jest formą kary za ten czyn. Do-
wiadujemy się, że osoby, które ją ścigają oraz ci, 
którzy zdają się być przyjaźnie nastawieni to akto-
rzy, którzy codziennie odgrywają te same role. Tłum 
gapiów to natomiast zwykli ludzie, którzy odwie-
dzają park sprawiedliwości, ponieważ tak właśnie 
nazwano to miejsce. Mają oni obserwować mękę 
skazanej i jednocześnie dobrze się przy tym bawić.  
Codzienne odbywanie takiej kary jest możliwe dzięki 
nowoczesnej technologii. Kobieta każdego wieczora 
podpinana jest do elektrod, które nie dość, że służą jako 
narzędzie tortur to dodatkowo usuwają wspomnienia 
bohaterki, przez co każdego ranka budzi się nie ma-
jąc pojęcia kim jest i nie pamiętając swojej przeszłości. 
W ten sposób historia rozpoczyna się od nowa i tak po-
wtarza się każdego dnia.
Czy taka forma sprawiedliwości jest sprawiedliwa?
Po obejrzeniu całości nasuwają się nam pytania doty-
czące takiej kary. Czy rzeczywiście jest ona sprawiedli-
wa i dlaczego taki pomysł przyszedł twórcom w ogóle 
do głowy? Na drugie pytanie odpowiedź wydaje się 
być prostsza niż na to pierwsze. Nie od dziś wiadomo, 
że bardzo często kary wymierzane przez sądy bywają 

ostro krytykowane, szczególnie przez osoby poszko-
dowane. Więźniowie żyją w warunkach lepszych niż 
nie jeden przeciętny człowiek. Głośno było chociażby 
jakiś czas temu o procesie Andresa Breivika, norwe-
skiego terrorysty, który skarżył się na nieludzkie wa-
runki w więzieniu i wytoczył nawet proces państwu 
ze względu na ten fakt. Dla przeciętnego Kowalskie-
go szokującym i zarazem niesprawiedliwym jest, iż 
wspomniane złe warunki to chociażby brak dostępu 
do internetu czy też zbyt niskie kieszonkowe. Takich 
przypadków możnaby było na pewno podać więcej. 
Nic zatem dziwnego, że społeczeństwo często oburza 
się na wymiar sprawiedliwości i uznaje, że warunki 
w więzieniach przypominają wczasy, a nie prawdzi-
wą karę. Być może dlatego twórcy serialu wpadli na 
pomysł parku sprawiedliwości, w którym winna mor-
derstwa kobieta nie zaznaje takiego luksusu jakim dla 
niej mogłoby być przesiadywanie w celi więziennej,  
a jest wręcz torturowana i jej strach ma służyć rozryw-
ce innych osób. W ten sposób jej kara może być odbie-
rana przez społeczeństwo za w pełni zasłużoną karę za 
popełnioną zbrodnię. W końcu pomysł twórców serialu 
można potraktować jako pewną alternatywę wobec dzi-
siejszego wymiaru sprawiedliwości, który niestety nie 
jest nieomylny podobnie jak ludzie, którzy się na niego 
składają. 
Rodzi się kolejne pytanie, które wydaje się być równie 
istotne. Czy taka kara rzeczywiście jest sprawiedliwa? 
Nie ma wątpliwości, że bohaterka ponosi konsekwen-
cje swoich czynów, ale czy taki sposób jest słuszny? 
Przede wszystkim czy odbywanie kary w sytuacji, kie-
dy nie wiadomo za co zostaje się ukaranym ma sens? 
Z definicji kara jest czymś, co powinno służyć zniechę-
ceniu jednostki do ponownego zachowania niezgodne-
go z prawem. Dlatego też w tym przypadku możnaby 
się zastanawiać, czy taki sposób wymierzania sprawie-
dliwości jest skuteczny i spełnia swoje główne zadanie. 
Pomimo, że kobieta pod koniec dnia dowiaduje się, 
czego się dopuściła i za co spotyka ją tak okropna tor-
tura, to nie można przypuszczać, że będzie to bodziec, 
który pozwoli jej rozważyć, jakiego czynu się dopu-
ściła. Przyglądając się jej początkowym cierpieniom 
ma się raczej wrażenie, że to ona stała się ofiarą, a inni 
ludzie oprawcami. Nawet kiedy widz dowiaduje się, 
że jest to kara to raczej jej współczuje aniżeli uznaje 
to, co ją spotyka za zasłużone. Właśnie to powoduje, 
że człowiek wyznający podobne zasady moralne do 
naszych nie uzna obserwowanego biegu zdarzeń za 
sprawiedliwy, a raczej za wynaturzenie wymiaru spra-
wiedliwości. Jednak nie jest to regułą, ponieważ nasze 
postrzeganie jest motywowane zasadami panującymi 
w naszym środowisku. Każda inna kultura może mieć 
inne spojrzenie na tą kwestię, co czyni, że jednoznacz-
na odpowiedź na pytanie, czy kara kobiety jest spra-
wiedliwa, jest niemożliwa.
Zanik człowieczeństwa?
Ostatnia kwestia, która osobiście mną wstrząsnęła po 
obejrzeniu ,,White Bear’’ to kwestia naszego człowie-
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czeństwa. Przede wszystkim dotyczy to tłumu gapiów, 
którzy przychodzą do parku sprawiedliwości niczym 
do ZOO i nie widzą nic złego w obserwowaniu całe-
go widowiska. Kobieta stała się dla nich rzeczywiście 
kimś w rodzaju zwierzęcia, choć w dobie dużej dbało-
ści o prawa zwierząt nawet to porównanie wydaje się 
nie być wystarczające. Osób przybywających do parku 
sprawiedliwości jest wiele, a co szokujące są wśród nich 
także dzieci. Każdy uczestnik ,,show’’ bierze udział we 
wcześniejszej instrukcji dotyczącej zachowania wobec 
kobiety. Przede wszystkim nie można z nią rozmawiać 
i należy zachować odpowiedni dystans. Najważniejszą 
zasadą jest jednak, jak się dowiadujemy, dobra zabawa, 
co zadowolony tłum przyjmuje z aprobatą. 
Co mnie w tym zszokowało? Przede wszystkim czer-
panie przyjemności z cierpienia bohaterki. Świadczy to 
w dużej mierze o tym jak bardzo zaciera się dla nas 

granica pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Zachowanie 
tych ludzi, którzy w pewien sposób stali się oprawca-
mi, ukazuje jak bardzo jesteśmy w stanie samodzielnie 
przesunąć granice naszej moralności owładnięci chęcią 
sprawiedliwości wymierzanej na własną rękę. 
Parki sprawiedliwości – utopia czy nieodległa przy-
szłość?
Czy pomysł przedstawiony w ,,Black Mirror’’ to al-
ternatywna wizja rzeczywistości czy raczej pokaza-
nie nam, do czego zmierzamy? Czy jest możliwe, by 
takie parki sprawiedliwości rzeczywiście powsta-
ły? Sama wolałabym, aby pozostała to utopijna wi-
zja, jednak historia ludzkości pokazuje, że wcale nie 
musi tak być. Człowiek jest zdolny do okrucieństwa,  
o którym wielu pewnie nawet się nie śniło, więc jest 
także zdolny do realizacji takiego pomysłu.

