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l¹sk Opolski to teren styku ró¿nych kultur. Szczycimy siê tym i chêtnie podkrelamy w oficjalnych
wyst¹pieniach, ale ci¹gle zbyt czêsto pos³ugujemy siê w codziennym ¿yciu stereotypami.

M¹drej g³owie doæ dwie s³owie...

Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie w wietle przys³ów
Powszechnie znane jest powiedzenie, ¿e przys³owia s¹ m¹droci¹ narodów. To stwierdzenie sta³o siê punktem wyjcia do
rozwa¿añ na temat jêzyka przys³ów, który odzwierciedla swoisty
sposób widzenia wiata, ods³ania
funkcjonuj¹ce w jêzyku stereotypy, a jako taki staje siê narzêdziem
poznawania przesz³oci, jak równie¿ rozumienia wspó³czesnoci.
Najbardziej znani zbieracze - J.S.
Bystroñ, O. Kolberg, J. Krzy¿anowski - utrwalili spory zasób
przys³ów polskich. Dla terenu
l¹ska szczególnego znaczenia
nabra³o dziewiêtnastowieczne
dzie³o nauczyciela z Lubszy - Józefa Lompy pt. ,,Przys³owia i
mowy potoczne ludu polskiego
na Szl¹sku.
Z podanych zbiorów wy³ania
siê ciekawy obraz Polaków,
Niemców, Czechów i Rosjan oraz
interesuj¹ce wiadectwo s¹siedzkich relacji miêdzy nimi. Jest to
obraz uproszczony i stereotypowy, ale wart analizy, a na pewno
stanowi¹cy dobry punkt wyjcia
do krytycznych rozwa¿añ na temat rzeczywistoci wspó³czesnej.
Najwiêksz¹ czeæ zbioru stanowi¹ u badaczy przys³owia dotycz¹ce Polaków. Niestety, nawet
w autoocenie nie wypadamy zbyt
korzystnie, a nasz portret grupowy obok kilku piêknych poci¹gniêæ ma równie¿ ca³kiem sporo
rys. S¹ wiêc Polacy gocinni (Staropolska jest to cnota, nikomu
nie zamkn¹æ wrota), rycerscy (Co
Polak, to rycerz; Dopóki husa-

rza, dopóty Polaka; Nigdy w Polsce nie zabraknie ¿elaza do broni, rycerstwa do koni, ¿yta, lnu,
pszenicy i pe³nej wina piwnicy),
kochaj¹cy wolnoæ i tolerancyjni
wobec innych nacji (Wolno w Polsce, jak kto chce; Polakom ka¿dy strój wolny), chêtnie widz¹ siebie jako panów, szlachciców (Starszy szlachcic polski ni¿ baron niemiecki), a nawet wiêtych (wiat
to ca³y przyzna, ¿e Polska wiêtych ojczyzna). Te nieliczne i raczej ¿yczeniowe opinie utrwalone
w przys³owiach zdecydowanie
przyæmiewa przewa¿aj¹ca iloæ
przys³ów piêtnuj¹cych polskie
wady narodowe. Wedle nich jestemy bowiem k³ótliwi (Czego w
Polsce nie brakuje?- ziemi i wody,
a czego brakuje? - pogody i zgody), ¿¹dni w³adzy i pyszni (Co
Polak, to hetman; Co Polak, to
starosta), lubimy pochwa³y i zaszczyty (Polacy póty chwalebni,
póki bitni; Polacy za chwa³ê,
Pomorzanie za sw¹ wolnoæ walczyli). Nie pominêli tak¿e zbieracze przys³ów ludowych polskiego zami³owania do mocnych trunków (Po flaku napij siê wina,
Polaku; le to w polskim wiecie, gdy na sejmiku opój brydnie
plecie) i obfitego jedzenia (W³och
siê sa³at¹ karmi, Polak na niej
schudnie; Polak z³y, gdy g³odny).
Polskie umi³owanie wolnoci w
przys³owiach wystêpuje raczej
jako sk³onnoæ do anarchii, samowoli i zbytku. Jest to cecha na tyle
wyrazista, ¿e jedno przys³owie
Nierz¹dem Polska stoi wystêpu-
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je w kilkunastu a¿ wersjach (np.:
Polska nierz¹dem stoi; Nie trzeba rz¹du w Polsce, stoi bez niego; Nierz¹dem Polska stoi  dobrze kto powiedzia³, lecz drugi
odpowiedzia³, nierz¹dem te¿ zginie; Nierz¹dem Polska stoi i nierz¹dem zginie; Kto mówi: nierz¹dem Polska stoi, sam ma nierz¹d
w g³owie; Gdyby Polska rz¹dna
by³a, tedy by nied³ugo zginê³a).
Ekspresyjny jêzyk przys³ów nie
jest ³askawy tak¿e dla naszych
s¹siadów i utrwala negatywne
wizerunki zarówno Niemców, jak i
Czechów i Rosjan. Ci pierwsi s¹
sk¹pi (Niemiec lepszy od ¯yda, bo
i wody w gor¹co nie da siê darmo napiæ), oszczêdni i zaradni
¿yciowo (Wedle swego zwyczaju,
przyszli Niemcy do kraju, z dziurami, pludrami, a dzisiaj s¹ panami) i g³upi (G³upi jak Niemiec),
zupe³nie inaczej ni¿ Polacy (Nie
rodzi Polska os³ów). Pewn¹ zazdroæ mo¿na natomiast odczytaæ
w przys³owiach o niemieckiej statecznoci (Niemiec bez figla z
³awy nie spadnie). Zestawienie
obu nacji równie¿ nie wypada dla
Polaków korzystnie. Niemcy, choæ
innowiercy (protestanci), s¹ jednak zaradni, praktyczni i gospodarni. Przys³owia takie jak: Co
Polak na dzieñ wypije, Niemca
maj¹tek stanowi; Francuz wymyli, Niemiec zrobi, a Polak kupi,
bo g³upi; Polski most, niemiecki
post, w³oskie nabo¿eñstwo 
wszystko to b³azeñstwo nie rzucaj¹ na nas dobrego wiat³a. Narodowe sympatie i antypatie od-

