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Od małej wypożyczalni do giganta streamingu video,
czyli jak Netflix zdołał podbić serca milionów
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TWÓRCZOŚĆ VAN GOGHA
-Gwieździsta Noc
-Van Gogh Multi-sensory Exhibition

O zmianach klimatycznych z inspiracjami
na noworoczne postanowienia

DZIEŃ LEMA
-W przyszłości
-W kilku ujęciach
-Komunikacja z Obcym na podstawie "Podróży
Ósmej" Stanisława Lema
-Odlotowe projekty

Drodzy Czytelnicy,
    Mam nadzieję, że w zbliżającym się wielkimi krokami Nowym Roku
uda się Wam znaleźć chwilę, by pochylić się nad naszymi artykułami.
   W tym numerze znajdziecie wiele interesujących faktów na temat
seriali, kina oraz światowej klasy malarstwa, będzicie mieli okazję
zaczerpnąć kilka zaproponowanych przez Michała postanowień, a także
przypomnieć sobie świętowany z przytupem Dzień Lema. 
  W imieniu całej redakcji składam Wam najlepsze życzenia na
nadchodzące dni. Miłej lektury!
Inga Wojciechowska
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Co nowego w kinie?



     Jest 29 sierpnia 1997 roku. Uczniowie w Los Gatos, w stanie Kalifornia, cieszą się ostatnimi

dniami wakacji, spędzając swój czas w kawiarniach, chodząc uliczkami starego miasta lub po

prostu chwytając promienie słońca w piękny dzień. Niektórzy z nich przyglądają się plakatom

filmów nominowanych do Oscara zeszłej wiosny. Słychać gorączkowe rozmowy na temat

grudniowej premiery filmu „Titanic” Jamesa Camerona. Można zauważyć również młodzież

słuchającą z walkmanów między innymi Queen, Oasis albo Spice Girls. Jednak nikt nie

spodziewa się, że to właśnie tutaj, tego samego dnia powstanie wypożyczalnia filmów o

nazwie Netflix, która odmieni cały świat i której nazwa będzie bardzo dobrze znana nawet 24

lata później.

     Za całkowity przełom w branży video odpowiadali dwaj znajomi – Marc Randolph i Reed

Hastings, jednak żaden z nich nie wiedział, jak bardzo ich pomysł ułatwi funkcjonowanie innym

ludziom. Na samym początku Netflix był firmą ciesząca się niewielką popularnością, tonącą w

zgiełku miasta i zajętą walką o popularność. Jednak w roku 1999 nastąpiła wielka zmiana – w

wypożyczalni klienci otrzymali możliwość opłacania miesięcznego abonamentu, a co za tym

idzie – wypożyczania nieograniczonej liczby filmów. Nie miał znaczenia termin oddania płyty –

można było trzymać ją tak długo, jak się chciało - jednak jednorazowo należało wypożyczać

tylko jeden film. Do tej pory wszyscy „spóźnialscy” byli zobowiązani do płacenia wysokich kar za

nieoddawanie filmu w terminie. Nowy system właścicieli Netflixa przyniósł duże

zainteresowanie wypożyczalnią i już w 2003 roku firma mogła pochwalić się milionowym

klientem. Jednak popularność nie pojawiła się od razu. Największym konkurentem Netflixa był

Blockbuster, jedna z najbardziej wówczas znanych wypożyczalni filmów. W 2010 roku jej

właściciele zaoferowali Netflixowi 50 milionów dolarów za zmianę nazwy na Blockbuster.com i

korespondencyjne wypożyczanie filmów. Jak się później okazało – Netflix odmówił.

  Ogromną popularność wypożyczalni w Los Gatos przyniosło wysyłanie filmów do

subskrybentów pocztą. Jednak założyciele zdawali sobie sprawę, że nie mogą być

rozpoznawalni tylko poprzez nietypową ofertę. Potrzebowali czegoś, co przykuje wzrok

klientów. Dlatego po pewnym czasie dostarczano płyty DVD w charakterystycznych,

czerwonych kopertach. Już w 2002 roku wartość spółki wynosiła ponad 82 miliony dolarów, a w

2007 roku liczba klientów wzrosła do miliarda. W tym czasie Netflix zaczął odchodzić od

tradycyjnych form przechowywania filmów, coraz więcej produkcji można było otrzymać w

formie internetowej. W ten sposób właściciele firmy przystosowali się do coraz mniejszej liczby

nośników DVD na rynku. Kilka lat później zaczęli poszerzać swoją ofertę – uruchomili serwis

streamingowy w Kanadzie. Jedną z bardziej lubianych funkcji – dostępnej od prawie początku

działalności firmy – było rekomendowanie kolejnych filmów na podstawie wypożyczania

hhhhh
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produkcji lub opinii innych. Liczba filmów, które można było wypożyczyć jednocześnie wzrosła

wówczas do trzech. Oczywiście zależało to od rodzaju subskrypcji, a najbardziej zaangażowani

klienci mogli wypożyczyć nawet osiem filmów w tym samym czasie. 