Judyta Wolniaczyk

Wiener Kaffeehauskultur 
– damals und heute

Wien – bekannt für Sisi, Sachertorte und die wun-
derschöne Ringstraßenarchitektur. Stadt der Denker 
und Künstler, Zentrum der Sezession und heute – ein 
beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Ich 
war schon in die Stadt verliebt gewesen lange bevor 
ich erfuhr, dass ich dort ein ganzes Jahr im Rahmen 
von ERASMUS verbringen werde. Einem Phänomen 
wollte ich währenddessen unbedingt auf den Grund 
gehen – der berühmten Kaffeehauskultur, die seit 2011 
zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört.

Die Geschichte der Kaffeehäuser
Kaffee trinkt man mittlerweile in ganz Europa – die 
spezifischen Etablissements, wo man diesen bestellen 
kann, sehen jedoch überall anders aus. Das heiße Boh-
nengetränk hat in der österreichischen Hauptstadt eine 
besonders lange Geschichte. Eine Legende besagt, dass 
die Wiener schon nach der zweiten Türkenbelagerung 
am Ende des 17. Jahrhunderts die Bohnen, die sie erst 
für Kamelfutter hielten, gefunden hätten und später 
auch auf die Idee gekommen seien, daraus ein Getränk 
zu bereiten. Obwohl diese Geschichte nicht gänzlich 
wahr ist, fängt die Karriere des Kaffees tatsächlich 
schon 1685 an, als ein gewisser Johannes Theodat das 
erste Wiener Kaffeehaus eröffnete.

„Das verlängerte Wohnzimmer“
Die Wiener fanden rasch Gefallen an dem neuen Ge-
tränk, sodass das Kaffeehaus schnell zu einer Institu-
tion wurde. Der Höhepunkt der Beliebtheit erlangte es 
am Anfang des 20. Jahrhunderts, als zahlreiche Schrift-
steller, Politiker und Intellektuelle das Kaffeehaus zu 
ihrem zweiten Wohnzimmer machten, sich dort trafen, 

diskutierten, arbeiteten und von dem vielfältigen Ange-
bot an nationaler und internationaler Presse Gebrauch 
machten. Berühmte Wiener Kaffeehausbesucher waren 
unter anderen Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, 
Gustav Klimt, Egon Schiele und Leo Trotzki. Stefan 
Zweig, ebenfalls ein großer Anhänger des Phänomens, 
äußerte sich in „Die Welt von Gestern“ so über das Kaf-
feehaus: „Es stellt eine Institution besonderer Art dar, 
die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist. Es 
ist eigentlich eine Art demokratischer, jedem für eine 
billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder Gast 
für diesen kleinen Obolus stundenlang sitzen, diskutie-
ren, schreiben, Karten spielen, seine Post empfangen 
und vor allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen 
und Zeitschriften konsumieren kann. Täglich saßen wir 
stundenlang, und nichts entging uns.“
Besonders beliebt unter den Schriftstellern war das 
Café Griensteidl, das von Schnitzler als „Hauptquar-
tier der jungen Literatur“ bezeichnet wurde. Dort trafen 
sich von Hofmannsthal, Salten und Bahr, Vertreter der 
literarischen Gruppe Jung-Wien. Im Zuge der Umge-
staltung des Michaelerplatzes musste das Gebäude, in 
dem sich das Café befand, jedoch abgerissen werden 
und so zogen die Besucher ins Café Central um. Zu den 
dortigen Stammgästen zählten Sigmund Freud, Adolf 
Loos, Franz Kafka, Robert Musil und Peter Altenberg. 
Letzterer belegt, wie sehr die Metapher vom „verlän-
gerten Wohnzimmer“ zutrifft – er soll das Café Central 
als seine Wohnadresse angegeben haben. 

Etwas Besonderes
In den 1950er Jahren nahm die Zahl der Wiener Kaf-
feehäuser ab, da ein neuer Trend die Stadt eroberte: Es-
presso-Bars. Zum Glück blieben viele der traditionellen 
Institutionen mit all ihren Eigenarten bis heute erhalten 
– denn es gibt vieles außer einer großen Presseauswahl, 
dass ein Wiener Kaffeehaus von einem gegenwärtigen 
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Café unterscheidet. Zum einen: der typische Einrich-
tungsstil. Oft sieht man Thonet-Sessel, Tische mit Mar-
morplatten, plüschige Sitzecken mit an der Wand ent-
langlaufenden Spiegeln und kleinen Lampen, die den 
Innenräumen eine gewisse Gemütlichkeit verleihen. 
Außerdem: wer einen Cappuccino bestellen möchte ist 
in einem Wiener Kaffeehaus fehl am Platz. Die Kaf-
feebezeichnungen sind anders und sagen einem Unkun-
digen auch nicht viel über die Zusammensetzung des 
Getränks. So ist ein Einspänner ein kleiner Mokka mit 
Schlagsahne, ein Fiaker ein großer Mokka mit einem 
Schuss Rum und ein Kapuziner ein schwarzer Kaffee 
mit flüssiger Sahne. Zu den Klassikern gehören die be-
rühmte Melange (je ein Teil Milch und Kaffee und eine 
Portion Milchschaum), der kleine Braune (ein Mokka 
mit etwas Milch oder Sahne) und der kleine Schwarze 
(ein Mokka; wird in einer kleinen Tasse serviert). Viele 
Kaffeehäuser bieten auch Eigenkreationen an, die nur 
dort bestellt werden können – zum Beispiel der Maria 
Theresia Kaffee im Café Sacher, der mit Orangenlikör 
und Schlagsahne verfeinert wird. In einem typischen 
Kaffeehaus wird der Kaffee immer mit einem Glas 
Wasser auf einem Serviertablett gereicht. 
In einem Wiener Café kommen jedoch nicht nur Kaf-
feeliebhaber auf ihre Kosten – man kann auch aus einer 
reichen Auswahl an Desserts und Torten bestellen, die 
meist vor Ort zubereitet werden. Mancherorts werden 
auch Eierspeisen, belegte Brote oder gar ganze Früh-
stücksmenüs serviert. Darunter ist mit Abstand das 
Opulenteste - das Sisi-Frühstück im Café Gloriette. Für 
den stolzen Preis von 34€ wird nicht nur die wunderba-
re Sicht über die Schönbrunner Schlossanlage und Wien 
geboten, sondern auch ein vollgeladenes Buffet mit al-
lerlei Wiener Spezialitäten, Prosecco und dem einzigar-
tigen Guglhupf mit kandierten Veilchen – das alles mit 
musikalischem Hintergrund, der jedes Wochenende auf 
andere Weise die Ohren der Gäste beglückt. 

