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Pojęcia
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Pojęcia: codzienność (Sulima)

• Roch Sulima
Nowożytna antropologia codzienności, kiedy nie jest
już antropologią „mówioną” (opowiadaną), wywodzi
się z codziennej gazety. (...) Antropolog odnajduje
w gazecie to, co tradycyjna etnografia określała
źródłem i terenem badań”1

1Roch Sulimna, Antropologia codzienności, s. 10.
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Pojęcia: codzienność (de Certeau)

• Michel de Certeau: strategie vs. taktyki
• strategia opiera się na miejscu i własności
• taktyka to działanie na miejscu innego; taktyka to broń

słabego2

2Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 36-37.
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Pojęcia: świat przedstawiony

Roman Ingarden: Świat przedstawiony — uniwersum przedmiotów
przedstawionych

• konstytuowane przez sensy słów i zdań (3. warstwa dzieła
literackiego)3

• wielkie figury semantyczne (J. Sławiński)

• wyższe układy znaczeniowe (H. Markiewicz)

3R. Ingarden, O dziele literackim
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Pojęcia: czasoprzestrzeń

Michaił Bachtin: chronotop

„Czasoprzestrzeń w literaturze artystycznej jednoczy
cechy przestrzenne i czasowe w ramach znaczącej i
konkretnej całości. Czas nabiera tutaj gęstości,
nieprzejrzystości, staje się czymś artystycznie widzialnym;
przestrzeń wciągnięta w ruch czasu, fabuły, historii
nasyca się ich energią”4

4Michaił Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: jego,
Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 279.
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Pojęcia: czasoprzestrzeń. Przykłady

Michaił Bachtin: fabuła, czas, przestrzeń, bohater.

• Przygodowa powieść prób: bohater bierny i niezmienny,
chronotop abstrakcyjny

• Powieść awanturniczo-obyczajowa: metamorfoza aktywnego
bohatera, czas wegetatywny i historyczny, przestrzeń
geograficzna: droga, zamek, salon, próg

• Powieść biograficzna: bohater publiczny, czas biograficzny,
przestrzeń wewętrzna vs. zewnętrzność: plac miejski (agora)
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Problem badawczy
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Problem badawczy

Czy i jeśli tak to w jaki sposób zachodzi korelacja
między czasem i przestrzenią w świecie

przedstawionym chłopskich listów do władzy PRL?
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Dane badawcze
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Dane badawcze

Korpus: listy chłopów do władzy (urzędy państwowe i media)
1. A: 59 listów z przełomu lat 40. i 50.

1.1 51 listów opublikowanych przez Dariusza Jarosza w
„Regionach” (1992 nr 1)

1.2 30 listów w rękopisie bądź maszynopisie z Archiwum Akt
Nowych (dalej AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (dalej KC PZPR), 237/XII/163

2. B: 25 listów z przełomu lat 60. i 70.: rękopisy, Ośrodek
Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP, (dalej ODiZP),
Dział Archiwum (dalej DA), Wydział Dokumentacji Aktowej
(dalej WDA), 1295/1.
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Metoda

Analiza tekstualna
1. przedmioty

1.1 nazwy przedmiotów konkretnych (wyjątek: instytucje)
1.2 użyte w sensie dosłownym (niemetaforycznym)

2. konteksty sytuacyjne (stany rzeczy)

3. Próbka badawcza: 5 listów z lat 50., 5 listów z lat 70.
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Rezultaty
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Uniwersum przedmiotowe

1. Przestrzeń

2. Postaci

3. Zwierzęta

4. Rośliny

5. Rzeczy (przedmioty nieożywione)

6. Instytucje
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Przestrzeń I

lata 50. lata 70.
Miejsce powiat5, gromada, wio-

ska
wioska6

Dom podwórko7, dom, gospo-
darstwo

dom8

Ziemia ziemia, majątek, ugory,
las państwowy9

gospodarstwo10

5„przyjeżdżali z powiatu”, Regiony, s. 8.
6Troszyn Nowy
7„przychodzili na podwórko” - pogróżki, Regiony, s. 7.
8„każdy ma nowy dom”, Troszyn Nowy
9Regiony, s. 8.
10Topola
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Przestrzeń II

lata 50. lata 70.
Instytucje
lokalne

spółdzielnia produkcyj-
na11, szkoła12, świetlica,
parafia, kościół13

, spółdzielnia produkcyj-
na14, przedsiębiorstwo,
praca w melioracji15,
budowa16, bank17

11„ja zorganizowałem w swojej gromadzie Spółdzielnie Produkcyjną tak żeby
uwolnić biednego chłopa od bogacza wiejskiego”, Regiony, s. 7.
12„było zebranie w budynku szkolnym”, Regiony, s. 11.
13„plotki omnie do komitetu Powiatowego donieśli Ci co ich matki co
niedziela przesiędzą w kościele”, Regiony, s. 7.
14Troszyn Nowy
15Troszyn Nowy
16Oblasy
17„u mnie w banku niema z kim rozmawiać”, Sipki Wielkie
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Przestrzeń III

lata 50. lata 70.
Miejsce
opresji

Urząd Bezpieczeństwa18,
Bereza, Oświęcim19, Sy-
bir20

—

18„siedziałem jeden tydzień w Urzędzie Bezpieczeństwa”, Regiony, s. 7.
19„wołają głosy tych co z gineli i co byli męczeni w Berazach czy
Oświncimie”, Regiony, s. 8.
20Regiony, s. 7.
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Postaci I