      Bardzo ważnym dla Netflixa wydarzeniem było wypuszczenie na rynek własnej produkcji pt.

„House of Cards”, która została doceniona przez wielu krytyków i widzów. Miało to miejsce w

2013 roku. Firma podjęła również współpracę z m.in. Marvelem oraz Disneyem. Niedługo

potem pojawiły się kultowe już dzisiaj seriale, które w niedługim czasie stały się bardziej

popularne niż głośne filmy długometrażowe. Był to nowy trend w branży filmowej, który na

zawsze odmienił jej miłośników.

     Jest rok 2021. Trwa globalna pandemia koronawirusa, która zmienia życie każdego z nas.

Niebezpieczne jest w tych czasach chodzenie do centrów handlowych lub kawiarni. Ulice nie

są już tak zatłoczone i hałaśliwe. To, co wydawało się niemożliwe kilka lat temu, jest w tym

momencie realne. Kina świecą pustkami, firmy bankrutują, natomiast premiery filmów

przesuwane są na kolejne lata. Rok temu nie wyobrażaliśmy sobie tego, że w środkach

komunikacji miejskiej trzeba będzie zakrywać usta i nos. Świat się zmienia i każdy z nas zdaje

sobie z tego dobrze sprawę. Właśnie w tych czasach Netflix zdobył jeszcze większą

popularność niż wcześniej – dzięki znanej wszystkim platformie jesteśmy w stanie oglądać

ogromną liczbę produkcji filmowych, nie wychodząc z domu. Każdego tygodnia na serwer

Netflixa wpływa wiele filmów i seriali, które możemy oglądać bez limitu, po uiszczeniu

miesięcznej opłaty. Co przyniosą najbliższe miesiące i lata? Jak będzie wyglądała branża

filmowa za 30 lat? Tego możemy się tylko domyślać. Jedno jest pewne – i filmy i seriale będą

nam towarzyszyły jeszcze bardzo długo...

Na mapie zamieszczonej poniżej oznaczono kolorem czerwonym kraje, w których usługa

Netflixa jest dostępna:
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    Według badań Narodowego Centrum Kultury Polacy wyrażający chęć udziału w

wydarzeniach kulturalnych na pierwszych miejscach wymieniają wizyty w kinie, na dalszych

pozycjach ze znacznie mniejszą przewagą pojawiają się spektakle w teatrach czy udział w

festiwalach muzycznych. Z tego właśnie względu postanowiłam poświęcić ten artykuł

najciekawszym w mojej ocenie filmowym propozycjom.

           Przede wszystkim wiele pojedynczych produkcji, ale także całe festiwale udostępniane są

widzom za pośrednictwem różnych platform internetowych. Choć ogromną popularnością

cieszą się nieprzerwanie serwisy streamingowe, a większa dostępność kina nie zmniejszyła

przewyższających oczekiwania analityków wyników finansowych uzyskanych przez gigantów

pokroju Netflixa, to jednak warto czasem zrezygnować z seriali na rzecz filmów

pełnometrażowych.

      Interesującą ofertą, która umożliwia odkrywanie produkcji z innych kontynentów są

imprezy kulturalne organizowane przez Kinotekę. Za nami już listopadowy festiwal „Pięciu

smaków” poświęcony produkcjom azjatyckim z Chin, Indii, Korei Południowej, Japonii czy

Malezji, ale w najbliższej perspektywie będziemy mogli się przenieść w zupełnie inną stronę

świata za pośrednictwem „Afrykamery”, czyli największego wydarzenia kulturalnego

poświęconego Afryce w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że odmienność tych

filmów od produkcji, z którymi stykamy się na co dzień, może zapewnić nawet zapalonym

miłośnikom kina całkowicie nowe doświadczenia. Pewnym urozmaiceniem może być także

forma - to właśnie w tym przypadku mamy okazję oglądać filmy o dowolnej porze, wszędzie

tam, gdzie chcemy, ponieważ za pośrednictwem strony internetowej mojeekino.pl dostępne

są także bilety online.

        Ponadto, po tymczasowej stagnacji w końcu ukaże się wiele ciekawych produkcji na

wielkim ekranie. Za godny polecenia uważam film „Spencer” ukazujący wycinek z życia

księżnej Diany, niemniej jednak moim zdecydowanym faworytem pozostaje na ten moment

„Dom Gucci”, nie tylko ze względu na reżyserię genialnego Ridleya Scotta, ale głównie za udział

Lady Gagi, która za swój aktorski debiut w „The star is born” otrzymała w 2018r. nominację do

Oskara. Dodatkowo, wszystkim fanom „Gwiezdnych wojen” zarekomendować mogę „Diunę” z

utalentowanym Chalametem w roli głównej.

