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WSPOMNIENIA
Jerzy Duma
Olsztyn

Ewa Rzetelska-Feleszko
(19322009)

22 lutego 2009 r. odesz³a od nas Profesor dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko.
Ca³e swoje twórcze ¿ycie naukowe zwi¹za³a z powo³anym do istnienia w 1954 r.
Zak³adem S³owianoznawstwa, póniej Instytutem S³owianoznawstwa, przekszta³conym po 1990 r. w Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Szczególnym autorytetem naukowym by³ dla Niej pierwszy kierownik
Zak³adu  profesor Zdzis³aw Stieber  uczony o wiatowych kontaktach i zdolny
organizator nauki. Profesor Stieber przyj¹³ J¹ do prowadzonych od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku prac nad Atlasem jêzykowym Kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich i to on  obok takich mistrzów, jak ojciec polskiej dialektologii
Kazimierz Nitsch i liczne grono znamienitych krakowskich jêzykoznawców  po
zakoñczonych studiach polonistycznych w Krakowie, ostatecznie ukszta³towa³
Jej zainteresowania dialektami kaszubskimi oraz przesz³oci¹ Pomorza Zachodniego, rozszerzy³ horyzonty o znajomoæ problematyki ³u¿yckiej i czeskiej oraz
pozwoli³ na nawi¹zanie kontaktów ze slawistami pracuj¹cymi za granic¹.
W swej ostatniej, bardzo osobistej ksi¹¿ce ¯ycie we wspomnieniach (WarszawaKraków 2008) Profesor Ewa Feleszko wyznaje, ¿e wielk¹ radoæ sprawia³a Jej praca naukowa w Instytucie Slawistyki w Warszawie. Odda³a siê jej
ca³ym sercem, zdobywaj¹c, jakby przy okazji, kolejne stopnie naukowe. Jej
praca doktorska Dawne s³owiañskie dialekty województwa koszaliñskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne (Wroc³aw 1973) by³a oceniana jako spe³niaj¹ca kryteria rozpraw habilitacyjnych.
Opracowywanie du¿ych tematów badawczych przez poszczególne zespo³y
w Instytucie Polskiej Akademii Nauk szczególnie odpowiada³o m³odej i energicznej przysz³ej Pani Profesor. Potrafi³a doceniæ ich wagê naukow¹ i powiêca³a siê im  jak to sama okrela³a  ze wciek³¹ energi¹, pozostaj¹c czynn¹
naukowo prawie do koñca swych dni. Poza tym zawsze wierzy³a, ¿e prace prowadzone przez Akademiê maj¹ fundamentalne znaczenie dla nauki polskiej ze
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wzglêdu na ich bardzo szeroki zakres materia³owy i tematyczny, co wymaga³o
wytê¿onej pracy zespo³u wspó³pracowników.
Szczególnie ciê¿ki dla ca³ego Instytutu, a zw³aszcza dla Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, by³ okres stanu wojennego, gdy¿ jako dzia³acz NSZZ Solidarnoæ (by³a przewodnicz¹c¹ naszego ko³a) podlega³a ró¿nym szykanom ze
strony partyjnej dyrekcji. Jej habilitacja ukaza³a siê okrojona materia³owo, zwlekano z nadaniem profesury itp. Mimo to uda³o Jej siê wydaæ parê pozycji we
wspó³pracy z Niemcami (z zakresu hydronimii pomorskiej), a po odzyskaniu
niepodleg³oci w 1989 roku nawi¹zaæ o¿ywion¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Efekty by³y wspania³e. Najbardziej szczyci³a siê opracowaniem, do którego
zmobilizowa³a du¿e grono wybitnych uczonych ze wszystkich krajów s³owiañskich oraz slawistów niemieckich. Pod Jej naczeln¹ redakcj¹ powsta³a dwutomowa S³owiañska onomastyka. Encyklopedia (WarszawaKraków 20022003),
a wczeniej Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia (WarszawaKraków 1998, drugie wydanie 2005). Jednoczenie kontynuowane by³y w Instytucie prace z zakresu nazewnictwa Pomorza Zachodniego. Powsta³y kolejno opisy nazw rzek pomorskich (Wroc³aw 1977) oraz opracowania dawnych s³owiañskich nazw
miejscowoci województwa koszaliñskiego (Wroc³aw 1985) i szczeciñskiego
(Warszawa 1991). Pewne podsumowanie tych prac (chocia¿ niepe³ne) stanowi
tom Jêzykowa przesz³oæ Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych (Warszawa 1996). W niektórych pracach (od 1972 r.) mia³em szczêcie
i zaszczyt z Profesor Ew¹ Rzetelsk¹-Feleszko wspó³pracowaæ, zdobywaj¹c wiedzê polonistyczn¹ i onomastyczn¹.
Pani Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko by³a czynnym cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, a w Instytucie Slawistyki PAN w latach 19901996 pe³ni³a
funkcjê dyrektora. Uda³o siê Jej powi¹zaæ dzia³alnoæ naukow¹ z organizacyjn¹.
Ceni³a sobie zw³aszcza cz³onkostwo w Towarzystwie Naukowym Warszawskim,
gdzie od po³owy 1993 r. przewodniczy³a Jêzykowej Komisji Slawistycznej przy
Wydziale I, a od 1995 r. zosta³a Sekretarzem Generalnym TNW. Zawsze dba³a
o presti¿ i poziom naukowy kierowanych przez siebie instytucji i organizacji,
potrafi³a zdobyæ na ich dzia³alnoæ fundusze ze wspó³pracy europejskiej, z grantów i fundacji. By³a pod tym wzglêdem osob¹ niezast¹pion¹.
Mimo ¿e po przejciu na emeryturê Jej kontakty z Instytutem Slawistyki
nieco siê os³abi³y, prowadzilimy wspólne prace nad zbieraniem materia³ów
i redakcj¹ hase³ do nowego wielkiego dzie³a, jakim ma byæ dwutomowe opracowanie Nazw terenowych Pomorza Zachodniego zawieraj¹cych elementy s³owiañskie (tom I AO, Warszawa 2008) z ewentualnym trzecim tomem syntetycznym. Pani Profesor doczeka³a siê jeszcze (dziêki pomocy dyrekcji Instytutu oraz
¿yczliwoci Wydawnictwa SOW) wydania tomu pierwszego, który na pocz¹tku
2009 r. wspólnie rozsy³alimy zaprzyjanionym onomastom i orodkom naukowym.

Ewa Rzetelska-Feleszko
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W 1997 r. ukaza³a siê ksiêga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Ewie
Rzetelskiej-Feleszko pt. Onomastyka i dialektologia (Warszawa 1997), gdzie
zamieszczony zosta³ szczegó³owy biogram Jubilatki pióra profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej oraz bibliografia Jej prac (oczywicie niepe³na, bo po roku
1997 powsta³y jeszcze liczne wa¿ne publikacje).
Jej wielk¹ mi³oci¹ by³y Warmia i Mazury, gdzie chêtnie przebywa³a u swojej córki nad Krutyni¹ i gdzie w Grabowie spoczê³a obok swego mê¿a i zmar³ego tragicznie wnuka.
WarszawaOlsztyn 2009 rok
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ARTYKU£Y
Dagmara Alsztyniuk
Olsztyn

Analiza w³aciwoci sk³adniowych i semantycznych
ci¹gu tu¿ tu¿
The analyse of the syntactic and semantics features
of the expression tu¿ tu¿
In the article I deal with the syntactic and semantics features of tu¿ tu¿  one of
expressions constituted with two identical elements in contemporary Polish language.
This expression may be simple repetition the lexical unit tu¿, but further analyse proved
the existence of two homonymic units of language tu¿ tu¿. The main objective of the
article is to classify this unit and suggest it's explication.
S³owa kluczowe: semantyka, przys³ówek, predykatyw, reiteracja, syntaktyka
Key words:
semantic, adeverb, predicate, reiteration, syntax

Celem artyku³u jest analiza cech sk³adniowych i semantycznych ci¹gu
tu¿-tu¿. Jest to jeden z wielu ci¹gów powsta³ych w wyniku formalnej reduplikacji ci¹gów stanowi¹cych po³owê ci¹gów wynikowych, które prawdopodobnie
w ca³oci konstytuuj¹ leksykalne jednostki jêzyka. Jednostki tego typu nie by³y
dotychczas obiektem regularnych i systematycznych badañ, tak¿e w s³ownikach
rejestrowane s¹ i opisywane w sposób daleki od doskona³oci.
Podstawow¹ czynnoci¹ w odniesieniu do wszelkich reduplikowanych ci¹gów jest ustalenie, czy stanowi¹ one odrêbne jednostki jêzyka konstytuowane
przez ca³e zdwojone ci¹gi diakrytów, czy mo¿e s¹ regularnym produktem operacji reiteracyjnej dokonywanej na ca³ej, daj¹cej siê wskazaæ klasie jednostek1.
Przebadane cztery s³owniki ogólne wspó³czesnego jêzyka polskiego (SJPDor,
PSWP, ISJP i USJP) traktuj¹ interesuj¹cy mnie ci¹g tu¿ tu¿ na zupe³nie ró¿ne
sposoby. SJPDor w artykule has³owym tu¿ jedynie zaznacza istnienie tu¿ tu¿,
1 Przyjmujê tu koncepcjê jednostki jêzyka proponowan¹ przez A. Bogus³awskiego (por. np.
Bogus³awski 1976; 1988).
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zaliczaj¹c je do kategorii grupa frazeologiczna, znaczenie przenone lub przys³owie. USJP notuje tu¿ tu¿ w artykule has³owym tu¿ i przypisuje mu definicjê
postaci co znajduje siê bardzo blisko lub nied³ugo nast¹pi. PSWP notuje tu¿
tu¿ jako zupe³nie odrêbne has³o i wskazuje, ¿e wyra¿enie to pochodzi od tu¿,
charakteryzuj¹c je gramatycznie jako niestopniuj¹cy siê przys³ówek. Z kolei
ISJP notuje odrêbn¹ jednostkê tu¿ tu¿ w artykule has³owym tu¿ (mówimy, ¿e
co znajduje siê tu¿, tu¿, aby podkreliæ, ¿e znajduje siê bardzo blisko lub ¿e
nied³ugo nast¹pi) i podaje równie¿ jej charakterystykê gramatyczn¹ (fraza przys³ówkowa + czasownik).
Przytoczone wypisy z hase³ s³ownikowych wyranie wskazuj¹, ¿e istnienie
odrêbnej jednostki o postaci tu¿ tu¿ nie jest oczywiste i wymaga analizy. Niejasne s¹ równie¿ proponowane przez opracowania leksykograficzne definicje badanego ci¹gu.
Badaniem ci¹gu tu¿ tu¿ zajmowa³a siê Iwona Kosek (por. Kosek 2003),
która analizowa³a go z perspektywy formalnosk³adniowej2. Udowadnia ona jednostkowoæ ci¹gu tu¿ tu¿ na p³aszczynie syntaktycznej na podstawie testu redukcji. Efektem operacji polegaj¹cej na redukcji jednego z segmentów jest
otrzymanie struktury dewiacyjnej (przyk³ady I. Kosek). Por.:
(1) Mieszkam tu¿ obok.
(1a) *Mieszkam tu¿.
(1b) Mieszkam tu¿ tu¿.

Kosek podaje te¿ nastêpuj¹cy przyk³ad, który oznacza jako dewiacyjny.
Por.:
(2) *Mieszkam tu¿ tu¿ obok.

Przyk³ad ten nie jest przez autorkê opatrzony ¿adnym komentarzem. Tymczasem dewiacyjnoæ tego zdania mo¿e byæ dyskusyjna, gdy¿ jest mo¿liwe zupe³nie naturalne u¿ycie w takim kontekcie powtórzonej jednostki jednosegmentowej tu¿. Por.:
(3) Mieszkam tu¿, tu¿ obok.
(3a) Niedwied by³ tu¿, tu¿ pod drzewem.

2 Samo zjawisko reduplikacji ma ju¿ ca³kiem spor¹ literaturê przedmiotu. Wiêkszoæ prac
podejmuje jednak problem reiteracji jako zjawiska sk³adniowego (por. np. Bogus³awski 1977;
Wierzbicka 1997; Walusiak 1999; Wierzbicka 1999; Bogus³awski 2000; Dobaczewski 2006). Próby opisu konkretnych jednostek opartych na reduplikacji s¹ znacznie rzadsze (por. np. Pluta 1975;
Daszczyñska 1997; Kosek 2003).
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U¿yty w zdaniach (3) i (3a) przecinek ma jedynie zasygnalizowaæ jednosegmentowoæ u¿ytych jednostek, nie oznacza pauzy artykulacyjnej rozdzielaj¹cej
dwa zdania fonologiczne. W tego typu zdaniach zredukowanie jednej jednostki
nie powoduje dewiacji. Por.:
(4) Mieszkam tu¿ obok.
(4a) Niedwied by³ tu¿ pod drzewem.

Z dewiacj¹ nie mamy do czynienia równie¿ w analogicznych u¿yciach zbli¿onych do tu¿ (tu¿ tu¿) znaczeniowo jednostek. Por.:
(5) Mieszkam zaraz, zaraz obok.
(5a) Niedwied by³ blisko, blisko pod drzewem.

W powy¿szych zdaniach przecinek pe³ni analogiczn¹ funkcjê, jak w przyk³adach (3) i (3a).
Dwusegmentowa jednostka leksykalna tu¿ tu¿ jest równorzêdna sk³adniowo
wobec innych okreleñ czasownika. Pozostaje w opozycji do pojedynczego tu¿,
które nie wchodzi w relacjê z czasownikiem, jest natomiast zdolne do wchodzenia w relacjê z konstrukcj¹ przyimkowo-rzeczownikow¹ lub przys³ówkiem3.
Ró¿nica ta najczêciej oddawana jest przez odpowiedni¹ intonacjê. Por.:
(6) Niedwied by³ tu¿, tu¿ pod drzewem.
(7) Niedwied by³ tu¿ tu¿, pod drzewem.

Ró¿nica polega na pauzie intonacyjnej oddzielaj¹cej dwa zdania fonologiczne zasygnalizowanej przez przecinek w zdaniu (7) i braku tej pauzy (mimo
przecinka, pe³ni¹cego tu jedynie funkcjê graficzn¹) w zdaniu (6). Zredukowanie
jednego segmentu jednostki w zdaniu (7) spowoduje, ¿e otrzymamy konstrukcjê
dewiacyjn¹. Por.:
(8) *Niedwied by³ tu¿, pod drzewem.

Próba u¿ycia innej jednostki z tej klasy w kontekcie analogicznym do
zdania (7) potwierdza jednostkowoæ tu¿ tu¿. Por.:
(9) *Niedwied by³ blisko blisko, pod drzewem.

3 M. Grochowski kwalifikuje tu¿, w zale¿noci od przyjêtych kryteriów podzia³u jednostek, na
klasy tzw. czêci mowy, jako operator adsubstancjalny lub operator adprepozycyjny (por. Grochowski 1997, s. 30; Grochowski 2003).
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Nieodmiennoæ, niefunkcjonowanie jako samodzielne wypowiedzenie, nieposiadanie funkcji ³¹cz¹cej oraz niezdolnoæ do wchodzenia w relacjê syntaktyczn¹ z rzeczownikiem przemawiaj¹ za wstêpnym zaliczeniem tu¿ tu¿ do klasy
przys³ówków (cilej  przys³ówków lokatywnych). W odró¿nieniu od pojedynczego tu¿, dwusegmentowa jednostka tu¿ tu¿ ma w³aciwoci deiktyczne  sytuuje obiekt w przestrzeni w relacji do mówi¹cego (pojedyncze tu¿ sytuuje w odniesieniu do jakiego punktu innego ni¿ mówi¹cy, okrela relacjê przestrzenn¹
miêdzy dwoma obiektami). Istotne jest, ¿e tu¿ tu¿ mo¿e kookurowaæ ze cile
okrelonymi grupami czasowników4: orzeczeniami lokatywnymi (kto/co
ZNAJDUJE SIÊ/JEST gdzie), orzeczeniami ruchu nieukierunkowanego (np.
chodziæ, p³ywaæ) oraz orzeczeniami dzia³añ otoczeniowych (np. pada, grzmi).
Odnosz¹ siê one do czynnoci odbywaj¹cych siê w okrelonej przestrzeni, niedaleko od mówi¹cego, jednak bez dok³adnej lokalizacji. Por.:
(10) *Oni biegn¹ tu¿ tu¿.
(10a) Oni biegaj¹ tu¿ tu¿.
(11) Niedwied le¿a³ tu¿ tu¿, ale nie wiem, gdzie to (dok³adnie) by³o.
(12) *Kwiaty ros³y tu¿ tu¿, ale by³o to daleko.

Proponujê, aby wstêpnie w³asnoci semantyczne ci¹gu tu¿ tu¿, u¿ytego
w powy¿szych zdaniach, oddaæ nastêpuj¹c¹ formu³¹ eksplikacyjn¹. Por.:
(13) x dzieje siê/znajduje siê tu¿ tu¿ x dzieje siê/znajduje siê w takim miejscu,
¿e potrzeba bardzo ma³o czasu, ¿eby byæ tam, gdzie dzieje siê/znajduje siê x
(13a) Kwiaty rosn¹ tu¿ tu¿ kwiaty rosn¹ w takim miejscu, ¿e potrzeba bardzo
ma³o czasu, ¿eby byæ tam, gdzie rosn¹ kwiaty

Jednak taka formu³a nie obejmowa³aby wszystkich empirycznie powiadczonych u¿yæ interesuj¹cego mnie ci¹gu. Dalsza analiza materia³u wskazuje na
inne specyficzne konteksty, które ró¿ni¹ siê od powy¿ej omówionych. Por.:
(14) wiêta tu¿ tu¿.
(14a) Wolnoæ tu¿ tu¿.

Wystêpuj¹cy w takim kontekcie ci¹g tu¿ tu¿ nie daje siê ju¿ w ¿aden
sposób zredukowaæ do jednego segmentu. Por.:
(15) *wiêta tu¿.
(15a) *Wolnoæ tu¿.
4

2002).

Stosujê tu klasyfikacjê orzeczeñ zaproponowan¹ przez Z. Zaron (por. Zaron 2000; 2001;
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Nie mo¿na tu równie¿ zaobserwowaæ ¿adnej seryjnoci. Por.:
(16) *wiêta zaraz zaraz/nied³ugo nied³ugo.
(16a) *Wolnoæ zaraz zaraz/nied³ugo nied³ugo.

Te cechy sk³adniowe pozwalaj¹ wyodrêbniæ drug¹ jednostkê o postaci tu¿
tu¿, homonimiczn¹ wobec wyodrêbnionej powy¿ej. Ma ona cile ograniczon¹
³¹czliwoæ sk³adniow¹  wystêpuje tylko przy formach 3 osoby liczby pojedynczej i mnogiej czasu przesz³ego, przysz³ego i teraniejszego leksemu BYÆ (notowanego w ISJP jako: byæ 1: w orzeczeniu imiennym) i nie wymaga jego
powierzchniowej obecnoci. Wyst¹pienie formy tego czasownika nie powoduje
dewiacji, choæ mo¿e brzmieæ nienaturalnie. Por.:
(17) ?wiêta s¹ tu¿ tu¿.
(17a) ?Wolnoæ jest tu¿ tu¿.

Jeszcze nienaturalniej brzmi u¿ycie w tym kontekcie form czasu przysz³ego
tego czasownika. Por.:
(18) ?wiêta bêd¹ tu¿ tu¿.
(18a) ?Wolnoæ bêdzie tu¿ tu¿.

Bardziej dopuszczalne wydaje siê byæ u¿ycie tej konstrukcji w czasie przesz³ym, por.:
(19) ?wiêta by³y tu¿ tu¿.
(19a) ?Wolnoæ by³a tu¿ tu¿.

Te ograniczenia ³¹czliwoci syntaktycznej wynikaj¹ z w³aciwoci semantycznych jednostek wystêpuj¹cych w lewostronnym kontekcie tu¿ tu¿ 2. Musz¹
one byæ nazwami stanów rzeczy trwaj¹cych w czasie, o których wiadomo, ¿e
nast¹pi¹ (i ¿e bêdzie to nied³ugo). Por.:
(20) *Stó³ tu¿ tu¿.
(21) *wiêta tu¿ tu¿, ale nie wiem czy siê zaczn¹/czy nast¹pi¹.
(22) *Ferie tu¿ tu¿, ale nie bêd¹ nied³ugo.

Mo¿liwe jest wyst¹pienie w takim kontekcie nazwy artefaktu, ale jedynie
w charakterze polisemii systemowej. Por.:
(23) Zupa tu¿ tu¿.
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Pleonastyczny charakter konstrukcji z czasownikiem oznaczaj¹cym rozpoczêcie pozwala wnioskowaæ, ¿e wskazywanie na pocz¹tek jakiego okresu jest
komponentem tu¿ tu¿ 2. Por.:
(24) *wiêta nast¹pi¹ tu¿ tu¿.
(24a) *Wolnoæ rozpocznie siê tu¿ tu¿.

Powy¿sze obserwacje pozwalaj¹ zaproponowaæ nastêpuj¹c¹ szkicow¹ definicjê tu¿ tu¿ 2. Por.:
(25) P tu¿ tu¿.
P bêdzie w takim czasie, o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas P;
czasu, do czasu o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas P, jest
bardzo ma³o
(25a) Ferie tu¿ tu¿.
Ferie bêd¹ w takim czasie, o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas
ferii; czasu, do czasu o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas
ferii, jest bardzo ma³o

Dwa homonimiczne ci¹gi o postaci tu¿ tu¿ wyró¿nia równie¿ Maciej Grochowski (por. Grochowski 1997, s. 9091), jednak propozycja ta ró¿ni siê od
przedstawionej tutaj. Grochowski sugeruje, aby tu¿ tu¿ w u¿yciu temporalnym
(wiêta tu¿ tu¿) uznaæ za predykatyw nieczasownikowy (termin Romana Laskowskiego, por. Laskowski 1998). Tê tezê, jak s¹dzê, mo¿na jednak stosunkowo
³atwo odrzuciæ, gdy¿ Laskowski wydziela predykatywy homonimiczne do przys³ówków na podstawie sk³adniowego kryterium wymagania grupy imiennej
w celowniku i wchodzenia w konteksty typu by³o mu/tam _, co w przypadku tu¿
tu¿ nie ma miejsca. Por.:
(26) *By³o mu/tam tu¿ tu¿.

Dyskusyjne jest w ogóle wyró¿nianie przez Laskowskiego predykatywów
wród leksemów tradycyjnie uznawanych za przys³ówki (chodzi o konstrukcje
typu: Nudno mi; Dziecku zimno; Ale¿ tu cicho!; Duszno dzisiaj) na podstawie przytoczonego wy¿ej kryterium5. Trudno równie¿ bezdyskusyjnie zaliczyæ
tu¿ tu¿ 2 do wyró¿nianych przez Laskowskiego predykatywów typu trzeba, mo¿na, wolno, wiadomo6, przede wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e tu¿ tu¿ 2,
5
6

Por. dyskusjê na ten temat np. w pracach: Winiewski 1989; Szupryczyñska 1995a i 1995b.
Chocia¿by dlatego, ¿e R. Laskowski nie podaje ¿adnych wyrazistych kryteriów ich wyodrêbniania. Jedyny warunek, jaki podaje autor, to posiadanie fleksji analitycznej, nie licz¹c oczywicie
wymogu pe³nienia funkcji cz³onu g³ównego (nadrzêdnika) wyra¿enia zdaniowego (por. Laskowski 1998, s. 6061).
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w przeciwieñstwie do wymienionych predykatywów, nie wchodzi w opozycjê
trybu, por.:
(27) *wiêta by³yby tu¿ tu¿.

Trudno równie¿ uznaæ badan¹ przeze mnie jednostkê za przys³ówek predykatywny (podklasa wyró¿niana przez Miros³awa Bañkê), gdy¿ one wchodz¹
w zwi¹zek nie tylko ze s³owem posi³kowym typu BY£ lub BÊDZIE, ale te¿
z czasownikami BYWAÆ, ROBIÆ SIÊ i ZROBIÆ SIÊ (Bañko 2005, s. 103,
118). Por.:
(28) *wiêta bywaj¹ tu¿ tu¿.
(29) *Wolnoæ zrobi³a siê tu¿ tu¿.

Tu¿ tu¿ 2 nie pozwala siê równie¿ ³atwo zaklasyfikowaæ jako predykatyw
czy czasownik niew³aciwy, gdy¿ poza w³aciw¹ tym klasom ograniczon¹ fleksj¹, blokuj¹ one miejsce dla podmiotu-mianownika (Bañko 2005, s. 100103),
podczas gdy omawiana jednostka swobodnie siê z nim ³¹czy.
Kryteria istniej¹cych klasyfikacji nie pozwalaj¹ w tej chwili na jednoznaczne przypisanie tu¿ tu¿ 2 do jakiejkolwiek kategorii czêci mowy, choæ mo¿na
przypuszczaæ, ¿e ci¹g ten nale¿y do klasy predykatywów rozumianych bardzo
szeroko.
Drugie tu¿ tu¿ wyró¿nione przez Grochowskiego (odpowiadaj¹ce wyodrêbnionemu przeze mnie tu¿ tu¿ 1 lokatywnemu) jest synonimicznym do pojedynczego tu¿ wyk³adnikiem ma³ej odleg³oci. Podany przez autora schemat sk³adniowy realizowany przez wyró¿nion¹ przez niego jednostkê, zgadza siê ze
schematem wyró¿nionego przeze mnie tu¿ tu¿ 1 lokatywnego (por. Grochowski
1997). Por.:
(30) X (+) tu¿, tu¿ | rzadziej tu¿, tu¿ (+) X

Bardziej w¹tpliwa jest ju¿ adekwatnoæ proponowanej przez Grochowskiego definicji. Por.:
(31) S jest tu¿ P:
mówi¹c o S w stosunku do P, mówiê:
miêdzy S a P jest tak ma³o Z [czasu/miejsca], ¿e
o S i o P mogê pomyleæ jako o jednym (tym samym) Z

Sytuowanie obiektu w przestrzeni w relacji do innego obiektu jest komponentem jednostki tu¿ (tak¿e powtarzanej). Natomiast w³aciwoci¹ jednostki tu¿ tu¿ 1
jest zmiana punktu odniesienia na mówi¹cego, co powoduje, ¿e wprowadzenie
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zmiennej P na oznaczenie drugiego obiektu jest zbêdne, co wiêcej  jego brak
przes¹dza o jednostkowoci tu¿ tu¿ 1 na p³aszczynie formalnosk³adniowej, por.
zdania (1b) i (2). W zwi¹zku z tym, ¿e formu³a eksplikacyjna Grochowskiego
opiera siê na relacji dwóch obiektów charakterystycznej dla jednosegmentowego
tu¿, w przypadku tu¿ tu¿ 1 staje siê ona nieadekwatna. W¹tpliwe równie¿ wydaje
siê obs³ugiwanie przez badan¹ jednostkê zarówno znaczenia lokatywnego, jak
i temporalnego. Propozycja ta wydaje siê uzasadniona w przypadku jednosegmentowego tu¿, jednak  jak ju¿ udowodni³am  znaczenie temporalne w odniesieniu do tu¿ tu¿ jest realizowane przez odrêbn¹ homonimiczn¹ jednostkê
(w ¿adnym z podanych przez Grochowskiego przyk³adów nie ma tu¿ tu¿ w u¿yciu czasowym).
Odrêbnym problemem jest kwestia graficznego zapisu, gdy¿ s³owniki ortograficzne nie traktuj¹ jej jednolicie. Niekonsekwencje dotycz¹ nie tylko s³owników starszych, ale te¿ opracowañ najnowszych. Dla przyk³adu SOTiJ (wyd. 12
z 1982 r.) lokalizuje interesuj¹cy mnie problem w innych u¿yciach ³¹cznika
i rozwi¹zuje go nastêpuj¹co. Por.:
£¹cznik stosuje siê ponadto w po³¹czeniach takich jak np.: gadu-gadu, ani mrumru, raz-dwa szybko, tu¿-tu¿ (wyra¿enia te zawieraj¹ cz³ony powtórzone lub
jednorodne, sk³adniowo równorzêdne, zestawione bezspójnikowo, co zwykle wymaga u¿ycia przecinka, i st¹d obocznie spotykamy pisowniê tu¿, tu¿; przecinek
ten jednak hamuje tempo czytania, potrzebne przy tego rodzaju wyra¿eniach);
podobny charakter ma wyra¿enie na chybi³ trafi³, w którym nie stosuje siê nawet
¿adnego znaku.

Wzmianka na ten temat pojawia siê te¿ przy omawianiu powtórzeñ, gdzie
autorzy sugeruj¹, ¿e przecinek wystêpuj¹cy w takich po³¹czeniach jak: tu¿, tu¿;
ani mru, mru bywa czêsto zastêpowany przez ³¹cznik, który bardziej ni¿ przecinek sprzyja szybkoci tempa recytacji tego rodzaju powtórzeñ. Autorzy wyranie zalecaj¹ stosowanie ³¹cznika, choæ dopuszczaj¹ w takich wyra¿eniach
przecinek  jednak w samym artykule has³owym znajduje siê zapis: tu¿ tu¿ a.
tu¿-tu¿. Nie ma zatem zapisu z przecinkiem. Warto jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e
s³ownik ten, jako jedyny z przebadanych, uzasadnia swoje zalecenia argumentami fonetycznymi.
Kolejny s³ownik ortograficzny  SOJPSz (wyd. 4 z 1981 r.)  mówi o po³¹czeniach wyrazowych typu esy-floresy, ³apu-capu. Por.:
Pisowniê z ³¹cznikiem stosujemy w po³¹czeniach wyrazowych, których cz³ony
w danym znaczeniu wystêpuj¹ zawsze razem, np. (ani) mru-mru, gadu-gadu, raz-dwa szybko, tu¿-tu¿, ani-ani. Poniewa¿ oba cz³ony s¹ znaczeniowo równorzêd-
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ne, ich pisownia z ³¹cznikiem jest ca³kowicie uzasadniona. Oddzielanie cz³onów
za pomoc¹ przecinka lub ³¹czenie za pomoc¹ spójnika i by³oby niew³aciwe.

Niestety, twórcy tego s³ownika nie uzasadniaj¹, dlaczego stosowanie przecinka by³oby niew³aciwe. Podobne zalecenie dotycz¹ce ³¹cznika mo¿na znaleæ
w internetowej wersji WSO PWN7. Por.:
W parach wyrazów wystêpuj¹cych zawsze razem, np. czary-mary, rach-ciach,
kosza³ki-opa³ki, kogel-mogel, hokus-pokus, ³apu-capu, szuru-buru, pif-paf! stukupuku, gadu-gadu, raz-dwa (=szybko), esy-floresy.

Do tej kategorii zaliczone zosta³o tak¿e tu¿ tu¿. O ile w SOJPSz zaznaczona
jest koniecznoæ wystêpowania cz³onów razem w danym znaczeniu, o tyle
w WSO PWN takiego zastrze¿enia ju¿ nie ma, w zwi¹zku z czym w¹tpliwa staje
siê zasadnoæ zaliczenia do tej kategorii badanych przeze mnie jednostek. Pojedynczy segment tu¿ funkcjonuje jako samodzielna jednostka, która w zdaniach
czêsto bywa powtarzana. Trudno zatem orzec, czy pisownia z ³¹cznikiem ma
obejmowaæ tylko jednostki tu¿ tu¿ 1 i tu¿ tu¿ 2, czy tak¿e powtarzan¹ jednostkê
tu¿. Odpowiedzi na postawione pytanie o grafiê interesuj¹cego mnie ci¹gu pró¿no szukac w WSPP  nie ma tam ani has³a tu¿ tu¿ (ani tu¿), ani has³a powiêconemu ³¹cznikowi w czêci teoretycznej.
Problemem pisowni ci¹gów reduplikowanych zajmowa³a siê te¿ Komisja
Onomastyczno-Ortograficzna Rady Jêzyka Polskiego, która w protokole z zebrania, które odby³o siê 10 listopada 2004 r., wprowadza pisowniê z ³¹cznikiem
dla wszystkich wyra¿eñ z³o¿onych z cz³onów identycznych (np.: baju, baju,
gadu-gadu, dylu-dylu, æwir, æwir, chu-chu, cyk, cyk, fil-fil, ca³kiem, ca³kiem, aniani, tu¿-tu¿) oraz dla wszystkich wyra¿eñ z³o¿onych z cz³onów podobnych
brzmieniowo (np. klitu-bajdu, entliczek, pentliczek, czêsto gêsto, gadka szmatka, ³apu-capu, obiecanki cacanki). Zarz¹dzenie to jest równie niejasne, jak
zalecenia s³ownikowe. Nie wiadomo w³aciwie, co to s¹ wyra¿enia z³o¿one
z cz³onów identycznych i w zwi¹zku z tym, czy zaliczaj¹ siê do nich jedynie
dwusegmentowe jednostki tu¿ tu¿, czy zarz¹dzenie to ma dotyczyæ tak¿e powtarzanej jednostki tu¿.
7 W tej publikacji internetowej has³a, zasady pisowni i interpunkcji oraz aneks pochodz¹
z Wielkiego s³ownika ortograficznego PWN, pod red. E. Polañskiego (wyd. 2 z 2006 r.). Podczas
sporz¹dzania inwentarza komisarze u¿ywali jêzyka polskiego, bo w tym jêzyku spisano dokument.
W imionach wschodnios³owiañskich pojawia siê afrykatyzacja t, d > æ, d: Dziemid  ws³. Diomid; Dzienis  ws³. Denis; Chodziej  Chod, cerk. Fieodot. Z innych zjawisk fonetycznych nale¿y
zauwa¿yæ obni¿enie artykulacyjne samog³oski i przed spó³g³osk¹ pó³otwart¹: Wasiel  ws³. Wasil,
wymowê spó³g³oski l jako ³: Wasi³  ws³. Wasil; przeg³os e > o np. Piotruk  Pietruk oraz
zamianê samog³osek a- w o- Aleksiej / Oleksiej.
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Brak jakichkolwiek jednoznacznych zaleceñ dotycz¹cych pisowni badanych
przeze mnie ci¹gów spowodowa³ zapewne poruszenie tej kwestii w internetowej
Poradni Jêzykowej PWN. Oto, jak wyjani³ na jej ³amach ten problem Jan
Grzenia:
Pisownia rz¹dzi siê w³asnymi prawami, ale powinna w miarê mo¿noci (bardzo
ograniczonych, niestety) wyra¿aæ ekspresjê mowy. W wypadku wykrzyknieñ cis³e regu³y pisowni przewiduj¹ zapisy z ³¹cznikiem, np. ju¿-ju¿; tu¿-tu¿ (tak
w s³ownikach ortograficznych). Jeli jednak uznamy, ¿e te formy nie odpowiadaj¹
temu ³adunkowi emocji, który chcemy wyraziæ, wskazane by by³o zastosowanie
innych zapisów, np. ju¿, ju¿; tu¿, tu¿, ju¿... ju¿; tu¿... tu¿. Forma zapisu nie jest
celem, ale sposobem wyra¿ania.