Kaffeehauskultur heute
Heutzutage ist ein wachsendes Interesse an traditio-
nellen Kaffeehäusern bemerkbar – hauptsächlich unter 
Touristen. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die 
Einheimischen keine Kaffeehäuser mehr frequentieren, 
jedoch meiden sie vielleicht touristische Hot-Spots und 
bevorzugen etwas weniger bekannte Orte. Beliebt sind 
bei Touristen sicherlich das Café Sacher, mit seiner ori-
ginalen Sachertorte, und das Café Central, mit seinen 
gewölbten Decken und den legendären Stammgästen. 

Beide Institutionen werden auch von Wienern besucht, 
die dort gerne Kuchen und Torten essen oder mitneh-
men.
Den authentischen Kaffeehauscharme mitsamt seines 
Zigarettenrauchs und des etwas abgenutzten, weil seit 
1912 nicht veränderten Mobiliars, findet man im Café 
Hawelka wieder. Dieses wurde 1939 gegründet und hat 
noch heute den Ruf eines Künstlercafés. Zu den ehema-
ligen Stammgästen zählen unter anderen Friedensreich 
Hundertwasser und Gerhard Rühm. Die Spezialität des 
Hawelka sind die Buchteln, die nach dem Rezept der 
böhmischen Schwiegermutter der verstorbenen Eigen-
tümerin zubereitet werden. 
Beliebt ist unter Schauspielern wie Einheimischen zu-
gleich das Café Landtmann, das sich gleich neben dem 
Burgtheater befindet. Wegen seiner günstigen Lage 
werden dort auch oft Pressekonferenzen organisiert. 
Früher tranken dort Sigmund Freud, Marlene Diet-
rich und Romy Schneider Kaffee, heute tun es zahl-
reiche Politiker und Journalisten. Man findet da aber 
auch Touristen oder Wiener, die etwa in einem großen 
Wintergarten ihren Platz nehmen und den Ausblick ge-
nießen möchten. 
Etwas abseits, weil nicht im 1. Bezirk, befindet sich das 
Café Jelinek. Eher von Wienern als Touristen besucht 
bietet es alles, was ein gutes Kaffeehaus bieten sollte: 
eine gemütliche Atmosphäre, guten Kaffee und exzel-
lente Desserts. Das Café wurde dank den ehemaligen 
Eigentümern – dem Ehepaar Knapp – zum Lieblings-
lokal von Schauspielern und normalen Kaffeetrinkern 
zugleich. Um die Person von Maria Knapp reihen sich 
viele Anekdoten. So solle sie eine Zeit lang nicht nur 
Hunden, aber auch Kleinkindern den Zutritt verboten 
haben; manchen Gästen deren Wünsche von den Au-
gen abgelesen haben und solche, die telefonierten oder 
ihren Kaffee zu schnell genießen wollten schlicht igno-
riert. Letztes führte sogar dazu, dass eine Tafel ange-
bracht wurde, die bis heute verkündet „Wer’s eilig hat, 
wird hier nicht bedient“.

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass die Kaffeehaus-
kultur damals wie auch heute eine große Bereicherung 
für die Wiener Kultur ist und jedes der traditionellen 
Kaffeehäuser seinen eigenen Charme und Stammgäste 
hat, sodass sich ein Besuch sicherlich lohnt – nicht nur 
wegen des guten Kaffees. 

Marta Gomolla
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Historyczny Lipsk

Dzięki stypendium Erasmus+ miałam przyjemność 
spędzić semestr zimowy w Saksonii, studiując na 
Uniwersytecie Lipskim. Lipsk to jedno z najciekaw-
szych miast w Niemczech oraz świadek przełomo-
wych wydarzeń historycznych i życia znamienitych 
osób takich jak Jan Sebastian Bach czy Johann Wol-
fgang von Goethe. Teraz, póki wspomnienia z Lipska 
jeszcze nie wyblakły, chciałabym przybliżyć wam hi-
storię tego niezwykłego miasta i podzielić się tym, co 
najbardziej mnie urzekło.

Rys historyczny
Historia Lipska jako miasta rozpoczyna się w roku 1165, 
kiedy to przyznano mu prawa lokacyjne i przywileje 
handlowe, które zapoczątkowały prężny rozwój miasta. 
W 1409 roku dzięki bulli papieskiej książęta z dynastii 
Wettynów ufundowali Uniwersytet Lipski - drugi po He-
idelbergu uniwersytet na ziemiach niemieckich. Na prze-
strzeni wieków w jego murach studiowało wiele znamie-
nitych osobistości, m.in. Gottfried Wilhelm von Leibniz, 
Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Nietzsche, Johann 
Wolfgang von Goethe, Robert Schumann, Richard Wa-
gner i Angela Merkel. W 1417 roku Lipsk włączono do 
Marchii Miśnieńskiej, którą po kilku latach wcielono do 
rządzonego przez dynastię Wettynów Elektoratu Sakso-

nii. Miasto nieprzerwanie rosło w siłę , o czym świadczy 
fakt, że w 1497 roku cesarz Maksymilian I potwierdził 
prawo do organizowania tzw. Reichmesse, czyli targów 
na skalę Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
Istnieją one do dnia dzisiejszego i cieszą się renomą w 
całych Niemczech. Ciekawe są związki miasta z Marci-
nem Lutrem, który w młodości studiował w oddalonej o 
sto kilometrów Wittenberdze i wielokrotnie odwiedzał 
Lipsk. Najważniejsza z jego wizyt miała miejsce w 1519 
roku, kiedy to podczas słynnej dysputy lipskiej rozpra-
wiał z katolickim teologiem Johannesem Eckiem, co wy-
warło znaczący wpływ na jego poglądy. Dwadzieścia lat 
później, w Zielone Świątki 1539 roku Henryk Pobożny 
wprowadził w Księstwie Saksonii protestantyzm jak reli-
gię narodową. Luter, którego zaproszono na te uroczystą 
ceremonię, wygłosił kazania w kaplicy na zamku Ple-
ißenburg oraz w Kościele św. Tomasza.. Rozwój miasta 
przerwała jednak wojna trzydziestoletnia przypadająca 
na lata 1618-1648. Ucierpiało ono bezpośrednio w sku-
tek działań wojennych, bowiem Szwedzi dwukrotnie po-
konali wojska Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego w bitwach pod Breitenfeld, które obecnie 
jest jedną z dzielnic Lipska. Po zakończeniu działań wo-
jennych miasto stopniowo odbudowywało się, pomimo 
że nawiedzały je inne klęski, takie jak epidemia dżumy 
w latach 1680-1681.
Czasy świetności Saksonii przypadają na okres pano-
wania Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, kiedy to 