           Mam nadzieję, że wśród wyżej wymienionych rekomendacji każdy czytelnik znajdzie dla

siebie ciekawą ofertę. Niezależnie od tego, czy siedzimy na kanapie w domach, czy też w

wygodnym fotelu w kinie, najważniejsze to wygospodarować w czasie zimowych wieczorów

choć odrobinę czasu na oglądanie filmów, bo ten sezon może nas wszystkich pozytywnie

zaskoczyć.
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   Van Gogh swoje pierwsze dzieła utrzymywał w ciemnych barwach. Używał zazwyczaj

szarości, brązów czy ciemnych zieleni. Zmieniło się to jednak wraz z jego przyjazdem do Paryża,

który według artysty był najlepszym miejscem do pracy twórczej. Żywe kolory i technika

Seurata, którą malarz wnikliwie studiował, wpłynęły na nastój jego następnych dzieł.. Van Gogh

chciał dać ludziom radość, spokój i nadzieję.

       Mimo iż, artysta był oczarowany Paryżem, zawodowe niepowodzenia zmusiły van Gogha na

wyjazd ze stolicy Francji na południe państwa. Niestety z powodów finansowych nie mógł

pozwolić sobie na podróż do Japonii, która była jego skrytym marzeniem.

     Wyjazd na południe pozytywnie wpłynął na twórczość malarza. Całymi dniami malował w

plenerze wokół pól słoneczników. Jaskrawe żółcienie wywarły na nim ogromne wrażenie, które

przełożył się na swoją impulsywną i gwałtowną technikę. 

   Odwiedziny przyjaciela van Gogha - Paula Gauguina do Arles nie okazały się dobrym

pomysłem. Panowała między artystami napięta atmosfera przez trudny charakter Paula.

Pewnego wieczora, po zaciekłej awanturze van Gogh odciął sobie kawałek lewego ucha.

  Przerażony i samotny malarz na własne życzenie został zamknięty w szpitalu

psychiatrycznym. Już niebawem, podczas pisania listu do brata van Gogh dostrzeże piękno

nocy, którą następnego dnia zdecyduje się namalować. Tak powstanie jedno z jego

największych dzieł - ,,Gwiaździsta noc’’.

   Vincent van Gogh zyskał sławę dopiero po śmierci, wywierając znaczący wpływ na

ekspresjonistów oraz fowistów. Jest autorem ponad 2000 obrazów oraz ponad 600 listów. Jego

twórczość, która dzięki żywej kolorystyce i emocjonalnemu oddziaływaniu wpłynęła na sztukę

XX wieku, współcześnie jest źródłem i inspiracją wielu artystów. Dziś jego liczne pejzaże i

portrety należą do najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych dzieł sztuki, które możemy

oglądać za pomocą technologii Digital Art 360. 
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   Wystawa, która odniosła wielkie sukcesy na całym świecie. Teraz możemy zobaczyć ją w

Warszawie i już przyciąga tłumy osób spragnionych tej niesamowitej formy sztuki. Zanurz się w

niezwykłym świecie Vincenta van Gogha dzięki VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition.

   Jest to multisensoryczna prezentacja dzieł tego holenderskiego malarza, działająca dzięki

technologii Digital Art 360. Na powierzchni około 2000 m2, wyświetlane są setki dzieł artysty,

które ,,opanowują” całą przestrzeń - widzimy je na ścianie, suficie i podłodze. Stopniowo,

śledząc historię życia van Gogha, jednocześnie przenosimy się do świata wyobraźni artysty.

   Wyjątkowość wystawy zawdzięczamy jej dynamiczności. Delikatne ruchy obrazów sprawiają,

że czujemy się jeszcze bardziej pochłonięci przez ukazywane dzieła. Całość dopełnia

nastrojowa muzyka, a także kojący głos aktora Roberta Gulaczyka, który w filmie ,,Twój Vincent”

z 2017 r. wcielił się w postać artysty. 

   Jak już wcześniej wspomniałam, VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition to nie tylko prezentacja

samych prac Vincenta van Gogha, ale i przybliżenie zwiedzającym życia malarza.

