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Homer i Hezjod – początki europejskiego Homer and Hesiod – the beginnings of European
myślenia o pracy
reflection on work
Autor sięga do początków europejskiej refleksji
nad pracą ludzką, do tekstów Homera i Hezjoda
(VIII/VII wiek przed Chr.).
Analizuje teksty Iliady i Odysei oraz Prace i dnie
Hezjoda i na ich podstawie ustala cechy
semantyczne pracy i rekonstruuje dwa sposoby jej
traktowania.
Pokazuje podobieństwa i różnice pomiędzy obu
poetami.
Praca dla Homera była boską i ludzką zdolnością
tworzenia, robienia czegoś lub po prostu służenia.
Jako nasycona boską obecnością była związana z
poczuciem godności i społecznym szacunkiem.
W świecie bogów i ludzi pracowali wszyscy, od
Zeusa i królów poczynając, a na Posejdonie i
Apollonie kończąc.
Bóg Apollo wypasał bydło i także ta praca
przynosiła radość (térpetai).
Najwyżej
jednak
była
oceniana
praca
natchnionego przez Muzy poety czy wieszczka.
Bogowie dali ludziom – lekarzom, cieślom,
kowalom – wiedzę i umiejętności zawodowe.
Jedynie żebracy budzili pogardę, bo nieróbstwo i
lenistwo było złem.
Hezjod nieco młodszy do Homera, nie zmienił tej
definicji, zmienił jednak poetykę epickiej narracji,
pozbawił pojęcie pracy jej boskiego charakteru.

The author goes back to the beginnings of
European reflection on human work – to the texts
of Homer and Hesiod (8th/7th centuries BC).
He analyzes the texts of the Iliad and the Odyssey,
and Hesiod’s Works and Days, and on that basis
determines the semantic features of work and
reconstructs the two ways in which it is treated by
those poets.
He points out the similarities and differences
between the two conceptualizations of work.
Homer understood work as the divine and human
ability to create, to do something or to serve.
Being saturated with the divine presence, work
was associated with a sense of dignity and social
respect.
In the world of gods and people, everybody
worked, starting with Zeus and kings and ending
with Poseidon and Apollo.
The Greek God Apollo pastured cattle, and this
work brought joy (térpetai) to him.
The type of work which was held in the highest
estimation, however, was that of a poet or seer
inspired by the Muses.
The gods gave people – doctors, carpenters,
blacksmiths – knowledge and professional skills.
Only beggars aroused contempt, because idleness
and laziness were considered evil.
Hesiod, somewhat younger than Homer, did not
change his predecessor’s definition but changed
the poetics of his own epic narration depriving the
concept of work of its divine character.
He gave prominence to human effort, made
references to agonistic culture, and proposed that
the value of work relied on justice, human honesty
and purity of heart.
In his opinion, only to a nefarious man was work a
chore, a hardship, a never-ending effort.

Wskazał na wysiłek ludzki, nawiązał do kultury
agonistycznej, uzależnił wartość pracy od
sprawiedliwości,
uczciwości
ludzkiej,
od
czystości serca.
Według niego tylko dla człowieka nikczemnego
praca jest udręką, trudem, niekończącym się
wysiłkiem.
Człowiek prawy dzięki efektom uczciwej pracy A righteous man who worked honestly achieved
osiąga bogactwo i czuje się szczęśliwym.
wealth and happiness.
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Koncept PRACY (darbas) w języku i kulturze The concept of DARBAS ‘work’ in the Lithuanian
litewskiej
language and culture

Językowo-kulturowy obraz litewskiej darbas
[pracy ] został przez autorów przedstawiony na
podstawie
danych
leksykograficznych,
ankietowych i tekstowych.
W dokumentacjach słownikowych widoczne są
refleksy wiejskiego rozumienia pracy jako
ciężkiej, mozolnej działalności człowieka, będącej
podstawą egzystencji, wykonywanej z obowiązku
a jednocześnie niosącej radość.
Ankietowana w roku 2016 młodzież ma dwoisty
stosunek do pracy – jest ona koniecznością, ale
równocześnie nadaje życiu sens.
Na
negatywne
charakterystyki
wpływa
konsumpcyjny
charakter
współczesnego
społeczeństwa.
Dane pochodzące z kilku dyskursów (literackiego,
ideologicznego, prawniczego i publicystycznego)
dostarczają nowych sposobów postrzegania pracy.
Ciężka praca została opisana przez klasyków
literatury litewskiej, którzy poetyzowali i
uszlachetniali pracę, wynosili i heroizowali jej
wykonawców.
Dyskurs ideologiczny podkreśla patriotyczny sens
pracy i dokonuje manipulacji człowiekiem,
prawniczy skupia uwagę na znaczeniu prawa do
pracy.
Najbardziej wieloaspektowo jest przedstawiana
praca w dyskursie publicystycznym: jest ona
wartością, sprawą honoru; koniecznością i
obowiązkiem; może też być traktowana jako
hobby niewymagające wielkich wysiłków.
Autorzy opisali dwa profile litewskiej darbas –
pierwszy, tworzony z punktu widzenia rolnika i
mający już dziś charakter archaiczny oraz drugi,
współczesny, ujawniający punkt widzenia
wyspecjalizowanego
robotnika,
mającego
rozwiniętą świadomość społeczną i znającego
swoją wartość.