10

miejsca

na mocy unii personalnej Elektorat Saksonii połączył 
się z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przez przeszło 
stulecie związki z Rzeczpospolitą były bardzo bliskie. 
W Lipsku spotykali się konfederaci barscy i przeciwni-
cy konfederacji targowickiej, tutaj również odbywały się 
przygotowania do insurekcji kościuszkowskiej. W 1807 
roku Saksonia znów związała się z częściowo odrodzo-
nym państwem polskim, nazwanym wówczas Księ-
stwem Warszawskim. Jedno z najważniejszych wyda-
rzeń historycznych związanych z miastem miało miejsce 
w październiku 1813 roku, kiedy to na polach wokół Lip-
ska rozegrała się bitwa, która zakończyła erę sukcesów 
Napoleona. W 1871 roku Lipsk znalazł się w granicach 
zjednoczonych Niemiec. Miasto przetrwało obie wojny 
światowe w stosunkowo dobrym stanie, dzięki czemu za-
chowało się wiele budowli reprezentujących architekturę 
XIX i XX wieku. Co ciekawe, naziści oficjalnie przemia-
nowali miasto na Reichmessestadt Leipzig, podkreślając 
tym samym znaczenie Lipska jako miasta targowego.
W latach 1949-1990 Lipsk znalazł się za żelazną kur-
tyną i stał się drugim największym ośrodkiem – po 
Berlinie Wschodnim - na terenie NRD. To właśnie 
w Lipsku 9 października 1989 roku modlitwy w Ko-
ściele św. Mikołaja przekształciły się w 70-tysięczną 
pokojową manifestację, która zdaniem wielu przyczy-
niła się w znacznym stopniu do upadku Muru Berliń-
skiego. Wydarzenia te upamiętnia ogromny mural na 
ścianie jednej z kamienic, położonej nieopodal dworca 

głównego. Obecnie liczba mieszkańców wynosi prawie 
600 tysięcy i rośnie ona w błyskawicznym tempie, co 
sprawia, że Lipsk jest najdynamiczniej rozwijającym 
się ośrodkiem urbanistycznym na obszarze byłego 
NRD. Ze względu na położenie geograficzne i liczne 
podobieństwa historyczne przejawiające się m.in. w ar-
chitekturze czy zamiłowaniu do murali i graffiti miasto 
konkuruje nieoficjalnie ze stolicą i coraz częściej nazy-
wane jest „lepszym Berlinem”.

Najciekawsze miejsca
Zdecydowanie największe wrażenie na osobach odwie-
dzających Lipsk robi główny gmach Uniwersytetu Lip-
skiego Augusteum wraz z przylegającym Kościołem 
Uniwersyteckim św. Pawła, mieszczące się przy Au-
gustusplatz. W czasach NRD władze komunistyczne 
nadały uniwersytetowi imię Karola Marksa, a w 1968 
roku w celu przebudowy uniwersytetu postanowiły wy-
sadzić w powietrze Augusteum wraz z Kościołem Uni-
wersyteckim św. Pawła powszechnie zwany Paulinum. 
W latach 2007-2017 Augusteum i Paulinum przebudo-
wano na wzór oryginalnej bryły uniwersytetu, a fasadę 
prawie w całości pokryto szkłem. Przy Augustusplatz 
mieszczą się również jeszcze trzy instytucje o dużym 
znaczeniu dla Lipska. Są to Opera Lipska, siedziba Or-
kiestry Gewandhaus oraz wieżowiec City-Hochhaus 
z tarasem widokowym na wysokości 142 metrów. 
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Nieco dalej, nieopodal Marktplatz i gmachu Starego Ra-
tusza, znajduje się późnogotycki Kościół św. Tomasza. 
To ogromna świątynia halowa wybudowana w latach 
1212–1222 na fundamentach starszego kościoła targo-
wego. Bryła świątyni, którą można podziwiać współ-
cześnie, pozostaje niezmienna od 1702 roku. Obecnie 
kojarzona jest przede wszystkim z działalnością Jana Se-
bastiana Bacha, który przez 27 lat pełnił tu urząd kantora, 
a po śmierci został pochowany w prezbiterium kościoła, 
a także z Thomanerchor – najstarszym chórem chłopię-
cym w Niemczech. W weekendy przy udziale Orkiestry 
Gewandhaus i Thomanerchor odbywają się tu koncerty 
muzyki organowej skomponowanej przez Bacha. 
Na południu Lipska, w pobliżu zabudowań Starych 
Targów, znajduje się Völkerschlachtdenkmal, czyli 
Pomnik Bitwy Narodów. To monumentalna granitowa 
budowla odsłonięta w 1913 roku w celu upamiętnienia 
jednej z największych bitew okresu napoleońskiego. 
We wnętrzu mieści się muzeum historyczne „Forum 
1813”, w którym można m.in. obejrzeć film o losach 
budowli na przestrzeni dziesięcioleci, przebudowach 
pomnika oraz wizytach Adolfa Hitlera i komunistycz-
nych dygnitarzy. Na szczycie budowli znajduje się nie-
wielki taras, z którego roztacza się widok na całe mia-
sto oraz wydzielony przed pomnikiem park składający 
się ze zbiornika wodnego oraz alei lipowych. 
W zachodniej części miasta rozciągają się industrialne 
zabudowania dzielnicy Plagwitz, rzadko stanowiącej 

cel wycieczek turystów odwiedzających Lipsk. Ar-
chitektura tej dzielnicy różni się od zabudowań, któ-
re znajdziemy w centrum Lipska, bowiem Plagwitz, 
a według niektórych źródeł Płachtovic lub Plachtewicz 
(nazwy wywodzące się języka starołużyckiego), sta-
nowiło do roku 1891 oddzielną miejscowość. Słynę-
ła ona przede wszystkim z przemysłu maszynowego 
i włókienniczego, o czym świadczą stare zabudowania 
fabryczne, kamienice czynszowe zamieszkiwane przez 
robotników oraz wille majętnych fabrykantów. Wiele 
budynków już odrestaurowano i przekształcono na sty-
lowe lofty i knajpki. Warto wybrać się tu na spacer po 
klimatycznych uliczkach, a latem popływać łódką czy 
kajakiem po kanałach i z perspektywy wody podziwiać 
industrialne zabudowania Plagwitz.
Lipsk to niezwykle interesujące miasto, które nosi zna-
miona historii, a jednocześnie pozostaje bardzo nowo-
czesne. Warto wybrać się tam na jednodniową wyciecz-
kę, weekendowy wyjazd, a nawet na trwającą semestr 
wymianę studencką, żeby doświadczyć jego niepo-
wtarzalnej atmosfery. Fajnie na własne oczy zobaczyć 
główny gmach Uniwersytetu Lipskiego, przespacero-
wać się klimatycznymi uliczkami Plagwitz, wysłuchać 
koncertu organowego autorstwa Bacha w Kościele św. 
Tomasza, a na koniec dnia napić się piwa w Auerbach-
keller, w którym w przerwach między zajęciami, a cza-
sem nawet w czasie zajęć bywał Goethe. 