Z wypowiedzi tej wynika, ¿e tu¿ tu¿ mo¿na w³aciwie zapisywaæ w dowolny
sposób, bez wzglêdu na zalecenia s³owników.
Ustalenie jednolitych zasad ortograficznych dla pisowni tu¿ tu¿ nie bêdzie
mo¿liwe bez dalszych systematycznych badañ nad jednostkami opartymi na reiteracji (przede wszystkim odró¿nienia tych¿e od powtórzeñ jednostek jednosegmentowych, a tak¿e od innych zjawisk zwi¹zanych z reduplikacj¹). Wyniki takich badañ mog¹ równie¿ zweryfikowaæ sformu³owane w tym miejscu tezy
dotycz¹ce ci¹gów o postaci tu¿ tu¿, które w tej chwili maj¹ charakter wstêpny
i tymczasowy.
Wykaz skrótów
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 Inny s³ownik jêzyka polskiego. Red. M. Bañko. T. III. PWN. Warszawa 2000.
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Poznañ 19942005.
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 S³ownik jêzyka polskiego. Red. W Doroszewski. T. IXI. PWN. Warszawa 1958
1969.
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 S³ownik ortograficzny jêzyka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji.
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Summary

The purpose of this study was to examine the syntactic and semantics features of expression
tu¿ tu¿ in Polish language. Research have proved, that there are two homonymic units tu¿ tu¿. The
firt one is the locative verb, the second one is probably predicative. I propose the explication of
this unit as follows:
tu¿ tu¿ 1:
x dzieje siê/znajduje siê tu¿ tu¿ 'x dzieje siê/znajduje siê w takim miejscu, ¿e potrzeba bardzo
ma³o czasu, ¿eby byæ tam, gdzie dzieje siê/znajduje siê x
tu¿ tu¿ 2:
P tu¿ tu¿: P bêdzie w takim czasie, o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas P; czasu, do
czasu o którym bêdzie mo¿na powiedzieæ: to czas P, jest bardzo ma³o
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Kazimierz Rymut w przedmowie do s³ownika historyczno-etymologicznego
powiêconego nazwiskom Polaków napisa³, ¿e najlepszym sposobem analizowania nazwisk jest szczegó³owe opracowanie ka¿dej jednostkowej nazwy, bowiem
wtedy mo¿na zaj¹æ siê nie tylko jego histori¹, pochodzeniem, ale te¿ zmianami
jêzykowymi w nim zachodz¹cymi (NP I, s. VII)1. Opracowania etymologiczno-motywacyjne pojedynczych nazwisk s¹ trudne do przeprowadzenia, ale potrzebne szczególnie w przypadku nazwisk takich, których budowa jêzykowa
w ci¹gu wieków uleg³a zatarciu (NP I, s. VII) lub trudno jest ustaliæ ich pochodzenie  motywacjê i etymologiê.
W zasobie polskich antroponimów jest wiele nazw w³asnych trudnych do
wyjanienia, ró¿nie interpretowanych przez badaczy. Do tej grupy nale¿¹ nazwiska Wa³kuski, Wa³kusa, Wa³kucki, Wa³kówski, Wa³kuka (SNWP X, s. 79), które
nie by³y dotychczas przedmiotem szczegó³owej analizy w opracowaniach onomastycznych. Wynika³o to zapewne z faktu, ¿e s¹ to nazwiska rzadkie, o tzw.
niskiej czêstotliwoci wystêpowania. Najwy¿sz¹ frekwencjê ma nazwisko Wa³kuski powiadczone 396 razy. Nazwiska Wa³kusa i Wa³kuka to zapewne formy
b³êdne jêzykowo nazwiska ¿eñskiego Wa³kuska powsta³e podczas wprowadzania
danych do komputera. Nazwisko Wa³kuka mog³o powstaæ w wyniku zamiany
1

K. Rymut: Nazwiska Polaków. S³ownik historyczno-etymologiczny. T. I: AK. Kraków 1999.
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litery s na , a Wa³kusa przez pominiêcie litery k. S¹ to nazwiska powiadczone
tylko raz, co potwierdza tezê Rymuta, ¿e formy b³êdne lokuj¹ siê g³ównie
w grupie nazwisk o niskiej frekwencji. Prawdopodobnie do grupy nazwisk zapisanych b³êdnie nale¿y te¿ nazwisko Wa³guska o zerowej liczbie nosicieli
(SNWP X, s. 79), w którym bezdwiêczne k zapisano jako dwiêczne g.
Nazwiska Wa³kucki i Wa³kówski to tak¿e nazwiska rzadkie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e oba te nazwiska, podobnie jak nazwiska ¿eñskie Wa³kusa, Wa³kuka, Wa³guska, mog³y powstaæ na skutek b³êdnego zapisu w dokumentach PESEL
nazwiska Wa³kuski. Czêsto zdarza³o siê, zw³aszcza na Mazowszu, ¿e nazwiska
niejasne etymologicznie zapisywano b³êdnie ju¿ w dokumentach urzêdów stanu
cywilnego, a cz³onkowie jednej rodziny mogli mieæ w metrykach zapisane ró¿ne
formy fonetycznie tego samego nazwiska2.
Nazwisko Wa³kucki ma 18 powiadczeñ. Osoby nosz¹ce to nazwisko zamieszkuj¹ dawne województwo warszawskie  4, bydgoskie  3, gdañskie  2,
katowickie  1, olsztyñskie  7, siedleckie 1. Nazwisko Wa³kówski ma tylko
cztery powiadczenia na Ziemiach Odzyskanych, jedna osoba nosz¹ca to nazwisko mieszka w dawnym województwie legnickim i trzy w dawnym województwie wroc³awskim. Oba nazwiska wydaj¹ siê byæ zwi¹zane etymologicznie z nazwiskiem Wa³kuski, ale bez dodatkowych badañ i powiadczeñ archiwalnych nie
mo¿emy stwierdziæ, czy tak jest na pewno.
Je¿eli chodzi o nazwisko Wa³kucki, to mog³o ono powstaæ na skutek b³êdnego zapisu litery c za s lub b³êdnego odczytania z metryki nazwiska Wa³kuski jako
Wa³kucki i upowszechnienia tej formy, co by³o mo¿liwe w przypadku nazwisk
u¿ywanych rzadko. Je¿eli przyjmiemy, ¿e nazwisko Wa³kucki jest niezwi¹zane
etymologicznie z nazwiskiem Wa³kuski, to wtedy wymaga oddzielnej analizy
etymologicznej.
Nazwisko w formie Wa³kówski mo¿e byæ form¹ hiperpoprawn¹ czêciej
u¿ywanego nazwiska Wa³kuski: z liter¹ ó za u i wtórnie dodan¹ spó³g³osk¹ w,
byæ mo¿e, w obawie przed uproszczeniem grupy spó³g³oskowej -wsk- > -sk-,
por. krakowski, pot. krakoski. Uproszczenie tego typu zachodzi w jêzyku potocznym w przymiotnikach utworzonych od nazw miejscowych: varaski, wrocWaski i nazwiskach przymiotnikowych na -ski utworzonych od nazw miejscowoci na -ów, -owo, -ew, -ewo. Po ubezdwiêcznieniu dwiêcznej spó³g³oski w,
nastêpuje uproszczenie grupy spó³g³oskowej poprzez opuszczenie pierwszej
z trzech spó³g³osek bezdwiêcznych -fsk-, np: krakofski > krakoski, grabofski
> graboski. W XVI- i XVII-wiecznych dokumentach historycznych w nazwiskach odmiejscowych na -ski uproszczenia jeszcze nie wystêpowa³y. Widocznie
¿ywy by³ zwi¹zek z nazw¹ miejscowoci, np: Krakowski : Kraków, Grabowski :
2

Por. M. Biolik: Nazwiska polskie z Ciem- // Ciem-. Onomastica 2006, 50, s. 289296.
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Grabów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jeszcze w XVI w. na Mazowszu do identyfikacji
ludzi u¿ywano deskrypcji odmiejscowych. Deskrypcje odmiejscowe: Nicolaus
de Grabowo funkcjonowa³y wymiennie z okreleniami syntetycznymi z sufiksem -ski: Nicolaus Grabowski3.
Polacy nosz¹cy nazwisko Wa³kuski na pocz¹tku lat 90. mieszkali w województwach: warszawskim  21, bia³ostockim  34, ciechanowskim  12, elbl¹skim  3, gdañskim  10, jeleniogórskim  7, kaliskim  1, lubelskim  8,
³om¿yñskim  172, ³ódzkim  10, olsztyñskim  30, ostro³êckim  10, piotrkowskim  1, p³ockim  3, siedleckim  3, s³upskim  2, suwalskim  13, tarnobrzeskim  4, wa³brzyskim  1, wroc³awskim  17, zielonogórskim  4 (SNWP X,
s. 79). Najwiêcej Polaków pos³uguj¹cych siê tym nazwiskiem mieszka³o na Mazowszu i Bia³ostocczynie (249). Gniazdem rodu Wa³kuskich mo¿e byæ ziemia
³om¿yñska, gdzie nazwisko to powiadczono a¿ 172 razy.
Prawdopodobnie z powiatu ³om¿yñskiego Wa³kuscy emigrowali do s¹siednich powiatów: ostro³êckiego  10, ciechanowskiego  12, suwalskiego  13
oraz do bia³ostockiego  34 i warszawskiego  21. Po 1945 r. Wa³kuscy osiedlili
siê tak¿e na Ziemiach Zachodnich  29 i Pó³nocnych  45. Informacje zamieszczone na stronach internetowych pokazuj¹, ¿e obecnie Wa³kuscy mieszkaj¹
w 40 ró¿nych miastach i powiatach. Najwiêcej, bo a¿ 51 osób zameldowanych
jest w £om¿y. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie du¿¹ liczb¹ osób o tym
nazwisku to Bia³ystok  12, Warszawa  10, Olsztyn  10, Jelenia Góra  6,
Tychy  5, Lidzbark Warmiñski  5, Zgierz  5 i Wroc³aw  4.
Badania prowadzone przez Wandê Szulowsk¹ dowodz¹, ¿e nazwisko Wa³kuski nie by³o notowane na Mazowszu do koñca XVII w.4 Nie powiadczaj¹ tego
nazwiska równie¿ autorki s³ownika historycznych nazw osobowych Bia³ostocczyzny miêdzy XV a XVII w.5
Nazwisko Wa³kuski pojawia siê w ksiêgach metrykalnych parafii ³om¿yñskiej pod koniec XVIII w. we wsi Bo¿enica6 w ju¿ ustabilizowanej formie gramatycznej. Wystêpuje w najstarszych ksiêgach parafialnych przechowywanych
w ³om¿yñskim Archiwum Diecezjalnym. Ksiêgi metrykalne z tego terenu obejmuj¹ wpisy z koñca XVIII w., wczeniejsze nie zachowa³y siê. Rodzina Wa³kuskich mieszka³a we wsi Bo¿ennica w 1781 r. (dzi nazwa wsi zapisywana jest
jako Bo¿enica). Wie le¿y oko³o 7,5 km na zachód od £om¿y. Nazwa miejscowoci okrela³a pocz¹tkowo m³yn le¿¹cy nad rzek¹, notowany w ród³ach od
pocz¹tku XV w. jako: (14171456) Bozenicze, (1455) Bozenycza, (1827) Bo¿enica (NMP I, s. 322). Wed³ug informacji podanych w s³owniku geograficznym
3
4
5

W. Szumowska: Dawna antroponimia Mazowsza (XVXVII w.). Olsztyn 2004, s. 93.
Ibidem. Wed³ug informacji W. Szulowskiej nazwisko Wa³kuski nie wystêpuje w s³owniku.
Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz: S³ownik historycznych nazw osobowych Bia³ostocczyzny (XVXVII w.). T. II: P¯. Bia³ystok 1998, s. 190191.
6 Archiwum Diecezjalne w £om¿y, nr zbioru 1787/IV.
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wie Bo¿enica, le¿¹ca w gminie Kupiski, parafia £om¿a, liczy³a w 1827 r. 13
domów, w których mieszka³o 77 mieszkañców. (SG XV/1, s. 224). Ksiêgi metrykalne powiadczaj¹, ¿e w Bo¿enicy pod koniec XVIII w. mieszka³a rodzina
Wa³kuskich. By³a to rodzina drobnoszlachecka, bo w dokumentach ³aciñskich
nazwisko zosta³o opatrzone okreleniem: honestus  czcigodny. Jak wiadomo,
to okrelenie odnosi³o siê najczêciej do bogatych mieszczan lub drobnej szlachty, ale poniewa¿ Bo¿enica by³a wsi¹, trudno przypuszczaæ, aby osiedlili siê tam
mieszczanie. Zapisy w ksiêgach metrykalnych nie wskazuj¹, by rodzina Wa³kuskich by³a obca na tym terenie. W latach 17811798 we wsi s¹ powiadczeni:
Brygida Wa³kuska, Wojciech Wa³kuski, Marianna Wa³kuska, por.: et Brigitta
Wa³kuskich, Adalberti et Brigitta Wa³kuskich oraz Marianna Wa³kuskich.
W 1805 r. notowana jest: A Bregidano Wa³kuska, a w 1807 r. Honestus Mathiam
Wa³kuski. Dzi w £om¿y i jej okolicach nadal mieszkaj¹ Wa³kuscy. Nazwisko
jest wymawiane jako: VaWkusky, pl. WaWkuscy, u WaWkuskix, potocznie te¿
WaWkus, Wau
Wkusa z wyranym przejciem ³ w W niezg³oskotwórcze.
Nazwisko Wa³kuski nale¿y do nazwisk niejednoznacznych etymologicznie
i jako nazwisko rzadko u¿ywane zosta³o pominiête przez Rymuta. Struktura gramatyczna nazwiska wskazuje na model onimiczny nazwisk odmiejscowych na
-ski7. Pod wzglêdem formalnym mo¿na je podzieliæ na temat s³owotwórczy i formant jako: Wa³k-uski lub uwzglêdniaj¹c proces leksykalizacji i towarzysz¹ce jej
zmiany fonetyczne jako Wa³kusz-ski // Wa³kus-ski lub Wa³ku-ski.
1. Je¿eli przyjmiemy, ¿e nazwisko Wa³kuski zosta³o utworzone suf. -uski, to
jego podstaw¹ motywacyjn¹ mo¿e byæ wyraz pospolity wa³ek ma³y wa³ lub
nazwy miejscowoci: Wa³ki, Wa³ek, por. Wa³ek w powiecie ihumeñskim i ¿ytomierskim, Wa³ka w powiecie wiêciañskim, Wa³ki w powiecie kijowskim, Wa³ki,
miasto powiatowe w guberni charkowskiej oraz Wa³ki, powiecie tarnowski (SG
XII, s. 929). Inne nazwy miejscowoci z Wa³k- to: Wa³ków albo Wa³kowo w powiecie krotoszyñskim, Wa³kowa, niem. Wallkawe, dobra i wie powiecie mielicki, Wa³kowice, niem. Walkowitz, Walkowicze, powiecie czarnkowski (SG XII,
s. 930). Wie Wa³ki jest notowana w dawnym województwie bia³ostockim i tarnowskim, Wa³ków w kaliskim, a Wa³knowy Dolne i Górne w czêstochowskim
(UNMP III, s. 513).
W S³owniku historyczno-etymologicznym Rymuta z pocz¹tkowym Wa³k- notowane s¹ nazwiska: Wa³-k, Wa³-k+acz 1385, Wa³-k+an+ow, Wa³-ki+ewicz,
Wa³-ko, Wa³-k+ow, Wa³-k+owiak, Wa³-k+owicz, Wa³-k-ow+iñski, Wa³-kow+nik. Antroponimy te s¹ motywowane podstaw¹ wa³-, por. wa³ pod³u¿ne
7 R. rámek: Teoria onomastyczna w onomastyce s³owiañskiej. T³um. W. Szumowska. Onomastica 2006. T. LI, s. 926. A. Cielikowa: Metody w onomastycznych badaniach ró¿nych kategorii nazw w³asnych. Onomastica 2001. T. XLI, s. 519.
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usypisko z ziemi, nasyp, szaniec i zestawiane z nazwiskami: Wa³a, Wa³-as,
Wa³-as+ek, Wa³-asi+ewicz, Wa³-as+ik, Wa³-as+iñski, Wa³-asi+uk, Wa³-cz+ek
1390, Wa³-cz+yk, Wa³-cz+yñski, Wa³-ecz+ek, Wa³-ej+ko, Wa³-ej+nia, Wa³-ek
1636 oraz Wa³-och 1389, Wa³-ocha 1422, Wa³-och+nia, Wa³-os, Wa³-os+ek,
Wa³-osi-ak, Wa³-osi+ewicz, Wa³-osz, Wa³-osz-cz+yk, Wa³-osz+ek, Wa³osz+ki+ewicz, Wa³-osz+yk, Wa³-osz-yñski, Wa³-ota, Wa³-ow, Wa³-owiak, Wa³owicz, Wa³-owiec, Wa³-owy, Wa³-ów, Wa³-ucha, Wa³-uda, Wa³-uga, Wa³uj+ewicz, Wa³-uka, Wa³-uki+ewicz, Wa³-usza, Wa³-usz-cz+yk, Wa³-usz+ka,
Wa³-usz+ko, Wa³-uta, Wa³-uto, Wa³-yga (NP II, s. 650).
W SSNO z pocz¹tkowym Wa³k- powiadczone s¹ trzy nazwy, a mianowicie
Wa³kacz: Walkacz 1653 (1385); Wa³knowski: Valknowski 1489 (1487), Walknowski 1489 oraz Wa³kuñ: Walkun 1369 (1345), Walkun 1394 (SSNO t. 6, s. 16).
Trzecia nazwa zosta³a opatrzona pytajnikiem, wskazuj¹cym na w¹tpliwoci dotycz¹ce lekcji. Wszystkie trzy powiadczone w dobie staropolskiej nazwiska
z Wa³k- wspó³czenie nie s¹ notowane. W S³owniku etymologiczno-motywacyjnym staropolskich nazw osobowych dla nazw Wa³kacz i Wa³kuñ przyjêto motywacjê odapelatywn¹, a nazwê Wa³knowski odczytano jako Walknowski, por.
Wa³knowski inaczej: Walkowski i odes³ano do podstawy miejscowej (SEM t. 7,
s. 604). W s³owniku odapelatywnych nazw osobowych nazwê osobow¹ Wa³kuñ
zestawiono z wyrazem wa³kuñ od wa³koniæ siê wa³êsaæ siê, w³óczyæ siê,
dopuszczaj¹c mo¿liwoæ etymologii: wa³+koñ (SEM nr 1, s. 334). Nazwa Wa³kacz jako forma derywowana Wal-k-acz zosta³a zestawiona z innymi nazwami
z morfemem Wal-: Walczak, Walich, Walicha, Walisz, Wa³acz, Wa³cz, Wa³czek,
Wa³-êga, Wa³oñ, które mog¹ byæ ³¹czone z nazw¹ osobow¹ Wali-noga od waliæ,
por. powaliæ, uwaliæ, zawaliæ i ps³. *valiti, nazw¹ osobow¹ Walny od walny
wielki, gwa³towny (SEM t. 1, s. 334).
Sufiks -uski, wydzielony w nazwisku Wa³k-uski, jest sufiksem z³o¿onym
z morfemów s³owotwórczych: -us- i -ski. Sufiks -ski jest sufiksem przymiotnikowym, wskazuje w jêzykach s³owiañskich na przynale¿noæ do posiadacza, miejsca zamieszkania i pobytu lub pochodzenia z okrelonej miejscowoci. Cz³on
-us- mo¿e byæ wynikiem asymilacji pierwotnego sufiksu -u < -uü lub -u. Oba
te sufiksy w jêzykach s³owiañskich tworz¹ hypocoristica i deminutiva, por. pol.
hipokorystyczne sufiksy z³o¿one: -uszka, -uszek, -uszko, -usiek, -uko i inne.
Sufiks -uü powsta³ z nawarstwienia siê formantu -jü na sufiks -uch-ú (SP I,
s. 7879). Wspó³czenie w jêzyku polskim wystêpuje tylko sufiks -u i tworzy
nazwy osób o funkcji ekspresywno-pieszczotliwej: dziadu, dziadziu, kotu,
córu, wnuczu, ekspresywa od nazw przedmiotów, np.: chlebu, p¹czu oraz
derywaty odczasownikowe  wy³¹cznie osobowe nomina agentis: kapu, pracu,
rabu (Grzegorczykowa, Puzynina 1979, s. 292).
2. Podzia³ formalny nazwiska Wa³kuski pozwala wydzieliæ suf. -ski < -üskú-jü
i temat s³owotwórczy Wa³kus- // Wa³kusz- // Wa³ku-. Temat Wa³kus- mo¿e byæ
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wynikiem mazurzenia (wyg³osowe s w miejsce sz) wczeniejszego Wa³kusz-.
Nazwisko Wa³kuski mog³o powstaæ w wyniku asymilacji pod wzglêdem miejsca
artykulacji przedniojêzykowo-dzi¹s³owej g³oski sz do przedniojêzykowo-zêbowej s: Wa³kusz+ski, por. Boguski (: Bogusz), Go³aski (: Go³asze), Zbroski
(: Zbrosza) lub asymilacji pod wzglêdem miêkkoci: Wa³ku+ski i uproszczenia
s- > -s-: £oski (: £o), Podoski (: Podosie), Poleski (: Polesie)8.
Wyrazu wa³kusz / wa³kus nie notuj¹ s³owniki jêzyka polskiego, nazwy osobowej Wa³kusz // Wa³ku nie notuj¹ s³owniki antroponimiczne, s³owniki nazw
topograficznych nie notuj¹ takiej nazwy miejscowej. Wród nazwisk Polaków
wystêpuj¹ jedynie nazwiska ze spó³g³osk¹ l: Walkus (57), Walkusch (16), Walkusz (921) (SNWP X, s. 72). ¯adne z nich nie znajduje powiadczenia w dawnym województwie ³om¿yñskim. Najwiêcej osób nosz¹cych nazwisko Walkus
mieszka w województwie katowickim (31), a nazwiska Walkusch (11) i Walkusz
(703) w województwie gdañskim (SNWP X, s. 72).
Bogus³aw Kreja za pierwotne uwa¿a nazwisko Walkusz, przyjmuj¹c, ¿e nazwisko Walkus zosta³o zanotowane w postaci mazurz¹cej (Kreja 1998, s. 255).
Edward Breza nazwisko Walkusz zalicza do nazwisk odimiennych, zakoñczonych przyrostkiem -usz, jak: Bogusz od Bogus³aw, Bratusz od Bratumi³, Jerusz
od Hieronim, Stanusz od Stanis³aw czy Wojtusz od imienia Wojciech. Nazwa
osobowa Walkusz jest dawnym imieniem skróconym lub zdrobnia³ym czy nawet spieszczonym od imienia Walenty9. w. Walenty uwa¿any jest za patrona
zakochanych i narzeczonych, ¿y³ w III w., by³ kap³anem rzymskim i poniós³
mieræ mêczeñsk¹ w czasie przeladowañ chrzecijan. (Breza 2000, s. 419).
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nosiciele nazwiska Walkus, Walkusch, Walkusz przybyli z Pomorza na Mazowsze w XVII lub XVIII w. i osiedlili siê we wsi Bo¿enica i tu ich nazwisko zosta³o rozszerzone sufiksem -ski, a spó³g³oskê l przed
twardym k zaczêto wymawiaæ jako ³.
Nazwa osobowa Wa³ku, Wa³kus mog³a powstaæ równie¿ na Mazowszu,
jako derywowana od imienia Walenty. Imiê Walenty by³o u¿ywane na Mazowszu
w pierwszej po³owie XVI w. i nale¿a³o do imion czêsto nadawanych w rodzinach szlachty folwarcznej i zagrodowej. Wród szlachty folwarcznej jest na 15.
miejscu, a wród szlachty zagrodowej zajmuje 18. miejsce10. Imiê Walenty (te¿
Walentyn), z ³ac. Valentinus by³o u¿ywane w postaci: Wal, Wal-ic, Wal-ak, Walcz+ek, Wal-ek, Wal-ko, Wal-isz, Wal-k+osz, Wa-ñ+ko (Malec 1994, s. 338). Nazwisko Wa³kuski, jako derywowane sufiksem -ski od podstawy antroponimicznej
Walkus (z mazurzeniem) lub Walku z dodatkow¹ wymian¹ spó³g³oski l na ³
8 M. Biolik: Zmiany morfemiczne w nazwiskach polskich na -ski. Prace Jêzykoznawcze
UWM Olsztyn 2001, III, s. 519, tu s. 13.
9 E. Breza: Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany. Gdañsk 2000, s. 419420.
10 W. Szumowska: Dawna antroponimia..., s. 6061.

Nazwisko Wa³kulski i inne nazwiska polskie z Wa³k-

27

mog³o powstaæ na Mazowszu na wzór nazwisk odmiejscowych. Nazwê osobow¹
Walkus utworzono suf. -us(-usz), a Walku sufiksem -u od imienia Walek
(: Wal[enty]).
Przedstawiona powy¿ej analiza etymologiczna nazwiska Wa³kuski, aczkolwiek mo¿liwa, mo¿e budziæ w¹tpliwoci, poniewa¿ jest niezgodna z koncepcj¹
onimicznego modelu nazewniczego11. Sufiks -ski tworzy modelowo nazwiska odmiejscowe. Nazwiska na -ski to dawne deskrypcje odmiejscowe przekszta³cone
w formy syntetyczne o charakterystyce przymiotnikowej (Kaleta 1991, s. 79). Sufiks -ski wskazuje na pochodzenie z danej miejscowoci12. Nazwy miejscowe typu
Wa³ki, analizowane wczeniej, nie wyjaniaj¹ obecnej w nazwisku czastki -us-.
Inn¹ mo¿liwoci¹ interpretacji podstawy motywacyjnej nazwiska Wa³kuski
mog¹ byæ nazwy miejscowoci Wo³kusz. Miejscowoci o tej nazwie le¿¹ w powiecie augustowskim i sokólskim w województwie podlaskim. Zapisy nazw
terenowych, wodnych i miejscowych z terenu obecnego powiatu augustowskiego s¹ notowane od XVII w. W 1679 r. zapisano nazwê ostêpu lenego jako:
Ostêp Wo³kuszny (Falk V: 1613). Ostêp Wo³kuszny by³ po³o¿ony w kwaterze
Wo³kuski 1679 (Falk V: 16) na terenie dawnej Puszczy Persztuñskiej: Quatera
Wo³kuska. Wtey quaterze Ostêpow 37. W XVIII w. notowana by³a te¿ karczma
Wo³kuska: 1745 do Harendÿ Karczemneÿ Wolkuskieÿ z caleÿ Wlosci posÿlac
(Falk VII: 18) oraz miejscowoæ o nazwie Wo³kusz: Pomoc iednak do M³ÿnka
na Rzece Perstunce w Wo³kuszu pod Karczmami ca³¹ W³oci¹ czÿniæ (1747 Falk
VII: 19). Wie Wo³kusz, po³o¿ona w powiecie augustowskim, wchodzi³a w sk³ad
dóbr rz¹dowych £abno. W 1927 r. miejscowoæ liczy³a 19 domów i 105 mieszkañców (SG XIII, s. 880). W pobli¿u wsi Wo³kusz le¿a³ folwark Wo³kuszek nad
rzek¹ Wo³kuszank¹ oraz osada Wo³kuszne. W 1827 r. w Wo³kuszku by³y dwa
domy, w których mieszka³o 13 osób (SG XIII, s. 880). Osada Wo³kuszne le¿a³a
w parafii Lipsk na pn.-zach. od wsi Krasne. W 1927 r. by³a osad¹ rz¹dow¹,
liczy³a trzy domy i 19 mieszkañców. W pobli¿u osady Wo³kuszne le¿a³a druga
osada Podwo³kuszne (SG XIII, s. 880). Rzeczka Wo³kusz albo Wo³kuszanka jest
prawym dop³ywem Czarnej Hañczy, rzeki wp³ywaj¹cej do Niemna. Nazwê rzeki
zapisywano jako: 1679 do Rzeczki Wo³kusza wpadai¹cey (Falk VI: 15), 1745
Rzeka Wo³kusza (Falk VII: 25), 1893 Wo³kusz al. Wo³kuszanka, rzeczka prawy
dop³yw Czarnej Hañczy, bierze pocz¹tek w lasach b³otnistych ko³o wsi Czarne
(SG XIII, s. 879).
Z nazwiskiem Wa³kuski mo¿na ³¹czyæ te¿ nazwy miejscowe po³o¿one w powiecie sokólskim: wie Wo³kusz albo Wo³kusza w gminie Kruglany oraz folwark
11 R. rámek: Teoria onomastyczna w onomastyce s³owiañskiej ; A. Cielikowa: Metody
w onomastycznych badaniach , s. 519.
12 Por. S. Rospond: O nazwiskach na -ski. Poradnik Jêzykowy 1966 (236), s. 112.
13 Cyfry rzymskie wskazuj¹ na numer kolejny dokumentu, cyfry arabskie na numer strony
w dokumencie.
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Wo³kusz nale¿¹cy do dóbr Wielka £osona Stanis³awa Ostromêckiego, ma [...]
zamek, w którym w 1639 przebywa³ W³adys³aw IV (SG XIII, s. 880). Do dóbr
Wielka £osona nale¿a³o tak¿e uroczysko Wo³kusz (SG XIII, s. 880).
Polacy z terenów granicz¹cych z Bia³orusi¹ sk³onni s¹ wymawiaæ zamiast
nieakcentowanej samog³oski o dwiêk zredukowany, podobny do a krótkiego.
To akanie, typowe dla gwar bia³oruskich14, mog³o doprowadziæ do zmiany
pierwotnego nazwiska Wo³kuski wymawianego z akcentem na u jako *Wa³kúski
i zapisaniu w dokumentach metrykalnych nazwiska w formie Wa³kuski, tym bardziej ¿e wsie Wo³kusz, le¿¹ce w powiecie augustowskim i sokólskim, by³y odleg³e od kocio³a parafialnego w £om¿y, w którym sporz¹dzono zapisy metrykalne. Obecnie w Polsce tylko jedna osoba nosi nazwisko Wo³kuska w formie
¿eñskiej (Katowickie) (SNWP X, s. 213), które mo¿e byæ zwi¹zane z nazw¹ wsi
Wo³kusz.
Nazwa miejscowa Wo³kusz mo¿e byæ motywowana nazw¹ osobow¹ Wo³kusz, powiadczon¹ w SSNO jako: ws³. Wo³k, Wo³czek, Wo³czkowa, Wo³kowic(z),
Wo³czenko, Wo³czko, Wo³kan, Wo³kosz, i inne (SEM I, s. 342). Jej podstaw¹ jest
wyraz ps³. *vGkü, który w jêzykach wschodnios³owiañskich by³ kontynuowany
jako ros. âîëê, a w jêzykach zachodnios³owiañskich i dialektach pomorskich
jako wilk. Nazwisko Wo³k nosi obecnie w Polsce 1036 osób (SNWP X, s. 312),
znacznie bardziej powszechne jest nazwisko Wilk, maj¹ce a¿ 30 095 nosicieli.
Wród nazwisk Polaków wystêpuj¹ równie¿, choæ rzadziej, nazwiska Wilkus
(300 osób) i Wilkusz (43 osoby) oraz Wilkuszewski (21 osób), ale nie jest notowane nazwisko *Wilkuski (SNWP X, s. 234).
Wnioski
1. Nazwisko Wa³kuski nie jest jednoznaczne etymologicznie. Jego struktura
formalna pozwala teoretycznie na podzia³: Wa³k-uski i zwi¹zek cz³onu Wa³kz nazw¹ miejscow¹ Wa³ki lub ap. wa³ek od wa³. Ta interpretacja budzi jednak
zastrze¿enia. Ich uzasadnieniem jest z³o¿ony charakter sufiksu -uski, który ³¹czy
sufiks -us / -u / -usz tworz¹cy w jêzyku polskim formy hipokorystyczne i deminutywne oraz sufiks -ski, tworz¹cy modelowo nazwiska odmiejscowe.
2. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nazwisko Wa³kuski zosta³o utworzone na Mazowszu od nazwy osobowej Walkusz jako derywowanej sufiksem -usz od Walek
(Walenty) i wtórnie rozszerzone sufiksem -ski: Walkuski > Wa³kuski z wymian¹ l
na ³. Nazwiska na -ski uwa¿ane by³y w spo³eczeñstwie polskim za lepsze, cha14

W. Kuraszkiewicz: Zarys dialektologii wschodnios³owiañskiej z wyborem tekstów gwarowych. Warszawa 1969, s. 2223.
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rakterystyczne dla stanu szlacheckiego, st¹d sufiks -ski dodawano do nazwisk
odimiennych i apelatywnych15.
3. Funkcje sufiksu -ski pozwalaj¹ ³¹czyæ etymologiê nazwiska Wa³kuski
z pomorskimi nazwami miejscowymi Walkusz / Walkus / Walkusch lub nazwami
miejscowymi Wo³kusz, le¿¹cymi na Podlasiu, w powiatach augustowskim i sokólskim. Pomorskie nazwy miejscowe s¹ etymologicznie powi¹zanymi z nazw¹
osobow¹ Walkusz, jako hipokorystyczn¹ od imienia Walek  Walenty. Podlaskie
nazwy miejscowoci Wo³kusz mo¿na etymologicznie ³¹czyæ z nazw¹ osobow¹
Wo³kusz jako derywowan¹ od imienia Wo³k, a to od ps³. *vGkü, pol. wilk, ws³.
wo³k. Powi¹zanie nazwiska Wa³kuski z nazwami miejscowymi Walkusz lub Wo³kusz zak³ada, ¿e rodzina Wa³kuskich przyby³a na Mazowsze z Pomorza lub
Podlasia. Za najbardziej prawdopodobn¹ nale¿y uznaæ hipotezê, która ³¹czy nazwisko Wa³kuski z nazwami miejscowymi Wo³kusz, le¿¹cymi na Podlasiu. Przodek rodziny Wa³kuskich, który przyby³ na ziemiê ³om¿yñsk¹ u¿ywa³ gwary bia³oruskiej z typowym dla niej akaniem, które zosta³o utrwalone w nazwisku.
Nazwisko w formie Wa³kuski zosta³o zapisane w XVIII w. w ksiêgach metrykalnych parafii ³om¿yñskiej.
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Summary
The surname Wa³kuski is ambiguous. Its formal structure allows theoretically for the division
Wa³k-uski but this interpretation provokes objections because suffix -uski is compound, suffix -us
/ -u / -usz is linking and creates hipocoristic and diminutive forms and suffix -ski, creates
according to the model surnames pointing to places. The surname Wa³kuski could have been
created by suffix -ski like surnames basing on the names of places from a personal name Walkusz
derived by sufix -usz from Walek (Walenty) with a change of l to ³. Functions of the suffix -ski
allow to link the etymology of the surname Wa³kuski with Pomeranian territorial names Wo³kusz,
in Podlasie, in Augustowski and Sokólski district. The Pomeranian territorial names are etymologically linked to the personal name Walkusz, as hipocoristic from the name Walek  Walenty. The
Pomeranian territorial names of the town Wo³kusz may be etymologically lined to the personal
name Wo³kusz derived from the name Wo³k as **vGkü, pol. wilk, east slov. wo³k. Linking the
name Wa³kuski with place names Walkusz or Wo³kusz, assumes that the family of Wa³kuscy came
to Mazowsze and £om¿a from Pomorze or Podlasie.
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Nazwy w³asne w przek³adach literatury dzieciêcej
na przyk³adzie Opowieci z Narnii Clivea Staplesa Lewisa
Proper names in translations of childrens literature
on the basis of C. S. Lewis The Chronicles of Narnia
The article describes the influence of the choice and the way of translating proper
names in childrens literature for determining the target group of readers. It examines as
well differences between the original and translated versions. The author analyses proper
names in C. S. Lewis The Chronicles of Narnia to describe on the basis of this example
the authors creative capacity as well as problems with ensuring that the translation
accurately reflects all the semantics and tone layers.
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Clive Staples Lewis (18981963) by³ Irlandczykiem, profesorem literatury
redniowiecznej i renesansowej w Cambridge, filozofem, literaturoznawc¹, pisarzem, znanym z nieprzeciêtnego intelektu i poczucia humoru. Zas³yn¹³ jako
autor publikacji niebeletrystycznych, m.in. teologicznych traktatów o cierpieniu
i mi³oci, a tak¿e studiów literaturoznawczych. Erudycja i zami³owanie do tworzenia s³ów, które piêknie brzmi¹, sta³y siê pocz¹tkiem jego twórczoci prozatorskiej. Lewis jest autorem m.in. przet³umaczonej na jêzyk polski Trylogii Miêdzyplanetarnej (Z milcz¹cej planety, Perelandra, Ta ohydna si³a), a tak¿e Listów
starego diab³a do m³odego oraz wielu opowiadañ. Opowieci z Narnii Clivea
Staplesa Lewisa, wydane w Anglii w latach 19501956, polscy czytelnicy mogli
poznaæ dopiero w latach 80. XX w. w t³umaczeniu Andrzeja Polkowskiego.
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S¹ to utwory wielowarstwowe i wielowymiarowe, powi¹zane ze sob¹ cilej
lub luniej, czêciowo nastêpstwem zdarzeñ. Pod warstw¹ baniowo-przygodow¹ kryj¹ warstwê archetypiczn¹, choæ  jak twierdzi³ sam autor  na pocz¹tku
nie przywieca³ mu pomys³ dydaktycznego przekazania dzieciom ideologii
chrzecijañskiej, raczej wiat Narnii wzi¹³ siê z kilku niczym niepo³¹czonych
obrazów  fauna, bladej królowej, wspania³ego lwa1. Warstwa aluzji filozoficznych i chrzecijañskich po prostu pojawi³a siê, czerpi¹c ze ród³a wiatopogl¹du
chrzecijañskiego samego autora.
W opracowanym przeze mnie materiale analitycznym znajduj¹ siê g³ównie
nazwy osobowe i geograficzne, a tak¿e nieliczne inne nazwy w³asne, np. wydarzeñ historycznych (nazwa bitwy), czarodziejskich przedmiotów, cia³ niebieskich (planet i konstelacji), etnonimy (nazwy plemion i ludów). Ogromna wiêkszoæ to nazwy nieautentyczne, a jako takie nie podlegaj¹ kodyfikacji ani
ograniczeniom wynikaj¹cym z normy poprawnociowej, dotycz¹cej imion, nazwisk, nazw miejscowych i innych w wiecie rzeczywistym. Bohaterowie kronik
narnijskich maj¹ zwykle jedynie imiona, czasem przydomki. To umiejscawia ich
w bajkowej czasoprzestrzeni, rz¹dz¹cej siê innymi prawami ni¿ wspó³czesny
cywilizowany wiat, normuj¹cy sposób nazywania ludzi2. Ca³kowita dowolnoæ
nazewnictwa w Opowieciach zaowocowa³a niezwyk³ym bogactwem znaczeñ
i inspiracji, zaklêtych w narnijskich nazwach w³asnych. Ich ró¿norodnoæ
i zwi¹zki z wieloma innymi (ni¿ angielski) jêzykami, czêsto nieeuropejskimi
(perski, arabski) dowodz¹ erudycji C. S. Lewisa oraz ogromnej wyobrani. Od
dzieciñstwa bowiem Lewis lubowa³ siê we wszelkiego rodzaju grach s³ownych,
dociekaniu ród³os³owów i wymylaniu nazw, które piêknie brzmia³y. Czêsto ten
powód by³ jedynym dla nadania bohaterowi jakiego imienia: Postaæ boska
w Perelandrze  rodkowej czêci Trylogii Miêdzyplanetranej  nazywa siê Maleldil. Choæ badacze pisarstwa Lewisa nie szczêdzili domys³ów w interpretowaniu znaczenia tego s³owa, sam Lewis napisa³, ¿e wybra³ to imiê ze wzglêdu na
jego »g³adk¹ p³ynnoæ«3.
Wiêkszoæ postaci w Opowieciach z Narnii otrzyma³a swoje imiê, przydomek lub przezwisko. Czêsto ta sama postaæ nazywana jest na ró¿ne sposoby 
imieniem, tytu³em lub nazw¹ z nurtu pseudoonomastycznego, np. Aslan bywa
nazywany Wielkim Lwem, W³adc¹-Zza-Morza albo po prostu Lwem. Nie wszystkie z nazwanych postaci wystêpuj¹ lub odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w Opowieciach,
1
2