The linguistic and cultural picture of Lithuanian
darbas ‘work’ was investigated on the basis of
lexicographic, survey and textual data.
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Koncept PRACY we współczesnej polszczyźnie
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On PRACA ‘work’ in contemporary Polish

Praca na drabinie wartości Polaków zajmuje
miejsce wysokie, na równi z rodziną, miłością i
wiarą religijną, ale nie jest wartością absolutną i
„ostateczną”, jest wartością instrumentalną.
Stosunek Polaków do pracy jest zróżnicowany,
w środowiskach plebejskich ceniona jest praca
fizyczna, praca rąk, trud rolnika, górnika,

Praca ‘work’ occupies a high position on the
Polish ladder of values, on a par with family, love
and religious faith, but it is not an absolute and
„ultimate” value; it is an instrumental one.
Poles’ attitudes to work are varied.
In plebeian milieus, people appreciate physical
work, the work of hands, the toil of a farmer or a

In dictionary entries, one can see reflections of
rural understanding of work as a hard, arduous
human activity, which is the basis of existence and
is performed out of duty but at the same time
brings joy to the worker.
Young Lithuanians surveyed in 2016 have a dual
attitude to work as a necessity and as something
that gives meaning to life.
What gives rise to these negative perceptions of
work is the consumerist nature of modern society.
Data from several discourses (literary, ideological,
legal and journalistic) provide examples of old
and new ways of looking at work.
The classics of Lithuanian literature poeticise and
ennoble hard work, glorifying and placing on a
pedestal those who work.
Ideological discourse emphasizes the patriotic
sense of work and manipulates its recipients; legal
discourse focuses on the importance of the right to
work.
The most multifaceted picture of work is found in
journalistic discourse, which treats work as a
value, a matter of honour, a necessity and a duty,
and also as a hobby which requires no effort.
The authors describe two profiles of Lithuanian
darbas – a first one created from the point of view
of a farmer, which has an archaic character, and a
second, contemporary one, which reveals the
point of view of a specialist worker, who has a
well-developed social awareness and who knows
his own value.

miner.
w inteligenckich – praca umysłowa, a fizyczna Intellectuals value intellectual work, treating
jest traktowana jako gorsza.
physical work as an inferior type.
Ceni się pracę na etacie, mniej prace dorywcze, na
podstawie umów zawieranych na czas określony
(zwanych pogardliwie śmieciówkami).
Analiza
konceptu
praca
w
polskiej The analysis of the concept of praca in the Polish
„lingwokulturze” – przeprowadzona na podstawie linguaculture carried out on the basis of systemic
danych systemowych (słowniki języka polskiego), data (dictionaries of the Polish language), surveys,
ankietowych i tekstowych (przysłowia i teksty z and textual data (proverbs and texts from the
Narodowego Korpusu Języka Polskiego) – National Corpus of Polish) helped the authors
pozwoliła wydobyć podstawowe parametry, identify the basic parameters that make up the
składające się na „strukturę kognitywną” pojęcia „cognitive structure” of the concept of praca, such
pracy, takie jak: kategoria nadrzędna, podmiot, as the superordinate category, the subject–doer of
czyli wykonawca pracy, cel działania, wytwór work, the goal of action, the product of action, the
działania, jakość działania / cechy, wysiłek quality/features of action, the effort put in
wkładany w wykonanie, a dalej też: zarobek / performing the action, and further also:
wynagrodzenie, miejsce pracy, czas pracy.
earnings/remuneration, workplace, and working
time.
Autorzy
zaproponowali
modelowy
zapis The authors advance a model propositional
bazowego wyobrażenia pracy w postaci formuły formula for the base image of praca: Someone –
zdaniowej: Ktoś – działa – celowo – pokonując works – deliberately – overcoming difficulties –
trudności – z zamiarem zrobienia czegoś – i with the intention of doing something – and
otrzymuje za to wynagrodzenie.
receives remuneration for this.
Dwa
podstawowe
leksykalne
eksponenty The two basic lexical exponents of the concept of
konceptu pracy – praca i robota – różnie profilują praca – praca and robota ‘work, job, labour’ –
bazowe wyobrażenie: w znaczeniu pracy offer different profiles of the base image: the
dominuje cel, wytwór i jakość, w znaczeniu dominant elements of the meaning of praca are
roboty działanie i wynagrodzenie.
goal, product and quality, whereas robota is
mainly associated with activity and remuneration.
W znaczeniu obu leksemów akcentowany jest The meanings of both lexemes put accent on effort
wysiłek, trud.
and exertion/toil.
Autorzy przeanalizowali hiperonimy pracy, The authors analyse the hyperonyms and
synonimy, frazematykę.
synonyms of the words praca and robota, and
phrasemes containing these words.
Ankiety (oparte na pytaniu o rozumienie Surveys (carried out among students of Lublin
„prawdziwej
pracy”
przeprowadzono
w universities three times, in 1990, 2000 and 2010,
środowisku studentów lubelskich trzykrotnie, w in which the participants were asked how they
roku 1990, 2000 i 2010) pokazały, że nastąpił understood the concept „real work”) show that
spadek rangi aspektu społecznego pracy there was a decline in the rank of the social aspect
(tworzenie wspólnoty), także aspektu etycznego, of work (building a community) and its ethical
mniej istotna jest też jakość pracy.
aspect; in the more recent surveys, less importance
is also given to the quality of work.
Ważniejszy staje się zarobek.
What counts more are the earnings.
Wyróżniono pięć profili pracy.
Five distinct profiles of praca were distinguished.
W profilu tradycyjnym (ludowym) prototypem In the traditional (folk) profile work is a life
jest uprawa roli, ciężki trud, ale jego owocem jest necessity and fulfilment of moral obligation. In
chleb i bogactwo. Praca na wymiar sakralny, jest the religious profile, work is the continuation of