Zofia Ziemniewicz
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Mein Besuch in Heidelberg

In den letzten Sommerferien bot mir mein Freund 
an, mit ihm nach Deutschland zu fahren und Hei-
delberg zu besichtigen. Bis dahin habe ich von der 
Stadt Heidelberg noch nichts gehört. Ich wusste nur, 
dass sie irgendwo in Baden-Württemberg liegt. 
Wir kamen in Heidelberg an einem schönen Sommertag 
an. Diese mittelalterliche Stadt, inmitten von Wäldern 
am Fluss Neckar gelegen, machte auf mich sofort einen 
großen Eindruck. Die Überreste eines Renaissance-
Schlosses, die sich über die Stadt erheben, machen das 
Stadtpanorama noch reizvoller.  Man hat den Eindruck, 
als ob die Zeit im Mittelalter stillgestanden hätte. Über-
all wimmelte es von Touristen, die die Sehenswürdig-
keiten von Heidelberg fotografierten. 
Auch wir machten uns auf den Weg, um die Schönheit 
der Stadt zu genießen. Als erstes besichtigten wir die 
Karl-Theodor-Brücke, besser bekannt als Alte Brücke. 
Sie verbindet die Altstadt mit dem Neckarufer am östli-
chen Ende des Stadtteils Neuenheim. Die Heidelberger 
Alte Brücke gilt als eines der letzten großen Beispiele 
für klassische Brückenbaukunst im Stein. Ursprünglich 
diente als Rohstoff für den Bau der Heidelberger Brü-
cke das Holz. Die Brücke wurde jedoch immer wieder 
durch Hochwasser und Kriege vernichtet. Als Antwort 
darauf, ließ der Kurfürst Karl Theodor eine Steinbrü-
cke über den Fluss bauen. Bis zum heutigen Tag ist auf 
der Stadtseite das mittelalterliche Brückentor erhalten, 
in dessen Nähe sich das Denkmal von Karl Theodor 
befindet. 
Danach gingen wir in Richtung Altstadt, die sich zwi-
schen dem Fluss Neckar und dem Hang des Königs-
stuhls innerhalb des Schlosses erstreckt. Die romanti-
schen Gassen und Plätze verleihen dem Altstadtbereich 
einen zusätzlichen Reiz. An jeder Ecke kann man reiz-
volle Bauwerke der Stadt beobachten, wie etwa das 
Gebäude der Universität oder die Heiliggeistkirche. 
Die Hauptstraße lockt dagegen viele Besucher, die in 
den zahlreichen Cafés die Atmosphäre der Altstadt ge-

nießen wollen. Nach Besichtigung der Altstadt und der 
Alten Brücke, machten wir einen Spaziergang durch 
den Philosophenweg, der als einer der schönsten Spa-
zierwege Deutschlands gilt. Der circa zwei Kilometer 
langer Philosophenweg führt auf den Heiligenberg hi-
nauf, von dem man herrliche Panoramablicke auf Alt-
Heidelberg und sein Schloss hat. 
Heidelberg hat zweifellos noch viel mehr anzubieten. 
Mich verzauberte die Stadt vor allem durch ihre wun-
derbare Atmosphäre und prächtigen Bauwerke. Ich ver-
ließ sie mit sehr schönen Erinnerungen. Ich würde je-
dem empfehlen, der eine Reise nach Deutschland plant, 
Heidelberg zu besichtigen. 

Łukasz Kubiak

Przekład literatury dziecięcej – dziecinnie 
prosty?

Bardzo, bardzo niedawno temu, za rzeką Wartą, przy 
Parku Marcinkowskiego, w budynku Collegium No-
vum, odbyła się rozmowa dwóch studentów filologii 
germańskiej. Debatując na tematy mniej lub bardziej 
błahe czy ważne, jeden z nich dopuścił się porównania 
tłumaczenia specjalistycznego z przekładem literatury 
dla dzieci, dyskryminując przy tym trudności tego dru-
giego. W związku z tym iż, dziwnym trafem, raptem rok 
temu, obroniłam tytuł licencjata w tej dziedzinie (pod 
pieczą prof. Beate Sommerfeld napisałam pracę dyplo-

mową pt. Problematyka translacji literatury dziecięcej 
analizując utwór Ericha Kästnera Das doppelte Lottchen, 
oraz jego polską wersję Mania czy Ania,  przeł. Leonia 
Gradstein oraz Janina Gillową) nie mogłam się z nim 
zgodzić. Sam temat mojej rozprawy uchyla rąbka tajem-
nicy, że przekład literatury dziecięcej dziecinnie prosty 
nie jest. Z tego powodu właśnie postanowiłam napisać 
ten artykuł. Dedykuję go tym, którzy nie dostrzegają lub 
nie doceniają umiejętności tłumacza literatury dla dzie-
ci. Co prawda nie przetłumaczyłam żadnej książki dla 
najmłodszych. Mimo wszystko, chciałabym podzielić 
się wiedzą dotyczącą teorii tłumaczenia tego gatunku 
literackiego, którą zdobyłam wertując stronnice wielu 
prac naukowych jak i artykułów badaczy, mających naj-
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większy udział w zgłębianiu tej problematyki (K. Reiss, 
G. Neumann, R. Oittinen, I. Rieken-Gerwing) w celu 
przygotowania mojej pracy dyplomowej. Temat ten 
jest ogromnie obszerny, dlatego nie sposób przytoczyć 
w tym krótkim artykule wszystkich założeń i wniosków 
specyfiki tłumaczenia literatury dla dzieci. Mam jednak 
nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, wszyscy zgo-
dzą się ze mną, że tłumaczenie literatury dziecięcej wca-
le nie jest proste.
Specyfikę tłumaczenia literatury dziecięcej można 
podzielić na aspekty kulturowe jak i językowe (styli-
styczne). Przedtem jednak nieodzowne jest zróżnico-
wanie odbiorców tekstu na dzieci oraz dorosłych, co 
ma na celu uwydatnienie dywergencji między techni-
kami i metodami, którymi powinien operować tłumacz, 
przekładając daną książkę.

Dziecko jako prototypowy odbiorca
Zanim tłumacz rozpocznie proces przekładu książki, 
w celu ustalenia prototypowego odbiorcy, musi zadać 
sobie pytania: „Dla kogo tłumaczę? Dla kogo przezna-
czona ma być ta książka?” W przypadku opowiadania 
dla dzieci, baśni czy bajki, cel danego dzieła staje się 
jasny – ma ono nauczyć najmłodszych odbiorców lite-
ratury rozróżniania dobra i zła – wykazywać zatem wa-
lory edukacyjne i wychowawcze, równocześnie bawić 
poprzez rytmikę tekstu i gry językowe. Tłumacz wciela 
się w rolę „adaptera”. Jego zadaniem jest przewidy-
wanie, jaką dzieci w danym wieku posiadają wiedzę, 
doświadczenia i umiejętności. Dodatkowo musi opano-
wać ich język, aby umożliwić im zrozumienie książki. 
Naturalnie musi przy tym być świadomy różnic sys-

temów językowych oraz dywergencji występujących 
na podłożu fenomenów obydwóch kultur: wyjściowej 
oraz docelowej.