Autentycznego akcentu dodaje również ukazanie korespondencji między Vincentem, a jego

bratem Theo. Słowa, jakie artysta zawarł w listach, pozwalają nam na jeszcze głębsze przeżycia,

gdyż poznajemy prawdziwą wizję świata van Gogha – jego uczucia, przemyślenia i poglądy.
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  Dodatkowych wrażeń dostarcza niezwykle dopracowana forma przedstawienia wystawy -

żywe, wyraźne kolory delikatnie przemieszczające się po obrazach. Sama ekspozycja jest

niczym podróż po przeróżnych zakątkach zachodniej Europy - miejscach takich jak Arles,

Saint-Rémy, Paryż, Auvers-sur-Oise, czy malowniczych holenderskich prowincjach. Są to

lokalizacje, gdzie podróżował Vincent van Gogh. Czerpał tam inspiracje do swych dzieł, a

miejsca, czy zjawiska jakie ujrzał, przenosił na płótno, zamieniając je w swoje niesamowite

projekcje.

   VAN GOGH Multi-Sensory Exhibition pozwala nam wkroczyć w nowy etap w świecie sztuki, w

którym najnowsze technologie pozwalają nam na coś więcej, niż wyłącznie oglądanie obrazów

na płótnie, w muzeach czy galeriach. Teraz możemy przenieść się do świata ukazanego na

dziele, poczuć się jakbyśmy rzeczywiście znajdowali się ,,w obrazie”. Nie tylko zapewnia to

niesamowite wrażenia, ale i pozwala dostrzec większą ilość szczegółów, o które zadbał artysta,

a normalnie ciężko byłoby nam je zobaczyć. Uważam, że ta interaktywna wystawa zainteresuje

nie tylko wytrawnych znawców sztuki Vincenta van Gogha, ale i tych, którzy dopiero poznają

geniusz malarza lub zwyczajnie są spragnieni niesamowitych doznań.

 Sensoryczną wystawę dzieł Vincenta van Gogha możemy oglądać od 29 października w

warszawskim centrum EXPO XXI. Warto się pospieszyć z zakupem biletów i zwiedzaniem,

ponieważ ekspozycja dostępna jest wyłącznie do 14 stycznia 2022 r.
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     W Gdańsku chyba każdy był. Każdy widział Żurawia, Fontannę Neptuna, Długi Targ. Wszyscy

też słyszeliśmy o Szanghaju, Amsterdamie. Kto z nas nie marzy o tym, żeby zobaczyć Miami na

Florydzie? Jeżeli chcecie, chyba musicie się pospieszyć. Do 2050 miejsca te będą się

najprawdopodobniej znajdować pod powierzchnią wody.

    Nie interesują was podróże, wolicie coś bliżej siebie? Proszę bardzo. W Polsce z roku na rok

są coraz większe susze. Widać to było w Skierniewicach w roku 2019, kiedy w kranach zabrakło 

wody. Nie był to problem z ciśnieniem, nie nastąpiła żadna awaria. Zwyczajnie, wody nie było.

Jest to dla nas niewyobrażalne, można powiedzieć, że pewnego rodzaju koszmar się spełnia.

Jesteśmy przyzwyczajeni do wody w kranach, a tu nagle jej brakuje. Jest to spowodowane 

stałym obniżaniem się wód gruntowych w całej Polsce.

   Globalne ocieplenie to nie jest jakiś wyimaginowany problem. Skutki widać już teraz, dzieją

się one na naszych oczach. Dotyczy to także nas, nas jako Polaków. Dotyczy to wszystkich po

kolei, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, pieniądze. Dlatego wszyscy powinniśmy być

świadomi, przed jakimi wyzwaniami stoimy, jak wysokie jest ryzyko i jakie kroki musimy podjąć,

żeby dalej żyć.

    Jakie ryzyko niesie ze sobą globalne ocieplenie? Przede wszystkim, ogromne przesiedlenia

ludzi. Emigrację podejmą ci, którzy mieszkają albo w strefie zagrożonej zalaniem przez wodę

albo ludzie, którzy uciekną przez wyższe temperatury i skrajnie małe opady.

  Inną rzeczą jest głód. Jeśli dalej będzie postępować zabijanie świata, stracimy tereny

wykorzystywane pod uprawę roślin. Wyschną z braku wody gruntowej i opadów, nie będą

zdatne do użytku przez mordercze temperatury. Co za tym idzie, porzucimy je, spadnie

światowa produkcja jedzenia i mieszkańcy regionów biedniejszych, takich jak Afryka czy

Ameryka Południowa, nie będą mieli jedzenia.

   Czy już przegraliśmy? Czy nadal możemy coś zrobić? Oczywiście, nadal możemy zapobiec

śmierci tysięcy ludzi i innymi katastrofami – i uniknąć innych katastrof! Nie zawsze jest to

jednak łatwe, wymaga pewnych zmian, mniejszych bądź większych. 

Zrezygnuj z mięsa. 