spełnieniem obowiązku moralnego. Drugorzędne
znaczenie ma jest zarobek, wynagrodzenie
pieniężne. Człowiek jest podporządkowany pracy.
Praca umysłowa nie jest ceniona. Narzędzia
pracy: pług (wcześniej socha), sierp i kosa stają
się symbolami owocnego wysiłku. Profil religijny,
w którym praca jest obowiązkiem moralnym i
koniecznością, kontynuacją stwórczego dzieła
Boga, praca służy samorealizacji człowieka i
tworzeniu wspólnoty ludzkiej. Aspekty fizyczny i
umysłowy są taktowane integralnie.
Pragmatyczny profil przedsiębiorcy – praca jest
procesem
podlegającym
racjonalizacji
w
kategoriach efektów ekonomicznych towaru i
ceny, kupna i sprzedaży. Liczą się koszty pracy
(wkład kapitału, wynagrodzenie), wydajność
pracy, wytworzony produkt i jego cena. Także:
organizacja pracy, czas pracy, prawo pracy.
Pragmatyczny profil pracobiorcy – ważne jest
wynagrodzenie za włożony trud, ale też aspekt
podmiotowy: możliwość indywidualnego rozwoju
i dokształcania się. Podkreśla się nieustanne
niebezpieczeństwo wyzysku pracy, dlatego szuka
się pomocy w organizacji związków zawodowych,
mających bronić praw pracowniczych. Profil
pracy z perspektywy człowieka bezrobotnego –
praca staje się wartością, dobrem pożądanym i
trudno osiągalnym, ale też negocjowanym: nie
każda praca, nie każde wynagrodzenie, nie każde
warunki są akceptowane.

God’s creation and serves the purposes of selfcreation of man and the creation of human
community. In the pragmatic profile of the
entrepreneur, work is a process which is subject to
rationalization in terms of economic impact,
merchandise and price, purchase and sale. What
counts is the cost of work/labour (capital
contribution, salaries), productivity, the resulting
product and its price. Other important notions
include organization of work, working time, and
labour law.
The pragmatic profile of the employee gives
prominence to the remuneration for the effort put
into work, but also takes into account the
subjective aspect: the possibility of personal
development and additional training. In the profile
of work which reflects the perspective of an
unemployed individual’s work is a desirable and
elusive value/commodity, but also a negotiated
commodity whose value must be agreed upon: not
every work, not every salary, not all conditions are
acceptable.
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PRÁCE v českém jazyce a jazykovém obrazu svĕta PRÁCE ‘work’ in the Czech language and in the
rodilých mluvčích češtiny
linguistic worldview of native Czech speakers
Obraz pracy w językowym obrazie świata
nosicieli języka czeskiego ma wyraziste
eksponenty.
Został opracowany łącznie na podstawie danych
systemowych, ankietowych i tekstowych (S-A-T).
Dane systemowe zaczerpnięto ze słowników
języka czeskiego (opisowych i etymologicznych
oraz słownika synonimów).
Pokazano gniazdo słowotwórcze i potencjał
derywacyjny leksemu práce, jego derywaty i
derywaty od derywatów, oraz kompozita
cytowane w słownikach.
Dane ankietowe pochodzą z badań, jakie
przeprowadzono w roku 2015 wśród studentów

The picture of Práce ‘work’ in the linguistic
worldview of Czech speakers has distinctive
exponents.
This picture was investigated using systemic,
survey and textual data (SST).
Systemic data were collected from dictionaries of
the Czech language (descriptive and etymological
dictionaries and a thesaurus).
The authors presented the formative nest and the
derivative potential of the lexeme práce, its
derivatives and second order derivatives, as well
as the compounds cited in the dictionaries.
Survey data come from a study conducted in 2015
among students of humanities and engineering.

kierunków humanistycznych i technicznych.
Dane tekstowe pochodzą z literatury pięknej (w
tym też z folkloru) – okazało się, że koncept silnie
się zmienia w zależności od zmian tematyki
utworów literackich w toku rozwoju czeskiej
literatury od XIX do XX wieku.

Textual data were collected from works of
literature (including folklore) – it was established
that the concept had been changing greatly along
with changes in the subject matter of literary
works in the course of the development of Czech
literature from the nineteenth to the twentieth
century.
W
folklorze
koncept
jest
wyraźnie In folklore, the concept has very concrete referents
skonkretyzowany (nie mówi się o pracy jako (there is no talk of work itself, but rather of
takiej, raczej o różnych rodzajach prac, np. different types of work, e.g. craftwork).
Rzemieślniczych).
W kolejności autorzy zajęli się pracą w The authors discuss the concept of work in
poszczególnych dyscyplinach: w prawie, w various disciplines: law, philosophy and
filozofii i w szkolnictwie, gdzie koncept jest education; in this last area the concept is used in a
używany specyficznie, bo edukacja jest specific way because education is focused
nastawiona szczególnie na kształcenie i especially on teaching and upbringing.
wychowanie.
Zwrócono również uwagę na użycie leksemu w Attention is also drawn to the use of the lexeme in
fizyce, jako że praca (prace) jest jednym z physics, as práce is one of the basic terms used in
podstawowych terminów tej dyscypliny.
this discipline.
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PRÁCA – konceptualizácija pojmu v povedomí PRÁCA – the conceptualization of work in the
Slovákov
minds of Slovak speakers
W artykule dokonano rekonstrukcji słowackiego
językowego obrazu pracy, czyli sposobu
konceptualizacji i wartościowania tego pojęcia
przez Słowaków.
Z analizy danych systemowych, ankietowych
(ankietę przeprowadzono w latach 2013–2014) i
tekstowych wynika, że koncept praca w języku
słowackim jest pojmowany – w pierwszej
kolejności – w kategoriach psychologicznych,
ekonomicznych (zarobkowych), rzadziej –
etycznych i narodowych.
Przedstawiono jego charakterystykę w tekstach
folkloru oraz w dyskursach: prawnym,
młodzieżowym, religijnym i politycznym, w
których bazowy koncept práca jest na różne
sposoby profilowany.
Okazuje się, że praca dla Słowaków jest wartością
tradycyjną,
która
zachowuje
pozytywne
wartościowanie przede wszystkim w dyskursie
religijnym.
Tendencje negatywnego wartościowania pracy
dają znać o sobie na gruncie dyskursów
prawniczego i politycznego. Dywergencja w