Kulturowy aspekt w tłumaczeniu literatury dziecięcej
Realia kulturowe to codzienność danego kraju, do któ-
rej należą historia, polityka, instytucje, święta i obyczaje, 
tradycja, ale również nazewnictwo, a nawet styl ubiera-
nia się. Porównując chociażby jeden z tych aspektów, 
uwidaczniają się dywergencje pomiędzy kulturą polską 
i niemiecką. Prawdopodobnie nie muszę wspominać, że 
przekład realiów kulturowych z tekstu wyjściowego na 
tekst docelowy stawia wobec tego przed tłumaczem nie 
lada wyzwanie. Szczególnie trudne jest to jeżeli jego od-
biorcą są dzieci. W tym miejscu ogromne znaczenie ma 
aspekt kognitywny. Jaką wiedzę posiadają dzieci to jed-
no. Tłumacz musi przypuszczać, czy kilkuletni odbiorca 
przekładanego przez niego tekstu, zna zjawiska wystę-
pujące w innej kulturze. Biorąc po uwagę wiek oraz do-
świadczenie czytelników literatury dla dzieci, najczęstszą 
odpowiedzią w tej kwestii byłoby zaprzeczenie. Na tym 
etapie tłumacz ma do dyspozycji dwie możliwości. Jedną 
z nich jest egzotyzacja: „przybliżanie” czytelnika do tek-
stu. Realia kulturowe nie są w żaden sposób wyjaśniane 
czy adaptowane do kultury docelowej. Przeciwieństwem 
tego zabiegu jest domestykacja. Konsekwencją tej strate-
gii jest adaptacja, przejawiająca się w tej dziedzinie trans-
latologii jako często stosowany zabieg. 

Oryginalny tytuł – nie zawsze wierny oryginałowi
„Nie oceniaj książki po okładce” – powszechnie znane 
przysłowie. W ramach rozważania problematyki prze-
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kładu literatury dziecięcej musiano by posłać je do la-
musa. Najmłodsi czytelnicy bowiem, jeżeli mają moż-
liwość, wybierają te książki, które najlepiej prezentują 
się od strony zewnętrznej. Obrazki czy kolorystyka, te 
walory zyskują jako pierwsze uwagę dzieci. Kolejnym 
decydującym elementem wyboru książki jest jej tytuł. 
Powinien być on krótki oraz oczywiście wzbudzać 
ciekawość dzieci – łatwe zadanie dla autora. Tłumacz 
natomiast stoi pośrodku mostu, którego jednym brze-
giem jest wierność do oryginału, a drugim kreatywność 
w stworzeniu dobrze sprzedającego się, chwytliwego 
tytułu. Oryginalny tytuł analizowanego przeze mnie 
w pracy licencjackiej dzieła Ericha Kästnera brzmi Das 
doppelte Lottchen. Lottchen to zdrobniała forma imie-
nia Szarlota. Tytuł tłumaczenia to natomiast Mania czy 
Ania. tym wypadku na taśmę rzucone zostały na pierw-
szy rzut oka dwa różne opowiadania. Protagonistkami 
książki są dwie dziewięcioletnie bliźniaczki, Luise oraz 
Lotte. Każda z nich została nazwana po mamie, Luise-
lotte. Luiza i Szarlota to raczej rzadko spotykane imio-
na w Polsce. Aby zatem ułatwić dzieciom czytającym 
przetłumaczone opowiadanie Kästnera i umożliwić im 
łatwiejsze współodczuwanie z bohaterkami, tłumaczki 
wykreowały mamę Mariannę, złożenie dwóch polskich 
imion. Stąd powstał nowy, rytmiczny tytuł. 

Stylistyka w przekładzie
W przytoczonym przykładzie tytułu Mania czy Ania nie 
trudno doszukać się rytmiki oraz zastosowania gry słow-
nej. Melodyjność, długość zdań oraz styl literacki danego 
autora, z tym, który cechuje daną epokę, w żadnym wy-
padku nie powinny zostać pominięte. Cały czas mając na 
uwadze, że tłumaczy dla dziecka, tłumacz powinien po-
starać się, by odbiorca przełożonego przez niego tekstu na 
inny język, a tym samym na inną kulturę, miał taką samą 
możliwość jak czytelnik oryginału, rozpoznania danego 
aspektu stylistycznego. Dodatkowym i niemożliwym do 
zlekceważenia kryterium jest fakt, że tym najmłodszym 
dzieciom książki bardzo często czytają rodzice. Melo-

dyjność oraz rytmika tekstu mogą wtenczas stanowić 
najważniejszy bodziec odbioru. Niestety nie jest to takie 
łatwe w praktyce. Każdy kraj ma swój charakterystyczny 
system językowy, dlatego, by osiągnąć efekt zaskoczenia, 
rozpoznania gry słownej lub rymu, nie zawsze wystarczy 
tłumaczyć słowo w słowo. To na tym etapie tłumacz po-
winien wykazać się kreatywnością. 

Tekst a ilustracje
Nieodzownym elementem wielu książek dla dzieci są 
ilustracje, które czasami odgrywają taką samą lub na-
wet większą rolę w odbiorze niż sam tekst. Wpływają 
na to emocje, które są  wywoływane podczas odbioru 
bodźców wizualnych książki, a tekst dodatkowo prze-
kłada się na ich umocnienie oraz wywołanie napięcia. 
Tłumacz w tym przypadku musi być wierny nie tylko 
oryginałowi książki wyjściowej, ale także dostosować 
się do umieszczonych w niej ilustracji. W ten sposób 
umożliwia swoim młodym czytelnikom interpretowa-
nie tekstu oraz rozpoznanie dynamiki, która powstaje 
między obrazkami a tekstem.

Jednak nie dla laików
Rok temu napisałam pracę licencjacką dotyczącą proble-
matyki tłumaczenia literatury dla dzieci. Można się zatem 
domyślić, że specyfika tego typu przekładu jest o wiele 
bardziej złożona oraz nie ogranicza się do tylko tych kil-
ku, wymienionych przeze mnie aspektów. Przytoczyłam 
jednak te, które uważam za najważniejsze. Na wstępie 
tego artykułu podkreśliłam, że celem jego napisania jest 
udowodnienie tym, którzy nie doceniają umiejętności au-
torów przekładów literatury dziecięcej i traktują ich jako 
tłumaczy gorszej kategorii, iż ich postawa jest niewłaści-
wa. Mam zatem nadzieję, że przyczynię się do jej zmie-
nienia. Tłumacz literatury dziecięcej musi wykazywać 
ogromną empatię oraz umiejętności, by tekst literatury 
docelowej spełniał te same cele, co oryginał.