D. C. Downing: Wyprawa w g³¹b szafy. Opowieci z Narnii i ich twórca. Poznañ 2006, s. 90.
O sytuacji we wspó³czesnym wiecie por. np. E. Wolnicz-Paw³owska: wiek XX, wprowadzaj¹c systemy spo³eczne oparte na szerokim uczestnictwie obywateli w ¿yciu publicznym w ramach pañstwa, narzuci³ koniecznoæ posiadania przez ka¿d¹ jednostkê jednoznacznej identyfikacji,
tzn. imienia i nazwiska  tej¿e: Problemy poprawnoci nazw. Polityka nazewnicza. [W:] Polskie
nazwy w³asne. Encyklopedia. WarszawaKraków 1998, s. 482.
3 D. C. Downing: Wyprawa w g³¹b szafy , s. 166.
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niektóre s¹ jedynie przywo³ane, zw³aszcza w pieniach lub wspomnieniach, jako
postaci, które np. wywar³y wp³yw na historiê Narnii, b¹d jako krewni bohaterów.
Clive Staples Lewis stworzy³, a Andrzej Polkowski spolszczy³, bogaty opis
wiata nieistniej¹cego, fantastycznego  Narnii. T³umacz zastosowa³ transpozycjê w wiêkszoci do nazw znacz¹cych oraz do nazw autentycznych, takich jak
Londyn, czy pochodz¹cych z mitologii  Sylen, Bachus. Chcia³abym jednak
zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ nazw w³asnych, obecnych w Opowieciach, to nazwy
nieznacz¹ce, s¹ wiêc tak samo egzotyczne dla anglojêzycznego czytelnika orygina³u, jak i dla polskojêzycznego czytelnika przek³adu. Od ciekawoci i dociekliwoci czytelnika zale¿y, czy wpadnie on na trop ogromnego bogactwa kontekstów i aluzji, jakie ofiarowa³ mu autor. Dodam, ¿e czytelnik orygina³u ma trochê
u³atwione zadanie, bo nawet jeli pewne s³owa nie maj¹ korzeni w jêzykach
germañskich, to inspiracj¹ dla ich stworzenia czêsto by³y lektury dzieciêce autora, raczej zupe³nie nieznane polskim czytelnikom. I tu t³umacz podejmuje niezwykle wa¿n¹ decyzjê  czy naprowadzaæ na lady, dodaj¹c przypisy lub s³owniczek na koñcu, czy te¿ pozostawiæ czytelnikowi przyjemnoæ poszukiwañ
i odkrywania. W tym w³anie momencie zastanawia siê on, kim jest czytelnik
docelowy i jakie ma szanse dotrzeæ samodzielnie do sedna znaczenia, jeli jest
dociekliwy.
Przed t³umaczem Opowieci z Narnii, Andrzejem Polkowskim, sta³o trudne
zadanie  dokonaæ wyboru, które nazwy t³umaczyæ, a które pozostawiæ w oryginale i ewentualnie dokonaæ transpozycji. Aby podj¹æ tak¹ decyzjê, powinien on
zdecydowaæ przede wszystkim, do jakich czytelników ksi¹¿ka jest skierowana,
przy czym nie jest najwa¿niejsze, kto by³ odbiorc¹ docelowym utworu oryginalnego. Przek³ad jest dokonywany na podstawie pierwowzoru, jednak stanowi
nowy utwór o kszta³cie nadanym przez t³umacza, który ma ogromne kompetencje twórcze. Wiêkszoæ czytelników nigdy nie porówna przek³adu z orygina³em,
polska wersja stanowi wiêc dla nich jedyne ród³o wiedzy o wiecie przedstawionym. Jak wiele zale¿y od t³umacza  mo¿na stwierdziæ, porównuj¹c trzy
przek³ady Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla4, obecnie istniej¹ce na polskim rynku ksi¹¿kowym: Antoniego Marianowicza, Macieja S³omczyñskiego
i Roberta Stillera. Ksi¹¿ka Carrolla, która jest przeznaczona i dla dzieci, i dla
doros³ych  ma bowiem wiele p³aszczyzn odbioru  zosta³a przet³umaczona
przez Marianowicza tylko dla dzieci, bez odwzorowania obecnej w oryginale
swoistej analizy stanu umys³u ludzkiego pogr¹¿onego we nie5. Wersja Marianowicza to po prostu ksi¹¿ka o przygodach dziewczynki w fantastycznej krainie.
4

Mówi o tym artyku³, w którym zasygnalizowano problem sp³aszczenia wielowarstwowoci
utworu w t³umaczeniu  A. M. Krajewska: Lewis Carroll w Krainie Czarów. Guliwer 1997, nr 6,
s. 1620.
5 Ibidem, s. 19.
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Pozosta³ym dwóm t³umaczom uda³o siê zachowaæ drug¹ warstwê, jednak kosztem zastosowania jêzyka mniej wspó³czesnego, czyli trudniejszego do odbioru
przez czytelnika dzieciêcego.
T³umacz utworu wielop³aszczyznowego, przyjmuj¹c na siebie ogromne
kompetencje twórcze oraz odpowiedzialnoæ z nimi zwi¹zan¹, decyduje, kto ma
byæ odbiorc¹ przek³adu i tak go dostosowuje, by wydobyæ na pierwszy plan tê
p³aszczyznê, która wydaje mu siê najistotniejsza. Niezwykle rzadko bowiem
przy przek³adaniu utworu na jêzyk niespokrewniony z oryginalnym udaje siê
zachowaæ wszystkie warstwy  brzmieniow¹, stylistyczn¹, emocjonaln¹ i symboliczn¹  w takich proporcjach, w jakich funkcjonowa³y w oryginale.
Opowieci z Narnii s¹ utworem wielop³aszczyznowym. £¹cz¹ w sobie fantastyczn¹ powieæ przygodow¹, a tak¿e przypowieæ o wartociach, analogie do
historii mêczeñstwa Chrystusa i pewien obraz tego, kim jest Bóg w oczach
autora. Analiza nazw w³asnych, bêd¹cych jednym z wa¿niejszych elementów,
które tworz¹ wiat przedstawiony w Opowieciach z Narnii, pozwala stwierdziæ,
¿e w t³umaczeniu zosta³y zachowane elementy przygodowej powieci fantastycznej dla dzieci, a tak¿e warstwa brzmieniowa i symboliczna. Nazwy w³asne
s¹ najbardziej miarodajnym ród³em takiej analizy, poniewa¿ w wiêkszoci dotycz¹ wiata fantastycznego i nie maj¹ swoich desygnatów w wiecie rzeczywistym. Stanowi¹ natomiast bogate ród³o aluzji i odniesieñ, zarówno do egzotycznych, czasem martwych ju¿ jêzyków, które erudyta C. S. Lewis bada³, jak
i do wytworów kultur, którymi siê fascynowa³, zw³aszcza sag starogermañskich
i celtyckich.
Onomastyka w przek³adzie by³a wielokrotnie przedmiotem badañ jêzykoznawców i literaturoznawców. W 1955 r. Zofia Szmydtowa pisa³a: T³umacz nie
jest nigdy fotografem pierwowzoru, jak twórca nie jest fotografem rzeczywistoci6.
Koncepcja i proces budowania utworu jest domen¹ autora, w pewien wiêc
sposób autor wyrêcza t³umacza, daj¹c mu gotowe dzie³o. T³umacz, podobnie jak
autor, wybiera sporód nazw istniej¹cych lub kreuje w³asne, jednak w przeciwieñstwie do autora musi kierowaæ siê równie¿ ograniczeniami, wynikaj¹cymi
z treci orygina³u. Zanim przyst¹pi do przek³adu utworu, t³umacz musi go zanalizowaæ, a wiêc roz³o¿yæ na czêci i cz¹steczki, zachowuj¹c ich zwi¹zek z ca³oci¹, i z³o¿yæ na nowo, daj¹c treciowy i formalny odpowiednik pierwowzoru7.
Nazwy w³asne odgrywaj¹ w utworze du¿¹ rolê i jako wa¿ne elementy wiata
przedstawionego musz¹ zostaæ obdarzone przez t³umacza szczególn¹ uwag¹:
6 Z. Szmydtowa: Czynniki rodzime i obce w przek³adzie literackim. [W:] O sztuce t³umaczenia. Red. M. Rusinek. Wroc³aw 1955, s. 125.
7 Ibidem, s. 111.
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imiê w³asne stanowi cz¹stkê rzeczywistoci literackiej i, jak wszystkie elementy tego wiata fikcji, jest elementem funkcjonuj¹cym w dziele i znacz¹cym. Fakt
ten wywiera odpowiedni wp³yw na imiona w³asne. Bêd¹c cz¹stk¹ wiata przedstawionego, staj¹ siê one nacechowane stylistycznie w stosunku do nazw w³asnych wystêpuj¹cych w jêzyku naturalnym8. Nazwy w³asne, które nie tylko
oznaczaj¹, ale tak¿e znacz¹, musz¹ zostaæ prze³o¿one w taki sposób, aby ewokowa³y podobne asocjacje równie¿ i w nowym wiecie przedstawionym. Czêsto
powoduje to dla t³umacza koniecznoæ kreacji nowych, semantycznie niezwi¹zanych z orygina³em nazw tylko po to, by zachowaæ spójnoæ s³owotwórcz¹ w obrêbie innego systemu jêzykowego i kulturowego. Na decyzjê o postaci nazwy
wp³ywa rodzaj tekstu, kszta³towany przez wiele czynników, m.in. intelekt twórcy, pr¹d literacki, gatunek dzie³a. Nazwy w³asne s¹ czêci¹ tekstu i musz¹ pozostawaæ z nim w zgodzie9. Istnieje ogólna zasada niet³umaczenia nazwisk autentycznych, jednak nawet od niej zdarzaj¹ siê odstêpstwa. Dawniej by³o to
czêciej stosowane, jak wiadczy przyk³ad polskiego humanisty francuskiego
pochodzenia Piotra Statoriusa, który przybra³ nazwisko Stojeñski. Za Zofi¹
Szmydtow¹10 przytoczê tak¿e przyk³ad Stanis³awa Trembeckiego, który w swej
bajce Opuch³y nazwa³ innego bajkopisarza  La Fontainea  Zdrojowiczem, co
wnios³o element ¿artobliwy.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e procesowi t³umaczenia nieroz³¹cznie towarzyszy
proces czytania, odbioru i interpretacji. W efekcie powstaje przek³ad, który rozpatrywaæ trzeba nie tylko jako nowy utwór w jêzyku docelowym, ale tak¿e jako
wtórny w stosunku do orygina³u i wspó³istniej¹cy wraz z nim na tle kultury,
z której pierwowzór siê wywodzi11.
W gestii t³umacza le¿y decyzja o transponowaniu  przeniesieniu wyrazu
w wersji przyswojonej, lub translokowaniu  pozostawieniu postaci oryginalnej. Decyzja t³umacza w tym zakresie w du¿ej mierze uzale¿niona jest od zwi¹zków zachodz¹cych pomiêdzy jêzykiem orygina³u a docelowym  inne bêdzie
podejcie do nazw w obrêbie przek³adów z jêzyków pokrewnych, inne w obrêbie ró¿nych rodzin jêzykowych, inne w obrêbie kultur homogenicznych, jeszcze
inne na styku ró¿nych kultur12. T³umacz przy podejmowaniu decyzji o transpozycji lub translokacji bierze pod uwagê ró¿ne czynniki, nie tylko funkcjê, jak¹
nazwa pe³ni w tekcie, ale tak¿e ród³o jej pochodzenia i kategoriê semantyczn¹.
8 I. Nowakowska-Kempna: Pozycja nazw w³asnych w przek³adzie dzie³a literackiego. Jêzyk
Artystyczny 1978, t. 1, s. 100.
9 A. Cielikowa: Nazwy w³asne w przek³adzie literackim. [W:] Polskie nazwy w³asne ,
s. 389.
10 Z. Szmydtowa: Czynniki rodzime i obce w przek³adzie..., s. 114.
11 M. Krysztofiak: Przek³ad literacki a translatologia. Poznañ 1999, s. 34.
12 A. Cielikowa, za: M. Basaj, M. Kamiñska i E. Umiñska-Tytoñ: Jak ocaliæ w t³umaczeniu nazwy w³asne? [W:] Miêdzy orygina³em a przek³adem. Red. M. Filipowicz-Rudek i J. Konieczna-Twardzikowa. T. 2. Kraków 1996, s. 311.
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Uwarunkowania te odzwierciedlaj¹ ró¿nice dziel¹ce analizê nazw w³asnych
w jêzyku oryginalnym i w jêzyku przek³adu, a tak¿e stopieñ wp³ywu kompetencji twórczych t³umacza na wygl¹d nazwy w utworze prze³o¿onym. Wp³yw ten
jest istotny zw³aszcza w przypadku nazw znacz¹cych, pe³ni¹cych w utworze
funkcjê treciow¹. Jednak wiele nazw nie pe³ni w tekcie tylko jednej funkcji
 czasem dwie, a zdarza siê, ¿e kilka. W przek³adzie trudno jest oddaæ wszystkie
jednoczenie. T³umacz czêsto decyduje siê na zubo¿enie wymowy, semantyki
czy gier s³ownych ze wzglêdu na ograniczenia jêzyka docelowego. W³anie od
analizy (przez t³umacza) hierarchii wa¿noci funkcji danej nazwy i oddanie
w t³umaczeniu co najmniej najwa¿niejszej z nich, stanowi o ocaleniu13 nazwy
w przek³adzie. Zofia Szmydtowa pisze: O wyborze metody t³umaczenia decyduje fakt uznania przez t³umacza jakiej grupy elementów orygina³u za podstawow¹, a wiêc za tak¹, któr¹ trzeba zachowaæ w przek³adzie, gdy inne elementy
zastêpuje siê przez bli¿sze czy dalsze odpowiedniki lub przez ró¿nego rodzaju
kompensacje14.
Zdarza siê, ¿e imiê przek³adane na obcy jêzyk zachowuje z pierwotnym
jedynie ³¹cznoæ fonetyczn¹, na zasadzie skojarzenia, podobieñstwa. Pozostawiaj¹c ³¹cznoæ skojarzeniow¹, t³umacz w pewnym sensie zdaje siê na inteligencjê i wiedzê czytelnika, b¹d te¿ jego ciekawoæ i chêæ siêgania do róde³,
w celu wyjanienia genezy t³umaczonych nazw, aluzji w nich zawartych i znaczenia w samym tekcie. Zadaniem t³umacza zatem jest jak najlepsze prze³o¿enie sensów zawartych w nazwach lub ich brzmienia, przy jednoczesnym zachowaniu stylu, nastroju i warstwowoci aluzyjnej utworu. Wtedy czytelnik
przek³adu ma najwiêksz¹ szansê odbioru znaczeñ utworu oryginalnego, a tak¿e
sygna³ów kulturowych, zakodowanych w tekcie przez autora i t³umacza15.
Kwestia prze³o¿enia nazw w³asnych, które stanowi¹ wa¿ne elementy tworz¹ce wiat przedstawiony, jest szczególnie istotna w przypadku literatury dzieciêcej. Dotyczy to zw³aszcza literatury fantastycznej, w której postaci s¹ nie
tylko ludmi, ale tak¿e mówi¹cymi zwierzêtami, czasem rolinami czy przybyszami z obcych planet. Antropomorfizacja wiata wymusza nadawanie wiêkszej
liczbie postaci nazw w³asnych, w tym czêsto znacz¹cych, daje zatem pole do
popisu dla kreatywnoci autora czy t³umacza. Jednoczenie fikcyjnoæ nazw
pozwala m³odemu czytelnikowi zrozumieæ umowny charakter dzie³a literackie13 Nawi¹zujê, podobnie jak A. Cielikowa, do tytu³u ksi¹¿ki S. Barañczaka: Ocalone w t³umaczeniu. Szkice o warsztacie t³umacza poezji z dodatkiem ma³ej antologii przek³adów  problemów.
Kraków 2004.
14 Z. Szmydtowa, Czynniki rodzime i obce w przek³adzie..., s. 119120.
15 A. Bednarczyk: Na koñcu jest przek³ad. [W:] Miêdzy orygina³em a przek³adem. T. V: Na
pocz¹tku by³ przek³ad. Red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec. Kraków 1999, s. 366.
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go: Nazwy fikcyjne prowokuj¹ same do analizy, s¹ bardziej czytelne ni¿ nazwy
rzeczywiste i [ ] zaspokajaj¹ dzieciêc¹ potrzebê twórczoci jêzykowej16.
Skomplikowane zwi¹zki zachodz¹ miêdzy nazwami oryginalnymi i t³umaczonymi w wiecie baniowym, gdy dotycz¹ one postaci fantastycznych, miejsc
w wiecie alternatywnym, wymylonym. T³umacz decyduje, czy pozostawiæ nazwê oryginaln¹  by podkreliæ egzotykê czy baniowoæ wiata przedstawionego
lub wskazaæ na zwi¹zki z rzeczywistoci¹ inn¹ ni¿ rodzima. Jeli jednak nazwa
w³asna jest transponowana, t³umacz, który w tym zakresie ma podobne jak autor
kompetencje twórcze  decyduje, czy spolszczyæ j¹ do postaci odpowiednika semantycznego, czy  trac¹c zwi¹zek semantyczny postaci ze wiatem przedstawionym  zachowaæ odniesienia, skojarzenia czy grê s³ów z pierwowzoru.
Wydawa³oby siê, ¿e w literaturze dla najm³odszych dzieci translokacja nie
powinna mieæ miejsca, gdy¿ obco brzmi¹ce nazwy nie wywo³aj¹ w dziecku
nieznaj¹cym lub choæby nieucz¹cym siê jêzyka orygina³u ¿adnych skojarzeñ, co
wiêcej  mo¿e ono nawet nie wiedzieæ, jakiej p³ci jest dana postaæ. Jednak
czasem czynnikiem decyduj¹cym jest przyzwyczajenie czytelnika do wczeniejszego t³umaczenia i kierunku w nim obranego. Stanis³aw Barañczak uwa¿a, ¿e
t³umacz bez naprawdê istotnej przyczyny nie powinien naruszaæ ci¹g³oci tradycji kulturalnej, gdy¿ jest ona zbyt cenn¹ wartoci¹17. Emocjonalnym odbiorem
tekstu literackiego zdaje siê rz¹dziæ swoiste »prawo pierwszych po³¹czeñ«; czytelnicy s¹ szczególnie przywi¹zani do tej wersji utworu, na której siê wychowali18. Wygran¹ tradycji ze swojskoci¹ nieraz obserwujemy w historii polskiego
przek³adu literatury dzieciêcej, kiedy transponowane imiê postaci g³ównej zosta³o odrzucone i w kolejnych wydaniach u¿yto nazwy translokowanej. Tak sta³o
siê w przypadku znanej polskim dzieciom Mary Poppins  bohaterki ksi¹¿ek
Pameli Lucy Travers, które pod koniec lat 50. spolszczy³a Irena Tuwim.
W pierwszej wersji t³umaczka obdarzy³a postaæ tytu³ow¹ swojsko brzmi¹cym
imieniem Agnieszka, jednak na wniosek samej autorki w trzecim wydaniu powojennym przywrócono imiê i nazwisko oryginalne g³ównej bohaterce, tj. Mary
Poppins. Innym przyk³adem s¹ ksi¹¿ki A. A. Milnea o Kubusiu Puchatku. Tym
wdziêcznym i ciep³ym imieniem bohater zosta³ obdarzony przez Irenê Tuwim19 i z
miejsca zaakceptowali je polscy czytelnicy, mali i duzi. W 1986 roku Monika
Adamczyk dokona³a nowego t³umaczenia. Kubu Puchatek sta³ siê Fredzi¹ Phi Phi,
K³apouchy  Ijee, Maleñstwo  Gurkiem, Mama Kangurzyca  Kang¹. Pomijaj¹c
16

K. Bu³czyñska: Bajbajek z Krokodylewa, czyli o nazwach w³asnych w literaturze dla dzieci.
[W:] Jêzyk zwierciad³em kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna. Red. H. Zgó³kowa. Poznañ
1988, s. 150151.
17 S. Barañczak: Ocalone w t³umaczeniu. Szkice o warsztacie t³umacza poezji z dodatkiem
ma³ej antologii przek³adów  problemów. Kraków 2004.
18 A. M. Krajewska, Lewis Carroll w Krainie Czarów , s. 19.
19 Kubu Puchatek i Chatka Puchatka, t³umaczenie obu ksi¹¿ek wydane w 1938 r.
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fakt zmiany p³ci misia20  wed³ug zasad jêzyka polskiego mi p³ci mêskiej by³by
Fredziem, nie Fredzi¹  s¹ to nazwy, które próbuj¹ zachowaæ wymowê orygina³u, ale trac¹ wdziêk i ciep³o.
Z kolei w przygodach Harryego Pottera, autorstwa Joanne Kathleen Rowling, mamy do czynienia zarówno z transpozycj¹, jak i translokacj¹. T³umacz
(podobnie jak w przypadku Opowieci z Narnii  Andrzej Polkowski) przyj¹³
zasadê, ¿e nie t³umaczy nazwisk ani nazw ulic mugolskich21, mimo ¿e niektóre
z nich s¹ znacz¹ce. Polkowski zdecydowa³ siê natomiast na t³umaczenie nazw
znacz¹cych  imion stworzeñ magicznych, nazw przedmiotów magicznych, tytu³ów czasopism. T³umacz zamieci³ na koñcu ka¿dego tomu rozdzia³ Kilka s³ów
od t³umacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych, w którym pisze: Ksi¹¿ki
o Harrym Potterze zosta³y prze³o¿one z jêzyka angielskiego, a ich akcja toczy
siê g³ównie w Anglii (albo w Szkocji). Dlatego wystêpuj¹ w nich pewne s³owa,
a zw³aszcza nazwy w³asne, które niewiele znacz¹ dla tych, którzy nie przyk³adaj¹ siê do nauki jêzyka angielskiego [...], albo dla tych, którzy nie uczyli siê
³aciny i greki [...]. Dla nich, a tak¿e dla wszystkich dociekliwych, zamieszczam
poni¿ej krótki s³owniczek nazw i terminów, które z takiego czy innego powodu
zosta³y przet³umaczone tak a nie inaczej22.
Niew¹tpliwie nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê jeszcze jeden aspekt, wyró¿niaj¹cy analizê nazw w³asnych w przek³adach i literaturze rodzimej. Przek³ad mo¿e
bowiem wnieæ dodatkowy kontekst do odbioru nazwy w³asnej w jêzyku czytelnika. Gdy t³umacz pozostawi wersjê oryginaln¹ nazwy lub gdy dokona jedynie
transkrypcji fonetycznej, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wyraz posiadaj¹cy konotacje
w jêzyku orygina³u straci je w t³umaczeniu. I odwrotnie, wyraz zupe³nie obco
brzmi¹cy w jêzyku orygina³u, w t³umaczeniu mo¿e zyskaæ dodatkowe konotacje
i wartoci. Mam tu na myli np. jedn¹ z funkcji nazw w³asnych, jak¹ jest funkcja
treciowa  pomagaj¹ca w okrelony sposób budowaæ i definiowaæ wiat przedstawiony. W jêzyku polskim nazwa zupe³nie oderwana od naszego systemu jêzykowego bêdzie brzmia³a egzotycznie, potêgowa³a nastrój baniowy i odrealnia³a
wiat przedstawiony. Jednak mo¿e byæ tak, ¿e w jêzyku orygina³u ta sama nazwa
by³a odczytywana zupe³nie inaczej  uwarunkowania kulturowe powoduj¹, ¿e
bêdzie ona nasuwa³a skojarzenia naturalne dla tamtego czytelnika, wychowanego na zupe³nie innym kanonie lektur. Przyk³adem mo¿e byæ imiê jednego z braci
archenlandzkich z Opowieci z Narnii  Colin (w t³umaczeniu Kolin) jest doæ
20
21

J. Winiarska: Fredzia Phi-Phi czy Kubu Puchatek? Jêzyk Polski 2001, t. 5, s. 336.
A. Polkowski: Kilka s³ów od t³umacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych. [W:] J. K. Rowling: Harry Potter i Zakon Feniksa. T³um. A. Polkowski. Poznañ 2004, s. 953, has³o: Magnolia
Crescent. Termin mugolski oznacza niemagiczny, istniej¹cy tylko w wiecie rzeczywistym i niemaj¹cy nic wspólnego z czarami i magi¹ (np. mugolski dom, zegar).
22 A. Polkowski: Kilka s³ów od t³umacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych. [W:] J. K. Rowling: Harry Potter i Ksi¹¿ê Pó³krwi. T³um. A. Polkowski. Poznañ 2006, s. 697.
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popularnym imieniem angielskim i wród anglojêzycznych czytelników nie budzi ¿adnych skojarzeñ ze wiatem baniowym. Imiê brzmi swojsko i wskazuje
na postaæ ludzk¹, nieobdarzon¹ magicznymi w³aciwociami. Natomiast dla polskiego czytelnika jest to imiê tak samo fantastycznie i nieosadzone w ¿adnych
realiach jak inne  Bajon, Figlin, Darin. Buduje wiêc atmosferê baniowoci,
wzmaga odczucie oddalenia wiata przedstawionego i nierealnoci wydarzeñ.
Z odwrotnym przypadkiem mielibymy do czynienia przy ewentualnym t³umaczeniu Opowieci na jêzyk turecki. Aslan  imiê Wielkiego Lwa  znaczy po
turecku w³anie lew. Dla czytelnika angielskiego, polskiego i ka¿dego innego,
nieznaj¹cego jêzyka tureckiego, nazwa ta brzmi baniowo i nierealnie. Dla czytelnika tureckiego znika ca³a magia tej nazwy, a poza tym utraci sens dos³owny
przek³ad jego przydomku przed imieniem  Wielki Lew Aslan.
Poni¿sza analiza dotyczy nazw w³asnych z Opowieci z Narnii w t³umaczeniu Andrzeja Polkowskiego. Zawêzi³am materia³ analityczny do przyk³adowych
nazw transponowanych, transkrybowanych i translokowanych, nie w³¹cza³am do
niego nazw z³o¿onych ani autentycznych.
1. Nazwy, które uleg³y transpozycji
Pod wzglêdem analizy s³owotwórczej jest to grupa najbardziej z³o¿ona.
Wszystkie nazwy w tej grupie s¹ znacz¹ce. Przewa¿aj¹ z³o¿enia, których semantyka zwykle wywodzi siê z sumy znaczeñ poszczególnych wyrazów sk³adowych.
Derywaty zaliczone przeze mnie do tej grupy pe³ni¹ g³ównie funkcjê treciow¹ i ekspresywn¹. Czasem stanowi¹ efekt zabawy jêzykowej, gdy¿ nierzadko z³o¿enia zawieraj¹ w sobie s³owa kontrastuj¹ce albo w najlepszym przypadku
niepasuj¹ce do siebie, staj¹c siê wówczas ³amig³ówk¹ dla czytelnika.
Bajon (oryg. Duffle)  podstaw¹ jest czasownik bajaæ, sufiksem -on. Bajon jest
Czerwonym Kar³em, wydaje siê, ¿e doæ rozs¹dnym i konkretnym, byæ mo¿e
zatem imiê mia³o kontrastowaæ z jego natur¹, a mo¿e mia³o przywodziæ na myl
jego dobrodusznoæ i otwartoæ.
B³otosmêtek (oryg. Puddlegum)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki b³oto i smêtek. Imiê
to stanowi z³o¿enie endocentryczne, w którym drugi cz³on jest nadrzêdny. B³otosmêtek jest istot¹ podobn¹ do ¿aby, ¿yj¹c¹ w b³otach i pesymistycznie podchodz¹c¹ do ¿ycia.
Chmurosyn (oryg. Cloudbirth)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki chmura i syn. Jest to
z³o¿enie endocentryczne z drugim cz³onem nadrzêdnym, a pierwszym  dookrelaj¹cym (dos³ownie syn chmur). Oznacza zrodzonego z chmur, czyli istotê,
której narodziny owiane s¹ tajemnic¹, a tak¿e której znajome s¹ sprawy spoza
ludzkiej percepcji. Imiê to nosi centaur.
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Dalwid (oryg. Far-sight)  podstaw¹ jest rzeczownik dal i czasownik widzieæ.
Dalwid to imiê or³a, ptaka powszechnie znanego z doskona³ego wzroku  ptak,
który widzi daleko.
D¹sacz (oryg. Sulky)  podstaw¹ jest czasownik d¹saæ /siê/, sufiksem -acz
tworz¹cy rzeczowniki odczasownikowe. D¹sacz to przezwisko, jakie nadali handlarze niewolników wiecznie marudz¹cemu Eustachemu.
Figlin (oryg. Rogin)  podstaw¹ jest czasownik figlowaæ, sufiksem -in. Figlin
jest bratem Bajona, podobnie jak on dobrodusznym i otwartym.
Gburak £opata (oryg. Clodsley Shovel the Mole)  zestawienie dwucz³onowe.
W elemencie Gburak podstaw¹ jest rzeczownik gbur, sufiksem -ak. £opata to
apelatyw pe³ni¹cy funkcjê przydomku. W nazwie Gburak £opata oba cz³ony
odmieniaj¹ siê niezale¿nie, jednak ca³oæ jest rodzaju mêskiego. Jest to imiê
kreta, zapewne gburowatego. Sufiks -ak sugeruje nazwê gatunkow¹, tak jakby
cech¹ charakterystyczn¹ ca³ej rodziny tych kretów by³a nietowarzyskoæ i gburowatoæ. Przydomek £opata jest wskazaniem na funkcjê, jak¹ u kretów odgrywaj¹ przednie ³apy.
Glino (oryg. Pug)  podstaw¹ jest rzeczownik glina z formantem paradygmatycznym -o, w³aciwym np. rzadkim imionom mêskim pochodzenia niemieckiego: Bruno, Otto lub nazwiskom polskim pochodzenia odapelatywnego (np.
Owsianko, Orzeszko, mietanko). Koñcówka -o jest tu wyk³adnikiem nazwotwórczym. Zmiana paradygmatycznego wzorca odmiany przenosi wyraz z planu
apelatywnego do zbioru nazw w³asnych (proprializacja). Glino jest handlarzem
niewolników, wyj¹tkowo podstêpnym i okrutnym (dodatkowe skojarzenie
z grz¹skoci¹ i liskoci¹).
G³azonóg (oryg. Stonefoot)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki g³az i noga, ca³oæ ma
koñcówkê ¨, co pozwala zaliczyæ nazwê do rodzaju mêskiego. Jest to z³o¿enie
endocentryczne z drugim cz³onem nadrzêdnym, a pierwszym  dookrelaj¹cym.
G³azonóg to imiê olbrzyma o nogach ciê¿kich jak g³azy, co s³ychaæ, gdy st¹pa.
G³ogin (oryg. Thornbut)  podstaw¹ jest rzeczownik g³óg, sufiksem -in. G³ogin
to imiê kolejnego kar³a, bez poszlak trudno stwierdziæ, na co mia³o ono wskazywaæ, byæ mo¿e na ciêtoæ  skojarzenie z kolcami g³ogu. Treæ jednak na to nie
wskazuje, gdy¿ G³ogin by³ wiernym s³ug¹ Króla Luny i pilnowa³ jego syna,
Korina, by nie wzi¹³ udzia³u w bitwie wbrew zakazowi ojca. W tradycyjnej
symbolice chrzecijañskiej g³óg kwitn¹cy oznacza nadziejê  mo¿e w tym znaczeniu sta³ siê podstaw¹ dla imienia wiernego wojownika i lojalnego s³u¿¹cego.
Gromojar (oryg. Glenstorm)  podstaw¹ derywatu s¹ rzeczowniki grom i jar,
po³¹czone interfiksem -o-. Drugi temat móg³ równie¿ powstaæ w procesie derywacji wstecznej od jarzyæ. Zakwalifikowanie tego z³o¿enia jest trudne, jako ¿e nie
potrafiê wskazaæ, na jakie cechy desygnatu mia³oby to imiê wskazywaæ. Byæ mo¿e
si³ê gromu, która potrafi wyrwaæ jar w ziemi, lub jarz¹cy siê grom, czyli b³yskawicê. Gromojar by³ wielkim centaurem  prorokiem, który wszystko rozumia³.
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Grzmoto³up (oryg. Rumblebuffin)  podstaw¹ derywatu s¹ dwa wyrazy: grzmot
i ³up/aæ/, ca³oæ ma koñcówkê ø. Derywat ten mo¿na zaliczyæ do z³o¿eñ endocentrycznych. Elementem nadrzêdnym jest drugi cz³on. Grzmoto³up to imiê olbrzyma, który potrafi roz³upaæ ska³ê z podobn¹ si³¹, z jak¹ uderza grzmot.
Kruchopaluch (oryg. Bricklethumb)  podstaw¹ jest przymiotnik kruchy i rzeczownik paluch. Jest to z³o¿enie endocentryczne z drugim cz³onem nadrzêdnym,
a pierwszym  dookrelaj¹cym. Kruchopaluch to imiê drugiego brata Bajona,
byæ mo¿e ze wzglêdu na drobne palce, charakterystyczne dla kar³ów.
Liliak Rêkawica (oryg. Lilyglove)  zestawienie dwucz³onowe. Liliak  podstawa to rzeczownik lilia z sufiksem -ak. Rêkawica  jest to apelatyw pe³ni¹cy
funkcjê przydomku. Liliak Rêkawica  oba cz³ony odmieniaj¹ siê niezale¿nie,
jednak ca³oæ jest rodzaju mêskiego. Jest to imiê wodza kretów, trudno spodziewaæ siê, ¿eby nawi¹zanie do lilii mia³o odsy³aæ nas do koloru, raczej wydawa³oby siê, ¿e do kwiatu jako herbu rodziny. Przydomek jest oczywistym odniesieniem do cechy charakterystycznej dla kretów, czyli silnych przednich ³ap.
£amig³ówek (oryg. Puzzle)  podstaw¹ s³owotwórcz¹ jest rzeczownik rodzaju
¿eñskiego ³amig³ówka. Imiê to powsta³o w procesie derywacji fleksyjnej. £amig³ówek jest niezbyt m¹drym i asertywnym osio³kiem, który da³ siê wykorzystaæ
Krêtaczowi do próby przejêcia w³adzy nad Narni¹.
(Korin) Piorunorêki (oryg. Corin Thunder-fist)  Piorunorêki: przydomek
przymiotnikowy. Podstaw¹ s³owotwórcz¹ s¹ rzeczowniki: piorun i rêka. Jest to
z³o¿enie endocentryczne z drugim cz³onem nadrzêdnym, a pierwszym  dookrelaj¹cym. Przydomek nadany walecznemu ksiêciu Korinowi  rycerzowi o rêce
szybkiej jak piorun.
Podlizar (oryg. Lord Glozelle)  podstaw¹ jest czasownik podlizywaæ /siê/.
Podlizar to jeden z baronów Miraza, fa³szywy i podstêpny.
Politowanes (oryg. Pittencream)  podstaw¹ jest rzeczownik politowanie, sufiksem -es. Zakoñczenie to znamy z imion greckich, por. np. Arystofanes, Antifanes, Ksenofanes, Tigranes. Politowanes by³ marynarzem, który okaza³ siê godnym litoci tchórzem, niezdolnym do obrony w³asnego zdania.
Pretensjonata (oryg. Prunaprismia)  podstaw¹ jest przymiotnik pretensjonalny,
sufiksem -ata. To zakoñczenie jest charakterystyczne dla pewnej grupy imion
¿eñskich, np. Beata, Honorata. Nazywa siê tak ¿ona uzurpatora tronu narnijskiego, Miraza. Nazwa brzmi równie niesympatycznie, co w³anie pretensjonalnie.
Pretensjonata jest tylko dwukrotnie wymieniona w opowieci Ksi¹¿ê Kaspian
i nie odgrywa w niej ¿adnej roli.
Runwid (oryg. Roonwit)  imiê to jest nie³atwe do zakwalifikowania. Z jednej
strony jest to s³owo, które uleg³o po prostu transkrypcji fonetycznej (oryg. Roonwit), z drugiej jednak strony powsta³ derywat znacz¹cy i jako taki postanowi³am go potraktowaæ. Podstaw¹ s³owotwórcz¹ jest rzeczownik runy i czasownik
widzieæ. Ca³y derywat jest z³o¿eniem endocentrycznym, jego drugi cz³on powsta³
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w procesie derywacji ujemnej. Imiê Runwid przypomina imiê bóstwa s³owiañskiego wiêtowita w b³êdnej, ale zakorzenionej w jêzyku polskim wersji  wiatowid. Temat wid pochodz¹cy od czasownika widzieæ znajduje wyt³umaczenie w
przypadku obu imion  zarówno wiatowid, jak i Runwid, widz¹ wiêcej ni¿ inni.
Runwid to imiê centaura, który zajmuje siê astrologi¹ i czytaniem tajemnych
pism, prawdopodobnie równie¿ tych zapisanych runami.
Ryczypisk (oryg. Reepicheep)  podstaw¹ s¹ s³owa ryczeæ i pisk. Jest to z³o¿enie endocentryczne, w którym drugi cz³on jest nadrzêdny, a pierwszy  dookrelaj¹cy (rycz¹cy pisk). Uderzaj¹cy kontrast pomiêdzy oboma elementami sk³adowymi wywo³uje efekt komiczny. Ryczypisk jest mysz¹ i imiê odzwierciedla
dwoistoæ jego natury  odwa¿ny duchem, swoj¹ mê¿noci¹ odstrasza wrogów
zupe³nie jak ryk lwa, jednak postura i piskliwy g³osik wci¹¿ wiadcz¹ o tym, ¿e
jest mysz¹.
Skradek (oryg. Slinkey)  podstaw¹ jest czasownik skradaæ /siê/, sufiksem -ek.
Skradek to lis, zwierzê znane z chytroci i przebieg³oci.
Szczotos³aw (oryg. Hogglestock the Hedgehog)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki
szczota (od szczeæ) i s³awa. Derywat zbudowany na wzór imion s³owiañskich
(Miros³aw, Dobros³aw). Wywo³uje efekt komiczny przez kontrastowe zestawienie s³ów, wchodz¹cych w jego sk³ad. Oznacza³oby tego, który bêdzie s³awny
dziêki swojej szczecinie. Szczotos³aw jest je¿em, a jego imiê nawi¹zuje do
kolców, które posiada.
widrogrzmot (oryg. Wimbleweather)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki wider oraz
grzmot. Jest to z³o¿enie endocentryczne, w którym drugi cz³on jest nadrzêdny,
a pierwszy  dookrelaj¹cy (widruj¹cy grzmot). widrogrzmot jest olbrzymem.
Byæ mo¿e jego donony g³os wwierca siê w uszy jak wider i ma si³ê grzmotu.
wiecopuch (oryg. Glimfeather)  podstaw¹ s¹ czasownik wieciæ i rzeczownik
puch. Z powodu interfiksu -o-, ³¹cz¹cego te dwie podstawy s³owotwórcze,
pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi czytelnikowi na myl  to wieca i puch,
co dowodzi nienajlepszego w tym przypadku wyboru t³umacza. wiecopuch jest
puchaczem o b³yszcz¹cym upierzeniu. Byæ mo¿e lepiej brzmia³oby wiecipuch.
Mo¿na te¿ dopatrywaæ siê podstawy s³owotwórczej w s³owie puchacz, co pasowa³oby równie dobrze do charakterystyki postaci. Jest to z³o¿enie endocentryczne, w którym drugi cz³on jest nadrzêdny, a pierwszy  dookrelaj¹cy.
Trajkowitka (oryg. Pattertwig)  podstawa to czasownik trajkotaæ, zakoñczenie
witka. Imiê to powsta³o w procesie derywacji (afiksacja dodatnia). Mo¿na potraktowaæ je równie¿ jako endocentryczne z³o¿enie czasownikowo-rzeczownikowe (witka jako cienka i giêtka ga³¹zka), z którego wynika, ¿e Trajkowitka jest
zwinn¹ i niezwykle szybko mówi¹c¹ wiewiórk¹ (trajkocz¹ca witka).
Truflogon (oryg. Trufflehunter)  podstaw¹ s¹ rzeczowniki trufla i czasownik
goniæ. Jest to z³o¿enie endocentryczne, przy czym drugi cz³on jest nadrzêdny,
a pierwszy okrela jego cechê. Truflogon to borsuk, który najprawdopodobniej
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by³ mi³onikiem trufli. Jest te¿ prawdopodobne, ¿e t³umaczowi zale¿a³o na podkreleniu kolorystyki sierci borsuka  podobnie jak trufla (jasna na zewn¹trz,
ciemna w rodku), jest ona dwubarwna.
Truskawek (oryg. Strawberry)  imiê konia nale¿¹cego do doro¿karza. Po znalezieniu siê w rodz¹cej siê Narnii, na ¿yczenie Aslana, Truskawek sta³ siê mówi¹cym koniem. Mamy tu do czynienia z derywacj¹ fleksyjn¹ (paradygmatyczn¹), koñcówka ¿eñska w s³owie truskawka zosta³a zast¹piona koñcówk¹ mêsk¹
ek i nast¹pi³a zmiana paradygmatycznego wzorca odmiany.
Z³otonóg (oryg. Sallowpad)  podstaw¹ jest przymiotnik z³oty i rzeczownik
noga z koñcówk¹ ø. Jest to z³o¿enie endocentryczne z drugim cz³onem nadrzêdnym, a pierwszym  dookrelaj¹cym. Z³otonóg to imiê kruka, byæ mo¿e dla
podkrelenia ¿ó³tego koloru nóg, kontrastuj¹cego z czarnym upierzeniem.
Zuchon (oryg. Trumpkin)  podstaw¹ jest rzeczownik zuch, z sufiksem -on.
Zuchon jest kar³em, bardzo odwa¿nym i honorowym (jak na zucha przysta³o).
2. Nazwy istniej¹ce w polskiej tradycji oraz apelatywy w funkcji
nazw w³asnych
W grupie tej znalaz³y siê nazwy z polskiej tradycji literackiej i pozaliterackiej. T³umacz skorzysta³ z istniej¹cych nazw mitologicznych, imion istniej¹cych
w polskim kalendarzu (podgrupa 2.1.) oraz apelatywów, które postawi³ w funkcji nazw w³asnych (podgrupa 2.2.). Dla przyk³adu umieszczam poni¿ej parê
nazw osobowych dla ka¿dej z podgrup.
2.1. Nazwy istniej¹ce
Gwendolina (oryg. Gwendolen)  imiê ¿eñskie pochodz¹ce z walijskiego
i oznaczaj¹ce b³ogos³awiony lub bia³y piercieñ (gwen  bia³a, prawid³owa,
b³ogos³awiona, dolen  piercieñ)23. W Polsce Gwendolina (obocznie Gwendalina) obchodzi imieniny 14 padziernika. W Opowieciach jest to uczennica,
która posz³a za korowodem Aslana.
Sobiepan (oryg. Sopespian)  wydaje siê, ¿e t³umacz skorzysta³ tu z polskiej
tradycji  Sobiepan to przydomek Jana Zamoyskiego (16271665). Imiê tego,
który sam sobie jest panem. Sobiepan w Opowieciach z Narnii jest baronem
Miraza, równie podstêpnym co drugi baron  Podlizar, ale bardziej od niego
niezale¿nym. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ zbie¿noci fonetycznej miêdzy orygina23