The article reconstructs the linguistic picture of
práca ‘work’, i.e. the way this concept is
conceptualized and evaluated by the Slovaks.
The analysis of systemic, survey (a survey
conducted in 2013–2014) and textual data shows
that the concept of work in the Slovak language is
understood – in the first place – in psychological
and economic (income-related) terms, and less
frequently in ethical and national terms.
The authors characterize the concept as it appears
in folklore texts and legal, youth, religious and
political discourses, in which the base concept
práca is profiled in different ways.
It turns out that for the Slovaks, work is a
traditional value, which retains a positive
valuation primarily in the religious discourse.
The tendency to negatively valuate práca is
observed in legal and political discourses.
Divergent valuations of práca are manifest in the

wartościowaniu pracy znajduje wyraz przede opinions of young people who understand work
wszystkim w opiniach młodzieży, która pojmuje largely emotionally – as a value, but also as a
pracę w znacznej mierze emocjonalnie – jako source of stress.
wartość, ale też źródło stresu.
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ТРУД в русском языке
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WORK in the Russian language

Autorka dokonuje rekonstrukcji pojęcia praca
(trud) we współczesnym języku rosyjskim, tj.
sposobów jej kategoryzacji, charakterystyk i
wartościowania.
Podstawę materiałową stanowią trzy typy danych:
leksykograficzne, tekstowe (publicystyka XX i
XXI wieku) oraz ankietowe (z lat 2012–2013).

The authoress reconstructs the concept of praca
‘toil’ in the modern Russian language, i.e. modes
of its categorization, its characteristics and
valuation.
The study material includes three types of data:
lexicographic, textual (20th and 21st century
journalistic texts), and survey data (from 2012–
2013).
A comprehensive analysis of this material
revealed four parameters which are key to the
understanding of the concept of toil / work in
Russian.
Work is conceived as:
1) an ethical value: work is an attribute of human
existence in general; it is an ethically significant
activity which is done for the good of society and
has a heroic character;
2) a utilitarian value: the result of work is what is
important; work which does not bring benefits is
of no value; the effect of work compensates the
effort; work is evaluated according to its quality;
3) a socio-economic category: work is done in
certain economic conditions; it is done with the
purpose of manufacturing and developing
something; it provides a living; the results of work
depend on the subject’s qualifications.

Kompleksowa analiza tych danych ujawniła
cztery parametry istotne dla rozumienia pojęcia
trud/praca w języku rosyjskim.
Praca jest pojmowana jako:
1) wartość etyczna: praca jest atrybutem ludzkiej
egzystencji w ogóle; jest działalnością znaczącą
etycznie, ukierunkowaną na dobro społeczeństwa,
mającą charakter heroiczny;
2) wartość utylitarna: ważny jest rezultat pracy;
praca nieprzynosząca korzyści nie ma wartości;
rezultat pracy rekompensuje wysiłki; praca
oceniana jest według jakości;
3) kategoria socjalno-ekonomiczna: praca
przebiega w określonych ekonomicznych
warunkach; jest ukierunkowana na wytworzenie i
opracowanie czegoś; zapewnia utrzymanie;
wyniki pracy określa się na podstawie wysokiej
kwalifikacji podmiotu.
W obrazie pracy ujawnia się też
4) psychologiczny punkt widzenia: praca
ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb
osobistych; może wewnętrznie pozytywnie
przekształcić podmiot; do pracy niezbędna jest
chęć; nie wszyscy mają jednakowy stosunek do
pracy; nawyki pracy są formowane w
dzieciństwie; praca motywowana jest wewnętrzną
potrzebą człowieka oraz wiarą w sens i celowość
działalności.
Możliwy jest także agresywny stosunek do pracy,
a element twórczy, świadomy może być
ograniczany.

In the picture of work, there also emerges
4) a psychological point of view: work is oriented
towards the satisfaction of personal needs; it may
positively transform the subject’s inner self; work
requires a desire to work; not everyone has the
same attitude to work; work habits are formed in
childhood; work is motivated by a person’s inner
need and a belief that what he/she does has a
meaning and a purpose.
Some individuals may have an aggressive attitude
to work, and the creative, conscious element may
be suppressed.
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ТРУД в белорусскoм языкe
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WORK in the Belarusian language

Autorka
przedstawia
strukturę
pojęcia
aksjologicznego praca w języku białoruskim,
dokonuje analizy semantyki słów праца i работа,
ich derywatów, użycia tych leksemów w
przysłowiach, tekstach publicystycznych i
utworach współczesnych autorów białoruskich, a
także danych eksperymentu skojarzeniowego
przeprowadzonego w latach 2011–2012.
Wyodrębnia kilka profili pojęcia: profil ludowy,
inteligencki, młodzieżowy i ideologiczny.

The author discusses the structure of the
axiological concept of WORK in the Belarusian
language; she analyses the semantics of the words
праца and работа and their derivatives, the use of
those lexemes in proverbs, journalistic texts and
the works of contemporary Belarusian writers, as
well as data from an associative experiment
conducted in 2011–2012.
Several profiles of the concept are distinguished: a
folk profile, an intelligentsia profile, a youth
profile and an ideological profile.
The common denominator of these profiles of
WORK is that they all treat work as a socially
useful, institutionally organized activity, which is
performed within specified time limits, with nonphysical work being seen as more important.
Work is simultaneously a person’s duty and a
means of earning a living.
Although work itself and the subjects of work are
given an unambiguously positive valuation, the
essence of work also lies in the fact that it is
sometimes hard drudgery.