Monika Nowak

Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch 
zu regieren

Das politische Leben Deutschlands steckt seit der 
Bundestagswahlen im September in einer Krise. Nach 
der Jamaika Sondierung, dem Widerstand der SPD 
und KoKo-Idee gelang es der SPD und Union Große 
Koalition schließen. Was passierte es in Deutschland 
und welche Folgen es hat - darüber hier unten.
Die politischen Parteien verbanden große Erwartungen 
mit den Wahlen, die im September in Deutschland statt-
fanden. Das war vor allem eine Große Chance für die 
SPD, die von 2005 nur als Koalitionspartner der CDU 
an der Regierung teilnahm. Während des Wahlkampfs 
versuchte SPD vor allem zu zeigen, dass sie nach der 

vierjährigen Koalition ihre eigene politische Linie hat, 
die konsequent realisiert wird, ohne jegliche Kompro-
misse einzugehen. Sie stellte sich als die einzige rea-
listische Alternative für die Merkels Regierungen vor. 
Das neue Abbild einer selbstständigen Partei betonten 
sie dadurch, dass sie Martin Schulz, der als erfolgrei-
cher und entschlossener Präsident des Europäischen 
Parlaments bekannt wurde, als neuen Parteivorsitzen-
den und Kanzlerkandidaten nominierte. Diese Bemü-
hungen waren jedoch vergeblich.
Diese Wahlen waren eine große Niederlage beider 
großen Parteien: CDU und SPD und beeinflussen noch 
gegenwärtig das politische Leben Deutschlands. Die 
Union (CDU und CSU) bekam nur 246 von 709 aller 
Sitze, also erwarb sie keine einfache Mehrheit im Par-
lament, was die selbstständige Regierung erschwert. 
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Die Union musste deswegen eine Entscheidung treffen, 
ob sie einen Koalitionspartner suchen, neue Wahlen an-
kündigen oder eine Minderheitsregierung führen soll.
Diese Situation wurde von der SPD, dem ehemaligen 
Koalitionspartner, verschärft, die nach den Wahlen 
Mitwirkung mit der Union ablehnte. Die Ankündigung 
der SPD verursachte, dass die Union die Koalition mit 
der FDP (die Freien Demokraten) und den Grünen zu 
bilden versuchte. Diese Gespräche wurden als Jamaika 
Sondierung bezeichnet, was mit den Farben der Par-
teien verbunden war: CDU-schwarz, FDP-gelb und die 
Grünen selbstverständlich grün. Die Gespräche wur-
den von der FDP beendet, deren Vorsitzender Christian 
Lindner zwei Monate nach den Wahlen erläuterte, es 
sei besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. 
Die Entscheidung dieser Partei beendete auch die Ko-
alitionsverhandlungen mit den Grünen, weil man zur 
einfachen Mehrheit mehr Stimmen brauchte.

Die Gespräche mit der SPD
Die Entscheidung der FDP bedeutete ein neues Kapitel 
in der Koalitionsbildung. Die Union versuchte ein be-
kanntes Schema zu realisieren und die SPD zu der Koali-
tion zu bewegen, obwohl sie es nach wie vor ablehnte.
Trotz der Ablehnung musste die SPD ernsthaft über die 
Angebote der CDU nachdenken, weil Druck von außen 
sich vergrößerte. Mit den Parteien führte die Gespräche 
im November der Präsident, ehemaliges SPD-Mitglied, 
Frank-Walter Steinmeier, der die SPD an die Verantwor-
tung erinnerte. Der SPD-Vorsitzende, Martin Schulz, 
zögerte lange mit der Entscheidung über Große Koaliti-
on. Dieser Prozess wurde schon im November von der 
Glyphosat-Affäre erschwert, die erstes Symptom der 
nicht überbrückbaren Differenzen war. Der Streit zwi-
schen Parteien betrifft die Abstimmung über die Zulas-
sung der Verwendung des wahrscheinlich krebserzeu-
genden Unkrautvernichtungsmittels - Glyphosat in den 
EU-Ländern. Während der Abstimmung stimmte auf 
der EU-Ebene der geschäftsführende CSU-Landwirt-
schaftsminister für Deutschland für die Verlängerung 
der Zulassung dieses Mittels, was eine große Kritik von 
der SPD verursachte und die Differenzen auch innerhalb 
der Union zeigte, weil Angela Merkel selbst den Minis-
ter heftig kritisierte und seinen Rücktritt forderte, wäh-
rend die CSU seinen Minister verteidigte.
Die Koalition mit der Union war unvermeidlich, Mar-
tin Schulz suchte jedoch nach verschiedenen Mitteln, 
um mit dem Unvermeidlichen zu kämpfen. Seine Hal-
tung war selbstverständlich. Er hätte nicht nur das Ver-
sprechen gebrochen. Viele Mitglieder waren immerhin 
gegen die Koalition. Besonders heftig gegen die Koali-
tion kämpfte Jusos – die Jugendorganisation der SPD. 
Davon entstand der Entwurf KoKo - Kooperationsko-
alition. In ihrem Rahmen würden die Parteien sich nur 
auf die wichtigsten Themen einigen und die übrigen 
Angelegenheiten würden offen bleiben. Diesen Pro-
jekt lehnte CDU ab und die SPD musste unter großem 

Druck die Gespräche über die abermalige Große Koa-
lition beginnen.
Diese Gespräche dauerten fast zwei Wochen und wa-
ren für alle Beobachter ziemlich überraschend, weil die 
SPD sehr wichtige Ministerposten bekam. Ihre Mitglie-
der wurden zu Außen-, Finanz-, Justiz-, Familie- und 
Bildungsministern gewählt, die für die SPD besonders 
wichtig sind, weil diese eine sozialistische Partei ist, 
die den Ausbau der sozialen Hilfe, die Mitwirkung der 
EU-Länder vergrößern und mehr Hilfe für die Flücht-
linge bekommen will und die den Familiennachzug 
möglichst schnell durchführen will.
Trotz der Ablehnung ihrer Postulaten hat die SPD so-
wieso eine große Rolle in den für sie wichtigen Berei-
chen (z.B. Familiennachzug wurde auf August 2018 
verschoben). Die Beendung der Gespräche bedeutete 
jedoch keine definite Entscheidung. Man musste auf 
die Entscheidung von allen SPD-Mitgliedern warten, 
deshalb fing die Regierung ihre Aufgabe erst am An-
fang des März zu realisieren an, also über fünf Monaten 
nach den Wahlen.

Die ersten Probleme
Wer dachte, dass die Entscheidung über die Koalition, für 
die 66% der SPD-Mitglieder stimmte, alle Differenzen 
zwischen Parteien überbrücken wird, der irrte sich wohl. 
Schon kurz nach der Enigung entzweiten sich die Koa-
litionspartner in Bezug auf die Flüchtlinge. Schon kurz 
nach seiner Vereidigung sagte der Innenminister Seeho-
fer in einem Interview mit der Bild-Zeitung: Islam gehöre 
nicht zu Deutschland. Er warnte auch dabei vor der falsch 
verstandenen Toleranz. Dieser Satz rief die Empörung 
vor allem bei den Politikern der SPD aber auch bei den 
Grünen hervor und zwar rückte sich Angela Merkel von 
diesem Satz vernünftig ab aber unter manchen Politikern 
der Union gewann diese Ansicht Befürwortung.
Der heftige Wirbel verursachte jedoch erst Seehofers 
Projekt des Gesetzes, der den Familiennachzug betraf. 
Dieser Entwurf sah vor, dass Deutschland nur der Fami-
lien dieser Flüchtlinge hilft, die keine materielle Hilfe 
vom Etat bekommen. Die SPD, die vor den Wahlen den 
grenzenlosen Familiennachzug versprach, fühlt sich 
betrogen und behauptet, dass die Union dadurch den 
Koalitionsvertrag bricht. Seehofer behauptet jedoch, 
dass er strikt die Bestimmungen des Koalitionsvertrags 
befolgt und versprach den Staatshaushalt mit der Un-
terstützung für die Flüchtlinge nicht zu belasten.