lata 50. lata 70.
Rodzina kobieta i dzieci21, dzie-

ci22, żona23, siostra i
brat24, ja i moja rodzi-
na25

rodzina26, bracia i szwa-
growie27

21„a męża mi zabrali przez U. B. zostawiając mnie chorą kobietę pare dni po
połogu z trojgiem małych dzieci”, Regiony, s. 10.
22„zostało tu 2-letnie dziecko bez opieki”, Regiony, s. 11.
23„ja i moja żona”, Regiony, s. 7.
24aresztowani, Regiony, s. 11.
25„straszyli mnie, że wywiozą mnie i moją rodzinę na Sybir”, Regiony, s. 7
26„teraz jest hodowla brojlerów, dochody są wysokie, ale tylko jednej rodzinie
– rodzinie Zaleskich”, Troszyn Nowy
27„Przewodniczący, brygadzista, księgowy, magazynier, komisja rewizyjna to
wszystko bracia i szwagrowie”, Troszyn Nowy
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Postaci II

lata 50. lata 70.
Wspólnota
(wieś)

sołtys28, „bogacz
wiejski” , biedak29,
Żydzi30, fornal31

członkowie spółdziel-
ni32, gospodarz33

28„gdy mnie zwolnili sołtysa”, Regiony, s. 8.
29Kot; Regiony, s. 7.
30„pan może mi dużo pomóc w tej sprawie. Więc proszę o to bardzo. W
czasie okupacji starałam się Wam pomóc, więc dziś nie odrzucajcie mej prośby.
Nieraz zdawało mi się, że życiem przepłacę Waszą obecność u mnie a jednak
nie wachałam się.”, Regiony, s. 12.
31„we mnie tetni krew przedwojennego fornala bo matka moja i rodzeństwo
to byli co ich krwią i potem tyczył i żył dziedzic”, Regiony, s. 7.
32Troszyn Nowy
33Topola
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Postaci III

lata 50. lata 70.
Władza urzędniczka, Przewodni-

czący Powiatowej Rady
Narodowej, Sekretarz
powiatowej PZPR34,
Przewodniczący Gmin-
nej Rady Narodowej,
Sekretarz Gminnego Ko-
mitetu PZPR, Minister,
prezydent35

przewodniczący spół-
dzielni36, dyrektor37,
kierownik38, kierownik
budowy39, komornik
sądowy40,

34Regiony, s. 7.
35: „Do Ob. Prezydenta”, „Do Ob. Ministra”
36Troszyn Nowy
37Stefanów
38Stefanów
39Troszyn Nowy
40Sipki Wielkie
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Postaci IV

lata 50. lata 70.
Biurokracja — księgowy41, przedsta-

wiciel przedsiębior-
stwa42, brygadzista
polowy43, instruktor
ze związku powia-
towego44, magazy-
nier45, listonosz46,
pracownik fizyczny47

41Troszyn Nowy
42Topola
43Troszyn Nowy
44Troszyn Nowy
45Troszyn Nowy
46Topola
47Stefanów
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Zwierzęta

lata 50. lata 70.
bydło, jałówka, krowa48,
koń49, tucznik, wieprz

brojlery50, krowa51

48Regiony, s. 8.
49„siedziałem głodny ja i mój koń”, Regiony, s. 7.
50„teraz jest hodowla brojlerów, dochody są wysokie”, Troszyn Nowy
51„pożyczka na kupno krowy”, Sipki Wielkie
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Rośliny

lata 50. lata 70.
koniczyna52, buraki53,
chwasty54

—

52zaorana
53Wygonowska
54„tow. Ścisło (. . . ) zaznaczył, że ludzie tutejszej wioski sieją zboża z
chwastem”, Regiony, s. 10.
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Rzeczy I

lata 50. lata 70.
środki
transpor-
tu

traktor55, samochód autobus56, bilet57

środki
przekazu

Kalendarz – Poradnik
Rolniczy58

radio59, linia elektrycz-
na60, światło61

produkty
deficyto-
we

cukier, mydło, kartki,
drewno62

—

55Wygonowska
56Stefanów
57Stefanów
58„na str. 180 brzmi, że nie wolno nikogo zmuszać do „Spółdzielni
Produkcyjnej”, Regiony, s. 11.
59„my jako słuchacze radia”, Stefanów
60Topola
61Topola
62„Wszystkie wrogi brały drewno a dlamnie nie było”, Regiony, s. 8.
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Rzeczy II

lata 50. lata 70.
żywność mleko, mięso, jaja —
narzędzia,
wypo-
sażenie
miejsca
pracy

— ubrania robocze, gumow-
ce, szpadle63; mydło,
proszek, ręczniki64

63Stefanów
64Stefanów
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Instytucje I

lata 50. lata 70.
Instytucje
politycz-
ne

Polska Ludowa, władze,
PZPR, partia, urzędy
państwowe, Ministerstwo
Rolnictwa i Reform
Rolnych, Departament
Przebudowy Ustroju65

związek powiatowy66

Instytucje
opresyjne

UB, Milicja Obywatel-
ska67, Milicja Kolejowa68

—

65Regiony, s. 7.
66Troszyn Nowy
67Regiony, s. 7.
68Regiony, s. 7.
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Instytucje II

lata 50. lata 70.
Instytucje
biurokra-
tyczne

— komisja rewizyjna69

Przemysł,
media

— dyrekcja70, Przedsię-
biorstwo Elektryfikacji
Rolnictwa71, Woje-
wódzkie Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Meliora-
cyjnych, Polskie Radio i
Telewizja72

69Troszyn Nowy
70Stefanów
71Topola
72Oblasy
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