Wspólne dla nich jest to, że praca jest traktowana
jako społecznie użyteczna oficjalnie organizowana
działalność, utrzymana w określonych granicach
czasowych, przy czym nie fizyczna praca jawi się
jako ważniejsza.
Praca to jednocześnie i powinność człowieka, i
środek jego życiowego zabezpieczenia.
Mimo tego, że sama praca i podmioty pracy są
wartościowane jednoznacznie pozytywnie, do
istoty pracy należy także to, że bywa ciężka,
określana jako „czarna robota”.
8 [LASIS: 241]
Концептосфера
лiнгвокультурi

РОБОТА

в

8 [LASIS: 279]
українськiй The conceptual sphere of
Ukrainian linguaculture

W artykule poddano analizie konceptostrefę pracy
(ukr. robota), której podstawowymi eksponentami
językowymi w języku ukraińskim są leksemy
pracia, robota, trud.
Ważność konceptosfery pracy w lingwokulturze
ukraińskiej potwierdza wieloznaczność słów
pracia, robota, trud, ich użycie w tekstach różnych
stylów funkcjonalnych, znacząca ilość derywatów
od nich, pokaźne szeregi synonimów oraz duża
liczba frazeologizmów i różnorodnych paremii.
Analiza zmierzała do sporządzenia definicji
kognitywnej konceptu praca.
Przestudiowano
leksykograficzne
definicje
leksemów pracia, robota i częściowo leksemu trud
(łącznie z derywatami), ich etymologię i
synonimy.
W analizach uwzględniono również wyniki

ROBOTA

‘work’ in the

The article analyzes the conceptual sphere of
robota ‘work’, whose basic linguistic exponents in
the Ukrainian language are the lexemes pracia,
robota, and trud.
The importance of the conceptual sphere of robota
in the Ukrainian linguaculture is borne out by the
polysemous nature of the words pracia, robota,and
trud, their use in texts belonging to various
functional styles, and a significant number of
derivatives, synonyms, idioms and maxims
associated with those words.
Performing the analysis, the authoress sought to
draw up a cognitive definition of the concept of
robota.
She studied the lexicographical definitions of the
lexemes pracia and robota and partially also of the
word trud (including their derivatives), their
etymology and synonyms.
The analyses take account of the results of surveys

ankietowania, przeprowadzonego w roku 2013–
2014
wśród
studentów
kierunków
humanistycznych i technicznych w uczelniach
lwowskich i chmielnickich.
Zbadano użycie słów pracia i robota w tekstach
publicystycznych na materiale wyłonionym z
korpusu
tekstów
języka
ukraińskiego
(www.mova.info) i gazet, wydawanych w różnych
regionach Ukrainy.

conducted in 2013–2014 among students of
humanities and engineering of universities in Lviv
and Khmelnytskyi.
The study also investigates the uses of the words
pracia and robota in journalistic texts using
material selected from the corpus of the Ukrainian
language (www.mova.info) and newspapers
published in different regions of the Ukraine.

9 [LASIS: 281]
9 [LASIS: 308–309]
Концептът ТРУД/РАБОТА в българската езикова The concept of TRUD/RABOTA ‘work/toil’ in the
картина на света
Bulgarian linguistic worldview
Przedmiotem badania jest koncept praca (bułg.
труд/работа)
traktowany
jako
fragment
bułgarskiego językowego obrazu świata.
Stosunek do pracy ujawnia fundamentalne
wartości społeczeństwa bułgarskiego i system
relacji społecznych.
Dane
zawarte
w
słownikach
ogólnych
(objaśniających) świadczą o tym, że synonimy
rabota i trud, będące eksponentami konceptu
PRACA, są semantycznie prawie tożsame, bo
zawierają takie same składniki semantyczne:
‘działanie’, ‘celowość działania’, ‘wysiłek’,
‘tworzenie’, ‘użycie narzędzi’, a za kategorię
nadrzędną (hiperonim) dla obu wyrażeń można
uznać ‘zajęcie’ (bułg. dejnost).
Modelowanie
konceptu
труд/работа
we
frazeologii, w tekstach prasowych i w
wypowiedziach ankietowych (ankiety otwartej i
skojarzeniowej przeprowadzonej w roku 2014)
pozwala wydzielić uniwersalne i uwarunkowane
etnicznie cechy konceptualizacji świata i
werbalizacji jego fragmentów.
Na podstawie danych systemowych, ankietowych
i tekstowych zbudowana zostaje definicja
kognitywna konceptu труд/работа w języku
bułgarskim.
Wydziela się dwa zasadnicze profile – tradycyjny,
znajdujący wyraz we frazeologii, i współczesny,
dający o sobie znać w wypowiedziach
ankietowych i w dyskursie publicystycznym.
Tradycyjna wizja oddaje stosunek Bułgara do
pracy na starszym etapie rozwoju społecznego,
gdy wynagrodzenie za pracę miało w systemie
aksjologicznym znaczenie mniejsze, a interesy

The object of the study was the concept of
trud/rabota ‘work’ treated as a part of the
Bulgarian linguistic worldview.
The attitude towards work expressed in language
reveals the fundamental values of Bulgarian
society and the Bulgarian system of social
relations.
Data found in general (explanatory) dictionaries
testify to the fact that the synonyms rabota and
trud, which are exponents of the concept of work,
are semantically almost identical, because they
contain the same semantic components: ‘action’,
‘goal-oriented nature of action’, ‘effort’,
‘creation’, ‘use of tools’, and have the same
superordinate category (hyperonym) ‘activity’
(Bulg. dejnost).
The ways the concept trud /rabota is modelled in
idioms, press texts and responses to surveys (an
open-ended-question survey and an associative
survey conducted in 2014) allowed the authoress
to distinguish universal and ethnically-determined
features of the Bulgarian conceptualization of the
world and verbalization of its fragments.
On the basis of the systemic, survey and textual
data, the authoress builds a cognitive definition of
trud/rabota in Bulgarian.
Two major profiles are identified – the traditional
profile which finds expression in idioms, and the
contemporary one, found in responses to the
surveys and in journalistic discourse.
The traditional vision reflects the attitude to work
the Bulgarians held at an earlier stage of social
development, when remuneration played a less
important role in the axiological system, and

społeczności (rodziny, rodu) uznawano za
priorytetowe.
Współczesny profil charakteryzuje tendencja do
neutralizowania etycznej motywacji pracy, i
postawienie na pierwszym planie motywacji
utylitarnej i interesów jednostki.