Die Probleme der SPD
Die SPD trotz sehr lukrativer Ministerposten verliert 
am Koalitionsvertrag und mit den Wahlen verbunde-
nem Wirbel. Trotz der lukrativen Ministerposten ist es 
nicht sicher, dass sie ihre Ziele erreicht. ,,Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ zufolge verlor die SPD nach der 
GroKo-Entscheidung  ungefähr 6000 von über 460 000 
Mitglieder.

z własnej perspektywy
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Jedoch nicht nur diese Entscheidung schadet jetzt der 
SPD. Die SPD hat hinter sich eine schwere Zeit. Letztens 
mussten viele Posten innerhalb dieser Partei aufs Neue 
besetzt werden, es ist jedoch nicht klar, ob alle Verände-
rungen nötig waren und ob sie einen Vorteil der Partei 
bringen. Ihr letzter Außenminister wurde im März 2017 
zum Bundespräsidenten gewählt und wurde von Martin 
Schulz ersetzt, dann Martin Schulz wurde zum Parteivor-
sitzenden und der ehemalige Parteivorsitzende Sigmar 
Gabriel wurde zum Außenminister, letztens nach dem 
Koalitionsvertrag verzichtete Martin Schulz auf seinen 
Posten und wollte ein Außenminister werden, was Sig-
mar Gabriel empörte, weil dieser Posten ihm im Januar 
von Martin Schulz versprochen wurde. Letztens wurde 
Heiko Maas zum Außenminister, denn Martin Schulz 
verzichtete darauf. Der Parteivorsitzende ist gegenwärtig 
kommissarisch Olaf Scholz, der im April nach der Bestä-
tigung der Partei von Andrea Nahles ersetzt wird.
Die Partei sieht also instabil aus und man kann solche 
Probleme nicht übersehen. Außerdem, einerseits kün-
digte die SPD die Erneuerung der Partei und ersetzte 
die alten, unbeliebten Politiker mit Jungen (es ist je-
doch nicht sicher, ob diese personalen Entscheidungen 

tatsächlich vorteilhaft sind), andererseits wird die Jusos 
- Jugendorganisation der Partei heftig kritisiert.
Die Probleme der SPD wurden schon am Rosenmon-
tag verspottet und vorausgesagt. Während dieser Ver-
anstaltung konnte man die Skulptur ,,Selber Schulz“ 
sehen, was nach seinem Rücktritt von der Parteispitze 
war aber vor dem Verzicht auf den Außenministerpos-
ten, oder die Skulptur mit dem Wortspiel ,,Die Ende ist 
NAHles“, die die künftige Parteichefin darstellte.
Die Presse berichtet auch immer häufiger über die Pro-
bleme der SPD. Die politischen Umfragen sind jedoch 
unterschiedlich und man kann kein eindeutiges Fazit 
ziehen. Man kann nur festlegen, dass das Vertrauen ge-
genüber beiden großen Parteien sank seit den Bundes-
tagswahlen, aber nach wie vor vertraut man mehr  der 
CDU als der SPD.
Jedoch ob Nahles tatsächlich die Ende der SPD ist und 
ob die Koalitionspartner ihre Probleme überwinden kön-
nen, kann man erst bald erfahren. Allerdings, wenn man 
das politische Leben in Deutschland beobachtet, sieht 
man, dass wir – Polen - keine Komplexe haben müssen.

Jagoda Burczyńska

Współpraca

W Novum nie ma tygodnia, w którym nie działoby się 
coś ciekawego. Często gościmy zagranicznych gości- 
pisarzy, naukowców, organizowane są wykłady, konfe-
rencje, warsztaty, wszystko aby dać studentom większą 
możliwość rozwoju. Kiedy w zeszłym roku akademic-
kim Koło Naukowe Hispanistów wznowiło swoją dzia-
łalność. Zastanawialiśmy się, jak możemy wzbogacić 
ten bogaty wachlarz możliwości na naszym uniwersyte-
cie. Postanowiliśmy angażować się w organizację wy-
darzeń na tematy, które interesują nas samych i innych 
studentów. W ten sposób udało nam się zorganizować 
konferencję na temat Kuby, na którą został zaproszony 
polski dyplomata Jacek Hinc oraz pisarka Klementyna 
Suchanow,  mogliśmy też zaprosić polską podróżnicz-
kę i reżyserkę Weronikę Milczewską, która przybliżyła 
nam historię współczesnych Majów. 
W tym roku zdaliśmy sobie sprawę, że nie tylko na-
ukowcy, pisarze i sławni podróżnicy mają wiele cie-
kawych historii do opowiedzenia. Na naszym uniwer-
sytecie studiują młodzi ludzie, którzy mają odwagę 
wyjść poza strefę komfortu i odkrywać świat, dlatego 

postanowiliśmy właśnie im oddać głos. Podczas cyklu 
spotkań pod tytułem „Warsztaty kulturowo-podróżni-
cze” będziemy zapraszać na nasz wydział studentów, 
którzy w nietuzinkowy sposób odkrywali historię i kul-
turę krajów hispanojęzycznych. 
16 marca odbyło się pierwsze spotkanie z naszego cyklu: 
„Camino de Santigo”. Kuba Dams, student pierwszego 
roku geologii, opowiedział nam o swoich przygodach 
podczas przemierzania Drogi Życia. Dzięki temu spotka-
niu uczestnicy wydarzenia usłyszeli nie tylko wiele cie-
kawych historii, ale również dowiedzieli się, jak przygo-
tować się fizycznie, mentalnie i finansowo do tego typu 
wyprawy i czego można się podczas niej spodziewać.
W tym semestrze mamy w planach jeszcze kilka po-
dobnych spotkań, np. o wykopaliskach w Peru, czy 
o tym jak wyjechać na Au Pair. Jeżeli jesteś pasjona-
tem podróży i twoje wakacje nie polegają tylko na ty-
godniowym wylegiwaniu się na plaży, Koło Naukowe 
Hispanistów zaprasza Cię do współpracy! To właśnie 
takie spotkania inspirują innych do działania (i nie trze-
ba na nich „puszczać” listy obecności )

Kontakt: mazuraleksandra95@gmail.com 
– koodynatorka projektu
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