Nie oznacza to, że masz całkowicie nie jeść mięsa, można je jednak ograniczyć. Zależy to od

twoich preferencji. Jeżeli 3 razy w tygodniu nie zjesz mięsa, nie zmieni to aż tak bardzo twojego

życia, a na pewno choć trochę przyczynisz się do walki o naszą przyszłość. Badania Oxford

University pokazały, że osoby jedzące mięso generują 2 - dwa razy więcej gazów cieplarnianych

niż wegetarianie i dwa i pół razy więcej niż weganie.

O ZMIANACH KLIMATYCZNYCH Z
INSPIRACJAMI NA NOWOROCZNE

POSTANOWIENIA
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Pojedź do szkoły rowerem

Nie dotyczy nas to jeszcze aż tak bardzo, ponieważ zazwyczaj o nasz transport troszczą się

dorośli. Jednak czasem to rodzice specjalnie uruchamiają samochód, żeby odwieźć nas do

szkoły. Czy nie lepiej wsiąść na rower albo do metra i pojechać w ten sposób dojechać do

szkoły? Wstaniesz wprawdzie 10 minut wcześniej, ale wyemitujesz mniej gazów

cieplarnianych. 

Kupuj w lumpeksie 

Kupiłeś sobie nową koszulkę z Shein, H&M, Primark? Super, gratuluję! A czy wiesz, ile

dwutlenku węgla zostało uwolnione do atmosfery, żebyś mógł ją sobie teraz założyć?

Nieekologiczne zebranie materiałów w kraju, w którym nikogo nie obchodzi ekologia,

produkcja, transport, kolejny transport do sklepu. To droga jednej, głupiej koszulki. Nie

wspominam tu o odpadach, które zostaną zwyczajnie wyrzucone. Ale masz alternatywę. Po

szkole wsiadasz w tramwaj, jedziesz na Kino Femina i odwiedzasz parę lumpeksów. Kupujesz

sobie piękną koszulkę, która najbardziej odpowiada temu, kim jesteś, najbardziej ciebie

wyraża. I w ten sposób oszczędzasz kilogramy dwutlenku węgla! 
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     19 października, w dniu Lema zorganizowanym w naszym liceum, miałem zaszczyt wystąpić

z prezentacją dotyczącą procesów uczenia się – jako że ów literat nie tylko oddawał się

wykwitom własnej fantazji, ale imaginował wizje przyszłości zainspirowany częstymi lekturami

czasopism naukowych, uznałem, że nie od parady będzie rzec dwa słowa o tym, jak brać się do

roboty rzetelnie, aby osiągać doskonałe wyniki w nauce i pracy umysłowej.

     Jak wyszło? O czym dokładnie to było? Żywię nadzieję, żem nie piał sobie a muzom, a

zadość uczynił ciekawości słuchaczek i słuchaczy, ale że jednak – jak to mówią – każda pliszka

swój ogonek chwali, oddam głos jednemu z uczniów, który niechaj powie, jak było naprawdę:

     „Wystąpienie rozpoczęło się punktualnie. Zaskoczyło mnie to, bo nauczyciel wszedł do sali

raptem dwie minuty wcześniej, okutany kolejnymi warstwami niczym cebula albo ogr Shrek i

w międzyczasie zdążył poomiatać wzrokiem salę, oszacować wilgotność i temperaturę

powietrza spojrzeniem na szybę, włączyć projektor, co rzutowało na dalszy przebieg akcji,

znaleźć w komputerze aktualną wersję prezentacji oraz spróbowawszy różnych kombinacji

świateł, złapać oddech w garść, uwolniwszy się z maski i szalika. Efekt był piorunujący i wydał

mi się adekwatny do tematu: Przez trudy do gwiazd. Umiejętność radzenia sobie z tyloma

sprawami jedna po drugiej niezawodnie przygotowuje do nauczycielskiej pracy, która rzuca

tyle światła niczym gwiazda na nasze poczynania.

     Potem było jeszcze o mózgu, że uczy się ciągle, czy tego chcemy, czy nie, co uznałem za

dobrą monetę w perspektywie matury. Z wykładu zapamiętałem i doceniłem najbardziej myśl,

że wielozadaniowość nie istnieje, że można wykonywać tylko jedną czynność umysłową w tym

samym czasie – to dość logiczne, bo dwóch książek naraz czytać się nie da. Ciekawe było

jednak badanie psychologiczne, które wykazało, że gdy przechodzi się z nieukończonej

czynności (np. rozwiązywania zadania) do następnej, to mamy ograniczoną zdolność skupienia

się na nowym zadaniu z powodu nieukończenia tamtego… Brzmi intrygująco. Całość

zakończyła się recytacją wierszy Słowackiego i udowodnieniem, że wielkim poetą był”. Atanazy