priority was given to the interests of a community
(family, clan).
The contemporary profile is characterized by a
tendency to neutralize the ethical motivation of
work, and place in the foreground the utilitarian
motivation and the interests of the individual.

10 [LASIS: 312]
RAD (praca) w języku serbskim

10 [LASIS: 332]
RAD ’work’ in the Serbian language

Respektując założenia projektu EUROJOS,
autorka dokonuje rekonstrukcji konceptu praca
(rad) w języku serbskim; stwierdza, że najtrwalsze
w znaczeniu pracy są trzy składniki: ‘człowiek
jako podmiot’, ‘działanie’, ‘wysiłek’ (‘pożytek’ i
‘efekt’pojawiają się fakultatywnie).

The authoress reconstructs the concept of rad
‘work’ in Serbian following the assumptions of
the EUROJOS project; The study shows that the
most permanent components of the meaning of
rad are: ‘man as the subject of work’, ‘action’, and
‘effort’ (’benefit’ and ‘effect’ appear only
optionally).
Work is thoughtful action consisting of several
phases, which brings an effect widely considered
useful regardless of whether the activity is
physical or mental.

Za pracę uznaje się działanie przemyślane,
złożone z kilku faz, przynoszące efekt
powszechnie
uznawany
za
pożyteczny,
niezależnie od tego, czy jest to aktywność
fizyczna czy umysłowa.
Pozytywnie traktowane są osoby, które pracę People who like to work are treated in a positive
lubią, negatywnie zaś takie, które jej unikają.
manner and those who avoid work are evaluated
negatively.
Wyniki ankiety przeprowadzonej w 2012 roku w The results of a survey conducted in 2012 in Novi
Nowym Sadzie pokazały, że studenci za pracę Sad showed that students understood work as a
uznają działanie fizyczne lub umysłowe, physical or mental activity, usually associated
najczęściej związane z wysiłkiem, mające na celu with effort, aimed at meeting the basic needs of an
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych individual and society, which requires major
jednostki i społeczeństwa, wymagające dużego commitment on the part of the subject and the
zaangażowania od podmiotu i gotowości do willingness to make sacrifices.
poświęceń.
Akcentowano zwłaszcza kolektywny wymiar Respondents put special emphasis on the
pracy i to, że nagroda za dobrze wykonaną pracę collective dimension of work and the fact that the
może być dwojaka: materialna i niematerialna reward for good work can be two-fold: material
(oparta na satysfakcji i szacunku innych).
and non-material (based on satisfaction and the
respect of others).
W tradycyjnej serbskiej kulturze praca jest In traditional Serbian culture, work is
konceptualizowana jako działanie przemyślane, conceptualized as a well-thought out, ordered
uporządkowane i niezbędne do zapewnienia activity necessary to secure a living to a person.
człowiekowi bytu.
Ponieważ bywa organizowana i wykonywana w Because sometimes it is organized and done in a
grupie, ma wszystkie zalety i wady towarzyszące group, it has all the advantages and disadvantages
działaniu zbiorowemu.
associated with collective action.
Szanowane są: mądrość, pracowitość i Serbs
respect
wisdom,
diligence
and
przedsiębiorczość,
a
potępiane
–
brak entrepreneurship, and condemn a lack of skills
umiejętności i specjalistycznej wiedzy, brak and expertise, a lack of initiative, and laziness.
inicjatywy oraz lenistwo.

Jednoznacznie negatywnie jest w przysłowiach
oceniana praca bezużyteczna.
W tekstach prasowych zwraca się uwagę na
zjawiska, w efekcie których praca traci wszystkie
pozytywne cechy, znane z innych źrodeł: jeśli ktoś
nie pracuje, nie może zapewnić sobie warunków
do życia; jeśli pracuje, lecz nie otrzymuje
stosownej zapłaty, zmniejsza się jego motywacja,
nie odczuwa przyjemności z pracy, słabnie jego
produktywność.

Useless work is valuated negatively in proverbs.

11 [LASIS: 333]
RAD u hrvatskom jeziku

11 [LASIS: 362]
RAD ‘work’ in the Croatian language

Autorka rekonstruuje koncept rad (praca) we
współczesnym języku chorwackim i sposoby jego
profilowania
na
podstawie
materiałów
słownikowych języka chorwackiego, tekstów
współczesnego języka chorwackiego (literackich i
medialnych w wersji elektronicznej) oraz danych
pozyskanych
metodą
ankiety
otwartej,
przeprowadzonej w roku 2016.
Zestawia definicje słownikowe pracy, hiperonimy
i hiponimy, antonimy i synonimy, derywaty
słowotwórcze leksemu rad (praca), omawia
kolekcje typu rad i disciplina.