Za portalem http://pl.wikipedia.org, has³o: Gwendolina. Por. tak¿e Gwendolina. [W:] S³ownik imion. Oprac. W. Janowowa, A. Skarbek, B. Zbijowska, J. Zbiniowska. Wroc³aw 1991, s. 120.
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³em a przek³adem, co oznacza, ¿e t³umacz zaryzykowa³ zyskanie dodatkowych
konotacji przek³adu na rzecz wspó³brzmienia z nazw¹ oryginaln¹.
Sylen (oryg. Silenus)  postaæ z mitologii greckiej, o postaci pó³-cz³owieka, pó³konia, lubi¹ca muzykê i taniec, od VI w. p.n.e. zwi¹zana z orszakiem i kultem
Dionizosa24. W Opowieciach to staruszek jad¹cy na ole w korowodzie Aslana.
2.2. Apelatywy w funkcji naz w³asnych
Klejnot (oryg. Jewel)  apelatyw klejnot w funkcji nazwy w³asnej. Klejnot to
jednoro¿ec ksiêcia Tiriana, jego wyj¹tkowy, wierny i m¹dry przyjaciel.
Krêtacz (oryg. Shift)  apelatyw krêtacz w funkcji nazwy w³asnej. S³owo to
oznacza kogo, kto stosuje wybiegi, nie mówi prawdy, oszukuje. Jest to imiê
szympansa, podstêpnego i fa³szywego, który usi³owa³ przej¹æ w³adzê nad Narni¹, prezentuj¹c jej mieszkañcom fa³szywego Aslana.
3. Nazwy, w których zastosowano transkrypcjê fonetyczn¹
W tej grupie mamy do czynienia z nazwami, które fonetycznie zachowa³y
swoje brzmienie, natomiast ich zapis zosta³ spolszczony tak, aby u³atwiæ czytelnikowi wymowê. Nazwy z tej grupy pe³ni¹ g³ównie funkcjê lokalizacyjn¹, a tak¿e buduj¹ warstwê brzmieniow¹ utworu. Pod wzglêdem stylistycznym nale¿¹ do
nurtu fantastyczno-baniowego. Przyk³adami ilustruj¹cymi bêd¹ tu trzy nazwy
osobowe i jedna geograficzna.
3.1. Nazwy osobowe
Kamillo (oryg. Camillo)  koñcówka -o jest charakterystyczna dla imion w³oskich  por. Claudio, Camillo. Kamillo jest to imiê mówi¹cego zaj¹ca.
Oktezjan (oryg. Octesian)  jeden z siedmiu baronów narnijskich, przyjació³
ojca ksiêcia Kaspiana. Podstawê tej nazwy stanowi ³aciñskie octo (osiem). Kiedy baronów by³o wiêcej, zostali wymordowani przez uzurpatora Miraza. Byæ
mo¿e Oktezjan by³ ósmy ze wzglêdu na wiek, w Opowieciach nie ma o tym
jednak najmniejszej wzmianki. Jest równie¿ prawdopodobne, ¿e imiê to mia³o
mieæ wydwiêk humorystyczny (ósmy z siedmiu). W tradycji polskiej istnieje

24

W. Kopaliñski: S³ownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985, has³o: Sylenowie, s. 1125.
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imiê mêskie o tym samym ród³os³owie i podobnie brzmi¹ce  Oktawian, a tak¿e jego ¿eñski odpowiednik  Oktawia.
Tasz (oryg. Tash)  imiê bóstwa, w które wierz¹ Kalormeñczycy. Imiê to mo¿e
zawdziêczaæ swoje brzmienie francuskiemu s³owu tache, oznaczaj¹cemu plamê. Jego wymowa jest zbli¿ona do angielskiego Tash. By³o to bóstwo czczone
ze strachu, a nie mi³oci, rozsiewaj¹ce wokó³ siebie smród, o postaci cz³owieka
z g³ow¹ drapie¿nego ptaka i czterema szponiastymi rêkami. Na pierwszy rzut
oka mo¿na by to wzi¹æ za wielki k³¹b dymu, bo by³o szare i trochê przejrzyste25
 byæ mo¿e st¹d nawi¹zanie do plamy.
3.2. Nazwa geograficzna
Anward (oryg. Anvard)  nazwa zamku, siedziby króla Archenlandii. W tej
nazwie mo¿na doszukaæ siê podobieñstwa do nazwy Asgard  niebiañskiej
siedziby Azów, bogów skandynawskich (odpowiednik Olimpu, umieszczony
w rodku wszechwiata), do której dostaæ siê mo¿na tylko po mocie utworzonym z têczy26. Najs³ynniejszym pa³acem Asgardu by³a Walhalla. Jest to doæ
prawdopodobna teoria, zwa¿ywszy na fascynacjê Lewisa sagami starogermañskimi oraz monumentaln¹ czteroczêciow¹ oper¹ Wagnera Piercieñ Nibelunga,
osnut¹ na nich.
4. Nazwy translokowane, odmienne
Wiêkszoæ nazw z tej podgrupy pe³ni funkcje indywidualizuj¹ce (w przypadku osób) oraz lokalizacyjne (w przypadku miejsc), buduje tak¿e warstwê
brzmieniow¹ utworu. Poni¿ej podajê dla przyk³adu dwie nazwy osobowe i jedn¹
geograficzn¹.
4.1. Nazwy osobowe
Aslan  imiê Wielkiego Lwa  w³adcy Narnii. S³owo to zosta³o zapo¿yczone
z jêzyka tureckiego, w którym oznacza lwa (Aslan burçu  astrologiczny Lew).
Kraken  potwór morski, który o ma³y w³os nie doprowadzi³ do zatoniêcia
Wêdrowca do witu. Wed³ug J. L. Borgesa, Kraken jest skandynawskim
25
26

C. S. Lewis: Opowieci z Narnii. T. II. Warszawa 1991, s. 599.
W. Kopaliñski: S³ownik mitów i tradycji kultury, has³o: Asgard, s. 57.
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odpowiednikiem zaratana oraz arabskiego smoka morskiego lub ¿mii morskiej27. J. L. Borges28 ponadto twierdzi, ¿e motyw zaratana pojawia siê tak¿e
w przygodach Sindbada ¯eglarza (u B. Lemiana29 zosta³ on nazwany Diab³em
Morskim). ¯eglarskie legendy mówi¹, ¿e po stu latach snu, przez kolejnych sto
 atakuje statki, tworz¹c ze splotów swojego cia³a ruchome wyspy30.
4.2. Nazwa geograficzna
Narnia  pocz¹tkowo odmiana wed³ug rzeczowników ¿eñskich, jak np. gubernia,
DCMs -ni, w tym przypadku brak liczby mnogiej. W wydaniach Opowieci z Narnii, opublikowanych w drugiej po³owie lat 90. i póniejszych, zaczêto zapisywaæ
D l. poj. jako Narnii, na wzór nazw krajów jak Hiszpania (D. l. poj. Hiszpanii),
Dania (Danii), Estonia (Estonii). Jest to bardziej logiczny zapis, uwzglêdniaj¹cy
polski sposób odmiany nazw geograficznych. Byæ mo¿e pierwotny zapis dope³niacza liczby pojedynczej wynika³ st¹d, ¿e nie trzeba by³o uzasadniaæ ortograficznie
poprawnej wymowy, jak w przypadku wymienionych nazw krajów. Dope³niacze:
Hiszpanii, Danii, Estonii wymawia siê bowiem jako [hiszpañji], [dañji], [estoñji],
a nie [hiszpani], [dani], [estoni]. W przypadku Narnii nie ma takich ró¿nic. Zarówno przy pierwszym zapisie, jak i przy drugim, dope³niacz wymawia siê tak samo
[narni]. Najprawdopodobniej pochodzi od nazwy w³oskiej miejscowoci  Narni
po³o¿ona jest w Umbrii, w rodkowych W³oszech31.
5. Nazwy translokowane, nieodmienne
Wiêkszoæ to nazwy fantastyczne. S¹ one elementem kluczowym do budowy nieistniej¹cego wiata przedstawionego, nadania mu egzotyki i zawieszenia w czasoprzestrzeni. Nie sugeruj¹ bowiem ani miejsca, ani czasu, dla których by³yby charakterystyczne lub choæby rozpoznawalne. T³umacz pozostawi³
je w oryginalnym brzmieniu, najprawdopodobniej po to, by umo¿liwiæ czytelnikowi dotarcie do róde³  tak jak w przypadku imion Lilith czy Jadis, których
analizê przytaczam poni¿ej dla przyk³adu. Pe³ni¹ funkcjê g³ównie lokalizacyjn¹,
ponadto buduj¹ warstwê brzmieniow¹ utworu. Jako przyk³ad podam dwie najciekawsze pod wzglêdem s³owotwórczym nazwy.
27
28
29
30
31

J. L. Borges: Zoologia fantastyczna. Warszawa 1983, s. 90.
Ibidem, s. 184.
B. Lemian: Przygody Sindbada ¯eglarza. Warszawa 1998 (I wyd. 1913 r.).
Za Wikipedi¹ (http://pl.wikipedia.org), has³o: Kraken.
Za portalem http://www.narnia.pl/ciekawostki.html  ponoæ kiedy miasto nosi³o nazwê Narnia, dopiero niedawno przemianowano je na Narni.
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Jadis  Królowa wiata, okrutna czarownica, ci¹gniêta do Narnii przez Polê
i Digoryego. Ró¿nie podaj¹ ród³a  s³owo to pochodzi z perskiego lub francuskiego. Zweryfikowa³am obie teorie i bli¿sza prawdy wydaje siê wersja o genezie z francuskiego, jednak nie mo¿na wykluczyæ inspiracji jêzykiem perskim. Po
persku bowiem czarownica to d¿adugar, gdzie d¿adu oznacza czary, a -gar
 sufiks tworz¹cy nazwy osób. Mo¿na zatem znaleæ wspólnie brzmi¹c¹ czêæ
d¿ad (zak³adaj¹c wymowê angielsk¹ [d¿adis]). Po francusku natomiast jadis
[¿adi] oznacza niegdy, dawno32. T³umacz, decyduj¹c siê na translokacjê, nie
móg³ nie zauwa¿yæ dodatkowych konotacji tego imienia w jêzyku polskim
 skojarzenie ze s³owem jad, które doskonale wpisa³o siê w charakterystykê tej
postaci.
Lilith  nale¿a³a do rasy d¿innów i by³a antenatk¹ Bia³ej Czarownicy. Wymieniona w Opowieciach jedynie raz. Wed³ug Kopaliñskiego w tradycji talmudycznej i folklorze ¿ydowskim demon, prawdopodobnie pochodzenia babiloñskiego, maj¹cy nawiedzaæ w czasie burzy odludne miejsca, zagra¿aj¹c zw³aszcza
dzieciom i kobietom w ci¹¿y33. Z kolei Borges34 dotar³ do starego hebrajskiego
podania, w którym Lilith by³a wê¿em i pierwsz¹ ¿on¹ Adama. Z zazdroci
skusi³a drug¹ ¿onê Ewê, dan¹ Adamowi przez Boga, do siêgniêcia po zakazane
jab³ko. W redniowieczu mit zmieni³ swoj¹ postaæ, byæ mo¿e za spraw¹ znaczenia s³owa lail (hebr. noc). Od tego czasu Lilith by³a duchem nocy, zwykle
przedstawiana jako wysoka kobieta z czarnymi rozpuszczonymi w³osami.
W Opowieciach z Narnii t³umacz w wiêkszoci przypadków wybra³ transkrypcjê, by u³atwiæ czytanie (wymowê) polskiemu czytelnikowi. Pozbawi³ go
w ten sposób mo¿liwoci ³atwego odczytu wieloci znaczeñ, zaklêtych w nazwach, ale paradoksalnie, zatracaj¹c warstwê aluzyjn¹, a nie brzmieniow¹, nie
odebra³ mu mo¿liwoci odkrycia inspiracji s³owotwórczych czy odniesieñ. Zwykle w takiej sytuacji mamy do czynienia z nienacechowanymi nazwami, które
buduj¹ wiat przedstawiony dziêki swojemu brzmieniu. W polskim przek³adzie
zostaj¹ przeniesione w niezmienionej lub niemal niezmienionej postaci brzmieniowej. Jedyna ró¿nica, dziel¹ca obie wersje jêzykowe ksi¹¿ki, to wspomniana
wczeniej kategoria rodzaju. W jêzyku polskim koñcówka -a nazwy w³asnej,
poza wyj¹tkami, sugeruje rodzaj ¿eñski. Z kolei spó³g³oska w wyg³osie pojawia
siê raczej w nazwach rodzaju mêskiego. W Opowieciach z Narnii mamy do
czynienia z kilkoma wyj¹tkami, np. Harfa (r. m.), Tarva (r. m.), Hwin (r. ¿.),
Lilith (r. ¿.), Zalindreh (r. ¿.).
32

2001.

33
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Wed³ug K. Kupisz, B. Kielski: Podrêczny s³ownik francusko-polski. Wyd. XV. Warszawa
W. Kopaliñski S³ownik mitów i tradycji kultury, has³o: Lilith, s. 599.
J. L. Borges: Zoologia fantastyczna, s. 98.
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Stosunkowo niewielka liczba nazw znacz¹cych stanowi kolejny dowód na
to, ¿e C. S. Lewis czêsto stawia³ brzmienie ponad znaczeniem, a t³umacz wiernie
odwzorowa³ tê tendencjê. Autor nada³ najwa¿niejszym postaciom i miejscom
nazwy znacz¹ce o funkcji treciowej, by dodatkowo je charakteryzowa³y. Pozosta³ych bohaterów natomiast obdarowa³ wymylonymi, nic nieznacz¹cymi imionami, czêsto o egzotycznym ród³os³owie, który tak go fascynowa³. Baniowoæ
wiata przedstawionego C. S. Lewis budowa³ brzmieniem nazw i zaklêtymi
w nich aluzjami do innych tradycji i mitologii, st¹d ogromna przewaga nazw
niespolszczonych oraz transkrybowanych nad transponowanymi.
Wród nazw transponowanych mamy do czynienia ze z³o¿eniami i derywatami, a tak¿e zrostem. W zale¿noci od relacji funkcjonalnych zachodz¹cych
pomiêdzy cz³onami sk³adowymi, z³o¿enia mo¿na podzieliæ na kopulatywne
(cz³ony wspó³rzêdne znaczeniowo) i determinatywne (zawieraj¹ cz³on nadrzêdny i podrzêdny, czêsto nale¿¹ce do ró¿nych czêci mowy). Do grupy z³o¿eñ
determinatywnych zaliczaj¹ siê z³o¿enia endocentryczne (cz³on nadrzêdny okrela desygnat z³o¿enia, a podrzêdny dookrela jak¹ cechê) i egzocentryczne
(okrelany desygnat znajduje siê poza znaczeniami cz³onów sk³adowych)35.
W grupie tej, oprócz z³o¿eñ, znajduj¹ siê derywaty powsta³e w procesie afiksacji
dodatniej (do podstawy s³owotwórczej zostaje dodany afiks), ujemnej (afiks
zostaje odjêty) lub fleksyjnej (jeden formant zostaje zast¹piony innym, co powoduje zmianê wzorca paradygmatycznego).
Najwiêcej jest z³o¿eñ endocentrycznych. Mo¿e to wynikaæ z ogromnych
mo¿liwoci, jakie daj¹ z³o¿enia  po³¹czenie znaczeñ poszczególnych wyrazów
sk³adowych czêsto pozwala uzyskaæ dodatkowe znaczenie lub wydwiêk. Przyk³adem mo¿e byæ imiê Ryczypisk, nale¿¹ce do mê¿nej myszy, która mimo piszcz¹cego g³osu i w¹t³ej postury sieje postrach, podobnie jak lew. Kontrast miêdzy
oboma cz³onami wywo³uje efekt komiczny.
Andrzej Polkowski spolszczy³ wiêkszoæ nazw, które mo¿na by³o uznaæ za
znacz¹ce w jêzyku orygina³u. Wyj¹tki stanowi¹ nazwy miast portowych Narrowhaven i Redhaven. Po angielsku haven oznacza przystañ, port. W po³¹czeniu z wyrazem narrow (w¹ski) czy red (czerwony, rudy) tworzy z³o¿enie
typowe dla nazwy miasta portowego. Byæ mo¿e pozostawienie ich w wersji
oryginalnej wynika st¹d, ¿e znaczenie poszczególnych czêci sk³adowych tych
nazw nie ma ¿adnego wp³ywu na treæ. Miasta te s¹ jedynie wymieniane w tekcie, ich wygl¹d w ¿aden sposób nie determinuje akcji, co wiêcej, nie jest
dok³adnie opisany. Jêzyk polski natomiast nie dysponuje ¿adn¹ charakterystyczn¹ koñcówk¹, która oznacza³aby miasto portowe (pomijaj¹c dodawanie wyrazu
Port na koñcu nazwy w³asnej  np. Gdynia Nowy Port to portowa dzielnica
35

Podzia³ z³o¿eñ i definicje na podstawie: K. D³ugosz-Kurczabowa, St. Dubisz: Gramatyka
historyczna jêzyka polskiego. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2001, s. 378380
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Gdyni). T³umaczenie tych dwóch nazw mog³oby jedynie u³atwiæ m³odemu czytelnikowi zapamiêtanie portów jako punktów geograficznych, Polkowski najprawdopodobniej uzna³ to jednak za niepotrzebne.
Kolejny wyj¹tek to nazwa narnijskiego zamku królewskiego Ker-Paravel.
Dokonanie jedynie transkrypcji fonetycznej tej nazwy mo¿e wydaæ siê czytelnikowi kontrowersyjne, zw³aszcza gdy trafi do ród³os³owu [oryg. Cair Paravel
 nazwa ta pochodzi ze staroangielskiego (dos³owne t³umaczenie: ni¿szy s¹d),
w którym s³owo caer oznacza s¹d, a paravail to dawny odpowiednik wyrazów
ni¿szy b¹d te¿ pod . Innymi s³owy, nazwa ta to potwierdzenie podleg³oci
królów Narnii w³adzy Aslana36]. Mylê, ¿e mo¿na by³o pokusiæ siê o potraktowanie tej nazwy z³o¿onej jako znacz¹cej i prze³o¿enie jej na jêzyk polski, jednak
Polkowski zdaje siê pod¹¿aæ za wytycznymi mistrza  czyli C. S. Lewisa, który
czêsto wszak stawia³ brzmienie przed znaczeniem. Zachowuj¹c przepiêkne, magiczne brzmienie nazwy zamku, stawia przed czytelnikiem jedn¹ z wielu zagadek, czyhaj¹cych w Opowieciach z Narnii. Ukry³ prawdziwe znaczenie s³owa,
by zachowaæ harmoniê brzmienia. Jestem przekonana, ¿e ten argument, akurat
w przypadku twórczoci C. S. Lewisa, jest w pe³ni wystarczaj¹cy na poparcie
s³usznoci decyzji t³umacza.
Transpozycji nie uleg³y równie¿ te nazwy znacz¹ce, które odwo³uj¹ siê do
jêzyków innych ni¿ angielski  np. Jadis. Transpozycja zagubi³aby znów jego
piêkne brzmienie, a niewiele by wnios³a, poniewa¿ akurat w tym przypadku
ród³os³owy mog¹ byæ dwa (patrz has³o: Jadis powy¿ej). T³umaczenie niew¹tpliwie musia³oby przechyliæ szalê na stronê jednego z nich. Poza tymi wyj¹tkami wszystkie nazwy znacz¹ce zosta³y spolszczone i funkcjonuj¹ w tekcie polskim równie¿ jako znacz¹ce.
W jednej z narnijskich opowieci (Koñ i jego ch³opiec) C. S. Lewis przy
wymylaniu niektórych nazw w³asnych postaci i miejsc w Kalormenie stworzy³
nowy system jêzykowy. Konsekwencja umieszczania okrelonych samog³osek
obok siebie lub nagromadzenie pewnych spó³g³osek w powtarzaj¹cych siê grupach wiadczy o tym, ¿e autor okreli³ pewien system nazewnictwa obowi¹zuj¹cy w wymylonym przez siebie wiecie. Charakterystyka polegaj¹ca na podwajaniu samog³osek w nazwach w³asnych sprawia, ¿e czytelnik od razu rozpoznaje
przynale¿noæ postaci do konkretnej krainy baniowej  Kalormenu. Jako ¿e
¿adna z tych nazw nie by³a znacz¹ca, t³umacz poprzesta³ jedynie na transkrypcji
w tych przypadkach, w których spolszczenie zapisu mog³o u³atwiæ odczytywanie
s³ów. Zachowa³ jednak charakterystyczny system podwajania samog³osek w t³umaczeniu. Dziêki temu polski czytelnik równie¿ nie ma ¿adnych problemów ze
stwierdzeniem, ¿e dana postaæ pochodzi z Kalormenu, a dane miejsce le¿y na
jego terenie.
36

Za portalem: http://www.narnia.pl/ciekawostki.html
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Nale¿y zwróciæ uwagê na imiê kalormeñskiej bogini  Zaardinah. Z niewiadomego powodu t³umacz zachowa³ charakterystyczne dla tego systemu nazewnictwa
podwojenie samog³osek, ale w innym miejscu ni¿ w oryginale (podwoi³ samog³oskê a, zamiast i). Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ inaczej ni¿ swobodnym wyborem
t³umacza lub pewn¹ niekonsekwencj¹. Zamierzony efekt zosta³ jednak osi¹gniêty
i imiê Zaardinah wpisuje siê g³adko w kalormeñski system nazewnictwa.
Nazwy w³asne obrazuj¹ce kalormeñski system nazewnictwa, stworzony przez C. S. Lewisa
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Z sytuacj¹ innego nacechowania s³owa w przek³adzie ni¿ w oryginale mamy
do czynienia w przypadku s³owa Dumnus  imienia fauna. W t³umaczeniu ma
ono postaæ identyczn¹ z orygina³em, jednak w jêzyku polskim zyska³o dodatkowe znaczenie. Za podstawê s³owotwórcz¹ tego derywatu mo¿na uznaæ przymiotnik dumny, który nacechowa³ postaæ. Polski czytelnik widzi fauna jako dumnego, czyli kogo o du¿ym poczuciu w³asnej wartoci, dostojnie zachowuj¹cego
siê. Z pewnoci¹ nie by³o to jednak zamierzone przez autora. Przed t³umaczem
nie sta³a w tym przypadku trudna decyzja  s³owo to nie jest znacz¹ce, wiêc
trudno by je by³o przet³umaczyæ. Dumnus jest tylko raz przywo³any w ksi¹¿ce,
wymieniany poród innych faunów, wiêc jego nacechowanie nie wp³ywa na
odbiór tej postaci. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku imienia Klipsia.
Przy transkrypcji fonetycznej dziewczêcego imienia Clipsie t³umacz uzyska³
prawdopodobnie niezamierzony efekt  skojarzenie z klipsami, co w przypadku
ma³ej dziewczynki stanowi zabawny, dodatkowy element treciowy, wp³ywaj¹cy
na wyobra¿anie sobie tej postaci przez czytelnika. Jednak postaæ Klipsi jest tak
ma³o znacz¹ca dla treci ksi¹¿ki, ¿e nie ma to ¿adnego znaczenia dla odbiorcy.
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Po przeanalizowaniu nazw w³asnych pozostaje odpowiedzieæ na pytanie: do
kogo zatem adresowane s¹ ksi¹¿ki Opowieci z Narnii? I czy przek³ad trafi do
tej samej grupy czytelników? Istnieje opinia o braku granicy wieku dla dobrej
literatury, a czêsto ksi¹¿ki wydawane z myl¹ o odbiorcy dzieciêcym staj¹ siê
bestsellerami wród doros³ych czytelników37. Opowieci z Narnii s¹ przyk³adem
takiej literatury, z tym ¿e zwiekszon¹ popularnoæ zyska³y po premierze filmu,
zrealizowanego w 2005 r. przez wytwórniê Walt Disney Pictures na podstawie
tomu Lew, czarownica i stara szafa. W czasach pierwszych wydañ poszczególnych tomów w Polsce, s³awa orygina³u nie dotar³a jeszcze do wszystkich czytelników. Pocz¹tkowo seria narnijska zosta³a zaszeregowana do literatury stricte
dzieciêcej ze wzglêdu na fakt, ¿e g³ównymi bohaterami s¹ w³anie dzieci: ten
adres jest potwierdzony przez poetykê ksi¹¿ek, a wiêc formê, jêzyk, proste rodki stylistyczne, konstrukcjê narratora i adresata narracji, tytu³y, ilustracje czy
wreszcie postaci bohaterów dzieciêcych38. Opowieci z Narnii stanowi¹ jednak
utwór wielowymiarowy i jako taki zosta³y przet³umaczone. Odbiorc¹ mo¿e byæ
ka¿dy i ka¿dy inaczej go odczyta. M³odszy czytelnik zachwyci siê przygodami
czwórki dzieci, które przenikaj¹ do wiata fantastycznego, gdzie staj¹ siê królami i królowymi, prze¿ywaj¹ przygody w otoczeniu mówi¹cych zwierz¹t i innych
istot fantastycznych. Byæ mo¿e m³odsze dziecko zagubi siê w nadmiarze trudnych do zapamiêtania nazw i imion, np. Mallugutherum czy Mavramorn, ale
nazwy te dotycz¹ raczej miejsc i postaci, które nie maj¹ wp³ywu na fabu³ê.
Wiêkszoæ nazw znacz¹cych zosta³a prze³o¿ona tak, by zachowaæ semantykê,
czyli funkcjê treciow¹ (transpozycja), a pozosta³e buduj¹ nieistniej¹cy wiat,
tym bardziej fantastyczny, im egzotyczniej brzmi¹. Starszy czytelnik odnajdzie
w serii narnijskiej problemy uniwersalne, odniesienia do innych tradycji literackich i motywy tradycji chrzecijañskiej. Wieloæ aluzji do postaci mitologicznych czy biblijnych, zapo¿yczenia z ró¿nych jêzyków, nawi¹zania do sag starogermañskich stanowi¹ dla doros³ego czytelnika pewnego rodzaju wyzwanie,
zagadkê do rozwi¹zania, dodatkow¹ warstwê do zg³êbienia. Przek³ad Andrzeja
Polkowskiego nie odbiera mu tej mo¿liwoci. W przypadku wiêkszoci nieznacz¹cych nazw w³asnych zosta³a zachowana warstwa brzmieniowa i aluzyjna.
Wydaje siê, ¿e Polkowski dokona³ tego, co niemo¿liwe. Prze³o¿y³ siedmioksi¹g
i ocali³ to, co najwa¿niejsze  prost¹ stylistykê dla m³odego czytelnika, g³êbiê
ukrytych znaczeñ dla doros³ego.