Bazakbal, kl. 3D3

     Finis coronat opus: pozostaje mi życzyć wszystkim uczennicom i uczniom dobrej jakości

pracy, która zaowocuje wysokiej klasy wynikami oraz wyrazistą satysfakcją i spełnieniem.
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Odkrywanie kosmosu jest w literaturze science fiction nierozerwalnie związane z

nawiązywaniem kontaktu z Obcym. W utworach Stanisława Lema można dostrzec różnorodne

schematy podjęcia próby porozumienia. W zależności od przyjętej konwencji autor w

różnorodny sposób pokazuje Obcego, a co za tym kwestia nawiązania kontaktu pełni u Lema

różne funkcje (por.: J. Jarzębski, 2003, s. 210-229). W artykule zostanie przedstawiony jeden z

możliwych schematów, po który sięga Stanisław Lem w swoich utworach utrzymanych w

estetyce groteski.

   W Podróży Ósmej z Dzienników gwiazdowych. Ijon Tichy, główny bohater, zostaje

poproszony przez profesora Tarantogę o reprezentowanie Ziemi podczas Zebrania Plenarnego

Organizacji Planet Zjednoczonych. Podczas tego spotkania międzyplanetarne ugrupowanie

ma zdecydować o członkostwie Ziemian w tej ważnej, kosmicznej Organizacji.  Komunikacja w

Podróży Ósmej nie stanowi jako tako problemu. W tej opowieści Ijon Tichy zażywa tabletkę

informacyjno-translacyjną, która zarówno pozwala na rozumienie języków z innych planet, jak i

obyczajów ich mieszkańców:

Ów wysoki dyplomata opluł mi buty, wziąłem za zły znak, fałszywie, gdyż była to tylko wonna wydzielina gruczołów

powitalnych. (S. Lem, 2008, s. 29).

Komunikacja z Obcym przebiega więc dosyć swobodnie. Podczas Plenum przedstawiciel

Thubanu odczytuje fragment Teratologii Galaktycznej Grammplusa i Gzeemsa – od tego

momentu dialog właściwie zamienia się w monolog na temat ludzkości. Czytelnik poznaje

odczucia bohatera w narracji, jednak komunikacja ogranicza się głównie do wypowiedzi

członków Organizacji. Cytowane przez przedstawiciela Thubanu dzieło ma mieć charakter

naukowy, stąd Stanisław Lem zastosował w tekście stylizacje na język nauki chociażby poprzez

tworzenie nazw przypominających łacińskie nazwy własne oraz podawanie ich

polskojęzycznych odpowiedników w nawiasach [1]. Poniżej graficzne przedstawienie typologii

anormalnych typów istnień w kosmosie:
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Wszystkie widoczne neologizmy są utworzone na kanwie słów o negatywnym zabarwieniu

emocjonalnym (tj. kretyn, zwłoki, obrzydły, wszeteczny, tępy, trup, potwór, mętny, ohydny). Od

samego początku wywodu Obcego na temat Ziemian widać jego stosunek do ludzkości. Już

same nazwy wprowadzają element oceny człowieczeństwa. Neologizmy występujące w tej

opowieści wywołują równocześnie efekt komiczny poprzez zachowanie reguł słowotwórczych

lub stylizowanie nowych słów na te obecne w języku polskim oraz łacińskim, jednak wydźwięk

ich jest zdecydowanie pejoratywny.

       Większość utworzonych nazw zawiera formant sufiksalny -ec występujący w języku

polskim (Kretenciec, Przeciwrozumiec, Ojcogubiec, Obrzydłec, Potworyjec). Sufiks ten, według

Grzegorczykowej i Puzyniny, jest najczęściej (45% materiału badawczego) wykorzystywanym

do tworzenia nazw osób, np. pechowiec (1979, s. 60–61) [2].

      W typologii znalazły się także cztery nazwy dwuczłonowe, zestawienia (Trupogryz

Bęcwalec, Mętniak Bacznościowiec, Zadomiłek Zbójny, Ohydek Szalej), co też jest elementem

stylizującym na język naukowy (tak jak nazwy typu ryś kanadyjski, kot syjamski itp.). W

typologii wystąpiły wielokrotnie dwuczłonowe złożenia (np. Matkojady, Potworyjce).

Zadomiłek zbójny oraz Ohydek szalej zostały utworzone za pomocą cząstki -ek, która w języku

polskim służy do tworzenia zdrobnień. Dzięki temu formantowi określony w ten sposób homo

sapiens wydaje się niegroźnym stworzeniem [3]. Połączenie bazujące na zasadzie kontrastu –

źródłosłów o negatywnym zabarwieniu (ohydny) oraz sufiks -ek – wywołuje efekt komiczny i

jest typowym chwytem dla groteski. Natomiast neologizm Zadomiłek jest również

interesującym przykładem, ponieważ możemy w nim wyróżnić aż trzy możliwe podstawy

słowotwórcze, tj. zad, zadomowić oraz miły.