The authoress reconstructs the concept of rad
‘work’ in the contemporary Croatian language and
the ways this concept is profiled, on the basis of
material collected from dictionaries of the
Croatian language, contemporary Croatian literary
and media texts (in the electronic version) and
data obtained from an open-ended-question survey
conducted in 2016.
The study presents dictionary definitions of work,
lists the hyperonyms, hyponyms, antonyms,
synonyms and formative derivatives of the lexeme
rad ‘work’, and discusses collections such as rad i
disciplina ‘work and discipline’.
Using the data collected from the (e-mail) survey
and data from proverbs and journalistic texts, the
authoress presents a synthetic definition of RAD
‘work’, highlighting the various aspects of the
concept: physical, functional, social, existential,
axiological, ethical and psychological.

Wykorzystując dane zebrane metodą ankiety
(mailowej), dane z przysłów i tekstów
publicystycznych,
przedstawia
syntetyczną
definicję pracy (rad) z wyróżnieniem jej różnych
aspektów:
fizycznego,
funkcjonalnego,
socjalnego, bytowego, aksjologicznego, etycznego
i psychologicznego.
12 [LASIS: 363]
PRACA (ARBEIT)
niemieckim

we

współczesnym

In journalistic texts, attention is paid to problems
as an effect of which work loses all its positive
qualities known from other sources: if someone
does not work, he/she cannot earn a living; if
someone works, but does not receive an
appropriate
payment,
his/her
motivation
decreases, he/she does not draw pleasure from
working, his/her productivity declines.

12 [LASIS: 406–407]
języku ARBEIT ‘work’ in the modern German language

W oparciu o dane systemowe, ankietowe,
korpusowe oraz tekstowe pochodzące z prasy
wysokonakładowej,
ogólnokrajowej,
zróżnicowanej ideologicznie, Autorka artykułu
rekonstruje niemiecki sposób rozumienia pojęcia
arbeit (praca).

The study reconstructs the way the Germans
understand the concept of arbeit ‘work’, using
systemic data and data collected from a survey, a
corpus of the German language, and texts
published in nationwide high-circulation journals
and newspapers representing different ideological
perspectives.
W oparciu o przeprowadzone badania proponuje Based on her analysis, the authoress proposes a
kognitywną definicję omawianego pojęcia, cognitive definition of arbeit, pointing to the
wskazując na podstawowy jego wymiar fizykalny: basic, physical dimension of the concept as an

jako działanie, czynność, zajęcie (Tätigkeit),
zatrudnienie (Beschäftigung), wytwór, produkt
(Erzeugnis, Produkt) oraz z tym związany trud i
wysiłek (Mühe, Anstrengung).
W opisie podjęto ponadto próbę pokazania
sposobu profilowania bazowego wyobrażenia
pracy,
eksponując pięć punktów jej widzenia:
pracobiorcy,
pracodawcy,
bezrobotnego,
psychologa i polityka.
Stwierdzono przy tym dominujący profil psychospołeczny w pojmowaniu pracy i takie wartości
leżące u podstaw tego konceptu, jak:
niepróżnowanie, radość, satysfakcja, rozwój
osobisty, spełnianie się, prestiż społeczny,
sprawiedliwość
społeczna,
bezpieczeństwo,
godność, sens życia.
Dogłębna analiza materiału pozwoliła stwierdzić,
że współczesne pojmowanie pracy pokrywa się
tylko częściowo z jej rozumieniem w duchu
niemieckiego protestanckiego etosu pracy, w
którym praca rozumiana była jako powołanie
(Berufung), powinność i potrzeba każdego
człowieka (Lebensbedürfnis) oraz wartość
nadająca życiu sens, przynosząca zadowolenie,
spełnienie i którą należy rzetelnie wykonywać.
Takiemu rozumienieniu pracy towarzyszy jednak
konsumpcyjny jej obraz: ma być wydajna, dobrze
opłacana, intratna, by móc stanowić ważny dla
współczesnego pracownika wyznacznik prestiżu i
dobrobytu (Wohlstand ).
13 [LASIS: 405]
Konceptualizacja
włoskim

PRACY

(lavoro)

w

action, an act, an activity/occupation (Tätigkeit),
employment (Beschäftigung), produce and
product (Erzeugnis, Produkt) and the related
effort, exertion, and toil (Mühe, Anstrengung).
The description of the concept is also an attempt
to show how the base image of work is profiled in
German.
Five points of view are presented: an employee’s,
an employer’s, an unemployed person’s, a
psychologist’s and a politician’s.
It was found that the dominant profile is the
psycho-social one and that the concept is founded
on values such as not being idle, joy, satisfaction,
personal development, selffulfilment, social
prestige, social justice, security, dignity, and a
sense of life.
An in-depth analysis of the material revealed that
the contemporary understanding of work overlaps
only partially with the traditional perspective of
the German Protestant work ethos, in which work
was understood as a vocation (Berufung), a duty
and a vital need of every human being
(Lebensbedürfnis) as well as a value which
confers meaning to life, brings satisfaction and
fulfilment and which should be diligently
performed.
This understanding of work is nowadays
accompanied by a consumerist image: work has to
be efficient, well-paid, and lucrative to be an
important determinant of a modern employee’s
prestige and prosperity (Wohlstand ).

13 [LASIS: 430]
języku The conceptualization of
Italian language

Celem badań było przedstawienie pojęcia Praca
(lavoro) w języku włoskim i we włoskim
dyskursie publicznym.
Podstawę analizy stanowiły najważniejsze
włoskie słowniki, teksty prasowe i przysłowia
oraz odpowiedzi na ankietę.
Badania etymologiczne pozwalają w słowie
lavoro odnaleźć znaczenie uciążliwości (łac.
labāre ‘chwiać się pod ciężarem’), którego nie ma
synonimiczna nazwa opera ‘efekt pracy twórczej’.

LAVORO

‘work’ in the

The aim of the study was to present the concept of
lavoro ‘work’ in the Italian language and the
Italian public discourse.
The analysis was based on data from major Italian
dictionaries, press articles, proverbs and responses
to a survey.
An etymological analysis shows that the word
lavoro carries the meaning of being a nuisance
(Latin labāre ‘wobble under the weight of
something’), which is not found in the
synonymous word opera ‘an opus, an effect of
creative work’.