37

s. 42.
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A. Zieliñska: Opowieci z Narni w oczach doros³ych czytelników. Guliwer 1991, nr 1,
Ibidem, s. 40.
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Summary
On the basis of C. S. Lewis The Chronicles of Narnia, the author analyses the choice and
semantics of proper names in translations of childrens literature. The article contains a theoretical
outline of onomastics in translations, narrowed down to examples taken from childrens literature,
with a special emphasis on both analyzing the creative capacity of authors as well as problems
with ensuring that the translation accurately reflects all the original semantics and tone layers.
Further on in the article, one can find a creative analysis of the exemplar proper names divided
into transposed, transcribed and trans-located groups. For the purposes of comparison, the reader
can find in the text both the translated and original names for the first two groups. Then, on the
basis of the names, including those not mentioned in the examples, the author analyses the
reasoning behind the choice of specific proper names which clearly allude to a given person, place,
animal etc. (as well as where there is no such allusion), in relation to the target group of readers.
She persistently searches for the relationship between the original and the translated proper names
as well as the impact of the differences between them on shaping the target group on the Polish
market. One should also note that the different publication dates of the original (1950s) and the
first Polish edition (1980s) would also have a significant impact on readers perception. The
author includes a short bibliography dealing with the literary onomastics of translation in general.
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Powieæ sensacyjna i jej determinanty.
O krymina³ach z Warmii i Mazur
Distinctive qualities of the sensational novel.
About criminal stories from Warmia and Mazury

This article presents sensational novels of regional literature before 1989. Criminal
stories have become more popular nowadays.
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Proza lat 90. ubieg³ego stulecia zmieni³a wyranie trwaj¹cy w polskiej przestrzeni literackiej przez kilkadziesi¹t lat paradygmat literacki, który zak³ada³
obecnoæ w dziele literackim tematów wa¿nych i obowi¹zkowych dla kraju
i spo³eczeñstwa1. Ta determinanta w du¿ej mierze dotyczy³a literatury emigracyjnej oraz tworz¹cego siê od po³owy lat 70. pimiennictwa drugoobiegowego.
Prymat treci narodowych, ideologicznych, przymus pisania o potrzebach ojczyzny i drogach jej przysz³oci decydowa³y o wartociowaniu tworzonych fabu³.
Pojawiaj¹cy siê w ró¿nych rolach bohater prze¿ywa³ emocje zwi¹zane ze swoim
losem, ale wyranie stanowi¹cym ca³oæ dopiero w zestawieniu z ojczynianym
kontekstem. Po umownym roku 1989 nast¹pi³o przesuniêcie obowi¹zuj¹cego
kryterium wa¿noci bohatera. Istotny i upominaj¹cy siê o zauwa¿enie sta³ siê los
indywidualny, niezale¿ny od historii pañstwa, uwolniony od obci¹¿eñ polityki,
1 O tej tendencji w literaturze lat 90. pisali m.in.: Przemys³aw Czapliñski: lady prze³omu.
O prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997; tego¿: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat
90-tych. Kraków 2002; Urszula Glensk: Proza wyzwolonej generacji 19881999. Kraków 2002;
Dariusz Nowacki: Zawód czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999; Pawe³ Dunin-W¹sowicz: Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia brulionu wobec rzeczywistoci III RP. Warszawa 2000.
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obowi¹zku zajêcia okrelonej postawy. Jednoczenie ów nietuzinkowy, jednostkowy, wyj¹tkowy bohater stara³ siê odbudowaæ utracon¹ to¿samoæ, odnaleæ j¹,
zagubion¹ wczeniej poród mylnie podpowiadanych interpretacji. Mo¿na tak¿e
zauwa¿yæ, ¿e wraz ze wspomnianym przesuniêciem hierarchii wa¿noci problematyki narratora  bohatera ponad t³o spo³eczno-polityczne, zmienia siê obowi¹zek wyboru formy wypowiedzi. Uprawnione zostaj¹ gatunki, które w tradycji
literackiej zwykle zajmowa³y miejsca nieuprzywilejowane. Ich dystynktywne
cechy zostaj¹ wykorzystane, by uatrakcyjniæ fabu³y. Tak dzieje siê z gatunkiem
powieci obyczajowej, rodzinnej, a tak¿e z powieci¹ sensacyjn¹.
Prze³omu dokona³, jeszcze w 1987 roku, Pawe³ Huelle, który utworem o tajemniczym znikniêciu tytu³owego Weisera Dawidka udowodni³, jak silne konstrukcyjnie walory posiada gatunek wczeniej traktowany po macoszemu. Zagadka, której rozwi¹zania nie doczekamy siê do koñca trwania fabu³y, trzyma
silnie ramy powieci, a ponadto obok budowania napiêcia jest wa¿nym elementem snutej historii. Nie inaczej dzieje siê w prozie Stefana Chwina, której narracja czêsto ociera siê o w¹tek sensacyjny. Mowa tu o powieciach: Hanemann
(1995), Esther (1999), Z³oty pelikan (2003) czy ¯ona prezydenta (2005). Wyj¹tkow¹ dyspozycyjnoæ powieci sensacyjnej potwierdzili Olga Tokarczuk (Podró¿ ludzi Ksiêgi 1993), Andrzej Stasiuk (Bia³y kruk 1995) czy Ma³gorzata Saramonowicz (Siostra 1997). Autorzy wykorzystali tkwi¹ce w tym gatunku
napiêcie fabularne, by wzmocniæ punkt kulminacyjny, a tym samym utrzymaæ
odbiorcê w ci¹g³ej dyspozycji czytelniczej.
Ostatnie dwie dekady udowodni³y, ¿e krymina³, jako gatunek w czystej
postaci, spotyka siê z du¿¹ aprobat¹ czytelników. Mimo wielu zastrze¿eñ, tj.
g³ównie postrzegania sensacji przez krytykê literack¹, jako atrybutu literatury
gorszej i drugorzêdnej, zapotrzebowanie na ten rodzaj pimiennictwa ronie2.
Przyczyni³a siê do tego s³awa ksi¹¿ek wielu autorów amerykañskich i europejskich. Krymina³ w Polsce od zawsze torowa³ sobie drogê poprzez wiatowe
arcydzie³a od Agathy Christie i Arthura Conana Doyla poczynaj¹c, na sukcesie
Dana Browna i jego Kodu Leonarda da Vinci koñcz¹c. Dzisiaj u³adzone fabu³y
Christie ustêpuj¹ opowieciom chaotycznym i wielow¹tkowym, nerwowym narracjom wizji wiata, zrodzonym w wielkich aglomeracjach. Autorzy krymina³ów
siêgaj¹ po w¹tki spo³eczne (John Grisham Czas zabijania, Kamera, Raport Pelikana), polityczne (Tom Clancy Polowanie na Czerwony Padziernik, Donny
Leon), ¿ydowskie (Harry Kemelmann W pi¹tek rabin poci³). S¹ to ksi¹¿ki,
2 Warto przytoczyæ s³owa Marlowea, g³ównego bohatera powieci detektywistycznych amerykañskiego klasyka gatunku Raymonda Chandlera (18891959), by uzasadniæ tezê o niemiertelnoci krymina³u: Poka¿cie mi kogo (bez wzglêdu na p³eæ), kto nie znosi krymina³ów, a powiem
wam, ¿e to dureñ, mo¿e nawet nie pozbawiony jakiej tam inteligencji, ale dureñ ponad wszelk¹
w¹tpliwoæ, cyt. za: M. Czubaj: Nie dla idiotów. Polityka 2009 z 28 marca.
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w których pojawiaj¹ siê seryjni mordercy (Thomas Harris Czerwony smok), terroryci (Alistair McLean Wielka tama, Goodbye Kalifornio!), mno¿¹ siê ofiary
(David Morrell Rambo).
Polski czytelnik znacznie czêciej siêga po zagraniczn¹ literaturê kryminaln¹, bo jest ona dla niego bardziej atrakcyjna. Zdaniem Piotra Bratkowskiego:
z powieci¹ kryminaln¹ sta³o siê co podobnego, jak z muzyk¹ rockow¹. Posegmentowa³a siê do tego stopnia, ¿e Dan Brown sprzedaje siê z tego samego
powodu, z jakiego gwiazd¹ globaln¹ jest Britney Spears, a nie wiele innych
zespo³ów graj¹cych du¿o ciekawsz¹ muzykê3. Z chêci udowodnienia czytelnikom, ¿e polska literatura sensacyjna nie ustêpuje atrakcyjnoci¹ zagranicznej,
Bratkowski, w 2007 r., zosta³ wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia Mi³oników
Powieci Kryminalnej Trup w szafie. Nale¿¹ do niego pisarze: Irek Grin,
Marcin wielicki i Marcin Baran oraz kilku dziennikarzy. Irek Grin jest tak¿e
wspó³organizatorem Festiwalu Krymina³u, za portal internetowy zwi¹zany
z krymina³em prowadzi Tomasz Daniel Dobek.
Wród gatunków polskiego krymina³u kilku ostatnich lat, w oparciu o zagraniczne wzory, wyemancypowa³y siê dwa silnie reprezentowane podgatunki.
Pierwszy to krymina³ retro, który dziêki Markowi Krajewskimu osi¹gn¹³ du¿¹
przychylnoæ czytelników. Jego opowieci odkrywaj¹ce mroczne zau³ki przedwojennego Wroc³awia, czyli Breslau, zapocz¹tkowane w 1999 r. mierci¹
w Breslau z nietuzinkowym bohaterem Eberhardem Mockiem, tworz¹ z tej historycznej przestrzeni obraz wiecznej, nigdy do koñca nieodkrytej tajemnicy.
Obok Krajewskiego przedstawicielami tego podgatunku s¹ Konrad T. Lewandowski, który zagospodarowa³ przestrzeñ Poznania i Warszawy oraz Marcin
Wroñski opowiadaj¹cy o Lublinie. Najbardziej reprezentatywni dla krymina³u
retro s¹ jednoczenie w³¹czani do podgatunku okrelanego mianem krymina³u
miejskiego. Tutaj jednak króluje Marcin wietlicki, brulionowy poeta, autor
trylogii o Mistrzu: Dwanacie, Trzynacie i Jedenacie, pisz¹cy o Krakowie.
Zdaniem Roberta Ostaszewskiego, wietlicki, o b³¹kaj¹cym siê po miecie i zmagaj¹cym z rozlicznymi traumami bohaterze, pisze najciekawiej: przedstawia
czytelnikowi swój Kraków prywatny, oprowadza po ulubionych miejscach
i przestrzeniach, a przy okazji w ironiczny sposób rozprawia siê z ró¿nymi mitami i potocznymi opiniami na temat miasta4.
Krymina³ zawsze zbiera³ ¿niwo popularnoci, niezale¿nie od komentarzy,
przynosz¹cych dyskwalifikacje gatunku i oskar¿enia o drugorzêdnoæ. W latach
50. swój talent w wykorzystaniu tego gatunku dla literatury wykaza³ Leopold
Tyrmand, którego powieæ Z³y z 1955 r. pobi³a wszelkie rekordy popularnoci.
3 Krymina³ czyli porz¹dkowanie. Rozmowa Piotra Bratkowskiego, Wojciecha J. Burszty, Mariusza Czubaja, Justyny Goliñskiej i Ma³gorzaty Szpakowskiej. Dialog 2005, nr 5, s. 111.
4 R. Ostaszewski: Miasto mój bohater (i nie tylko). Dekada Literacka 2008, nr 1, s. 21.
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W historii literatury PRL znajdujemy setki prób odnowienia gatunku, nie zawsze
udanych. Wszystkie nawi¹zuj¹ do czterech g³ównych form kompozycji, zbudowanego przez Lasiæa Stanko, schematu podstawowego powieci sensacyjnej. S¹
to: ledztwo jako rezultat czynu tajemniczego, pocig jako rezultat czynu odkrytego, zagro¿enie jako efekt czynu zagra¿aj¹cego i forma akcji bêd¹ca rezultatem
czynu aktualizuj¹cego5. Swego czasu równie¿ Stanis³aw Barañczak wyodrêbni³
polsk¹ powieæ milicyjn¹ jako pododmianê gatunkow¹ powieci kryminalnej,
dziej¹c¹ siê w krajowej scenerii i wród wspó³czesnych realiów, a operuj¹c¹
milicjantem jako g³ównym przedstawicielem organów cigania6. Wykazuj¹c jej
szereg niespójnoci, uzale¿nieñ od cis³ych wytycznych racjonalnego i logicznego wiata przedstawionego, w którym wyranie mo¿na oddzieliæ dobro od z³a,
d¹¿enie do stworzenia konstrukcji zamkniêtej, Barañczak zdyskwalifikowa³ tê
odmianê. Autor znacznie wy¿ej oceni³ obszar powieci wzorowanej na klasycznej »detective story«, osadzonej w realiach zachodnioeuropejskich, pos³uguj¹cej
siê typow¹ postaci¹ detektywa-amatora, wreszcie sygnowanej obco brzmi¹cym
pseudonimem7, przywo³uj¹c twórczoæ Joe Alexa (Macieja S³omczyñskiego),
Noëla Randona (Tadeusza Kwiatkowskiego) i Mauricea S. Andrewsa (Andrzeja
Szczypiorskiego).
Z przestrzeni olsztyñskiego ¿ycia literackiego kilkudziesiêciu lat powojennych, wy³ania siê obraz kilku autorów, którzy siêgali po krymina³ jako gatunek,
który (obok w¹tku sensacyjnego) mia³ realizowaæ przypisany literaturze Warmii
i Mazur w¹tek regionalny. Ów naddatek nie zawsze jednak wychodzi³ tym utworom na dobre. Tak sta³o siê z powieci¹ Tadeusza Stêpowskiego (19081971)
pt. Awantura w Ostródzie. Zrodzi³a ona co prawda refleksjê ówczesnej krytyki,
¿e autor zagadnienie polskoci Mazur zabarwi³ akcentami sensacyjnymi. Dobry
to sposób popularyzacji tych spraw8, jednak ca³oæ zosta³a skonstruowana dosyæ nieporadnie. Ksi¹¿ka powsta³a w 1963 r. G³ówny bohater Teofil Wilkierz
jest synem miejscowego pisarza, pracuj¹cego w olsztyñskim tygodniku Has³o
na Warmii i Mazurach, doje¿d¿aj¹cego codziennie do pracy poci¹giem i pisz¹cego w tym czasie swoje powieci. To w rzeczywistoci lekko ubarwione fakty
z ¿ycia Stêpowskiego, który w latach 60. pracowa³ w redakcji S³owa na Warmii
i Mazurach i codziennie doje¿d¿a³ do pracy z Ostródy do Olsztyna. Wykorzystuje on nawet w swej powieci postaci prawdziwie zatrudnionych tam redaktorów, a g³ównie Tadeusza Swata, który w Awanturze w Ostródzie wystêpuje jako
Tadeusz Rajek i jest postaci¹ pierwszoplanow¹. Pomys³ na utwór to inspiracja
5
6

L. Stanko: Poetyka powieci kryminalnej: próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976, s. 73.
S. Barañczak: Polska powieæ milicyjna. Dominacja funkcji perswazyjnej a problemy gatunkowe. [W:] W krêgu literatury Polski Ludowej. Red. M. Stêpieñ. Kraków 1975, s. 271.
7 Ibidem, s. 270.
8 j.c. [Jan Ch³osta]: Nowa ksi¹¿ka Tadeusza Stêpowskiego. S³owo na Warmii i Mazurach
1964, nr 3.
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rodzinna i próba opisania nie³atwego charakteru syna. Fabu³a jest w prawdzie
ma³o wiarygodna, ale trzyma w napiêciu, pozwala ledziæ perypetie m³odych
ludzi na tle spo³eczno-politycznych przemian prowincji. Poszukuj¹cy niepokornego m³odzieñca detektywi-amatorzy przypadkiem trafiaj¹ na trop dzia³alnoci
rewizjonistów z Niemiec.
Niekorzystnym dla ca³oci zabiegiem formalnym jest w tym utworze charakterystyczna dla tego pisarza tendencja do indywidualizowania gwarowego
jêzyka postaci. Mamy tu wiêc gwarê wileñsk¹ i mazursk¹, trochê germanizmów. Zamiast ledziæ tok fabu³y, czytelnik rozszyfrowuje znaczenie wypowiedzianych s³ów.
Do tworzenia krymina³ów dobrze przygotowany by³ inny olsztyñski pisarz,
Juliusz Grodziñski (19341988). Pierwsze jego dowiadczenie by³o raczej dos³owne, gdy (za zgod¹ prze³o¿onych) pracowa³ jako wspó³uczestnik milicyjnego
patrolu, zbieraj¹c materia³ do reporta¿u o pracy Milicji Obywatelskiej. Efektem
tej aktywnoci by³ wydany w 1967 r. debiutancki reporta¿ pt. Numer s³u¿bowy
1895. Grodziñski wykorzysta³ tak¿e swoje spostrze¿enia w kilku krymina³ach
wydanych w serii ¯ó³ty Tygrys: Nocne ptaki (1971) i AkcjaB2 (1972).
Najciekawiej w jego wykonaniu wypad³a ksi¹¿ka Bia³a karawana, krymina³
z 1980 r., ukazuj¹cy w nieco koloryzowany sposób skuteczne dzia³ania Sto³ecznej
Komendy Milicji Obywatelskiej. Autor wprowadzi³ postaæ Polaka pracuj¹cego
w amerykañskim Interpolu, który, bêd¹c na przymusowej emeryturze z powodu
miertelnej choroby, powraca do Polski i przypadkiem wpl¹tuje siê w aferê narkotykow¹. Blichtr zachodniego wiata: drogie samochody i piêkne kobiety, narkotyki, broñ, samoloty uatrakcyjniaj¹ fabu³ê, która (doprowadzona do fina³u, rozgrywaj¹cego siê na Mazurach, w którym wygrywa dobro, a z³o zostaje ukarane)
uzyskuje zaskakuj¹c¹ puentê: g³ówny bohater pope³nia samobójstwo. Chc¹c
uchroniæ siê od cierpieñ powolnej agonii, wyprowadza nad rodek Ba³tyku samolot bez dostatecznej iloci paliwa, na pok³adzie którego znajduje siê as gangu
narkotykowego. Na podstawie tej ksi¹¿ki powsta³ scenariusz nakrêconego w 1987
r. jednego z odcinków serialu sensacyjnego 07 zg³o siê z Bronis³awem Cielakiem w roli g³ównej. Re¿yserem filmu pod tytu³em Zamkn¹æ za sob¹ drzwi by³
Krzysztof Szmagier.
Juliusz Grodziñski, tak jak bohater jego ostatniej ksi¹¿ki, mia³ wiadomoæ
nieuchronnej mierci przyspieszonej mierteln¹ chorob¹. Zmar³ przedwczenie
w wieku 54 lat na raka krtani. Osobista tragedia czyni z tej ksi¹¿ki opowieæ
dramatyczn¹, uwiarygodnia jej nieprzewidywalne zakoñczenie.
Dopiero jednak Tadeusz Ostaszewski9 rozwin¹³ w olsztyñskim rodowisku
literackim ów dzia³ literatury peryferyjnej, lecz ciesz¹cej siê du¿¹ popularnoci¹
9

Urodzi³ siê 2 stycznia 1929 r. w Bia³ymstoku. W 1945 r. wraz z rodzicami zamieszka³ w Mr¹gowie, podejmuj¹c pracê jako urzêdnik w tamtejszym Starostwie Powiatowym. W latach 19491954
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przeciêtnych czytelników. Do roku 1989 napisa³ osiem krymina³ów, które realizuj¹ podstawowe wymagania gatunku. Zadebiutowa³ Kuni¹ Szatana w 1972 r.,
krymina³em nawi¹zuj¹cym do powojennej historii Warmii i Mazur, powsta³ym
w oparciu o autentyczne akta zamkniêtej ju¿ sprawy. Banda Szatana grasowa³a
w okolicznych lasach tu¿ po wojnie, grabi¹c i morduj¹c niewinnych ludzi. Przypadkowo odkryty po kilkunastu latach, zatopiony w studni szkielet prawdopodobnie zamordowanego cz³owieka, odkrywa losy d³ugo poszukiwanej grupy
przestêpców. Ostaszewski bardzo ciekawie ³¹czy temat powojennych determinacji mieszkañców tych ziem z bezlitosn¹ dzia³alnoci¹ bandy Szatana. Napomyka o interwencjach milicji, w³aciwie bezbronnej wobec zbrodniarzy. W tropienie bandy wplata tak¿e osobisty w¹tek jednego z bohaterów  prowadz¹cego
ledztwo milicjanta, któremu kiedy uda³o siê uciec przed egzekucj¹. Tworzy
zatem historiê prawdziwie zajmuj¹c¹, tak jak nale¿y w kryminale, wci¹gaj¹c¹
w detektywistyczne dzia³ania bohaterów.
Wiêkszoæ ksi¹¿ek sensacyjnych Ostaszewskiego ³¹czy postaæ prowadz¹cego ledztwo oficera milicji, uzdolnionego Tomasza Rajskiego. Jak pisa³ przed
laty jeden z recenzentów: Mylê, ¿e precyzyjniej by³oby, gdybymy powieci
Ostaszewskiego okrelili jako detektywne, bowiem w ognisku zainteresowania
stawia siê w nich nie zbrodniarza, lecz uzdolnionego oficera milicji, obdarzonego wietnym zmys³em obserwacyjnym i nieprzeciêtn¹ logik¹10. Tak¿e w drugiej
powieci  Cygaro marki Prima z 1974 r., pojawia siê ten sam g³ówny ledczy,
dokonuj¹c w³aciwych poszukiwañ. Prost¹ fabu³k¹ charakteryzuje siê ksi¹¿ka pt.
mieræ prokuratora Kanta (1977), w której tytu³owy urzêdnik zostaje zamordowany przez ¿¹dn¹ zemsty za uwiêzienie narzeczonego kobietê, notabene jego
w³asn¹ sekretarkê. Akcja umieszczona zosta³a w topograficznie znanych miejscach; pojawiaj¹ siê wiêc ulice Olsztyna, Lidzbarka Warmiñskiego i innych
miast.
Kantorek Felicji (1983) to makabryczna historia o podwójnym morderstwie
dokonanym przez zazdrosnego mê¿czyznê na m³odej sklepowej i jej ¿onatym
kochanku. W tej ksi¹¿ce obok zgrabnie poprowadzonej akcji, zwraca uwagê
obyczajowoæ wsi, realia wiejskiego sklepiku, pañstwowego gospodarstwa,
szko³y. Bieda i prymitywizm ¿ycia na wsi s¹ przyt³aczaj¹ce, swój byt poprawili
tylko ci, którzy dorobili siê, decyduj¹c siê na nieuczciwe interesy. Powieæ
Gdzie jest Ma³gorzata Doll? (1985) to w³aciwie ogólnikowe studium na temat
pracowa³ na ró¿nych stanowiskach w Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie; przez dwa lata studiowa³ prawo na UMK w Toruniu. W 1954 r. podj¹³ pracê jako dziennikarz, bêd¹c jednoczenie s³uchaczem Studium Dziennikarskiego, które ukoñczy³ w 1955 r. Pracowa³ w G³osie Olsztyñskim
(19541957), Panoramie Pó³nocy (19581973) i Gazecie Olsztyñskiej (19731982). Uprawia³
publicystykê prasow¹ i reporta¿, cyt. za: Olsztyñskie biografie literackie 19451988. Red. J. Ch³osta. Olsztyn 1991, s. 72.
10 JAS (Jerzy Adam Soko³owski): Kapitan Rajski w akcji. Warmia i Mazury 1975, nr 3.
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przyjêcia na siebie odpowiedzialnoci za pope³nione winy, w tym wypadku najtragiczniejsze, bo winy za mieræ. Punkt ciê¿koci fabu³y opiera siê na pytaniu:
Kiedy przyzna siê sprawca? Sieæ powik³añ doprowadza w koñcu do przyznania
siê do winy, ale prawie wszyscy bohaterowie oskar¿eni s¹ o nieuczciwoæ finansow¹ lub moraln¹: od kradzie¿y, zdrady po morderstwo. Ostatnia ksi¹¿ka Jak kot
(1988) jest chyba najs³absza w dorobku Ostaszewskiego. Przynosi historiê znowu topograficznie blisk¹ rejonowi Olsztyna i Elbl¹ga, lecz ma³o ciekaw¹. Tym
bardziej ¿e sprawca zdradza siê uwa¿nemu czytelnikowi w³aciwie ju¿ na
pierwszej stronie. Makabryczne morderstwo ujawnia sieæ powi¹zañ z zabójstwem sprzed kilkunastu lat. Morderca jest ten sam: nieugiêty, wcale niespeszony aresztowaniem, ledztwem i kar¹.
Pozycja Tadeusza Ostaszewskiego jako autora krymina³ów by³a w olsztyñskim wiatku literackim niepodwa¿alna. Przyczynili siê do tego g³ównie rodzimi
recenzenci, nie szczêdz¹c pochwa³ i entuzjastycznych opinii. O wydanej w 1976 r.
powieci Mg³a, której sensacyjna akcja dzieje siê w rodowisku lekarskim,
w Warmii i Mazurach pisano nastêpuj¹co: Osadzenie opowieci w polskim
klimacie, stworzenie polskiego bohatera-detektywa, skomplikowana, lecz niezagmatwana fabu³a, wartka akcja, konstrukcja oparta na ¿elaznej logice i konsekwencji, wielkie prawdopodobieñstwo fikcji literackiej  oto co zadecydowa³o
o powodzeniu Mg³y11. Szczególnym admiratorem narracji Ostaszewskiego by³
Henryk Panas, który twierdzi³ m.in.: Ostaszewski w mierci prokuratora Kanta
stworzy³ ³amig³ówkê niemal doskona³¹, co w krajowych krymina³ach zdarza siê
rzadko [ ] Ostaszewskiemu uda³o siê znakomicie zagmatwaæ historiê, rzucaj¹c
podejrzenia na wszystkich, którzy znaleli siê w krêgu zbrodni [ ] Ksi¹¿ka nie
tylko daje siê czytaæ, ale te¿ chce siê j¹ czytaæ, to znaczy, ¿e dobrze s³u¿y
celowi, dla jakiego powsta³a12. Innym razem Panas przyznawa³, ¿e utwory
Ostaszewskiego pod wzglêdem formalnym nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od przeciêtnej »produkcji« powieci kryminalnych w naszym kraju, choæ cechuje je
wiêksza [ ] dyscyplina s³owa i wyraniejszy nacisk na akcjê wydarzeñ13.
Wydan¹ w 1979 r. powieæ sensacyjn¹ Tragiczny chrzest ten sam recenzent
chwali³ wyj¹tkowo: Jego najnowsza powieæ [ ] jest dzie³em o wiele doskonalszym od poprzednich i konstrukcyjnie niemal bezb³êdnym14. O tej ksi¹¿ce
pisa³ bardzo pozytywnie tak¿e recenzent S³owa na Warmii i Mazurach: Sceneria jest niebanalna a akcja bardzo ¿ywa, obfituj¹ca w nieustanne niespodzianki, pozwala zaliczyæ tê powieæ do ciekawszych, ostatnio wydanych »krymina³ów«15.
11
12
13
14
15

J. Pato³a: Kapitan Rajski znowu na widowni. Warmia i Mazury 1976, nr 7.
H. Panas: Krymina³ i poezja. Gazeta Olsztyñska 1977, nr 148.
H. Panas: Rajski w akcji. Warmia i Mazury 1977, nr 8.
H. Panas: Z oficyny Pojezierza. Gazeta Olsztyñska 1979, nr 203.
Z. Dolecki: Pod znakiem sensacji. S³owo na Warmii i Mazurach 1979, nr 176.
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Poza Olsztynem o ksi¹¿kach Ostaszewskiego pisano nie najlepiej. Wspominanej wczeniej w superlatywach Mgle recenzent z Kierunków nie szczêdzi³
gromów: Tego be³kotu wybranego na chybi³-trafi³ z pierwszych ju¿ stronic
powieci, wystarczy, aby zademonstrowaæ si³ê autorskiej ekspresji i sposobu
operowania piórem [ ] T. Ostaszewski mia³ pe³ne prawo pisaæ, tylko »Pojezierze« nie mia³o prawa wydaæ monstrualnego powiecid³a i to w nak³adzie
100.000 egzemplarzy16. Uwagê o kilku gniotach Ostaszewskiego, grasuj¹cego
w olsztyñskim wydawnictwie »Pojezierze«17, znajdujemy te¿ parê lat póniej.
W swoich ksi¹¿kach nie ustrzeg³ siê Ostaszewski wielu b³êdów. Recenzenci
zwracali uwagê na rozczarowania18: ma siê wra¿enie, ¿e autor nie wytrzyma³
cinienia faktów, które zamierza³ zawrzeæ w sensacyjnej fabule swego utworu19, na niekonsekwencje20. Analiza fabu³y powieci mieræ prokuratora Kanta
oraz zachowañ prowadz¹cego ledztwo kapitana Rajskiego i prokuratora prowadzi jednego z recenzentów do zastrze¿eñ merytorycznych: Lektura »krymina³u«
Ostaszewskiego, a tak¿e wielu innych, rodzi szereg nieweso³ych refleksji,
a przede wszystkim tê, ¿e znajomoæ prawa przez wielu o prawie pisz¹cych jest
bliska zeru21. Interesuj¹cy wydaje siê fakt, ¿e autor zbiera³ tak krañcowo ró¿ne
oceny swojej twórczoci: od aplauzu i aprobaty po oskar¿enia o grafomaniê
i literacki be³kot. Dzia³a³ tu byæ mo¿e mechanizm rodzimej przychylnoci, bo
recenzenci olsztyñscy byli najbardziej usatysfakcjonowani. Wydaje siê jednak,
¿e taka skrajnoæ ocen odzwierciedla ów nieuchwytny, je¿eli bierzemy pod uwagê ten gatunek, aspekt kwalifikacyjny. Co to znaczy, ¿e krymina³ jest dobry,
a kiedy jest nieudany? Jakie formalne cechy gatunkowe maj¹ o tym decydowaæ?
Czy g³ówny bohater musi byæ prywatnym detektywem, a fakt bycia milicjantem
mu ubli¿a? Dlaczego akcja ma siê rozgrywaæ w krajach zachodnioeuropejskich,
a Polska okresu PRL jest za ma³o atrakcyjna? Ostaszewski nie jest oczywicie
wirtuozem gatunku, zdarzaj¹ mu siê niekonsekwencje, papierowe postaci itp.,
sukcesem jego ksi¹¿ek jest jednak (jak zawsze w kryminale) napiêcie fabularne,
które ten pisarz i dziennikarz potrafi³ zbudowaæ w ka¿dej ze swoich historii.
W 1983 r. Zbigniew Nienacki (19291994) wydaje powieæ, której kanw¹
jest historia o serii makabrycznych morderstw na niewinnych dziewczynkach.
Tym razem w¹tek sensacyjny zostaje wykorzystany do snucia historii o ludzkich
chuciach i popêdach. Trzytomowa seria Raz w roku w Skiro³awkach przynosi
16
17
18

J. Lewandowski: Bulgot we mgle za 36 z³otych. Kierunki 1976, nr 38.
J. Lewandowski: Po¿egnanie powieci kryminalnej. Kierunki 1987, nr 30.
W Kuni szatana zagadka zostaje rozwi¹zana w po³owie, dalej trwaj¹ ju¿ tylko poszukiwania zbrodniarza.
19 Bz.: Trzy ksi¹¿ki Pojezierza. Spojrzenia 1974, nr 2.
20 W ksi¹¿ce Cygaro marki Prima pocz¹tkowo wiedza narratora nie jest wiêksza od aktualnego rozpoznania sytuacji, a nastêpnie narrator zdradza siê ze swoj¹ wszechwiedz¹.
21 M. Lasiñski: Zamilk³ jak trusia i nie odwa¿y³ siê przerwaæ
Prawo i ¯ycie 1977, nr 36.
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prawie obyczajow¹ rewolucjê. Nienacki, wykorzystuj¹c motyw mazurskiego
krajobrazu i wierzeñ przekazywanych przez prostych mieszkañców tej ziemi,
wskazuje na wszechobecnoæ erotyki wyra¿aj¹c¹ siê w ci¹g³ym mówieniu o niej,
aran¿owaniu sprzyjaj¹cych wy³adowaniu popêdu seksualnego sytuacji. Pisarz,
drukuj¹c najpierw powieæ w czasopimie Warmia i Mazury, przyczyni³ siê do
jej wydawniczego sukcesu  do 1987 r. wydano j¹ trzykrotnie (1983, 1984,
1987). Aura sensacji wokó³ ksi¹¿ki towarzyszy³a jej przez d³ugie lata, kto wie,
czy nie do dzisiaj. Na jej promocjê Wydawnictwo Pojezierze wys³a³o zaproszenia z adnotacj¹: Tylko dla osób, które ukoñczy³y 18 lat. Jeszcze przed tym,
w drukarni trzeba by³o zamykaæ rêkopis w sejfie, a potem robiæ dodruk niektórych arkuszy, które zaginê³y w niewyjanionych okolicznociach22. Oto niektóre
z kontrowersyjnych komentarzy: Raz w roku jest mo¿e pierwsz¹ w naszej
wspó³czesnej, polskiej literaturze powieci¹ wy³¹cznie i przede wszystkim o kopulacji. Nie o mi³oci, nie o erotyce, nie o uczuciach, ale o parzeniu siê ujêtym
i obrazowanym w jego najbardziej fizycznym stanie. O porno  jak siê obecnie
okrela. Wszystko inne  filozofia, mi³oæ, bo mi³oæ jest równie¿, i to ³adna,
przyroda, afera kryminalna  wszystko to jest w tej powieci dodatkiem do
sprawy g³ównej  do opisów fizycznych stosunków kobiet z mê¿czyznami, traktowanych ca³kowicie naturalistycznie i  jak by to nazwaæ, ¿eby nie byæ le
wychowanym  doæ no doæ ordynarnie. Powieæ jest po prostu ma³o
elegancka23. W innym kontekcie powieæ Nienackiego umieszcza Zdzis³aw
Warski, autor szerokiej jej analizy na ³amach Rzeczywistoci. Nie tylko wskazuje na freudowskie inklinacje autora Skiro³awek, ale udowadnia, ¿e powieæ
niesie bardzo wiele wiedzy na temat zachowañ cz³owieka w dwudziestym wieku, jego podwiadomoci, instynktownych zachowañ. Jest nie tylko podpatrywaniem scen kopulacyjnych, ale tak¿e analiz¹ ludzkich dewiacji, ¿yciowych udrêk
i lêków z przesz³oci. Ciekawie, co trzeba sprawiedliwie przyznaæ, podpowiada
kontekst interpretacyjny do t³a zdarzeñ, bo choæ Nienacki nie mówi wprost
o Mazurach i Warmiakach, u¿ywaj¹c w zamian okreleñ Ba³dowie i Bartowie, to
wiadomo, ¿e chodzi o tê sam¹ spo³ecznoæ, wielonarodow¹, sk³ócon¹ i tragicznie dowiadczon¹ przez wojnê. Jej znaki ci¹gle jeszcze siê pokazuj¹ i dlatego
autor recenzji twierdzi, ¿e powieæ Raz w roku w Skiro³awkach jest potê¿nym
freskiem przedstawiaj¹cym ludzi wród wielu uwarunkowañ historycznych, spo³ecznych i psychicznych. Szczególnym przedmiotem zainteresowañ staje siê ¿ycie wewnêtrzne  w wiadomoci bohaterów nak³adaj¹ siê wspomnienia z okresu
dzieciñstwa, wojny, marzenia, rojenia senne, projekcja upragnionej przysz³oci
b¹d obawy przed jej przewidywanym spe³nieniem24.
22
23
24

MOT: Literatura od pasa w dó³. Gazeta Olsztyñska 1984, nr 47.
H. Weber: Raz w roku? Tu i teraz 1984, nr 14.
Z. Warski: Raz w roku w Skiro³awkach, Rzeczywistoæ 1984, nr 15.
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Dzie³o Nienackiego znalaz³o siê na czele listy najbardziej bulwersuj¹cych
wydarzeñ obyczajowych Polski roku 1984, opublikowanej na ³amach Przegl¹du
Tygodniowego z nastêpuj¹cym komentarzem: Skiro³awki  ksi¹¿ka, jeli nie
tysi¹clecia to przynajmniej kryzysu, spotka³a siê z ¿ywio³owym przyjêciem czytelników i krytyki, staj¹c siê wielkim wydarzeniem nie tylko literackim25. Zacytowano tak¿e fragment z ITD.: Zbigniew Nienacki wyci¹gn¹³ mia³o penisa
i wprowadzi³ go przy pomocy wydawnictwa »Pojezierze« do ch³onnego wnêtrza
literatury polskiej.
Olsztyñskie powieci sensacyjne ³¹czy³o kilka realizowanych konsekwentnie elementów, a mianowicie to samo miejsce akcji  Warmia i Mazury z topografi¹ szczegó³ów oraz t³o historyczne, które czêsto stawa³o siê przestrzeni¹
wyjanienia zagadek. Krymina³y, które powsta³y przed 1989 r., realizuj¹ wspólnie jeszcze jeden praktyczny walor. S¹ dzisiaj ród³em wiedzy o minionej epoce.
Dostarczaj¹ czêsto wielu imponderabiliów, ukazuj¹ drobne niedorzecznoci, które tak bardzo w czasach PRL doskwiera³y na co dzieñ, a by³y stale obecne.
Powieæ sensacyjna sta³a siê ulubionym gatunkiem wspó³czenie tworz¹cego w Olsztynie prozaika, Paw³a Jaszczuka. Za ksi¹¿kê Foresta Umbra otrzyma³
on Nagrodê Wielkiego Kalibru podczas drugiej edycji Festiwalu Kryminalnego
w 2005 r. Jest to krymina³ retro, w stylizacji przedwojennego Lwowa. G³ówny
bohater, Jakub Stern, robi¹cy karierê ogólnopolsk¹ dziennikarz lwowskiego
Kuriera, pojawia siê jako redaktor sensacyjnej kroniki pisma. Powoli traci
rozeznanie co do u¿ytecznoci tradycyjnych norm i wartoci, szukaj¹c w ludzkich tragediach niezdrowej sensacji i stosuj¹c niedozwolone praktyki dziennikarskie. Trzeba przyznaæ, ¿e Foresta Umbra to ciekawa próba eksploracji krymina³u. Stworzona przez Jaszczuka fabu³a nie traci smaku do koñca. Napiêcie,
które skleja ci¹g przyczynowo-skutkowy i chêæ odkrycia sprawcy przez czytelnika, rosn¹ w miarê lektury. I w³anie ta funkcja kompensacji jest najistotniejsza. Zwracaj¹ uwagê ciekawe kreacje postaci, wiarygodnie umotywowane portrety psychologiczne bohaterów.
Poza tym Foresta Umbra to tak¿e powieæ o cz³owieku, który prowadzi
niebezpieczn¹ grê z w³asn¹ to¿samoci¹. Powodowany ambicj¹ i chêci¹ zdobycia s³awy, swoimi gazetowymi komentarzami podpowiada mordercy kolejne
kroki. W ostatecznej z nim konfrontacji daje siê zaw³adn¹æ si³¹ jego perswazji.
Argumenty przestêpcy s¹ na tyle przekonuj¹ce, ¿e dziennikarz dziwi siê w³asnej
biernoci i brakowi dokonañ w tej (zbrodniczej) dziedzinie. Na szczêcie powieæ Jaszczuka nie burzy wiary w cz³owieka i w epilogu czytamy o happy
endzie. Mo¿e te¿ byæ dla rodowitych lwowiaków (i nie tylko) sentymentaln¹
podró¿¹ w czasy ju¿ nieistniej¹ce. Ich pamiêæ siêga do szczegó³ów topograficznych miasta, ulic, zau³ków i innych znacz¹cych miejsc. Lwów jawi siê w ca³ej
25