Sprz¹tanie
wiata - Polska

zaprasza przedsiêbiorców na

STRZELECK¥
WYSTAWÊ
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Wystawa odbêdzie siê w dniach 25-26 padziernika 2008r.
w Hali Sportowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kozielskiej.

Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 30 wrzenia 2008r.

Szczegó³owych informacji udziela referat Inicjatyw Gospodarczych
i Promocji Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
tel. 077 404 93 57 do 58, e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl

21 wrzenia po raz 15 ju¿ z kolei
ruszamy sprz¹taæ wiat. Tegoroczna
kampania pod has³em Ziemia w
Twoich rêkach ukierunkowana jest
na wielkie sprz¹tanie lasów.
O tym, co mo¿na w nich znaleæ
 przekonuj¹ siê wszyscy, którzy
choæ na chwilê wejd¹ na ródlene
cie¿ki. Czasem nawet nie trzeba
wchodziæ w g³¹b lasu  wystarczy
stan¹æ na przylenym parkingu: zobaczymy odpadki wszelkiego rodzaju: mniejsze i wiêksze, i to nie tylko
zostawione przez  powiedzmy 
przypadek lub nieostro¿noæ, tak¿e
przywiezione tu specjalnie.
I znów, jak co roku, bêdziemy liczyæ kilogramy i tony zebranych w
czasie akcji odpadów. Kiedy wreszcie ludzie przekonaj¹ siê, ¿e lepiej po
prostu nie mieciæ?

krywaj¹ z kolei powiedzenia takie
jak: Jak wiat wiatem, nie bêdzie
Polak Niemcowi bratem, £acniej
mleko od mleka oddzieliæ ni¿
polsk¹ krew od litewskiej, Wêgier, Polak dwa bratanki i do szabli, i do szklanki.
Co ciekawe, nie notuj¹ badacze powiedzeñ o relacjach polskoczeskich czy polsko rosyjskich,
choæ i te narody zosta³y ujête w
przys³owiowe stereotypy. Najbardziej wyrazisty i z³owrogi wydaje
siê byæ obraz Rosjanina: fa³szywego i mciwego (Z Rusinem gadaj, a w zanadrzu kamieñ trzymaj), zadufanego w sobie (Ka¿dy
Rusek swój dziegieæ chwali),
sprytnego (Rusina kto oszuka,
bêdzie m¹dr), upartego i twardego (Twardy to Rusin; Uparty jak
Rusin). Trudno takiego opanowaæ, stad te¿ przys³owie: Ten to
diabe³, co Ru wi¹¿e.
Wyj¹tkowo ³agodnie traktuj¹
ludowe m¹droci Czechów.
Oprócz ich lenistwa (Czech pi,
W³och rozkoszy strze¿e, Francuz
sobie skacze) i sk³onnoci do
k³amstwa (Co za Czech s³owo trzymaæ?) nie odnajdujemy w nich
¿adnych negatywnych uogólnieñ.
Przys³owia s¹ argumentem w dyskusji nad ró¿norodnoci¹ etnicznego pejza¿u Europy, jego jasnych
i ciemnych stronach. Warto skonfrontowaæ utrwalone w nich stereotypy, uogólnienia z rzeczywistoci¹, pamiêtaj¹c, ¿e indywidualne cechy narodów sk³adaj¹ siê
na jeden, wspólny obraz.
Dorota Maækula