       Wśród widocznych w typologii nowych słów na szczególna uwagę zasługuje jeszcze

Potowryjec. Lem w swoich utworach często łączy wyrazy, wykorzystując ich zbieżność

fonetyczną pomimo różnic semantycznych [4]. Neologizmów tego typu nie można zaliczyć do

żadnych znanych kategorii słowotwórczych, ja nazwałam je neologizmami skojarzeniowymi

opartymi na więcej niż jednym słowie. Niejasny podział tych neologizmów można przedstawić

za pomocą nawiasów kwadratowych (o dwóch wielkościach): [[potfo<r]yi̯>-ec]. Każdy z tych

nawiasów zawiera fragment neologizmu, który odnosi się do jednego ze skojarzeń. W ten

sposób ukazuję, jak nakładają się na siebie różne źródłosłowy. Na podobnej zasadzie powstał

wspomniany już wcześniej neologizm Zadomiłek.

     Choć w opowiadaniu występują słowa nieistniejące w języku polskim, to są one

skonstruowane w taki sposób, że czytelnik (podobnie jak Ijon Tichy) jest w stanie interpretować

ich znaczenie, wyobrażać sobie przedstawione w przemowie stwory, a nawet odbiera

nacechowanie emocjonalne tego komunikatu. Poprzez wykorzystanie chwytów typowych dla

słowotwórstwa polskiego Lem sprawił, że z jednej strony mamy wprowadzony element

obcości typowy dla science fiction, a z drugiej strony „uczestniczymy” w zebraniu tak jakbyśmy

również otrzymali tabletkę informacyjno-translacyjną. Gry językowe Lema współgrają z kwestią

komunikacji międzyplanetarnej w jego utworach z gatunku fikcji naukowej.

          Przedstawiciel Thubanu, budząc zgrozę wśród słuchających, przedstawia Ohydka Szaleja

w sposób absolutnie bezwzględny. Zaczyna od mięsożerności gatunku ludzkiego, zwracając

hhhh

L U S T R O

S T R O N A  1 5



uwagę na niewielkie różnice dzielące człowieka od jego krewnych – zwierząt (por.: S. Lem,

2008, s. 37-38). Punktem najbardziej przerażającym dla odbiorców jest przedstawienie historii

cywilizacji ludzkiej oraz jej licznych wykroczeń w czasach współczesnych (sterty materiału

faktograficznego zostają dostarczone mówcy ma wózkach).

    Po tej druzgocącej ludzkość przemowie, głos zostaje udzielony innemu członkowi

posiedzenia, tym razem przedstawicielowi delegacji erydańskiej. Ijon Tichy nadal pozostaje

biernym słuchaczem. W wypowiedzi kolejnego mówcy następuje punkt zwrotny – ludzkość

zostaje przedstawiona jako dzieło przypadku, a właściwie zabawy dwóch pijanych Tarrakanów,

którzy zatrzymali się na Ziemi z powodu awarii lodówek. Mówca ów wykazuje, że

zaaranżowanie ewolucji biologicznej na Ziemi, w wyniku której powstał tzw. homo sapiens,

było pogwałceniem Kodeksu Międzyplanetarnego mającego za zadanie chronić przed

powstawaniem gatunków nie tylko ułomnych cieleśnie, ale i obarczonych najcięższymi

formami duchowych zwyrodnień (S. Lem, 2008, s. 41). Erydanin domaga się wręcz kosmicznych

alimentów dla Ziemian od Tarrakanów, którzy stworzyli istotę trochę rozumną, lecz jej los jest

pełen umysłowych katuszy.

      Opis stworzenia życia na ziemi jest parodią mitu genezyjskiego. Stworzenie człowieka

zostaje całkowicie odarte z patosu, a nawet ukazane jako nieudany eksperyment

przeprowadzony po pijanemu. Ten krytyczny obraz ludzkości podkreślony zostaje w języku. Do

stworzenia życia na ziemi wykorzystano wyrażenia: zjełczały klej, napsuta pasta, paskudztwa,

zgliwiałe aminokwasy (S. Lem, 2008, s. 44). Materiał budulcowy zostaje nazwany bryją i nawet

narzędzie wykorzystane do jej utworzenia jest skrzywione. Sami stworzycieli także odbiegają

od mitycznych wyobrażeń – są nimi pijani Bann i Pugg, według Erydanina dwóch próżniarzy,

skreślonych później ze wszystkich rejestrów za bezwstydne machinacje z rzęślami,(…)

zawalidrogi mleczne (S. Lem, 2008, s. 43).