Przegl¹d Tygodniowy 1984, nr 53.
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typowoci jednego z najwa¿niejszych miast polskich, powraca atmosfera skandali, wypadków politycznych, spo³ecznych i kulturalnych przedwojnia. Przywo³anie okolicznoci zamachu na Gabriela Narutowicza, atmosfery niechêci do
¯ydów oraz rz¹dy Sanacji, polityka Hitlera  oto niektóre tematy i motywy
pojawiaj¹ce siê obok fabu³y.
Pawe³ Jaszczuk ma na swoim koncie tak¿e powieæ pt. Testament Schlichtingera, która czerpie swoje tajemnice z przesz³oci Warmii i Mazur. D³ugowiekowa historia Prus Wschodnich, skomplikowane konflikty obu wojen, pozorny
czas pokoju pomiêdzy nimi oraz lata po 1945 r. kryj¹ wiele mo¿liwoci tworzenia zagadkowych fabu³, oferuj¹ przestrzeñ pe³n¹ ¿ywych, prawdziwych zdarzeñ,
pobudzaj¹ wodze fantazji. Powieæ sensacyjna z regionu Warmii i Mazur mog³aby znaleæ w tej rzeczywistoci interesuj¹ce inspiracje.
Summary
In the history of 20th century literature sensational novels have always sought popularity
despite many commentaries disqualifying its genre and accusing it of being substandard. For
example, after 1989 and next to the rise in the importance of the narrator hero and above the
social-political background there changed the requirement of the form of expression. Genres,
which in literary tradition took an underprivileged position, have become more popular. Their
distinctive qualities are used to make the story more attractive. This has happened to the popular
novel, family novel and also sensational novel
Out of the sphere of Olsztyn literary life, over the course of the decades of post war years,
a picture has emerged of books by several writers who reached for a criminal story as the genre
which apart from the sensational story was supposed to fulfil the regional thread of Warmia and
Mazury. We talk here about Tadeusz Stêpowski and Juliusz Grodziñski. However, only Tadeusz
Ostaszewski developed this section of peripheral literature within the Olsztyn literary circle, which
was very popular among average readers. It seems interesting that the writer gathers extreme notes
of his writings: from applause and endorsement to insults of graphomania and literary double-talk.
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(na materiale ksi¹g s¹dowych wiejskich Jadownik, Maszkienic,
Iwkowej i Uszwi)
Obligations and tributes names in XVI and XVIII centuries
(based on Jadownik, Maszkienic, Iwkowej, Uszwi judiciary  rural books)
Thirty two lexemes have been detail analyzed in the article. They belong to the
words area of obligations and tributes and therefore on its basis can be ascertained what
kind of duties were attributed to Brzesko lands society in XVI and XVIII centuries.
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W niniejszym artykule zostanie omówiona grupa nazw powinnoci i danin,
dostarczaj¹ca wielu informacji na temat rodzajów i wysokoci wiadczeñ, jakimi
byli obci¹¿eni ch³opi  mieszkañcy wsi brzeskiej w XVIXVIII w.
Powinnoci i daniny by³y zwi¹zane ze stosunkami spo³ecznymi panuj¹cymi
na wsi, co znajduje odbicie w ich nazwach, bowiem te treci znaczeniowe dotycz¹ zarówno dzia³alnoci cz³owieka wobec przyrody, kultury, jak i realiów ró¿nych okresów historycznych (Wo³owik 1993, s. 49). Warto dodaæ, ¿e nazwy te
nale¿¹ do najdawniejszej warstwy jêzykowej polszczyzny. S¹ one, obok nazw
miejscowych i osobowych, tymi wyrazami, które najwczeniej pojawiaj¹ siê
w polskich dokumentach redniowiecznych (Zajda 1979, s. 7).
Bazê materia³ow¹ do niniejszych rozwa¿añ stanowi¹ konteksty wyekscerpowane z ksi¹g s¹dowych wiejskich Jadownik (KGJ), Maszkienic (KGM), Iwkowej (KSI) i Uszwi (KSU), opublikowanych w wydawnictwie Starodawne Prawa
Polskiego Pomniki. Zabytki te stanowi¹ jedno z nielicznych róde³ pisanych,
rejestruj¹cych ¿ycie polskiej wsi we wschodniej czêci ziemi krakowskiej.
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W sk³ad omawianej grupy znaczeniowej wchodz¹ nazwy ró¿nego typu
wiadczeñ na rzecz suwerena. Wiele z tych powinnoci i danin, pierwotnie
wiadczonych w naturze lub w robocinie, w miarê rozwoju gospodarki, by³o
zamieniane na wiadczenia pieniê¿ne, co czêsto powiadczaj¹ cytaty z analizowanych zabytków jêzykowych. Umieszczam je jednak w grupie, do jakiej nale¿a³y pierwotnie, o czym wiadczy czêsto etymologia nazwy.
Nazwy te podzieli³am na piêæ mikropól: nazwy ogólne, nazwy powinnoci
i danin pieniê¿nych, nazwy powinnoci i danin wiadczonych w naturze, nazwy
powinnoci i danin wiadczonych w robocinie, nazwy innych powinnoci i danin.
1. Nazwy ogólne
W ksiêgach ziemi brzeskiej wyst¹pi³y nazwy ogólne (hiperonimy): danina
i powinnoæ.
Danina (KSI  1 raz): wed³ug KSI leksem ten jest nazw¹ ogóln¹ wiadczenia uiszczanego zwierzchnoci w pieni¹dzach lub w naturze: [...] Do wszelkich
danin, czynsza i powinnoci równie z innemi ta¿ rola nale¿eæ bêdzie. [ ] (KSI
1777, 7731).
W wiekach rednich wyraz ten prymarnie znaczy³: akt nadania mienia lub
uprawnieñ, sekundarnie: mienie darowane tytu³em wiana lub posagu (Sstp II
24). W póniejszym okresie przyj¹³ znaczenia: 1. a) nale¿noæ uiszczana
zwierzchnoci w pieni¹dzach albo w naturze, podatek, czynsz, b) haracz, trybut; op³ata lennicza; 2. + nadanie, o czym informuje SW I 425. Wspó³czenie
nazwa danina nie funkcjonuje (por. SJPD); nazwa ta nie jest znana gwarom.
Powinnoæ (KSI  1 raz; KSU  4). Nazwa powinnoæ to po prostu obowi¹zek wype³niania przez poddanych ró¿norodnych wiadczeñ wyp³ywaj¹cych
z ich statusu poddañczego (Zajda 1979, s. 164). W tekstach ziemi brzeskiej
leksem powinnoæ wyst¹pi³ w liczbie mnogiej: [...] Którym siê teraz nadaje
drug¹ kondycyj¹, dok³ada siê, aby zawsze ty roli by³ karczmarzem, szynk prowadzi³ w karczmie. Do wszelkich danin, czynsza i powinnoci równie z innemi ta¿
rola nale¿eæ bêdzie. [ ] (KSI 1777, 773); Powinnoci poddanych w Uszwi.
Czynszu p³ac¹ na w. Marcina [...] (KSU 1668, D 2a).
Oto definicje s³ownikowe leksemu powinnoæ: Sstp VI 522 powinnoæ obowi¹zek, koniecznoæ [...]; SXVI XXIX 168181 1) znaczenie tak samo, 2) wiadczenia zwi¹zane z poddañcz¹ pozycj¹ spo³eczn¹; roboty pañszczyniane; SL V
425; Swil II 1168; SW IV 851  852; SJPD VI 1257 powinnoæ hist[oryczne] w
lm. to, co poddany by³ obowi¹zany oddawaæ panu lub robiæ dla pana; KSG IV
310 obowi¹zek.
1

Cyfra pierwsza oznacza rok, druga numer zapiski.
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2. Nazwy powinnoci i danin pieniê¿nych
2.1. Nazwy ogólne
Czynsz (KGJ  3 razy; KGM  1; KSI  8; KSU  8): W analizowanych
zabytkach czynsz to renta pieniê¿na wyp³acana na rzecz pana feudalnego od
roli, zagrody, m³yna; podatek: [...]  Then Simon przerzeczonÿ ma iuss zastepowacz we wssisthkim Iakuba Brzozê striia swego, iako [ ] w czinssu, ospÿe
i w inssych poplathkech nalezaczÿch [...] (KGM 1576, 922); [ ] A jejmoæ pani
Jadwiga Potocka nic tam sobie w tym domu, tak¿e i na tem gruncie wy¿ej
opisanem nie zostawuje ku po¿ytkowi, tak¿e ¿adnego [ ] czynszu i pos³ugi
¿adnej, telko aby rz¹dnie swem trybem szynkowano piwo pañskie i gorza³kê.
[ ] (KSI 1601, 268).
Czynsz jako nazwa daniny w dobie staropolskiej funkcjonowa³ w trzech
znaczeniach: 1) renta pieniê¿na wyp³acana na rzecz pana feudalnego od roli,
zagrody, m³yna [ ], 2) podatek, 3) procent od po¿yczki (Sstp I 425427,
SXVI IV 336338). W dobie redniopolskiej leksem przyj¹³ wartoæ ogóln¹ 
nazwisko powszechne podatków pieniê¿nych (SL I 397); w dobie nowopolskiej czynsz ma znaczenie: op³ata za u¿ytkowanie cudzej nieruchomoci, uiszczana w³acicielowi w okrelonych terminach (SW I 412, SJPD I 1187; GES I
295296); w KSG I 294 podatek.
Pobór (KSI  1 raz): Na terenie ziemi brzeskiej wyraz wystêpuje w ca³ym
omawianym okresie w znaczeniu: podatek, danina pieniê¿na (tu: ksi¹dz ,,siê
dok³ada³ do tego poboru, który sk³ada³a gromada): [ ] Przez tego¿ rugownika
gromada prosi³a jejmoci paniej dzier¿awczyni swej, aby ksi¹dz pleban wed³ug
zwyczaju dawnego do gromady na pobór z³otych cztery przyk³ada³. (KSI 1602
,1603, 283).
W dobie staropolskiej leksem pobór mia³ dwa znaczenia: 1) podatek, danina pieniê¿na o ró¿nej wysokoci [...]; 2) sta³y podatek p³acony przez ch³opów
w wysokoci dwóch groszy od ³anu (Sstp VI 192193, SXVI XXV 106109);
w redniopolskiej za przyj¹³ wartoæ ogóln¹: podatek, danina, czynsz (SL IV
179, Swil II 1039, SW IV 289); dzisiaj wyraz funkcjonuje w jêzyku ogólnym
i w gwarach w znaczeniu powo³anie do wojska (SJPD VI 544, KSG IV 150).
Podatek (KSI  7 razy; KSU  2). W zapiskach nazwa podatek to ogólna
nazwa wiadczenia pieniê¿nego: [ ] A jejmoæ nic tam sobie nie zostawuj¹c
w tym domie, tak¿e na tem groncie wy¿ej opisanym ku po¿ytkowi, tak¿e ¿adnego
podatku ani czynszu i pos³ugi ¿adnej, tylko aby rz¹dnie swym trybem piwo
pañskie, tak¿e i gorza³kê szynkowano. [ ] (KSI 1605, 294).
Nazwê tê uwzglêdnia Sstp VI 229: podatek to wiadczenia pobierane przez
pana lub so³tysa od ch³opów [...]; SXVI XXV 353356 dodaje: obowi¹zkowe
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wiadczenie materialne (zwykle w pieni¹dzach, na rzecz w³asnej w³adzy lub
podbitych na rzecz zwyciêzców, albo przewa¿nie dobrowolna danina na okrelony cel, zw³aszcza na rzecz wi¹tyni i duchowieñstwa); w SL IV 206 czytamy, ¿e podatek to dañ, pobór, myto, c³o, dymowe, czopowe, powo³owszczyzna; Swil II 1052, SW IV 336, SJPD VI 602 tak samo (Zajda 1979 s. 151);
KSG  brak.
Leksem podatek znany jest od staropolszczyzny w znaczeniu prymarnym:
wiadczenia pobierane przez pana lub so³tysa od ch³opów [...]. W póniejszych
wiekach termin ten zmieni³ nieco swoje znaczenie, poniewa¿ funkcjonuje ju¿
jako nazwa wszelkich wiadczeñ pieniê¿nych p³aconych nie tylko przez ch³opów, ale te¿ przez duchowieñstwo i innych obywateli.
Pop³atek (KGJ  2; KGM  2; KSI  2; KSU  1). W poni¿szych kontekstach pop³atek to równie¿ podatek (Zajda 1979, s. 160): [...]  Then Simon
przerzeczonÿ ma iuss zastepowacz we wssisthkim Iakuba Brzozê [ ], iako w robothach na panskie, w czinssu, ospÿe i w inssych poplathkech nalez¹czych [...]
(KGM 1576, 922); [ ] Wszystki poplatki [ ] p³aciæ ma przerzeczony Marcin
Bro¿ek i robiæ etc. To jest praw[u] jawno. (KSI 1582, 10).
Nazwa pop³atek funkcjonuje od staropolszczyzny w znaczeniu: podatek,
op³ata [...] (Sstp VI 395); tak samo SXVI XXVII 278279, SL IV 344, Swil II
1131, SW IV 653; SJPD nie notuje; brak has³a w s³ownikach gwarowych.
Z przedstawionego materia³u s³ownikowego wynika, ¿e pop³atek jako nazwa podatku funkcjonowa³a w jêzyku ogólnym ju¿ w dobie staropolskiej. Wysz³a z u¿ycia w XVII w.  Swil uwzglêdnia to has³o z kwalifikatorem prze[starza³e]. Przez ca³y okres dziejów wyraz ten, synonim wyrazu podatek, nie zmieni³
swej wartoci semantycznej.
2.2. Nazwy szczegó³owe
Dymowe (KSU  1 raz). Konteksty sugeruj¹ nastêpuj¹ce znaczenie dokumentowane przez s³owniki i opracowania historyczne: podatek pobierany od
dymu, tj. od domu, cha³upy [ ] Stan¹wszy pracowity przed prawo uszewskie
imieniem Kasper Wolak i [z] ¿on¹ swoj¹, i z dziatkami swemi, jako zaprzedaje
swoje dziedzictwo, który ani z namowy ¿adnej, ani przymuszenia jakiego, tylko
¿e ciê¿kie czasy nasta³y, nie maj¹c sie czym ¿ywiæ ani ¿onê, ani dzieci, ani
op³aciæ sie tak dymowe, jako i na pog³ówne [ ] (KSU 1732, 1736, 173).
Przez ca³y okres dziejów nazwa ta mia³a wartoæ: podatek pobierany od
dymu, tj. od domu, cha³upy (Sstp II 250  SJPD II 498; Zajda 1979, s. 99;
S³owotwórstwo 1996, s. 346); KSG  brak.
W tekstach spotykamy te¿ wariant s³owotwórczy tej nazwy  podymne.
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Podymne (KSU  1 raz). Nazwa jest powiadczona tylko jeden raz w zapiskach uszewskich i oznacza podatek podymny (Rutkowski 1953, s. 169; GES
IV 51): [ ] Stanawszy oblicznie przed to prawo Rumek Jêdrzej, tak¿e i Sumara
Marcin, który to Rumek Jêdrzej, to jest Lizak, podj¹³ siê wybieraæ podatku
gromadzkiego, to jest podymnego; [ ] (KSU 1702, 152).
Od staropolszczyzny podymne to danina pieniê¿na na rzecz panuj¹cego,
uiszczana od zagrody (domu), czyli dymu (Sstp VI 287; Zajda 1979, s. 155156);
w takim znaczeniu wyraz uwzglêdniaj¹ te¿ pozosta³e s³owniki historyczne
(SXVI XXVI 114, SL IV 257, Swil II 1086, SW IV 442, SJPD VI 762; w gwarach brak tego has³a (KSG).
Kanon (KSU  1 raz). W naszych zabytkach nazwa ta wyst¹pi³a raz i oznacza czynsz, op³atê roczn¹ od gruntu (tu w wysokoci 1 z³otego): P³aci na rok
czynszu [za 13 prêtów] i z ³ojowym z³otych 50, kanonu z³oty 1. [...] (KSU 1668,
D 2c).
Kanon jako nazwa powinnoci dokumentowana jest przez SL II 304305
w znaczeniu: przepisany podatek gruntowy; Swil I 465 tak samo; SW II 234
uszczegó³awia informacje na temat leksemu: czynsz, op³ata roczna, sta³a od
dzier¿aw wieczystych. W innych s³ownikach brak.
Komorne (KSI  1 raz). Z tekstów ziemi brzeskiej nie mo¿na wywnioskowaæ, co znaczy nazwa komorne, wiemy tylko, ile ona wynosi, ale z pewnoci¹
jest to op³ata, czynsz p³acony od wynajêcia komory, tj. mieszkania (Zajda
1979, s. 115): [ ] Naprzód siestrze da³ z³otych 3 wiana, komornego z³otych 8,
co nieboszczyka brata zastêpowa³, co tej rolej dobywa³, da³ z³otych 3 [ ] (KSI
1704, 515).
Nazwa komorne funkcjonowa³a w polszczynie ogólnej od wieków rednich, g³ównie jako czynsz za najem lokalu (Sstp III 322) i w takim te¿ znaczeniu znana jest do dzisiaj w polszczynie ogólnej i w gwarach (SXVI X 512
 SJPD III 871; KSG II 412).
£anowe (KSU  1 raz). Ta nazwa jednego z najdawniejszych podatków wiejskich oznacza w zapisce czynsz, p³acony z ³anu, nale¿ny dworowi: [ ] Matyjas
Paskowicz B³a¿ejowi Tatusikowi wzglêdem sp³acenia dwu rolej Paskowiczowski
prêtów, z których jeden przypad³ mu po ¿onie, a drugi od Jana Paskowicza darowizn¹ otrzyma³, ma daæ z³otych 70 i znowu 5. Item wzglêdem nak³adu w tym roku
na czelad, na ró¿ne insze rozchody ³anowego ten¿e Matyjas Paskowicz pomienionemu Tatusikowi z³otych dwadziecia i dwa; [ ] (KSU 1675, 129).
Nazwê tê uwzglêdniaj¹ Sstp IV 96, SXVI XII 473, SW II 794, SJPD IV 261
w znaczeniu podatek gruntowy od jednego ³anu p³acony przez ch³opów; wyraz
ten nie jest powiadczony w gwarze (KSG  brak).
Analiza s³ownikowa pokazuje, ¿e ów leksem przez okres staropolski, redniopolski i nowopolski mia³ wartoæ znaczeniow¹: czynsz p³acony z ³anu (Zajda 1979,
s. 123). Nazwa wysz³a z u¿ycia w XIX w.  SJPD opatruje j¹ kwalifikatorem daw[ne].
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Najem (KGJ  2 razy; KSU  5). Konteksty wskazuj¹ na znaczenie leksemu
najem jako op³aty pieniê¿nej uiszczanej z pól wziêtych w okrelon¹ dzier¿awê:
[...] Wykupowanie zastaw: Naprzod ten Stanis³aw wykupie³ dwoye stai¹n u Matysa Podgorczyka, s których mu da³ osm grzywyen bez 12 gr. [ ], naymu do
dwora grzywyen 2 y gr. 7 [...] (KGJ 1610, 4883); [ ] Powinnoci. Kmiecie
czynszu z ³anu ca³ego, [ ] p³ac¹ [ ] najmu z osobna [z] zachodniego prêtu po
z³ 1 gr 18 [ ] (KSU 1645, D 1b); [ ] po³owica wsi jedna jednego roku niech
najem p³aci, a druga po³owica drugiego roku, a tak krzywdy mieæ nie bêd¹.
(KSU 1644, 74).
S³owniki ujmuj¹ tê nazwê nastêpuj¹co: Sstp V 4849 1) czasowe u¿ytkowanie czyjej w³asnoci za okrelonym umow¹ wynagrodzeniem, dzier¿awa,
arenda [...], 2) umowa, uk³ad o czasowe u¿ytkowanie, o wydzier¿awienie, 3)
wynagrodzenie za us³ugi lub za u¿ytkowanie czyjej w³asnoci, op³ata za wynajêcie [...], 4) to, co jest przedmiotem umowy; SXVI XV 560561, SL III 238
239, Swil I 715, SW III 77, SJPD IV 1068 tak samo; w gwarze brak takiego
has³a.
Leksem najem, w znaczeniu odnosz¹cym siê do pola wyrazowego nazwy
powinnoci i danin, spotykamy ju¿ w okresie staropolskim. Przez ca³y okres
dziejów nie zmieni³ on swej wartoci semantycznej. W XIX w. jako nazwa
powinnoci przesta³ funkcjonowaæ  Swil, SW, SJPD opatruj¹ go kwalifikatorem prze[starza³e].
Pog³ówne // Pog³owne (KSI  1 raz; KSU  1). Z zapisek brzeskich wynika, ¿e pog³ówne to nazwa podatku p³aconego od osoby: [ ] Znowu da³ ksiêdzu plebanowi z³otych dwadziecia, na pog³owne z³otych trzy; [ ] (KSI 1694,
488); [ ] Kasper Wolak [...] zaprzedaje swoje dziedzictwo, [...] nie maj¹c siê
czym ¿ywiæ ani ¿onê, ani dzieci, ani op³aciæ siê tak dymowe, jako i na pog³ówne,
tedy zaprzedaje wiecznemi czasy Jakubowi Robakowi, alias Zychowi, i ¿onie
jego, i na dziatki jego imieniem Jadze Kuzerównie za summê polsk¹ z³otych 60,
rachuj¹c po groszy 30 [ ] (KSU 1732, 1736, 173).
Termin ten jako danina na rzecz panuj¹cego p³acona od g³owy, tj. od osoby funkcjonowa³ do XVIII w.  ju¿ SW opatruje tê nazwê kwalifikatorem
prze[starza³e] (Lewiñska 2005, s. 39). Warte podkrelenia jest to, ¿e przez ca³y
okres dziejów by³a to nazwa podatku. W okresie staropolskim nazwê tê sprowadzono tak¿e do wartoci odszkodowanie za zabójstwo, a w okresie redniopolskim  podatek nak³adany w dawnej Polsce na ¯ydów, Tatarów, Cyganów za
opiekê prawn¹ (GES IV 5253; Kula 1963, s. 144; Wo³owik 1993, s. 52); brak
has³a w innych s³ownikach jêzyka polskiego i w s³ownikach gwarowych.
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3. Nazwy powinnoci i danin wiadczonych w naturze
Obok op³at pieniê¿nych i robocizny do powinnoci w³ociañskich nale¿a³y
tak¿e daniny w naturze, jak: dziesiêcina, korcowe, ³ojowe, meszne, oprawa,
osep, serowe (tylko takie znajduj¹ siê w analizowanym materiale).
Dziesiêcina (KGJ  1 raz; KSI  1; KSU  6). W naszym materiale leksem
wyst¹pi³ w znaczeniu dziesi¹ta czêæ zbiorów sk³adana jako danina w formie
pieniê¿nej: [...]  Pod actem prawa rugowego Marcin Malenky oswiatszy³ siê
prawu [...] da³em panu woytowy kopê na dziesieczynê, tak¿e na zolnierzow
da³em na staczyiê do gromady zlotych pu³trzecia. [...] (KGJ 1649, 4915); [ ]
Item da³am na kosê z³otych polskich 2, item na pogrzyb ma³ego dzieciêcia z³otych polskich 2, item na dziesiêcinê z³otych polskich 2. [ ] (KSI 1782, 799). W
zapiskach leksem ten wyst¹pi³ te¿ w postaci synonimów ³aciñskich, w dwóch
wariantach: decima // decyma: [...] Do tego piwo jegomoci pana dobrodzieja
swego, aby szynkowa³ i one p³aci³, tak¿e czynsze i decimy wszystkie. [...] (KSU
1620, 3); Decyma. Ta po poddanych nale¿y [...] (KSU 1668, D 2a).
Leksem ten wystêpowa³ ju¿ w staropolszczynie, o czym informuje Sstp II
315316: dziesiêcina to dziesi¹ta czêæ zbiorów sk³adana jako danina; wyraz
w takim znaczeniu funkcjonowa³ w kolejnych wiekach (SXVI VI 431433; SL I
609); Swil I 281: 1) znaczenie tak samo, 2) dziesi¹ta czêæ czegokolwiek, 3)
prow[incjonalne] miara powierzchni rosyjska (diesiatino) = 109, 25 ar; SW I
648, SJPD II 5897588 tak samo; KSG I 433 cytuje za Swil.
Przez ca³y okres dziejów dziesiêcina funkcjonowa³a w znaczeniu dziesi¹ta
czêæ zbiorów sk³adana jako danina. Nazwa ta w jêzyku ogólnym wysz³a z u¿ycia w XIX w. (SJPD notuje j¹ z kwalifikatorem hist[oryczne]), a w zapiskach
wystêpuje w XVII i XVIII w.). Dziesiêcinê znios³y ukazy z lat 18641867 (GES
II 104107; Bieniarzówna 1954, s. 288; Zajda 1979, s. 99100).
Korcowe (KSI  1 raz). Kontekst sugeruje znaczenie jak w SW: op³ata
w m³ynie od ka¿dego korca zmielonego zbo¿a: [ ] Podatek za korcowego
jako do grontu nale¿¹cy possessorowi grontu na potym aplikowany byæ ma. [ ]
(KSI 1777, 774). Z zapiski wynika, ¿e korcowe jako nazwa op³aty (podatku)
istnia³a tylko w XVIII w.
Nazwê tê uwzglêdnia dopiero SW II 473, który podaje, ¿e korcowe to op³ata w m³ynie od ka¿dego korca zmielonego zbo¿a, mlewne; brak has³a w pozosta³ych s³ownikach historycznych i gwarowych.
£ojowe (KSU  2 razy). Mo¿na wnioskowaæ, ¿e ³ojowe to danina na rzecz
dworu w postaci kamienia ³oju (tu sk³adana przez karczmarza) (FalniowskaGradowska 1964, s. 151), zamieniona na op³atê pieniê¿n¹: [ ] Karczma. Na tê
ma przywilej Kli mieszczanin krakowski [ ]; powinien szynkowaæ i inne powinnoci odprawowaæ z karczmarzami, ³ojowego p³aci z³otych 9 groszy 18, a i¿
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nie szynkuje, a ma na to prêtów 13 rolej, postanowiony jest na czynsie. [ ]
(KSU 1668, D 2b).
S³owniki jêzyka polskiego i gwarowe nie uwzglêdniaj¹ nazwy ³ojowe.
Meszne (KSI  5 razy; KGJ  1; KSU  7). W wietle kontekstu meszne to
danina dawana ksiêdzu w postaci ziarna (GES III 201; Bieniarzówna 1954,
s. 291), tu w postaci trzech korcy ¿yta i trzech korcy owsa: [...] przy tim korczy
trzy zyta xiedzu mesnego y owsza korczy trzy [...] (KGJ 1649, 4915); [ ] Meszne tak¿e, czynsze i insze podatki, tak jegomoci jako i ksiêdzu plebanowi ci
bracia oddawaæ bêd¹ powinni. [ ] (KSU 1620, 6).
Nazwê tê jako rodzaj daniny rocznej uiszczanej przez wiernych na rzecz
parafii (zapewne zobowi¹zuj¹cej proboszcza do odprawiania mszy) notuj¹: Sstp
IV 192, SXVI XIII 282, SL III 71, Swil I 648, SW II 926, SJPD IV 576; GES III
201; Wo³owik 1993, s. 51; sporód s³owników gwarowych leksem ten definiuje
KSG III 140 jako dziesiêcina w ogóle, ale nie dochody za odprawianie mszy.
Jak wynika z analizy, leksem meszne zawsze oznacza³ rodzaj daniny rocznej uiszczanej przez wiernych na rzecz parafii.
Osep (KGJ  2 razy; KGM  1). Osep to danina sk³adana przez ch³opów w
zbo¿u, bowiem najcenniejszym produktem sk³adanym dworowi w ramach renty
naturalnej by³o zbo¿e (Rutkowski 1953, s. 214): [ ] Item owsa ospu corcy 1 ½,
da³ za owies Panu do dwora Stacholowego d³ugu z³otych 1 ½. (KGJ 1610,
4883); [...]  Then Simon przerzeczonÿ ma iuss zastêpowacz we wssisthkim
Iakuba Brzozê [ ], iako w robothach na panskie, w czinssu, ospÿe i w inssych
poplathkech nalez¹czÿch [...] (KGM 1576, 922).
Pierwsze informacje o tej nazwie jako daninie zbo¿owej znajdujemy
w Sstp V 638 639: danina roczna wiadczona w zbo¿u (Zajda 1979, s. 143);
to samo znaczenie w pozosta³ych s³ownikach (SXVI XXII 115, SL III 588, Swil
I 926, SW III 840, SJPD V 1116); wed³ug KSG III 465 osep to danina.
Z analizy s³ownikowej wynika, ¿e nazwa ta, zwana powszechnie ospem, nie
zmienia³a swej wartoci znaczeniowej. Wysz³a z u¿ycia w XIX w., SJPD
uwzglêdnia has³o z kwalifikatorem hist[ortyczne]. Jak zaznacza FalniowskaGradowska, w czasach, z których pochodz¹ zapiski, nazwa ta funkcjonowa³a na
pewno na terenie ca³ego województwa krakowskiego (Falniowska-Gradowska
1964, s. 138).
Serowe (KSU  3 razy). Z zapiski uszewskiej wynika, ¿e serowe to czynsz
p³acony jako pieniê¿ny ekwiwalent powinnoci sk³adania w daninie serów (Zajda 1979, s. 179): [ ] Powinnoci poddanych w Uszwi. Czynszu p³ac¹ na w.
Marcina z ³anu groszy 24; serowego powinni dawaæ tak¿e z ka¿dego ³anu groszy
6; [ ] (KSU 1645, D 1b).
Nazwa serowe funkcjonowa³a w jêzyku ogólnym w XVIII w. jako danina
w serze uiszczana przez kmieci, notuje j¹ dopiero SW VI 75; brak has³a w innych s³ownikach, w tym w s³ownikach gwarowych. Jak inne daniny w naturze,
typu dziesiêcina, korcowe, ³ojowe, zosta³a zamieniona na op³atê pieniê¿n¹.

Nazwy powinnoci i danin w XVIXVIII w. ...

73

4. Nazwy powinnoci i danin wiadczonych w robocinie
4.1. Nazwy ogólne
Pos³uga (KSI  3 razy; KSU  1). W ksiêgach ziemi brzeskiej leksem
pos³uga wyst¹pi³ cztery razy i by³ nazw¹ powinnoci (doranie zleconej) wiadczonej na rzecz dworu (Zajda 1979, s. 163164): [ ] Nic tam sobie w tym
domu tak¿e i na tym gruncie wy¿ej opisanym nie zostawuje ku po¿ytkowi ta to
pani Jadwiga Potocka z Giera³towic, tak¿e ¿adnego podatku ani czynszu i pos³ugi ¿adnej, tylko aby rz¹dnie swym trybem szynkowano piwo pañskie i gorza³kê.
[ ] (KSI 1590, 159).
Sporód s³owników historycznych jedynie SXVI XXVIII 3749 zawiera
znaczenie leksemu pos³uga, odnosz¹ce siê do pola wyrazowego nazwy powinnoci i danin: powinnoæ pañszczyniana polegaj¹ca na obowi¹zku wykonywania
doranych zleceñ pana lub dowódcy zamku (która mog³a byæ zamieniona na
okrelon¹ sta³¹ op³atê). Natomiast wszystkie inne s³owniki historyczne zawieraj¹ znaczenie leksemu pos³uga jako przys³uga, us³uga, us³u¿enie, pomoc [...]
Sstp VI 435436; SL IV 377, Swil II 1146, SW IV 746747, SJPD VI 1257 tak
samo; nazwa ta nie zosta³a powiadczona w gwarach w tym znaczeniu (KSG
 brak).
Robocizna (KGJ  1 raz; KSU  3). W zapiskach brzeskich nazwa robocizna to powinnoæ odbywania robót przez ch³opów na rzecz pana, dworu. Leksem ten wyst¹pi³ w zwi¹zku wyrazowym: robocizna pañska, czyli uiszczana na
rzecz pana (SL V 277): [ ] nie powinien zadney roboczyzny panskiey odprawowacz, tylko powynien oddacz Panu czynszu groszy dwanascie na kazdy rok,
na ktorey to zagrodzie nie masz zadnego budynku [ ] (KGJ 1652, 4910).
Definicjê leksemu robocizna zawiera dopiero SL VI 50, wed³ug którego
robocizna to przede wszystkim: robota ciê¿ka i pod³a, a tak¿e pañszczyzna
rêczna; kolejne s³owniki historyczne podaj¹ takie same definicje (Swil II 1356,
SW V 540, SJPD VII 1000); w KSG V 28 robocizna to robota.
W tekstach spotykamy wariant s³owotwórczy tego leksemu  robotne.
Robotne (KSU  1 raz). Z kontekstu wynika, ¿e robotne to czynsz p³acony
przez ch³opów w zamian za powinnoæ odbywania robót na rzecz dworów i zamków (Zajda 1979, s. 174): [ ] Poddani swawolni, którzy by do roboty za
rozkazaniem jegomoci pana starosty przyæ nie chcieli albo oparli sie ze z³oci,
takich ma jegomoæ pan starosta w gromadzie przystojnie a osobliwie karaæ i za
pó³ dnia groszy 3 robotnego wzi¹æ do skarbu ksiêdza jegomoci. [ ] (KSU
1644, 74).
Brak danych s³ownikowych na temat wyrazu robotne.
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Robota na pañskie (KGM  1 raz). wiadczenie to zosta³o zapisane w postaci deskrypcji: robota na pañskie, czyli zapewne praca na rzecz pana, dworu,
póniej zamieniona na op³atê pieniê¿n¹:  Then Simon przerzeczonÿ ma iuss
zastepowacz we wssisthkim Iakuba Brzozê swego, iako w robothach na panskie, w czinssu, ospÿe i w inssych poplathkech nalez¹czych [...] (KGM
1576, 922).
4.2. Nazwy szczegó³owe
Oprawa (KSU  4 razy). Przytoczone konteksty wskazuj¹, ¿e oprawa to
nazwa powinnoci oddawania dworowi w postaci wyprzêdu z lnu lub konopi
dostarczonych przez dwór (Bieniarzówna 1954, s. 292). Jak zaznacza Falniowska-Gradowska, oprawê mo¿na by³o zaliczyæ do powa¿niejszych wiadczeñ i danin rzemios³a i przemys³u wiejskiego na rzecz dworu (Bieniarzówna 1954,
s. 292; Falniowska-Gradowska 1964, s 161): [ ] Bartosz Wnêk, Witek Szczepan. Powinnoæ ich: om ³okci oprawy natrz¹æ; czynszu na rok daæ groszy 12.
[ ] (KSU 1645, D 2c); [ ] Powinnoci. Kmiecie czynszu z ³anu ca³ego, w którym prêtów 12 z serowym i opraw¹ p³ac¹ po z³ 1, owsa po korcy 3 miary
lipnickiej wierzchowato, konopi po kit 4 [ ] (KSU 1668, D 2b). Z zapisek
dowiadujemy siê, ¿e robocizna ta (p. 1), jak i inne, zosta³a zamieniona na op³atê
pieniê¿n¹ (p. 2).
Oprawê spotykamy ju¿ w staropolszczynie w siedmiu znaczeniach czynnociowych (Sstp V 609); dopiero SXVI XXII 3133 (na 10. miejscu) uwzglêdnia
interesuj¹ce nas znaczenie oprawy: rodzaj podatku, a Swil z kwalifikatorem
prze[starza³e] podaje, i¿ oprawa to rodzaj robocizny (5. miejsce); reszta s³owników uwzglêdnia has³o, jednak¿e bez zwi¹zku znaczeniowego z polem wyrazowym nazwy powinnoci i danin; wed³ug KSG III 458 oprawa to powinnoæ bab
(z czasów pañszczyzny) oddawania do dworu przed Wielkanoc¹ wyprzêdu z danego lnu i konopi.
Powaba (KSU  4 razy). Konteksty jasno sugeruj¹, ¿e powaba to obowi¹zkowe odbieranie prócz sta³ych dni pañszczyzny dodatkowych dniówek dla dworu, np. w pracach polowych (wiêtochowski 1947, s. 197; Bieniarzówna 1954,
s. 292): [ ] Ociec kiedy synowi gospodarstwo spuci, od roboty komornego ma
byæ wolen, jednak powaby do siana, oziminy i jarzyny, powinien odrobiæ [ ]
(KSU 1644, 74).
Pierwotnie leksem ten mia³ dwa znaczenia: 1) obowi¹zek wiadczenia robocizny przez ch³opów na rzecz pana w okresie ciê¿szych i pilniejszych robót,
2) wstêp, pocz¹tek zabawy, mo¿e te¿ wezwanie do wspó³udzia³u (Sstp VI 510,
SXVI XXIX 47; KSG IV 306); w póniejszych wiekach zarówno prymarne, jak
i sekundarne znaczenie powaby opatrzone jest w s³ownikach kwalifikatorem
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nieu¿[ywane] (SL IV 416, Swil II 1164, SW IV 834, SJPD VI 1226; wyraz
znany gwarom (KSG VI 306).
Leksem powaba jako nazwa powinnoci by³ znany w jêzyku ogólnym
jedynie w dobie staropolskiej w znaczeniu obowi¹zek wiadczenia robocizny
przez ch³opów na rzecz pana w okresie ciê¿szych i pilniejszych robót.
Stró¿ne // Strozne (KGJ  1 raz; KSU  3). W naszych tekstach nazwa ta
pojawi³a siê cztery razy i oznacza ju¿ rodzaj op³aty sk³adanej jako ekwiwalent
powinnoci odbywania stró¿y (Zajda 1979, s. 189). Pierwotnie by³a to robocizna (pe³nienie stra¿y w grodach  ,,stró¿owanie). Wszystkie konteksty z zanalizowanych zabytków mówi¹ ju¿ o daninie pieniê¿nej: [ ] Naprzod ten Stanis³aw
wykupie³ dwoje stai¹n u Matysa Podgorczyka, s ktorych mu da³ osm grzywien
bez 12 gr. [ ] Item za tegoz Adama stroznego gr. 25 [ ] (KGJ 1610, 4883);
[ ] Powinnoci poddanych w Uszwi. Czynszu p³ac¹ na w. Marcina z ³anu
groszy 24; [ ] stró¿nego powinni dawaæ z ka¿dego domu po groszy 4; [ ]
(KSU 1645, D 1b); [ ] Powinnoci. Jajec z ³anu po 2, stró¿nego gromada p³aci
z³otych 25 groszy 6. [ ] (KSU 1668, D 2b).
S³owniki ujmuj¹ tê nazwê nastêpuj¹co: Sstp VIII 475 powinnoæ pe³nienia
stra¿y w grodzie, rych³o zast¹piona danin¹, wiadczon¹ w naturze lub pieni¹dzach; SL V 477, Swil II 1583, SW VI 462, SJPD VIII 828 tak samo; KSG
 brak.
Z analizy materia³u s³ownikowego wynika, ¿e w jêzyku ogólnym (brak
w gwarach) nazwa stró¿ne jako nazwa powinnoci przez ca³y okres dziejów
nie uleg³a zmianom semantycznym, tak¹ postaæ i wartoæ zachowa³a do XIX w.
(SJPD odnotowuje has³o z kwalifikatorem hist[oryczne]).
5. Nazwy innych powinnoci i danin
W grupie tej umieszczam nazwy op³at, które by³y p³acone, czêsto okazjonalnie, ró¿nym instytucjom i urzêdom, a nie pañstwu czy dworowi.
Pamiêtne (KGM  4 razy): Kontekst wskazuje na znaczenie pamiêtnego
jako op³aty s¹dowej (prawu, s¹dowi): Przed thimze s¹dem gainim stan¹wszy
oblicznie Dorota Michalkowa [...] zeznala przesz plenipotenta swego [...], ze
wziela grziwien moneti i liczbi Polskiey pÿêcz [...] s poczesthku swego, kthori
miala po mathcze sweÿ [...] od Woicziecha Brzozÿ [...] nicz sobye ani pothomkom
swÿm nyezostawui¹cz, [...] na czo then Woicziech Brzoza prawu pamiethne polozyl. (KGM 1573, 902).
Pierwotnie nazwa pamiêtne funkcjonowa³a w dwóch znaczeniach: op³ata
na rzecz s¹du, uiszczana przez stronê wygrywaj¹c¹, pamiêæ, wspomnienie
(Sstp VI 1516); w XVIXVIII w. nazwa ta poszerzy³a swój zakres znaczenio-
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wy i oznacza³a tak¿e op³atê otrzymywan¹ przez sêdziego lub s¹d za os¹dzenie
sprawy albo za wys³uchanie przysiêgi, albo za obowi¹zek pamiêtania treci zapad³ego wyroku (wci¹gniêcie do akt) i wydania w razie potrzeby odpowiedniego
o tym fakcie wiadectwa [...] (SXVI XXIII 7475, Swil II 961, SW IV 28,
SJPD VI 59; GES III 318; w KSG IV 22 czytamy natomiast: pamiêtne »daæ
komu pamiêtne« ukaraæ kogo tak, a¿eby pamiêta³.
Stacyja (KGJ  1 raz; KSI  1; KSU  2). W przedstawionych kontekstach
z XVII w. stacyja wystêpuje w znaczeniu powinnoæ sk³adana (tu: ,,do gromady) na rzecz utrzymania ¿o³nierzy (realizowana w formie czynszu) podczas ich
objazdów po kraju (Rutkowski 1953, s. 3031; 167; Zajda 1979, s. 184): [ ]
Podatki wszelakie panu, ksiêdzu plebanowi meszne i ¿o³nierzom stacyj¹ zarówno
Szymon pomieniony w tym roku ma oddaæ, jako i drugi, który takow¹ po³owicê
trzymaæ bêdzie. [ ] (KSU 1622, 16); [ ] takze da³em panu woytowy kopê na
dziesieczynê, takze na zolnierzow da³em na staczyiê do gromady zlotych pultrzecia. [ ] (KGJ 1649, 4915).
Wyraz notowany ju¿ przez Sstp VIII 392393 w znaczeniach powinnoæ
utrzymania panuj¹cego i jego dworu, urzêdników b¹d dru¿yny w czasie podró¿y po kraju, ci¹¿¹ca na ludnoci wiejskiej, zamieniona z czasem na daninê
w naturze albo na op³atê pieniê¿n¹ [...], a tak¿e ofiary sk³adane przez ¯ydów
w wi¹tyni jerozolimskiej w czasie jej nawiedzenia [...]; Swil II 1555 tak samo
z kwalifikatorem prze[starza³e]; SW VI 377379, SJPD VIII 675676; KSG
 brak.
Leksem ten przez ca³y okres dziejów prymarnie okrela³ powinnoæ utrzymania panuj¹cego i jego dworu [ ] ci¹¿¹ca na ludnoci wiejskiej, zamieniona
z czasem na daninê w naturze albo na op³atê pieniê¿n¹ [...], póniej danina na
utrzymanie przeje¿d¿aj¹cych ¿o³nierzy. Wyszed³ on z u¿ycia w XVIII w. (por.
Swil).
Rêkawiczne (KSU  1 raz). Rêkawiczne oznacza zapewne kwotê p³acon¹
przez nabywcê dodatkowo przy akcie kupna-sprzeda¿y (Sstp): [...] b³ogos³awi¹
Grzegorza W¹sika, który im da³ rêkawiczne, ¿eby pamiêtali ojca zaprzedanie
tego dziedzictwa [...] (KSU 1644, 174).
Nazwa ta odznacza³a siê krótk¹ ¿ywotnoci¹. Sporód s³owników jêzyka polskiego i gwarowych dokumentuj¹ j¹ tylko Sstp VII 461 i Swil II 1354 w znaczeniu: kwota p³acona przez nabywcê dodatkowo przy akcie kupna-sprzeda¿y.
W ksiêgach ziemi brzeskiej, oprócz nazw w postaci struktur syntetycznych,
spotykamy formy opisowe: (op³ata) na kosê (prawdopodobnie chodzi tu o op³atê uiszczan¹ przez ch³opów w zamian za zwolnienie z powinnoci koszenia ³¹k
(nazwa ta u Zajdy wystêpuje w postaci kone (Zajda 1979, s. 116), na pogrzeb
(op³ata), czyli za akt chowania, sk³adania do grobu (KSI 1782, 799), (op³ata)
na ¿o³nierzów, czyli stacyja:  [...] da³em panu woytowy kopê na dziesieczynê,
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takze na zolnierzow da³em na staczyiê do gromady zlotych pu³trzecia. [...] (KGJ
1649, 4915); [ ] Item da³am na kosê z³otych polskich 2, item na pogrzyb
ma³ego dzieciêcia z³otych polskich 2, item na dziesiêcinê z³otych polskich 2. [ ]
(KSI 1782, 799).
W ksiêgach ziemi brzeskiej wyst¹pi³y nastêpuj¹ce nazwy powinnoci i danin: czynsz, danina, dymowe, dziesiêcina, kanon, komorne, korcowe, ³anowe,
³ojowe, meszne, najem, oprawa, osep, pamiêtne, pobór, podatek, podymne, pog³ówne, pop³atek, pos³uga, powaba, powinnoæ, rêkawiczne, robocizna, robotne,
serowe, stacyja, stró¿ne oraz deskrypcje: robota na pañskie, (op³ata) na ¿o³nierzów, na pogrzeb (op³ata), (op³ata) na kosê.
Przedstawione powy¿ej nazwy powinnoci i danin by³y wiernym odzwierciedleniem feudalnych stosunków spo³eczno-gospodarczych. Wraz z postêpuj¹cymi zmianami w ustroju feudalnym, nastêpowa³y te¿ zmiany w formach wiadczeñ na rzecz dworu. W wielu wypadkach mamy do czynienia z zamian¹ danin
pierwotnie uiszczanych w naturze, zró¿nicowanych specyfik¹ lokalnej naturalnej
gospodarki, na czynszowe (Rutkowski 1953, s. 105; Zajda 1979, s. 212). Z tym
zjawiskiem ³¹czy siê fakt, ¿e zanika³y jedne, a pojawia³y siê inne.
Po zmianie ustroju gospodarczego i spo³ecznego (w wyniku zniesienia
pañszczyzny) definitywnie wysz³y z u¿ycia szczegó³owe nazwy powinnoci i danin, a zosta³y tylko nazwy ogólne, jak czynsz, podatek, powinnoæ, czêsto przyjmuj¹c now¹ wartoæ semantyczn¹.
W zgromadzonym materiale nazwy powinnoci i danin w wiêkszoci s¹
wyrazami rodzimymi. Obc¹ etymologiê maj¹ cztery nazwy: z jêzyka niemieckiego pochodzi nazwa czynsz (BSE 82), z jêzyka czeskiego pop³atek (Zajda 1979,
s. 82), kanon i stacyja z jêzyka ³aciñskiego (BSE 216, 512).
Nazwy szczegó³owe powinnoci i danin s¹ derywatami od wyrazów nazywaj¹cych: miary objêtoci i naczynia, w których sk³adano daniny: korcowe, przedmiot op³aty: dymowe, ³anowe, komorne, najem, podymne, pog³ówne, stacyja,
stró¿ne, formê realizacyjn¹ powinnoci: dziesiêcina, ³ojowe, oprawa, osep, serowe,
cel i przeznaczenie daniny: meszne, pamiêtne, niejasn¹ etymologiê ma powaba.
Nazwy te nie s¹ jednolite s³owotwórczo. Niektóre z nich by³y leksemami
utworzonymi od ró¿nych podstaw przez formanty: -izna (robocizna), -ina (danina,
dziesiêcina), -ek (podatek), -oæ (powinnoæ), -ø (czynsz, osep, najem, pobór).
Oprawa, pos³uga, powaba powsta³y od podstaw werbalnych z formantem -a, nale¿¹ do grupy rzeczowników utworzonych w drodze zmiany paradygmatu z czasownikowego na rzeczownikowy (Zajda 1979; S³owotwórstwo 1996). Mamy tu tak¿e
grupê zsubstantywizowanych przymiotników rodzaju nijakiego, powsta³ych za pomoc¹ formantów: -ne (komorne, meszne, pamiêtne, pog³ówne, podymne, rêkawiczne, robotne, stró¿ne) i -owe (dymowe, korcowe, ³anowe, serowe) (Jod³owski 1971,
s. 187; Grzegorczykowa 1979, s. 247248; O¿d¿yñski 2001, s. 147).
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Wyst¹pi³y tu tak¿e dwie pary wariantów s³owotwórczych: dymowe  podymne, robocizna  robotne.
Frekwencja nazw jest nastêpuj¹ca: czynsz  20 razy, meszne  13, podatek 
9, dziesiêcina  8, najem, pop³atek  7, powinnoæ  5; oprawa, pamiêtne,
pos³uga, powaba, robocizna, stacyja, stró¿ne  4, osep, serowe  3, ³ojowe  2,
jednorazowo pojawi³y siê tylko: danina, dymowe, kanon, komorne, korcowe,
³anowe, pobór, podymne, pog³ówne, rêkawiczne, robota na pañskie, robotne.
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Summary
Thirty two names of the duties and tributes have been hereby considered. Jadownik, Maszkienic, Iwkowej and Uszwi judiciary-rural books were used as a lingual material which are being
treated as Polish regional Monuments of Brzesko land in XVI and XVIII centuries.
These names are part of five word-groups: general names, obligations and money tributes
names, obligations and tributes names provided in kind, obligations and tributes provided in
labour, as well as names of other obligations and tributes.
With regard to their structure, they are not uniform. Some of them were lexemes created from
various rudiments to formatives: -izna (robocizna), -ina (danina, dziesiêcina), -ek (podatek), -oæ
(powinnoæ), -ø (osep, najem, pobór). Words such as oprawa, pos³uga, powaba were created form
verbal rudiments with -a formative. They belong to the group of nouns which were created on the
way to paradigms change form verbal into substantival. There is also a group of so called
,,zsubstantywizowany neuter adjectives. These adjectives were created by means of certain formatives. For example -ne formative (komorne, meszne, pamiêtne, podymne, pog³ówne, rêkawiczne,
robotne, stró¿ne) and -owe formative (dymowe, korcowe, ³anowe, serowe).
In the gathered material most obligations and tributes names are indigenous words. Four
words: czynsz, pop³atek, kanon and stacyja have foreign etymology.
The gathered vocabulary gives interesting depiction of the previous regions and its socialeconomic relations.
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Rzeczywistoæ i szelest papieru.
Paradoksy Wis³awy Szymborskiej i Ewy Lipskiej
Reality and the rustle of paper.
The paradoxes of Wislawa Szymborska and Ewa Lipska
Szymborska and Lipska define art as a peculiar annexe to reality  extratextual
concrete reality is simultaneously the source and a target point of a poem, negating
traditional text and context opposition. There still remains the awareness of radical border between empiricism and language sphere.
S³owa kluczowe: poetycki mimetyzm, empiria, autotelicznoæ dzie³a
Key words:
poetic mimetism, empiricism, autotelism of work of literature