Gdy
rodzice
wyje¿d¿aj¹
dok. ze str. 4
pañstwo do walki z eurosieroctwem.
Na Litwie, gdzie problem zdiagnozowano ju¿ dwa lata temu, pañstwo zapewnia takim rodzinom pomoc psychologów, pedagogów i wsparcie w
sytuacjach kryzysowych.
- Przeprowadzona przed koñcem
roku szkolnego ankieta to pierwsza
przymiarka do zagadnienia eurosieroctwa, zaplanowana jest konferencja zwi¹zana z tematem, potem zapewne badania zostan¹ powtórzone
 mówi Barbara Kemska-Guga.
- Je¿eli zdarza siê sytuacja, ¿e
dziecko zostaje bez opieki rodziców
i problem zg³aszany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie staramy siê pomagaæ  mówi Irena
Brolik, starszy pracownik socjalny. Nie zdarzy³o siê jednak dot¹d, ¿e
trzeba by³o z tego powodu szukaæ
rodziny zastêpczej, choæ w jednym
przypadku by³o o krok do tego. Ostatecznie jednak dziecku opiekê zapewni³a dalsza rodzina. Na naszym terenie 20 dzieci, których jedno z rodziców wyjecha³o do pracy za granicê
umieszczonych zosta³o w 11 rodzinach zastêpczych. Emigracja zarobkowa nie by³a jednak tego powodem,
a zaniedbania opiekuñcze ze strony
tego, który pozosta³ na miejscu. Do
tego w g³ównej mierze przyczyni³ siê
alkohol. I trzeba przyznaæ, ¿e to czêciej matki nie radz¹ sobie: materialnie dobrze im siê powodzi (bo za granic¹ m¹¿ dobrze zarabia), same nie
pracuj¹, bo nie musz¹, maj¹ za du¿o
wolnego czasu i nie bardzo wiedz¹,
co z nim zrobiæ. Siegaj¹ po butelkê.
W nastêpnym numerze naszego
dwutygodnika wrócimy do tematu,
m.in. w kwestii bardzo prozaicznej,
choæ istotnej ¿yciowo: co musz¹ dla
dobra dziecka za³atwiæ rodzice, by
móc wyjechaæ do pracy za granicê z
czystym  w miarê  sumieniem.
Marta Górka

Paryski fina³ gier
W dniach 26.08 
01.09.2008 uczestniczy³em w wyjedzie do
Pary¿a, którego g³ównym punktem by³
udzia³ w miêdzynarodowym finale Gier Matematycznych i Logicznych. W czasie pobytu
w Pary¿u zwiedzalimy równie¿ okoliczne
zabytki; wchodzilimy
m.in. na wie¿ê Eiffla i
£uk Tryumfalny. Jedn¹
z atrakcji by³ równie¿
nocny rejs po Sekwanie.
Konkurs odby³ siê w
dniach 29-30 sierpnia w
La Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris. W ustaleniu koñcowej klasyfikacji w pierwszej kolejnoci brana by³a iloæ prawid³owo rozwi¹zanych zadañ, nastêpnie suma ich wspó³czynników, a w przypadku remisu  czas. W ci¹gu ka¿dego z dwóch dni trwania konkursu nale¿a³o
rozwi¹zaæ 8 zadañ w czasie 180 minut. Z zadaniami oprócz Polaków zmaga³y
siê równie¿ reprezentacje: Francji, Szwajcarii, Kanady, W³och, Belgii, Ukrainy
i Tunezji. Niestety nie uda³o mi siê zaj¹æ miejsca w pierwszej dziesi¹tce  w
ostatecznej klasyfikacji by³em 19.
Roman Stasiñski