           W przemówieniu zostaje określony cel, który przyświecał stwórcom ludzkości:

Stworzenie z Ziemi wylęgarni dziwolągów na skalę Galaktyki, cyrku kosmicznego, panopticum, gabinetu

makabrycznych osobliwości, którego żywe eksponaty stałyby się, w swoim czasie, pośmiewiskiem najdalszych Mgławic

(S. Lem, 2008, s. 44).

Jest to bardzo upiorna reinterpretacja teatrum mundi, w której człowiek jest nawet gorszy niż

utarta w kulturze marionetka.

       „Sakramenckim duchem” w nieszczęsny zaczyn ewolucji zostaje nazwany katar Pugga,

który nakichał do plazmatycznej zarodzi, zakażając ją przez to złośliwymi wirusami. Źródłem

ludzkich nieszczęść nie jest tu złamanie boskiego zakazu czy ciekawość Epimeteusza i

Pandory, a bezmyślna igraszka pijanego.

         Choć opowiadanie jest przesycone hiperbolizacją, co widać w słownictwie i neologizmach,

to jego charakter satyryczny jest raczej jak „śmiech przez łzy”. Jak zauważa Michael Düring w

opowiadaniu następuje odstępstwo od znanej science fiction normy i Obcym staje się człowiek

(por.: 2016, s. 162). Przedstawiona reinterpretacja stworzenia człowieka odziera go z wszelkiego

sacrum i ukazuje jako potwora. Równocześnie nieodpowiedzialny akt stworzenia nie stanowi
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usprawiedliwienia dla złych czynów człowieka. Lem, choć za pomocą estetyki groteski, w

kontakcie z Obcym ukazuje krytyczny stosunek do człowieka – jego osiągnięć i manii wielkości.

     Sytuacja przedstawiona w opowiadaniu okazuje się na koniec senną marą. I choć bohater

wyrusza tego dnia do ciotki na księżyc (S. Lem, 2008, s. 45), to za podróż ósmą uważa właśnie

przebytą wyprawę w czasie snu. Wyprawę, w której, przywołując słowa głównego bohatera,

Ijon Tichy nacierpiał się za ludzkość (S. Lem, 2008, s.45). Konsekwencją kontaktu z Obcym w

Podróży ósmej z Dzienników gwiazdowych jest spojrzenie na człowieka i na siebie samego w

inny, bezwzględnie sceptyczny sposób.

Jako podsumowanie swoich rozważań przywołam słowa Jerzego Jarzębskiego z posłowia pt.

Cały ten złom do powieści S. Lema Niezwyciężony:
 

Człowiekowi najtrudniej uporać się z samym sobą, zmierzyć się umysłem z całością wszechświata nie po to, by unieść

się pychą, ale wprost przeciwnie: by jej demona zwalczyć. (2021, s. 257)

[1] Neologizmy występujące w tym opowiadaniu wpisują się w założenia Handke, według

którego typowymi zabiegami dla słowotwórstwa w fantastyce naukowe jest m.in. ich

dwuczłonowość oraz wykorzystanie podstaw i formantów pochodzenia obcego – w tym

przypadku z języka łacińskiego (por. R. Handke, 1969, s. 99).

[2] Ta końcówka słowotwórcza jest wykorzystywana także do tworzenia nazw osób z

zabarwieniem negatywnym, np. wykolejeniec od wykoleić się. Lem używa jej także w innych

swoich dziełach do tworzenia nazw robotów z elementem oceniającym, np. uchylec z

Kongresu futurologicznego to robot, który uchyla się od pracy (Lem, 2008, Kongres

futurologiczny, s. 105).

[3] W dalszej części opowiadania pojawia się też inne tłumaczenie łacińskiej nazwy Monstrum

Furiosum, mianowicie Trupobaw Furiacki, który nie ma już elementu deminutywnego (S. Lem,

2008, s. 37).

[4] Julian Tuwim nazywa tego typu konstrukcje kalamburami: Kalambur może powstać i przy

rozpołownieniu jednego słowa (lub przy tzw. rozćwiartowaniu na trzy nierówne połowy) i to

rozbicie daje poprzedniemu brzmieniu nowy sens. Charakterystycznym dla tego typu

neologizmów u różnych autorów jest Neologizmy tego nacechowanie ekspresywne i funkcja

komiczna (za: M. Nowotny-Szybistowa, 1973, s. 122–123).
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ODLOTOWE PROJEKTY
   Jak zaprojektować okładkę książki Stanisława Lema? Cóż, wspaniałych pomysłów pojawiło

się dokładnie tyle, ile osób zdecydowało się na przystąpienie do szkolnego konkursu...

Wszystkie plakaty podziwiać można było na wystawie na pierwszym piętrze, a teraz w "Lustrze"

możecie jeszcze raz przypomnieć sobie prace laureatów.

   

   

    

     

II miejsce - Adela Łapińska kl. 2D

III miejsce - Iga Szatan kl. 2D