Jest wiêc taki wiat,
nad którym los sprawujê niezale¿ny?
Czas, który wi¹¿ê ³añcuchami znaków?
Istnienie na mój rozkaz nieustanne?1

Przytoczone wy¿ej pytania Wis³awa Szymborska stawia³a w wierszu Radoæ
pisania, w tomie Sto pociech z 1967 r. Ewa Lipska ju¿ w pierwszym zbiorze
Wierszy zamieci³a tekst Mogê, w którym wyznaje:
Wymylaæ mogê wszystko od pocz¹tku.
Mam tê mo¿liwoæ: wy¿ynn¹ prowincjê
czyli Wyobraniê [ ]
Mogê byæ sob¹ i sterowaæ noc¹
1

W. Szymborska: Wiersze wybrane. Wybór i uk³ad Autorki. Kraków 2000, s. 114. Wszystkie
cytaty z wierszy Szymborskiej pochodz¹ z tego wyboru, sygnowanego W.w., oraz tomików: Chwila. Kraków 2002; Dwukropek. Kraków 2005; Tutaj. Kraków 2009 i nie bêd¹ sygnowane odrêbnymi
przypisami.
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by siê w nietrwa³e nie zapuszczaæ l¹dy
i pustej doby nie trzymaæ w ramionach2

Z perspektywy dzisiejszego ogl¹du, obfitego ju¿ dorobku artystycznego,
w³anie ten utwór, nie za g³ony wiersz My, wydaje siê bardziej adekwatnie
okrelaæ poetyckie credo artystki, co zauwa¿aj¹ krytycy, zajmuj¹cy siê jej póniejsz¹ twórczoci¹3. Wczeniej, mo¿e nadmiernie eksponowany, manifest My
sytuowa³ poezjê Lipskiej w pokoleniowym kontekcie Nowej Fali, za uwzglêdnienie tekstu Mogê, jako wiadectwa poetyckiej samowiadomoci, prowadzi do
odczytania indywidualnego idiomu twórczego artystki.
Radoæ pisania Szymborskiej i wy¿ynna prowincja wyobrani Lipskiej
ustawiaj¹ obie krakowskie artystki niejako w opozycji wobec dominuj¹cych
wspó³czenie postaw rozchwiania poetyckiej to¿samoci, formu³owania programów poetyki negatywnej, akcentowania problemów niewyra¿alnoci s³owa
i w¹tpliwego statusu uprawianej profesji4. Inna rzecz, ¿e akty negacji okazuj¹
siê bardzo twórcze i mo¿na na nich konstruowaæ rozleg³e, znacz¹ce artystycznie
2 E. Lipska: Godziny poza godzinami. Warszawa 1998, s. 15. Wiersze Ewy Lipskiej cytujê za:
Godziny poza Godzinami. Warszawa 1998; 1999. Kraków 1999; Drzazga. Kraków 2006; Gdzie
indziej. Kraków 2005; Ja. Kraków 2003; Pomarañcza Newtona. Kraków 2007.
3 K. Lisowski zauwa¿a: Utwór ten [My  L.H.] zdystansowa³ nies³usznie inne teksty z Wierszy; dopiero nowe motywy, w¹tki, krystalizuj¹ce siê wyraniej w nastêpnych ksi¹¿kach, ka¿¹ sprawiedliwiej spojrzeæ na Wiersze i kolejny utwór »programowy«, umieszczony w nich przez poetkê  wiersz Mogê. To w³anie Mogê  z perspektywy nastêpnych, pe³niejszych odczytañ jej
twórczoci  zapowiada »w³aciw¹« Lipsk¹, jej utwory wci¹¿ pe³ne inwencji, wyobrani, zaskakuj¹cych paradoksów, puent, zadziwiaj¹cych metafor   tego¿: Historie osobiste (o liryce Ewy
Lipskiej). [W:] E. Lipska: Wspólnicy zielonego wiatraczka. Lekcja literatury z Krzysztofem Lisowskim. Kraków 1996, s. 6. Jeszcze dobitniej formu³uje swój pogl¹d, odnonie nadmiernego eksponowania, uznawanego za manifest pokoleniowy wiersza My P. £uszczykiewicz: S¹ w twórczoci
poetów wiersze-zmory, napisane kiedy u progu debiutu, napisane zreszt¹ dobrze i w najlepszej
wierze, a przeladuj¹ce ich póniej przez ca³e niemal ¿ycie artystyczne. Takim tekstem w przypadku Ewy Lipskiej jest s³ynne, antologiczne ju¿ wyznanie, które otwiera³o jej pierwszy tomik poetycki, Wiersze z 1967 roku  ten¿e: Po balu (Eseje o literaturze polskiej. Warszawa 1997, s. 167.
4 Niewyra¿alnoæ sta³a siê przedmiotem szerokiej refleksji literaturoznawczej. Przyk³adem
mo¿e byæ tu obszerny tom referatów z konferencji zorganizowanej przez IBL Literatura wobec
niewyra¿alnego. Red. W. Bolecki i E. Kuma. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. LXXIX. Warszawa 1998. Zagadnienie jest rozpatrywane w wielu ujêciach i kontekstach:
niewyra¿alnoæ jako problem poetyki (jêzyk, retoryka przemilczeñ, tabu, konwencje); niewyra¿alnoæ jako problem historycznoliteracki (za³o¿enia pr¹dów i programów) oraz rozmaite granice wyra¿alnoci i niewyra¿alnoci (np. filozoficzne, estetyczne czy socjologiczne) (s. II). Wród referatów omawiaj¹cych tê problematykê na przyk³adach literackich znalaz³ siê tekst Doroty Wojdy
powiêcony Szymborskiej. Autorka eksponuje w nim relacje miêdzy jêzykiem i milczeniem, akcentuj¹c ich komplementarnoæ w strukturze wiersza: s³owo i cisza wzajemnie siê dope³niaj¹, objaniaj¹ czy wrêcz gwarantuj¹ swoje istnienie  tej¿e: Spisane na wodzie Babel Przemilczenie
a strategie retoryczne Wis³awy Szymborskiej. Ibidem, s. 279. Por. tak¿e tej autorki: Milczenie s³owa. O poezji Wis³awy Szymborskiej. Kraków 1996. Milczenie w wierszu Szymborskiej nie jest
efektem bezradnoci wobec jêzyka jako sposobu wyra¿ania rzeczywistoci, a raczej wpisuje siê
w jej strategiê liryczn¹, charakterystyczn¹ dla jej stylu retorykê.
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i intelektualnie dzie³o, by wskazaæ tu przyk³ad najbardziej wyrazisty  Tadeusza
Ró¿ewicza. Poetyki negatywne prowadz¹ do powtarzanych orzeczeñ o niekoniecznoci poezji, i kwestionowania roli poety. Dla Szymborskiej i Lipskiej
poezja jest oczywistoci¹, pisanie czynnoci¹ naturaln¹, niewymagaj¹c¹ nieustannego t³umaczenia i usprawiedliwiania.
Autotematyczna refleksja nad aktem twórczym, u wielu artystów stanowi¹ca
zasadniczy temat, pojawia siê u nich rzadko i raczej w konwencji humorystycznej. Szymborska metaforyzuje kondycjê poety w wiecie jako pewnego dziwactwa  jak lataj¹ce ryby czy dziobak mlekiem karmi¹cy pisklêta  przekroczenia praw ewolucji: A najlepsze jest to, / ¿e przeoczy³a moment, kiedy
pojawi³ siê ssak / z cudownie upierzon¹ watermanem rêk¹ (W.w., s. 144).
W wierszu Pochwa³a siostry czytamy:
Moja siostra nie pisze wierszy
i chyba ju¿ nie zacznie nagle pisaæ wierszy.
[ ]
W szufladach mojej siostry nie ma dawnych wierszy
ani w torebce napisanych wie¿o.
A kiedy siostra zaprasza na obiad,
to wiem, ¿e nie w zamiarze czytania mi wierszy,
jej zupy s¹ wyborne bez premedytacji,
a kawa nie rozlewa siê na rêkopisy
(W.w., s. 217)

Poezja to fanaberia, co naddanego m¹c¹cego porz¹dek zwyczajnego ¿ycia,
czasami terroryzuj¹cego otoczenie. Nie celebruje twórczego rzemios³a, uwzniolaj¹c je powo³aniem czy natchnieniem: byæ poet¹, / mieæ wyrok na ciê¿kie
norwidy; autoironicznie pow¹tpiewa te¿ w efekty poetyckich usi³owañ: demonstrowaæ wiatu / przysz³¹ lekturê szkoln¹  w najszczêliwszym razie  O Muzo.
O Pegazie, / aniele koñski (W.w., s. 92). Trudno oczywicie serio traktowaæ tak
nonszalanckie marginalizowanie poezji przez artystkê, która pisze wiersze ju¿ od
przesz³o szeædziesiêciu lat, starannie cyzeluj¹c ka¿dy pojedynczy wiersz, wa¿¹c
ka¿de s³owo. Autoironia jest tu raczej wiadectwem dystansu wobec siebie,
absolutnym brakiem sk³onnoci do egocentryzmu, czêsto kojarzonego z poetyck¹ profesj¹. Odrzuca zarówno dawne konwencje demonizuj¹ce rolê poezji i poety, jak i wspó³czesne pozy, akcentuj¹ce negatywnoæ, bezradnoæ s³owa.
W dowcipnym epitafium, które skomponowa³a sobie ju¿ pó³ wieku temu,
pisze: Tu le¿y starowiecka jak przecinek / autorka paru wierszy. Wieczny
odpoczynek / raczy³a daæ jej ziemia, pomimo ¿e trup / nie nale¿a³ do ¿adnej
z literackich grup (W.w., s. 93). Starowieckoæ nale¿a³oby uj¹æ w cudzys³ów, nawet je¿eli autorka tak sytuuje swoj¹ postawê, to z ca³¹ pewnoci¹ odczucie czytelnicze jest inne. Zarówno prezentowany w wierszach ogl¹d rzeczywi-
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stoci, jak i poetyckie rodki ekspresji jej obrazu, cechuje odkrywczoæ, wspó³brzmienie z dylematami wspó³czesnego wiata. Jest w tym okreleniu trochê
kokieterii, ale i podkrelenie odrêbnoci artystki, która nie stawia na pierwszym
miejscu d¹¿enia do oryginalnoci, czêsto rozumianej jako zasadnicze kryterium
wartociowania. Oryginalnoæ nie jest u niej celem samym w sobie, rodzi siê
niejako samorzutnie, nie za w polemicznym dyskursie z zastanymi konwencjami, a rozpoznawalny idiom poetycki wynika z bardzo indywidualnego spojrzenia na rzeczywistoæ, wnikliwej obserwacji, dostrzegania paradoksów wpisanych w przygodnoæ otaczaj¹cego nas wiata i ludzkiej kondycji. Szkolna
recepcja wierszy ustawi³a jej pozycjê jako poetki codziennoci i wielkich pytañ
filozoficznych. Jest to co prawda uproszczony i skonwencjonalizowany wizerunek, ale niepozbawiony s³usznoci, skoro sama twierdzi: Nie miej mi za z³e,
mowo, ¿e po¿yczam patetycznych s³ów, / a potem trudu dok³adam, ¿eby wyda³y
siê lekkie (W.w., s. 195)5. Ta mieszanka tonu serio i dowcipnej lekkoci stanowi o indywidualnym stylu poetyckiego bycia Szymborskiej, przynosi te¿ radoæ
czytania, jak zatytu³owano zbiór powiêconych jej szkiców6.
Podobnie jak Wis³awa Szymborska, tak i Ewa Lipska jest odczytywana jako
przypadek niezale¿ny: Twórczoæ Ewy Lipskiej jest w polskiej poezji wspó³czesnej tym, czym ablativus absolutus w klasycznej ³aciñskiej sk³adni  jest mianowicie przypadkiem niezale¿nym  jak twierdzi Piotr £uszczykiewicz7. W recenzjach jej pierwszych tomów poetyckich akcentowano generacyjn¹ przynale¿noæ do Nowej Fali, ale w prezentowanej dykcji dopatrywano siê pokrewieñstwa,
ze starsz¹ o pokolenie, Wis³aw¹ Szymborsk¹. Jest to jednak powinowactwo szczególne  rozpoznawalny styl Lipskiej, kszta³tuj¹cy ju¿ jej pierwszy tomik z 1967 r.,
znajduje najdalej id¹c¹ analogiê w póniejszym nieco Wszelkim wypadku (1972)
Wis³awy Szymborskiej  nie mo¿na tu zatem mówiæ o estetycznej inspiracji8.
5 Jerzy Kwiatkowski w przedmowie do wydanego w 1977 r. wyboru jej Poezji pisa³: Tak
wiêc, Szymborska ukrywa g³êbsze, filozoficzne dno swoich wierszy. Udaje, ¿e pisze o sprawach
codziennych. Ukrywa kunszt. Udaje, ¿e pisanie wierszy to sprawa dziecinnie ³atwa. Ukrywa wreszcie  tragiczny, gorzki sens swojej poezji. Udaje, ¿e niczym znowu tak bardzo siê nie przejmuje
 przedruk w tego¿: Magia poezji O poetach polskich XX wieku). Wybór M. Podraza-Kwiatkowska
i A. £ebkowska. Pos³owie M. Stala. Kraków 1997, s. 141).
6 Radoæ czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Red. J. Illg Kraków 1996. Wersj¹
zmodyfikowan¹ pos³u¿y³ siê Gerhard Bauer: Radoæ pytania. Wiersze Wis³awy Szymborskiej. Przek³ad £. Musia³. Wstêp A. Woldan. Kraków 2007.
7 P. £uszczykiewicz: Po balu (Eseje o literaturze polskiej). Warszawa 1997, s. 165.
8 Tê rozbie¿noæ w czasie zauwa¿y³ Tadeusz Nyczek, który akcentuje ich wzajemn¹ zale¿noæ
jako w pe³ni twórcz¹ (Spalony dom (o poezji Ewy Lipskiej). Twórczoæ 1974, nr 9, s. 8289).
Podobnym tropem zmierza, powo³uj¹c siê te¿ na rozpoznanie Nyczka, Krzysztof Skibski w ksi¹¿ce
powiêconej analizie jêzyka poetyckiego Lipskiej. Jednoczenie podkrela, ¿e ju¿ kolejne tomiki obu
poetek dowiod³y specyficznego rozgraniczenia miêdzy dyskursywnoci¹, intelektualnym wyrafinowaniem Szymborskiej i obrazowym, plastycznym paradoksem Lipskiej [ ] Zarysowana na pocz¹tku dyferencjacja z biegiem czasu rozrasta³a siê, by dzi teksty obu poetek (wci¹¿ jakby podobne) by³y nie do
pomylenia  tego¿: Antropologia wierszem. Jêzyk poetycki Ewy Lipskiej. Poznañ 2008, s. 1920.
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Poetyki obu artystek, zreszt¹ prywatnie od dawna zaprzyjanionych ze sob¹,
kszta³towa³y siê jako przypadki niezale¿ne, natomiast ³¹czy je na pewno podobne spojrzenie na swoj¹ profesjê, nacechowane dystansem, choæ niemarginalizuj¹ce roli lirycznego przekazu.
Autorka debiutanckiego manifestu My, dwadziecia lat póniej, w wierszu
My 1998, konfrontuje dawne aspiracje i twórcze nadzieje z radykalnie zmienion¹ ju¿ rzeczywistoci¹, z nowym, praktycznym pokoleniem, wzywanym na
swój pojedynek s³ów: Patrz¹ na nas uwa¿nie / jak na przelatuj¹cych klasyków / których skrzyd³a trzaskaj¹ anio³ami (1999, s. 17)9. W innym miejscu,
odwo³uj¹c siê do lokomocyjnej metaforyki, pisze: A ja / holowana przez zdyszan¹ ciê¿arówkê / macham do was testamentem / w którym zapisujê wam /
/ zapasow¹ rzeczywistoæ (Drzazga, s. 23). Podobnie jak Szymborska akcentuje
swoj¹ nieprzystawalnoæ do rytmu czasu, starowieckoæ i jest, dodaæ trzeba,
w tym miejscu równie nieprzekonuj¹ca. Trudno uwierzyæ artystce, która z tak¹
swobod¹ porusza siê w wirtualnym wiecie komputerowej przestrzeni, sprawnie
operuje w wierszach jej jêzykowymi kodami, poetycko oswaja wszelkie technologiczne nowinki, ¿e faktycznie czuje siê wyobcowana w nowoczesnej, czy nawet ponowoczesnej rzeczywistoci. Outsiderskie gesty s¹ tu raczej autoironicznie kreowan¹ poz¹ ni¿ wyznacznikiem autentycznego samopoczucia, raczej
wyrazem dystansu, zarówno wobec romantycznego paradygmatu twórczego,
a tak¿e wspó³czesnych udrêczeñ poezj¹ niemo¿liw¹. Romantyczna angelologia (skrzyd³a trzaskaj¹ anio³ami) ulega przekszta³ceniu we wspó³czesn¹ ornitologiê. Warto w tym miejscu przytoczyæ w ca³oci dowcipny wiersz Do ptaka,
oparty na koncepcie wywiedzionym z ca³kowicie zleksykalizowanej metafory:
Mówiê do ptaka:
Muszê lecieæ.
Ptak macha do mnie
instrukcj¹ obs³ugi.
(Drzazga, s. 25)

W wywiadzie, jakiego udzieli³a Wysokim Obcasom, na pytanie o radoæ
pisania, sugeruj¹ce w podtekcie powinowactwo z Szymborsk¹, odpowiada:
Powtarzam czêsto, ¿e pisanie jest »najpowa¿niejsz¹ anegdot¹« mojego ¿ycia.
9 Na marginesie warto przytoczyæ podobnie brzmi¹c¹ ostatni¹ strofê angelologicznego wiersza
Szymborskiej:

Omielam siê przypuszczaæ,
¯e klaszcz¹ skrzyd³ami
A z ich oczu sp³ywaj¹ ³zy
Przynajmniej miechu (W.w., s. 313).
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I co w tym jest. Nie nazwa³abym tego »radoci¹«, poniewa¿ proces tworzenia
jest trudny i czêsto niewdziêczny. Czasami jestemy skazani na »ciê¿kie Norwidy«10. Natomiast we Wstêpie do wyboru swoich wierszy sama sobie zadaje
pytanie: Pycha to czy pokora? Zuchwa³a wiadomoæ, ¿e ma siê jeszcze co do
dodania, kilka zdumionych s³ów zaledwie  (Godziny, s. 8).
Zarówno Lipska, jak i Szymborska, definiuj¹ sztukê jako swoisty aneks do
rzeczywistoci. Szymborska próbuje sprostaæ wielkiej liczbie ¿yæ w trzech
wymiarach, / w przestrzeni nielirycznej i nieretorycznej, / z prawdziwym, bo
ruchomym horyzontem (W.w, s. 202); wiersz Lipskiej potajemnie skanuje
wiat, aparatem cyfrowym zapisuje naturalnej wielkoci ¿ycie. Pozatekstowy konkret jest ród³em i jednoczenie docelowym punktem wiersza. W perspektywie teoretycznoliterackiej Ryszard Nycz ujmuje problem jako poszerzenie
i modyfikacjê intertekstualnoci dzie³a: Tak ujmowana intertekstualnoæ uniemo¿liwia wiêc podtrzymywanie tradycyjnych dychotomii w ich dotychczasowych postaciach: tekstu i kontekstu, porz¹dków: wewn¹trzliterackiego i zewn¹trzliterackiego, literatury i rzeczywistoci11.
Horyzonty artystyczne omawianych tu poetyk wpisuj¹ siê w nurt literatury
obiektywistycznej, gdyby pójæ dalej ladem koncepcji literaturoznawczych
Nycza, prezentowanych ju¿ w innym miejscu. Umieszcza on nowoczesn¹ literaturê w mimetycznej perspektywie, podkrelaj¹c jednoczenie ekscentrycznoæ
metodologicznego za³o¿enia, skoro ró¿ne kierunki awangardowych orientacji
zasadza³y siê na kwestionowaniu referencyjnoci jêzyka literackiego wobec empirii: A ekscentrycznym  gdyby, wzi¹wszy pod uwagê artystyczne programy
autonomii literatury i autotelicznoci dzie³a [ ] praktyka literacka tym ideologicznym proklamacjom przeczy, dokumentuj¹c faktycznie ca³kiem sumienne
wywi¹zywanie siê najbardziej nawet awangardowych dzie³ z powinnoci mimetycznych12.
W wiecie, w którym nic nie jest pewne  odwo³uj¹c siê do jednego
z preferowanych przez krytykê cytatów, traktowanych te¿ jako klucz interpretacyjny do twórczoci Ewy Lipskiej13  a pod tym rozpoznaniem podpisuje siê
10 Olnienia w nocy s¹ najmniej praktyczne. Z Ew¹ Lipsk¹ rozmawia Jaros³aw Miko³ajewski.
Wysokie Obcasy 2004 z 9 padziernika.
11 R. Nycz: Tekstowy wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000, s.109.
12 R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistoci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze
polskiej. Kraków 2001, s. 6.
13 Taki tytu³ nosi m.in. zbiór materia³ów z sesji powiêconej jej poezji (Nic nie jest pewne.
O twórczoci Ewy Lipskiej. Red. A. Morawiec i B. Wolska. £ód 2005). W innym ujêciu gra tym
orzeczeniem A. Poprawa: Ale jest pewnoæ, ¿e to Lipska. Odra 2004, nr 4, s. 36. Wiersze tej
autorki zawieraj¹ wiele b³yskotliwych aforyzmów, wrêcz podsuwaj¹c krytykom ich interpretacyjne
wykorzystywanie. Najczêciej bywa eksponowany cytat: Lêkaæ nale¿y siê odwa¿nie  przywo³any m.in. w tytule szkicu J. Kwiatkowskiego: Lêkaæ nale¿y siê odwa¿nie. [W:] Magia poezji,
s. 346349.
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wielokrotnie tak¿e Wis³awa Szymborska, jedyn¹ szans¹ zakotwiczenia staje siê
uczestnictwo w powtarzalnoci rytua³ów dnia powszedniego, docenienie oferowanych przez realn¹ rzeczywistoæ drobin bytu  mówi¹c jêzykiem g³onego
eseju Jolanty Brach-Czainy14. Gdyby nie przeczy³a temu konfrontacja dat wydañ
tomików poetyckich i ksi¹¿ki Szczeliny istnienia, mo¿na by stawiaæ tezê o zapo¿yczeniu od niej jêzyka i horyzontów rozpoznawania istoty bytu. Szymborska,
w wierszu rejestruj¹cym pozornie b³ahe przedmioty i sytuacje, wyznaje: Na
taki widok zawsze opuszcza mnie pewnoæ, / ¿e to co wa¿ne / wa¿niejsze jest od
niewa¿nego (W.w., s. 288). U Lipskiej poezja szuka dla siebie miejsca w nieszczelnej rzeczywistoci, a okruszek kruchego ciasta ze liwkami. / Maleñka
czcionka czu³oci (Gdzie indziej, s. 15) móg³by byæ poetyckim równowa¿nikiem owej dojrza³ej wini, bêd¹cej egzystencjalnym obiektem, mow¹
bytu. Zdaniem eseistki, poetycki s³uch wyprzedza filozoficzne rozpoznanie:
Mylê, ¿e gdy filozofowie mówi¹ z rozpacz¹ o milczeniu bytu, wynika to z niezrozumienia mowy bytu, który nie zwraca siê do nas jako ca³oæ, lecz poprzez
konkret egzystencjalny, drobiny znacz¹ce. [ ] A ¿e filozofowie oci¹gaj¹ siê to
nie wina poetów. I choæ wszystko mo¿e staæ siê przedmiotem egzystencjalnym,
nieczêsto to siê zdarza. Pewnie z tej przyczyny, ¿e zawarty w bycie sens jest
jednak s³abo czytelny i rzadko narzuca siê z pe³n¹ oczywistoci¹, ale te¿ i my nie
jestemy doæ uwa¿ni15.

