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PNJN Język Specjalistyczny   II  MA 

(zajęcia w trybie zdalnym) 

Analiza języka dokumentów III Rzeszy 
w świetle komentarzy Victora Klemperera w “LTI”

Zrozumienie  treści  tekstów  oficjalnych  w  okresie  III  Rzeszy  i  ich  wpływ  na  rzeczywistość
codziennej  praktyki  państwowej  i  życia  codziennego  Niemców  ma  doniosły  wpływ  na
interpretacje  historyczne  i  historyczno-literackie  szczególnie  w  nowych  współczesnych
kontekstach badawczych, w tym w analizie tekstów literaturoznawczych i literackich.

W  semestrze  zimowym  (SZ  2020/2021)  proponuję  poświęcić  się  praktycznej,  lingwistycznej
analizie   języka  III  Rzeszy  na  podstawie  m.  in.   poglądów  niemieckiego  romanisty   Viktora
Klemperera, zawartych w książce LTI,  oraz 10 wybranych dokumentów archiwalnych z okresu
narodowego socjalizmu (NS) w Niemczech, opublikowanych wraz z komentarzami przez Walthera
Hofera (Hrsg.:Der Nationalsozialismus. Dokumente 1939-1945).

 Zajęcia mają na celu wprowadzenie zainteresowanych w problematykę manipulacji   politycznej
poprzez materię językową zmian dokonanych w procesie  przejmowania władzy w Niemczech
począwszy od zakwestionowania Republiki Weimarskiej do zakończenia IIWŚ i upadku III Rzeszy.
Wynikiem  ma  być   polepszenie  kompetencji  językowej  w  specjalistycznym  zakresie   m.  in.
poprzez zwrócenie uwagi współczesnego użytkownika języka niemieckiego na istniejące w tym
języku subtelności kolokacyjno-semantyczne niosące  m. in. niebezpieczeństwo  posłużenia  się
językiem   nazistowskiego   reżimu bez stosownych  zastrzeżeń.  Budowanie  takiej  wrażliwości
językowej (również w j.polskim) należy do historyczno-językowego  procesu wymiany pokoleń i
budowania umiejętności  kompetentnych specjalistów-niemcoznawców.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i wykorzystania zdobytej dotychczas wiedzy i
umiejętności w budowaniu Państwa kompetencji w ramach MA. Zaliczenie przedmiotu odbędzie
się m. in.  na podstawie ujętego w regulaminie Wydziału Neofilologii kanonu obecności w trybie
online (dopuszczalna jedna nieobecność  na sesji nieusprawiedliwiona). 
Przede wszystkim jednak oczekuję aktywnego uczestnictwa w zajęciach objętych bieżącą ocenę
postępów, przede wszystkim, apelując do Państwa żywych zainteresowań i pasji  badawczych,
zapraszam do dyskusji, zaangażowania we wspólnym kreowaniu zajęć (zwłaszcza do polepszania
kompetencji w języku mówionym). 



Warunki  zaliczenia:  Procedura zaliczeniowe jest  wielostronna i  trwa cały semestr.    Zaliczenie
można uzyskać:  1) przedstawiając w połowie semestru  referat analizy poglądów  V. Klemperera
(5  stron)  ,   oraz   2)  na  podstawie  pozytywnej   oceny  przygotowywanych  zadań  pisemnych
(tłumaczeń  tekstów  omawianych  na  zajęciach),  przygotowywanych  na   następujące,  kolejne
zajęcia,.  
 3)  Na  zakończenie  semestru  należy  przedstawić  do  wglądu  „teczkę”  z  zgromadzonymi
materiałami  i  wykonanymi  zadaniami  pisemnymi.  4)  w  przypadkach  koniecznych  zaliczenie
odbywa się w trybie indywidualnego zdalnego kolokwium.

Zapraszam wszystkich  zainteresowanych  do  pracy  w ambitnej  grupie,  zajmującej  się  analizą
ciekawych  problemów  lingwistyczno-retorycznych  w  kontekście  współczesnych  zjawisk
politycznych powojennych Niemiec.
Pozwalam sobie przypomnieć P.T. zainteresowanym o zapisaniu się w trybie USOS i uważnym
zanalizowaniu  terminarza  semestru  (święta,  dni  wolne).  Szczegółowe  rozpisanie  zajęć  i
poszczególnych tematów odbędzie się na zajęciach wstępnych.
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