Obraz pracy wyłaniający się z przeprowadzonych
w roku 2016 badań, jest ściśle związany z obecną
sytuacją na włoskim rynku pracy i nierozerwalnie
łączy się z pojęciem bezrobocie (disoccupazione),
któremu nierzadko towarzyszy termin lavoro
precario ‘praca na czas określony’, która jest
określana jako coś skandalicznego.
Przebadany materiał wskazuje jednoznacznie, że
współcześnie praca (lavoro) jest rozumiana przede
wszystkim w kategoriach fizycznych jako attività
‘działanie’ celowe, nastawione na określony efekt
i pozostające w związku z salario ‘wypłata’, paga
‘pensja’, soldi, danari ‘pieniądze’.
Temu wymiernemu, finansowemu efektowi jest
jednocześnie przeciwstawiony – zakorzeniony w
kulturze i tradycji – włoski styl życia (zamknięty
we frazemach dolce far niente, dolce vita), w
którym na pracę nie ma zbyt wiele miejsca.

The picture of work which emerges from the
survey conducted in 2016, is closely associated
with the current situation on the Italian labour
market and inseparably related to the concept of
disoccupazione ‘unemployment’ which is often
accompanied by the term lavoro precario
‘precarious work’, which is commented upon as
scandalous.
The investigated material clearly shows that in
contemporary times, lavoro is understood
primarily in physical terms as attività ‘an activity’
which is purposeful, focused on a particular effect,
and connected with salario ‘wage/salary’, paga
‘pay’, and soldi, danari ‘money’.
This measurable, financial effect is at the same
time contrasted with the Italian lifestyle rooted in
the culture and tradition of the country
(perpetuated in the phrasemes dolce far niente
‘sweet idleness’ and dolce vita), in which there is
not much space for work.

14 [LASIS: 431]
TRABAJO (PRACA) w języku hiszpańskim

14 [LASIS: 451–452]
TRABAJO ‘work’ in the Spanish language

Trabajo (praca) zmieniała swój obraz w języku
hiszpańskim w zależności od kontekstu
historyczno-kulturowego
oraz
warunków
społecznych i ekonomicznych.
Dawniej praca była dla Hiszpanów czymś
negatywnym, na co wskazują etymologia słowa
trabajo (od łacińskiego tripaliare ‘torturować’)
oraz dawne źródła literackie.
W hiszpańskich przysłowiach trabajo ukazuje się
jako obowiązek człowieka oraz trud, ale
wynagradzany.
Kiedyś praca była głównie karą i powodowała
cierpienie, obecnie znaczenie odnosi się między
innymi do stanowiska, do czynności wymagającej
pewnego nakładu sił oraz do dzieła.
Choć wiąże się z wysiłkiem, jest istotną wartością,
szczególnie dla ludzi młodych, którzy mówią o
pracy nie tylko w kontekście wynagrodzenia, ale i
satysfakcji,
zadowolenia
oraz
kontaktów
społecznych.
Analiza pojęcia trabajo opiera się na trzech typach
danych: systemowych, ankietowych i tekstowych,
zgodnie z metodologią lubelskiej szkoły
etnolingwistycznej.
Na podstawie słowników omówiono etymologię

The picture of trabajo ‘work’, in Spanish has
changed over time depending on the cultural–
historical context and the social and economic
conditions.
In olden days, the Spaniards saw work as
something negative, as indicated by the etymology
of the word trabajo (from the Latin tripaliare
‘torture’) and old literary sources.
In Spanish proverbs, trabajo is characterized as a
duty and toil, which, however, is rewarded.
In the past, work was mostly treated as a form of
punishment which caused suffering; nowadays the
meaning of the word refers, among others, to a
job, an activity that requires some effort, and to
the product of work (’a work’).
Although it is associated with effort, work is an
important value, especially for young people who
speak about it not only in terms of salary but also
satisfaction and social contacts.
In accordance with the methodology of the Lublin
school of ethnolinguistics, the analysis of the
concept trabajo was based on three types of data:
systemic, survey and textual.
Dictionaries offered the basis for the discussion of

oraz znaczenia leksemu trabajo, jego synonimy,
antonimy,
kolokacje,
frazeologizmy
oraz
przysłowia, które dotyczą pracy.
Przedstawiono wyniki badań ankietowych
(przeprowadzonych
wśród
studentów
hiszpańskich w roku 2016), oraz rezultaty analizy
kontekstów użycia słowa trabajo w hiszpańskich
dziennikach i czasopismach, zgromadzonych w
korpusie języka hiszpańskiego.
Na podstawie wskazanych danych językowych
przygotowano syntetyczną definicję kognitywną
z
podziałem
na
aspekty
(psychiczny,
psychospołeczny, fizyczny, bytowy, lokatywny i
społeczny) oraz wyróżniono trzy profile pojęcia
praca: profil pracy tradycyjnej, profil pracy
nowoczesnej oraz profil pracy jako instytucji.

the etymology and the meaning of the lexeme
trabajo, its synonyms and antonyms, and the
collocations, idioms and proverbs related to work.
The authoress presented the results of surveys
(conducted among students of Spanish universities
in 2016), and the results of the analysis of the
contexts of use of the word trabajo in Spanish
newspapers and magazines collected in the Corpus
of the Spanish language.
Based on the linguistic data obtained from the
above-mentioned sources, a synthetic cognitive
definition of the concept was prepared.
The definition is divided into aspects
(psychological, psychosocial, physical, existential,
locative and social) and identifies three profiles of
the concept of work: the profile of traditional
work, the profile of modern work and the profile
of work as an institution.