Szczeliny istnienia kongenialnie ³¹cz¹ poetyck¹ intuicjê i precyzyjny dyskurs filozoficzny, za liryka, nie rezygnuj¹c z w³aciwego sobie jêzyka, inn¹
drog¹, poprzez szczególny rodzaj wra¿liwoci dociera do zasadniczych pytañ
natury filozoficznej. Wa¿ne jest, by nie przeoczyæ owych drobin bytu, zachowaæ
uwa¿noæ spojrzenia. W tomiku Szymborskiej Dwukropek odnajdujemy
wiersz Nieuwaga:
le sprawowa³am siê wczoraj w kosmosie.
Prze¿y³am ca³a dobê nie pytaj¹c o nic,
Nie dziwi¹c siê niczemu.
Wykonywa³am czynnoci codzienne,
jakby to by³o wszystko, co powinnam.
[ ]
Kosmiczny savoir-vivre
choæ milczy na nasz temat,
to jednak czego od nas siê domaga:
trochê uwagi, kilku zdañ z Pascala
14
15

J. Brach-Czaina: Szczeliny istnienia. Kraków 2006.
Ibidem, s. 8 i 14.
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i zdumionego udzia³u w tej grze
o regu³ach nieznanych
(Dwukropek, s. 3334)

Przeoczenie drobin bytu jest karygodnym zaniedbaniem, strat¹, skazaniem
siebie na nieistnienie, jak w wierszu Dnia 16 maja 1973 roku, o zagubionym
w pamiêci dniu, którego ju¿ nie da siê odzyskaæ  L¿ej by mi by³o myleæ, / ¿e
umar³am na krótko, / ni¿ ¿e nic nie pamiêtam / choæ ¿y³am bez przerwy (W.w.,
s. 308). Konkretom codziennej egzystencji nale¿y siê troska i szacunek, bo to
one utwierdzaj¹ cz³owieka w jego niepewnym, przypadkowym bycie, nawet to,
/ ¿e jad³e kluski ze skwarkami  jak pisze w wierszu Metafizyka, zamykaj¹cym
jej najnowszy tomik poetycki (Tutaj, s. 40). Wiersz tytu³owy uznaæ wrêcz mo¿na
za filozoficzny manifest akceptacji bytu konkretyzuj¹cego siê poprzez fakt, ¿e
tutaj na Ziemi jest sporo wszystkiego. W charakterystycznej dla niej poetyce
enumeracyjnej kataloguje rzeczy z ró¿nych rejestrów rzeczywistoci, b³ahe
i wa¿ne, materialne konkrety i pojêcia abstrakcyjne, a d³ug¹ listê zamyka apel:
No bo przyjrzyj siê dobrze:
stó³ stoi, gdzie sta³,
na stole kartka, tak jak po³o¿ona,
przez uchylone okno podmuch tylko powietrza,
a w cianach ¿adnych przeraliwych szczelin,
którymi by donik¹d ciê wywia³o.
(Tutaj, s. 7)

Wiersz ten, interpretacyjnie skojarzony siê z du¿o wczeniejszym Nic darowane, ujawnia jednoczenie dynamikê dyskursu, jaki przebiega wewn¹trz jej
twórczego dorobku, wahania pomiêdzy niepewnoci¹ i potrzeb¹ ontologicznego
utwierdzenia. Odnajduje je, mówi¹c dalej jêzykiem Brach-Czainy, w codziennym krz¹tactwie, które stanowi podstawê naszego istnienia. Gra¿yna Borkowska swój szkic o poetce zatytu³owa³a Szymborska eks-centryczna, zauwa¿aj¹c,
¿e: Wiersze Szymborskiej dowodz¹ wa¿nej prawid³owoci: poetka odbiera widzialny wiat eks-centrycznie, uwzglêdniaj¹c nie tyle rodek, ile peryferie, przesuwaj¹c wzrok na sam skraj kadru. Tê strategiê poetyck¹ stosuje wielokrotnie
[ ] Tam, gdzie zjawia siê Szymborska, niewa¿ne staje siê wa¿ne16. Okruchy
16

G. Borkowska: Szymborska eks-centryczna. [W:] Szymborska. Szkice. Warszawa 1996,
s. 57. Krzysztof Biedrzycki widzi w skupieniu siê na drobiazgach fenomenologiê Szymborskiej:
Fenomenologia Szymborskiej znajduje swój wyraz w swoistym konceptualizmie. Wiersz zaczyna
siê u niej od pomys³u, czasem zaskakuj¹cego, najczêciej pozornie banalnego, lecz w trakcie okazuje siê, ¿e to, co wydaje siê oczywiste, takie nie jest. Koncept s³u¿y analizie, uwaga zostaje
skupiona na ma³ym wycinku rzeczywistoci, by z jego obserwacji wyci¹gn¹æ wnioski dotycz¹ce
wiata, sposobu jego istnienia, a tak¿e bycia w tym wiecie cz³owieka  tego¿: Wariacje metafizyczne. Szkice o poezji, prozie i filmie. Kraków 2007, s. 206.
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rzeczywistoci, wchodz¹c w jej wiersze, nie tworz¹ zhierarchizowanej ca³oci
 Wszystko  / s³owo bezczelne i nadête pych¹, jak mo¿emy przeczytaæ w tomie Chwila (s. 45), w innym miejscach wyznaje: Wielkie to szczêcie / nie
wiedzieæ dok³adnie, / na jakim wiecie siê ¿yje (W.w., s. 320); a kto patrzy
z góry / ten naj³atwiej siê myli (Dwukropek, s. 18). Ju¿ du¿o wczeniej uzna³a
wyspê Utopii, na której wszystko siê wyjania, za bezludn¹. Jej poezja nie
zmierza w stronê Ksiêgi, a poeta nie jest depozytariuszem prawdy ostatecznej,
nie mo¿e uzurpowaæ sobie epistemologicznej pewnoci.
Tomik Szymborskiej Tutaj (z 2009 r.), jakkolwiek autorka mówi o pewnej
przypadkowoci tytu³u, mo¿na czytaæ jako odpowied, czy nawet subteln¹ polemikê z Gdzie indziej (2006) Ewy Lipskiej. Chcia³abym mieszkaæ Gdzie Indziej.
/ W haftowanych miasteczkach (s. 7)  deklaruje w tytu³owym wierszu. Gdzie
indziej ju¿ od dawna wyznacza³o mylenie o niepewnej przestrzeni ludzkiej
egzystencji, zawieszonej w ró¿nych strefach przejciowych, wy³¹czonych. Wystarczy spojrzeæ na sygna³y p³yn¹ce z tytu³ów jej tomików: Stypendyci czasu,
Strefa ograniczonego postoju, Wakacje mizantropa, Godziny poza godzinami.
W odautorskim wstêpie do wyboru wierszy rozwa¿a zdanie filozofa: Nietzsche
twierdzi³, ¿e »artysta nie znosi rzeczywistoci«. Przede wszystkim jednak jest
jej niewolnikiem, a czasami ofiar¹. Rzeczywistoæ staje siê dla niego pu³apk¹.
W³¹cza nas nieoczekiwanie i podstêpnie do spektaklu, jakim staje siê nasze
¿ycie (Godziny, s. 5). O ile Szymborska przyjmuje z wdziêcznoci¹ dar ¿ycia w
jego wymiarze powszednioci, nawet je¿eli jest ona tylko po¿yczona, do
zwrotu, to Lipska mog³aby podpisaæ siê pod zdaniem Brach-Czainy, ¿e
w obronie w³asnej trzeba cigaæ sens codziennoci, jak przestêpcê, który czyha
z ukrycia17.
Odrêbnoæ poetyckiej ekspresji codziennoci u obu artystek wyp³ywa z odmiennego ustawienia filozoficznej perspektywy. Szymborsk¹ interesuje przede
wszystkim najszersza kategoria  ontologia i dopiero w jej ramach stawia pytania dotykaj¹ce kwestii antropologicznych, natomiast u Lipskiej antropologia stanowi centralny problemem poetycki, co zreszt¹ trafnie eksponuje przywo³any
ju¿ wczeniej tytu³ ksi¹¿ki Krzysztofa Skibiñskiego. Szymborska, zgodnie z Leibnizowsk¹ teori¹ monad, nie hierarchizuje wartoci poszczególnych bytów, za
grzeszn¹ uzurpacjê uwa¿aj¹c stawianie cz³owieka na najwy¿szym szczeblu drabiny istnieñ. W tej perspektywie poszczególne ja nie jest wyobcowane z rzeczywistoci. Natomiast antropologiczny punkt wyjcia prowadzi do poczucia
heteronomicznoci wiata zewnêtrznego wobec ja.
I w jednym, i drugim wypadku, to co na zewn¹trz nie pozostaje obojêtne 
przeciwnie, wysuwa siê na pierwszy plan. Wiersze obu artystek unikaj¹ podmiotowej subiektywizacji, wolne s¹ od prowadz¹cego na manowce egotyzmu. Jak
17

J. Brach-Czaina: Szczeliny istnienia, s. 6566.
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s³usznie zauwa¿y³a Marta Wyka, Lipska nie tyle zagl¹da w g³¹b siebie, co obserwuje to, co dooko³a18. Ze zdziwieniem przyjêto w 2003 r., brzmi¹cy w jej
wydaniu prowokacyjnie, tytu³ Ja. Prezentowane w nim teksty jednak w ¿adnym
stopniu nie przynosz¹ wiwisekcji prywatnej intymnoci  w wierszu tytu³owym
owo ja jest tylko numerologiczn¹ jedynk¹ (s. 9), a w utworze Numer jeden,
otwieraj¹cym tomik, okazuje siê, ¿e ga³¹zka lekko poruszana przez wiatr / jest
zawsze Numer Jeden / i chyli siê w nasz¹ stronê (Ja, s. 5).
Gdyby wyabstrahowaæ ten obrazek z kontekstu ca³ego zbiorku, metaforyki
obecnej ju¿ we wczeniejszej twórczoci, móg³by siê wydaæ wrêcz sentymentalny, ocieraj¹cy siê o kicz. Inny sens zyskuje wkomponowany w szersz¹ perspektywê uprawianej przez Lipsk¹ poetyki katalogowania wiata. Skoro rzeczywistoæ jest z natury heteronomiczna, pozostaje ograniczyæ artystyczne kompetencje do rejestracji jej u³amkowych sk³adników i z nich zbudowaæ swoje miasteczko wiat  to kolejny cytat z tego¿ tomu. Mno¿enie atrybutów realnej
codziennoci w poezji Lipskiej jest nie tyle prób¹ przezwyciê¿enia owej heteronomii, co szko³¹ egzystencji w wiecie rozproszonym i przygodnym. Przygodnoæ, rozproszenie, to kategorie które mog¹ kojarzyæ siê z postmodernistyczn¹
wizj¹ rzeczywistoci. Autorka Pomarañczy Newtona, tomu oferuj¹cego najszersz¹ perspektywê poznania, kreuj¹cego obraz postindustrialnej fazy cywilizacji,
konfrontuj¹cego nasze tu i teraz z przesz³oci¹ i Lemowsk¹ wizj¹ przysz³oci,
potwierdza postmodernistyczne diagnozy, tyle ¿e dla niej nie jest to radosne
otwarcie na nieograniczon¹ wolnoæ. Inaczej ni¿ postmodernici, porusza siê
w tym wiecie niepewnie, z lêkiem.
Przywo³ywanie w wierszach banalnych przedmiotów, tak¿e owego AGD-owskiego rekwizytorium  jak dowcipnie okrela³a krytyka jej kuchenny
kr¹g poetyckiej semantyki19  jest motywowane potrzeb¹ dotkniêcia realnego
gruntu w p³ynnej rzeczywistoci. Sokowirówki, maszynki do miêsa, miksery
i zmywarki, by wymieniæ tylko niektóre eksponowane przez ni¹ sprzêty domowego u¿ytku, nie mog¹ nie kojarzyæ siê z ide¹ filozoficznie animowanego krz¹tactwa. Gdyby nadal iæ ladem myli Jolanty Brach-Czainy, u Lipskiej w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ u Szymborskiej zosta³o ono dowartociowane
i podniesione do naczelnych kategorii ujmuj¹cych obecnoæ w wiecie, gdy¿
przez nie dostêpujemy godnoci aktu creatio ex nihilo20. Sta³oæ przedmiotu
traktowana jest jako remedium na ulotnoæ i niepewnoæ ludzkiego istnienia,
niestabilnoæ jego to¿samoci. Materialny konkret nale¿y wiêc otaczaæ pieczo³owitoci¹, obdarzaæ poetyck¹ czu³oci¹, jak wie¿¹ morelê w wierszu Nasz
komputer (Ja, s. 49).
18

M. Wyka: Pewny jest jedynie cieñ w rogu pokoju. O nowych wierszach Ewy Lipskiej. [W:] tej¿e:
Szkice z epoki powinnoci. Kraków 1992, s. 7580.
19 Por. A. Poprawa, Poezja, wiat i inne niepewniki. [W:] Nic nie jest pewne..., s. 185201.
20 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, s. 7374.
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W nieco innym ujêciu mo¿na by przyj¹æ, ¿e Szymborska akceptuje rzeczywistoæ w ka¿dym jej wymiarze  Jacek £ukasiewicz powiêcony jej szkic zatytu³owa³ Mi³oæ, czyli zmys³ udzia³u21. W wierszach podejmuje próbê sprostania
ró¿norodnoci, zmierzenia siê z Wielk¹ liczb¹, odkrycia regu³ funkcjonowania
wiata. Natomiast Lipska, dowiadczaj¹c heteronomii tego, co na zewn¹trz,
twórczy wysi³ek koncentruje na znalezieniu porozumienia z rzeczywistoci¹.
Dla obu artystek wiat jednak oczywistoci¹ nie jest. Szymborska swój odczyt
Noblowski koñczy³a stwierdzeniem:
Zgoda, w mowie potocznej, która nie zastanawia siê nad ka¿dym s³owem, wszyscy u¿ywamy okreleñ: zwyk³y wiat, zwyk³e ¿ycie, zwyk³a kolej rzeczy
Jednak w jêzyku poezji, gdzie ka¿de s³owo siê wa¿y, nic ju¿ zwyczajne i normalne nie jest. ¯aden kamieñ i ¿adna nad nim chmura. ¯aden dzieñ i ¿adna po nim
noc. A nade wszystko ¿adne niczyje na tym wiecie istnienie.
Wygl¹da na to, ¿e poeci bêd¹ mieli zawsze du¿o do roboty (W.w, s. 342).

W Wo³aniu do Yeti zamieci³a wiersz Obmylam wiat, który otwiera autoironiczna deklaracja:
Obmylam wiat, wydanie drugie,
wydanie drugie poprawione
idiotom na miech, melancholikom na p³acz,
³ysym na grzebieñ,
psom na buty.
(W.w., s. 58)

Poezja to zatem wydanie drugie, poprawione. Nawet, je¿eli jej podstawê
stanowi niepodwa¿alny konkret i mylowy racjonalizm, nie jest, a te¿ i nie
mo¿e, nie powinna byæ, powtórzeniem wiata realnego22. Zapominaj¹, ¿e tu nie
jest ¿ycie. / Inne, czarno na bia³ym panuj¹ tu prawa  poetka, zanurzona w codziennoci, jednoczenie jest wiadoma radykalnej granicy miêdzy empiri¹ i sfer¹ jêzyka. Artysta niekiedy sytuuje siê jakby w przestrzeni pomiêdzy nimi, podejmuj¹c siê mediacji w trudnej misji uzgodnienia dwóch ró¿nych perspektyw,
niekiedy za stawia siebie w roli demiurga, kreuj¹cego wiat niezale¿ny, poddany jego w³adztwu, motywowany odwetem  Radoæ pisania. / Mo¿noæ utrwalania. / Zemsta rêki miertelnej (W.w., s. 114). Sztuka staje siê wtedy elementem
21 J. £ukasiewicz, Mi³oæ, czyli zmys³ udzia³u. O wierszach Wis³awy Szymborskiej (w:) tego¿ autora Rytm, czyli powinnoæ: szkice o ksi¹¿kach i ludziach po roku 1980, Wroc³aw 1993, s. 158168.
22 W interpretacyjnej koncepcji Wojciecha Ligêzy, obejmuj¹cej ca³oæ dorobku Szymborskiej,
owo wydanie drugie, poprawione jest korekt¹ wiata, por. Tego¿: O poezji Wis³awy Szymborskie
. wiat w stanie korekty. Kraków 2002. Cytowany tu wiersz, pochodz¹cy z tomu z 1956 r., interpretowaæ mo¿na nie tylko jako przynale¿¹cy do gatunku ars poetica, ma tak¿e odniesienie do kontekstu
politycznego, co akcentuje T. Nyczek: Tyle naraz wiata. 27 x Szymborska. Kraków 2005, s. 3848.
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rewolty w wiecie realnym, jak wierszu Ludzie na mocie, opisuj¹cym pozornie
zwyk³y obrazek, widoczek japoñskiego malarza Hiroshige Utagawy:
Trudno tu obejæ siê bez komentarza:
To nie jest wcale obrazek niewinny.
Zatrzymano tu czas.
Przestano liczyæ siê z prawami jego,
Pozbawiono go wp³ywu na rozwój wypadków.
Zlekcewa¿ono go i zniewa¿ono.
(W.w., s. 281)

Zapis nadaje s³owom niezale¿ny status. Ale mit odrêbnoci nie wynika
u Szymborskiej z wiary w omnipotencjê gestu twórczego  nie jest zakorzeniony
w romantycznym paradygmacie, wynika raczej z charakterystycznego dla autorki sceptycyzmu  jak twierdzi Wojciech Ligêza23. Czêciej zamiast w³adzy nad
wiatem efektem jest tylko szelest papieru (W.w., s. 113). W tomie Chwila
znalaz³ siê wiersz Trzy najdziwniejsze s³owa:
Kiedy wymawiam s³owo Przysz³oæ
pierwsza sylaba odchodzi ju¿ do przesz³oci.
Kiedy wymawiam s³owo Cisza,
niszczê j¹.
Kiedy wymawiam s³owo Nic,
stwarzam co, co nie mieci siê w ¿adnym niebycie.
(Chwila, s. 14)

Z jednej strony, podkrelona wielkimi literami perspektywa Przysz³oæ,
Cisz, Nic, z drugiej, sztuka jako creatio ex nihilo, jak u Ardena: Poetry makes
nothing hapten, co t³umaczone bywa jako: Poezja sprawia, ¿e Nic staje siê
rzeczywistoci¹, b¹d w wersji Barañczaka: Nic siê nie zdarza za spraw¹
poezji24.
Za w ujêciu Lipskiej:
To luksus
osi¹gaæ nowe rekordy s³ów
kiedy wokó³ ju¿ tylko
czarne ultimatum.
(Godziny, s. 179)
23
24

Ibidem, s. 302.
S. Barañczak: Pos³owie. [W:] tego¿: Wybór wierszy i przek³adów. Warszawa 1997, s. 608.
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Summary
Wis³awa Szymborska and Ewa Lipska adopt a stance of opposition to currently dominant
attitudes of looseness of poetic identity, formulating programmes of negative poetics, emphasizing the issues of word inexpressibility and a questionable status of practised profession. Autothematic reflection on creative act seldom appears in their literature and rather in humorous,
autoironic convention  they both reject former conventions demonizing the role of poetry and
a poet as well as contemporary poses accentuating word helplessness. They define art as a peculiar
annexe to reality  extratextual concrete reality is simultaneously the source and a target point of
a poem, negating traditional text and context opposition. Mimetic aesthetics is described as eccentric against the background of contemporary conceptions of autotelism of work of literature
and questioning its referentiality. There still remains the awareness of radical border between
empiricism and language sphere  therefore the artist is adopting the role of a mediator in a tough
mission of settling these two perspectives.
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Gry jêzykowe we wspó³czesnej komunikacji medialnej
 semantyczna i pragmatyczna analiza jêzyka mediów
Language games in contemporary media:
a semantic and pragmatic analysis
In the article, the semantic perspective based on the linguistic worldview methodology, combined with the pragmatic perspective, allow one to discuss the problem of language games in the media. Language games are shown as the most expressive manifestation
of language change in the realm of media discourse, as an instrument of not so much
interactivity as interaction-simulating phaticity.
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Celem artyku³u jest, po pierwsze, omówienie problemu wykorzystania gier
jêzykowych we wspó³czesnej komunikacji medialnej, a dok³adnie w komunikacji spo³ecznej zachodz¹cej dziêki mediom. Po drugie, pogodzenie przy analizie
tekstów medialnych perspektywy semantycznej opartej na metodologii JOS
z perspektyw¹ pragmatyczn¹.
Wyznaczenie celu pierwszego wynika z obserwacji zmian zachodz¹cych
w jêzyku wspó³czesnych nadawców medialnych. Zmiany te maj¹ zarówno charakter ilociowy, jak i jakociowy. Polegaj¹ na obni¿eniu stopnia oficjalnoci
komunikacji dziêki specjalnemu ukszta³towaniu gramatycznemu (przede wszystkim sk³adniowemu) i leksykalnemu komunikatu. Najbardziej wyrazistym przejawem tych zmian s¹ gry jêzykowe.
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1. Wspó³czesna komunikacja medialna
Czym jest komunikacja medialna? Z pewnoci¹ jest to pewien rodzaj komunikacji spo³ecznej, skierowanej do szerokiego odbiorcy. Komunikowanie zachodz¹ce za porednictwem mediów ma specyficzny charakter. Oczywicie obraz
mediów nie jest statyczny. Jest to obraz zmieniaj¹cy siê na p³aszczynie diachronicznej oraz zró¿nicowany ideacyjnie i formalnie na p³aszczynie synchronicznej.
Historia mediów masowych, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet, nie
jest tylko histori¹ rozwoju technicznego. Jest to tak¿e historia sposobu komunikowania siê nadawców medialnych z szerokim odbiorc¹.
Media tradycyjne wypracowa³y podzia³ przekazu ze wzglêdu na nadrzêdn¹
intencjê informowania lub komentowania. W konsekwencji omawiane s¹ ró¿ni¹ce siê jêzykowo gatunki informacyjne i gatunki publicystyczne (por. Wojtak
2004). Korzystaj¹c z narzêdzi pragmatyki jêzykowej, mo¿na stwierdziæ, ¿e dawna forma przekazu medialnego opiera³a siê na jawnych asercjach i ukrytych
dyrektywach, z niewielkim udzia³em ekspresywów i deklaratywów w gatunkach
publicystycznych1. Kontekstem s¹ tutaj ustalenia Schannona i Weavera sformu³owane w po³owie XX w., sprowadzaj¹ce komunikacjê do informowania2. Rzeczywicie teoria ta sprawdza³a siê dla tradycyjnych mediów  prasy, radia, telewizji  nazywanych mediami masowymi, skierowanymi do odbiorcy masowego,
w których podzia³ na nadawców i odbiorców wyznacza³ sposób konstruowania
przekazu. Komunikowanie w mediach tradycyjnych mia³o byæ transmisj¹ danych. Akceptowanie okrelonych relacji miêdzy nadawc¹ medialnym a odbiorc¹
wynika³o zarówno z technicznych ograniczeñ, jak równie¿ z etycznych i este1 Zastosowanie teorii aktów mowy J. Searlea do analizy zmian w komunikacji medialnej zaproponowa³ P. Nowak w artykule Wspó³czesny obraz komunikacji medialnej w wietle teorii aktów
mowy (Nowak 2006).
2 Mylenie o tradycyjnej komunikacji medialnej przez pryzmat teorii Schannona i Weavera,
sprowadzaj¹cej komunikacjê do informacji, nie oznacza oczywicie g³oszenia naiwnej tezy etycznoci, obiektywizmu dawnych, klasycznych przekazów medialnych. W sferze treci lub intencji
przekazu komunikacja ery spo³eczeñstwa przedinformacyjnego (czyli spo³eczeñstwa przemys³owego) z pewnoci¹ nie mo¿e byæ sprowadzana do informacji. Decyduj¹ o tym przede wszystkim
uwik³ania ideologiczne mediów. Uwik³ania te (naj³atwiejsze do pokazania na przyk³adzie mediów
w pañstwach rz¹dzonych w systemach totalitarnych), zdaniem Jerzego Miku³owskiego-Pomorskiego, decyduj¹ o kszta³cie komunikacji masowej w ogóle. We wstêpie do Spo³eczeñstwa informacji
Armanda Mattelarta Pomorski stwierdza, ¿e od pocz¹tku wspólnej europejskiej historii, tzn. od
czasu rewolucji francuskiej, Pañstwo siêga te¿ po komunikacjê, lecz nie po to, by przekazywaæ
informacjê, a tylko stworzyæ pozory dopuszczenia do niej obywateli. Informacja winna byæ znana
tylko nielicznym, a im tak¿e nie w ca³oci, lecz w wydzielonym fragmencie  Miku³owski-Pomorski 2004, s. 8. Intencje takich przekazów, w tym tak¿e komunikatów medialnych, mia³y w istocie
charakter inny ni¿ informacyjny. Pozory informacji stwarza³y mo¿liwoæ komunikacji posiadaj¹cemu w³adzê nadawcy z odbiorc¹ traktowanym jako przedmiot oddzia³ywania.
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tycznych za³o¿eñ rzetelnego dziennikarstwa. Nadawca medialny na mocy paktu
faktograficznego (por. Bauer 2000; Wojtak 2004) mia³ dostarczyæ informacje
sprawdzone i potrzebne odbiorcy. W praktyce wybór tematu oraz respektowanie
maksym konwersacyjnych (w tym przede wszystkim maksym jakoci i iloci)
zale¿a³y od nadawcy. Natomiast odbiorca, nie maj¹c wp³ywu na komunikacjê,
mia³ jedynie realizowaæ aspekt perlokucyjny. Mylenie o komunikacji za porednictwem mediów w kontekcie teorii Schannona i Weavera, sprowadzaj¹cej komunikowanie do transmisji danych, podkrela jednostronnoæ i brak symetrii
tradycyjnej komunikacji medialnej.
Tradycyjna komunikacja medialna  z wpisan¹ weñ dominuj¹c¹ pozycj¹
nadawcy  opiera³a siê na przekazie przezroczystym, który wspó³gra³ z odpowiednio wysokim poziomem oficjalnoci tego przekazu. Realizowany model
komunikacji wynika³ z pewnoci¹ z technicznych ograniczeñ komunikacji masowej sprzed doby Internetu. Reakcja odbiorcy  naturalna w komunikacji bezporedniej  istnia³a jedynie w formie szcz¹tkowej, jako tzw. sprzê¿enie zwrotne.
Odmiennoæ wspó³czesnych mediów jest zauwa¿alna nawet bez wnikliwych
analiz. Nowy wizerunek komunikacji medialnej ma swoje ród³o w rozwoju
technicznych mo¿liwoci komunikowania z szerokim odbiorc¹. Wymianê ról
komunikacyjnych miêdzy odbiorc¹ a nadawc¹ medialnym zapewni³o ju¿ rozpowszechnienie us³ug telekomunikacyjnych. Jednak, ze wzglêdu na mo¿liwoæ
i praktykê sterowania takim kontaktem (m.in. przez opónienie w niektórych
mediach czasu nadawania sygna³u), ta forma kontaktu bezporedniego nie by³a
najwa¿niejszym impulsem zmian jakociowych przekazu medialnego.
ród³em zmian jakociowych by³a praktyka komunikowania przez Internet.
Internet, który dla indywidualnego u¿ytkownika by³ pocz¹tkowo jedynie rodzajem komunikatora, wykszta³ci³ specyficzn¹ stylistykê przekazu. W Polsce w latach 90. za porednictwem Internetu kontaktowa³a siê w¹ska grupa ludzi. Rozpowszechnienie Internetu doprowadzi³o do nadania mu rangi medium masowego.
Jednak wspó³czesny szeroki u¿ytkownik zachowa³ zwyczaje wypracowane,
gdy komunikatory internetowe by³y sposobem nawi¹zania kontaktu przez kilka,
kilkanacie osób3. Obowi¹zuj¹ce i realizowane pragmatyczne za³o¿enia komunikacji przez Internet nie obejmowa³y faktu porednioci komunikacji. Przeciwnie,
wpisano w nie prawo do bezporednioci, niskiego stopnia oficjalnoci czy
3

Jak pisze Marta Juza (Juza 2005), Internet, który powstawa³ w rodowiskach akademickich
charakteryzuj¹cych siê wzglêdn¹ równoci¹ w ramach rodowiska doprowadzi³ do powstania tzw.
etyki hakerskiej, maj¹cej swoje korzenie w czasach, kiedy dostêp do sieci wymaga³ ponadprzeciêtnej wiedzy. Nie istnia³y ¿adne systemy pomocy dla nowych u¿ytkowników  Juza 2005,
s. 194195). Juza przedstawi³a dychotomiczny obraz wspó³czesnych u¿ytkowników Internetu  wyró¿ni³a tzw. elity (technoelity) i masy. Akceptacja ustaleñ autorki nie wyklucza jednak konstatacji
dotycz¹cej wp³ywu charakteru komunikacji pierwszych u¿ytkowników Internetu na komunikowanie
siê wspó³czesnych internautów. Podstawow¹ konsekwencj¹ wydaje siê byæ niski poziom oficjalnoci przekazu.
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wrêcz familiarnoci przekazu4. Z ca³¹ pewnoci¹ Internet da³ dotychczasowemu
odbiorcy mo¿liwoæ aktywnoci5. Tym samym odbiorca masowy sta³ siê u¿ytkownikiem. Dotarcie do tzw. mas dziêki Internetowi przesta³o byæ w sposób
konieczny zwi¹zane z ograniczeniem interakcji6, co w konsekwencji wp³ynê³o
na sposób widzenia komunikacji. Komunikacja przesta³a byæ uto¿samiana
z transmisj¹, przekazem informacji. Jej synonimem sta³a siê w³anie interakcja
(por. Kluszczyñski 2002, s. 14).
W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego bezsporna jest atrakcyjnoæ tego
nowego medium, oferuj¹cego nie tylko szybszy i bardziej zró¿nicowany kontakt,
lecz tak¿e mo¿liwoæ wiêkszego udzia³u w samym akcie komunikowania. Jak
pisze Kluszczyñski: Aby [...] uzyskaæ rzeczywisty dostêp do po¿¹danych informacji  a spo³eczeñstwo informacyjne to w³anie taka organizacja spo³eczna,
która trwa i rozwija siê dziêki otwartemu dostêpowi do informacji  nale¿y
posiadaæ realn¹ mo¿liwoæ inicjowania procesów komunikowania, a mo¿liwoæ
tak¹ gwarantuj¹ tylko media interaktywne (Kluszczyñski 2002, s. 10).
Interakcja (wykluczana na p³aszczynie komunikacji masowej, która ma zazwyczaj charakter poredni, a w³aciwa komunikacji interpersonalnej charakteryzuj¹cej siê zazwyczaj bezporednioci¹) wymaga symetrycznoci relacji. Implikuje obni¿enie poziomu oficjalnoci i zwi¹zane z tym okrelone ukszta³towanie formalno-semantyczne.
2. Gry jêzykowe (pojêcie i przyk³ady)
D¹¿enie tradycyjnych mediów masowych do dostosowania siê do nowej
sytuacji na rynku informacyjno-komunikacyjnym doprowadzi³o do zmiany sposobu przekazu. Nie mog¹c zapewniæ swoim odbiorcom interakcyjnoci nie tylko
na poziomie wzorcowej komunikacji bezporedniej, lecz tak¿e na poziomie komunikacji przez Internet, media masowe zbli¿y³y siê do komunikowania bezporedniego w inny sposób. W jaki  najpe³niej poka¿e analiza przyk³adów gatunków
nazywanych informacyjnymi. Najpe³niej, poniewa¿ respektowanie podstawowego
4 O p³aszczyznach komunikacji w mediach na przyk³adzie komunikacji radiowej pisa³a Renata
Dybalska (Dybalska, Kêpa-Figura, Nowak 2004).
5 Konstatacja ta wymaga co najmniej dwóch ucileñ. Po pierwsze  za³o¿enie aktywnoci
u¿ytkowników Internetu w praktyce prowadzi do spostrze¿enia ró¿nych stopni tej aktywnoci (por.
Juza 2005). Po drugie  mo¿liwoæ podjêcia aktywnoci nie wydaje siê ju¿ dzisiaj nieograniczona.
Coraz czêciej spotykamy siê z próbami cenzury wypowiedzi internautów. Najczêciej zarz¹dcy
portali usuwaj¹ wypowiedzi ze wzglêdu na etykietê. Praktyka ta niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo
naruszenia wolnoci wypowiedzi.
6 Zainteresowanych odsy³am do artyku³u Internet jako miejsce dialogu Jana Grzeni (Grzenia
2003), w którym autor zaj¹³ siê m.in. udowodnieniem tezy, ¿e internet stwarza szczególne i zasadniczo odmienne od innych mediów warunki do dialogu i wymiany myli (Grzenia 2003, s. 82).
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wyró¿nika gatunków informacyjnych  obiektywizmu (por. Wojtak 2004, s. 2938)
wyklucza nawet pozory interakcji. Manifestowana intencja informowania mia³a
byæ, zgodnie z tradycj¹, realizowana przez przekazy w wysokim stopniu przezroczyste. Analiza periodycznego programu informacyjnego Fakty7, nadawanego
w TVN codziennie o godzinie 19, pokazuje, ¿e zalecenia te dzisiaj rzadko s¹
realizowane.
Przyk³adem wyj¹tkowo konsekwentnej realizacji tego zalecenia mo¿e byæ
nadana 6 maja 2007 r. informacja o zastrzelonej we W³oszech piêcioletniej
Polce:
[Grzegorz Kajdanowicz] W³oskie media ujawniaj¹ szczegó³y zabójstwa 5-letniej
dziewczynki z Polski zastrzelonej wczoraj niedaleko Neapolu. Wszystko wskazuje na to, ¿e ca³kowit¹ winê ponosi 32-letni W³och. Polskiej rodziny broni¹
wszystkie w³oskie gazety. Wydrukowano w nich dzisiaj zdjêcia 5-letniej Karoliny
i opis wydarzeñ. Po bójce w lokalnym barze dwaj W³osi ostrzelali dom, w którym
mieszkaj¹ Polacy, choæ ojciec Karoliny nie bra³ udzia³u w awanturze. W niewielkim San Paulo Belsito panuje ¿a³oba, podobnie w rodzinnej miejscowoci rodziny. [materia³ filmowy] Rodzina, która we W³oszech mia³a dobr¹ reputacjê, zapowiedzia³a, ¿e chce wyjechaæ do Polski, by pochowaæ dziewczynkê. I ¿e nie zamierza póniej wracaæ do W³och.

Nadawca tej informacji ukrywa nie tylko perspektywê indywidualn¹, lecz
tak¿e perspektywê antropocentryczn¹. Z pozoru wydaje siê, ¿e zwi¹zek z jêzykowym obrazem wiata ogranicza siê tutaj do wyró¿nienia w akcie nominacji tego,
a nie innego fragmentu rzeczywistoci. Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ lad opozycji
SWÓJ  OBCY widoczny w podaniu narodowoci dziewczynki, jednak informacja ta nie jest z pewnoci¹ w jaki specjalny sposób podkrelana, poniewa¿
nie ³amie maksymy iloci (nie jest to informacja naddana, przeciwnie, nale¿y do
informacji wa¿nych z punktu widzenia polskiego odbiorcy). Z pewnoci¹
nadawca stara siê unikn¹æ przejawów wszelkiego wartociowania, a w³aciwie
zneutralizowaæ swoj¹ (jako jednostki i jako przedstawiciela jakiej grupy) obecnoæ.
Przywo³any przyk³ad pokazuje, ¿e zachowanie tradycyjnej formy informacji
nie wyklucza zainteresowania t¹ informacj¹ odbiorcy. Dzieje siê tak, gdy jest to
informacja o jakim tragicznym wydarzeniu, w myl zasady z³a wiadomoæ to
dobra wiadomoæ. Nadawca nie musi korzystaæ z nowych form wyrazu, poniewa¿ odbiorca zwraca uwagê na informacjê ze wzglêdu na jej treæ.
Jednak przyk³adów ortodoksyjnej, tradycyjnej informacji dziennikarskiej
w Faktach nie mo¿na znaleæ zbyt wiele. Na 54 podstawowe tematy przedsta7
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100

Danuta Kêpa-Figura

wione w analizowanych siedmiu wydaniach Faktów tylko trzy zyska³y szatê
jêzykow¹ ca³kowicie przezroczyst¹ formalnie8. S¹ to informacje na temat:
 zabójstwa 5-letniej dziewczynki z Polski, jakie mia³o miejsce we W³oszech
[6 maja, Grzegorz Kajdanowicz];
 katastrofy lotniczej w Duali w po³udniowym Kamerunie [5 maja, Grzegorz
Kajdanowicz];
 wizyty papie¿a Benedykta XVI w Brazylii [10 maja, Kamil Durczok].
Dwie z tych informacji nale¿¹ do tzw. z³ych wiadomoci. Byæ mo¿e gry
jêzykowe nie zosta³y w nich wykorzystane ze wzglêdu na przewidywanie przez
nadawcê medialnego wystarczaj¹cego zainteresowania tymi wiadomociami odbiorcy9.
Trzeci ze wskazanych tematów  wizyta papie¿a Benedykta XVI w Brazylii
 z pewnoci¹ nie nale¿y do tzw. z³ych wiadomoci. Przejrzystoæ formalna tej
informacji wynika prawdopodobnie ze zwyczaju specjalnego traktowania tematyki watykañskiej w przesz³oci oraz z chêci zachowania wysokiego stopnia
oficjalnoci przekazu.
8 Przezroczystoæ formalna cechuje tak¿e informacjê z 8 maja o detektywie Rutkowskim
oskar¿onym o pranie brudnych pieniêdzy. Jednak ta informacja zosta³a do³¹czona do nadrzêdnego
tematu procesu by³ego szefa Agencji Wywiadu Andrzeja Siemi¹tkowskiego, w zaprezentowaniu
którego wykorzystano grê intertekstualn¹ tajne przez poufne  grê, która nawi¹zywa³a do decyzji
s¹du o utajnieniu procesu. Do³¹czenie informacji o detektywie Rutkowskim nast¹pi³o poprzez
stworzenie struktury tematyczno-rematycznej. Koñcz¹ca informacjê o procesie Siemi¹tkowskiego
wypowied Kamila Durczoka (By³y minister jest pewien, ¿e znalaz³ siê na ³awie oskar¿onych, bo
przed orlenowsk¹ komisj¹ ledcz¹ nie chcia³ obci¹¿aæ Aleksandra Kwaniewskiego i Leszka Millera. Przypomnijmy  Siemi¹tkowskiemu zarzucono bezprawne posiadanie tajnych notatek sporz¹dzonych 4 lata temu po rozmowie z Janem Kulczykiem. Rozmowie, która dotyczy³a wiedeñskiego
biznesmena z W³adimirem A³ganowem) pozwoli³a na wprowadzenie informacji o Rutkowskim
(A oskar¿ony m.in. o pranie brudnych pieniêdzy i [...]).
9 Nie oznacza to jednak, ¿e mamy tu do czynienia z przekazami ca³kowicie neutralnymi
i w konsekwencji obiektywnymi. Choæ w opisie wydarzenia we W³oszech wykorzystano tylko dwa
wyrazy, których rdzeñ semantyczny zawiera nacechowanie emocjonalne (dobry i awantura),
opis ten wp³ywa na odbiorcê. Czyni to przede wszystkim dziêki jednostkom, które prymarnie maj¹
jedynie nazywaæ wybrany fragment rzeczywistoci. Mog¹ jednak byæ wykorzystane w funkcji perswazyjnej, poniewa¿ zaliczenie tego fragmentu rzeczywistoci do danej kategorii ma okrelone
konsekwencje odbiorcze. Jêzyk, s³u¿¹c (abstrakcyjnemu) poznaniu, profiluje rzeczywistoæ, czyli
ukazuje j¹ z okrelonego punktu widzenia. Tym samym zauwa¿alne starania nadawcy medialnego,
by zneutralizowaæ swoj¹ obecnoæ i maksymalnie zobiektywizowaæ przekaz, nie zakoñczy³y siê
pe³nym sukcesem. Wypowied Grzegorza Kajdanowicza mia³a byæ relacj¹ relacji  tzn. relacj¹
z relacji w³oskich mediów o wydarzeniu w San Paulo Belsito. Jednak wykorzystanie tych, a nie
innych neutralnych s³ów pozwala bez trudu odtworzyæ ukrywany przez nadawcê punkt widzenia.
Z jednej strony mamy bierne niewinne ofiary (5-letni¹, zastrzelon¹ dziewczynkê oraz ojca Karoliny, który nie bra³ udzia³u w awanturze i rodzinê, która we W³oszech mia³a dobr¹ reputacjê),
z drugiej  aktywnych winnych wykonawców czynnoci (dwóch W³ochów, którzy ostrzelali
dom).
W drugim przyk³adzie  w opisie katastrofy lotniczej w Duali w po³udniowym Kamerunie
 pojawi³y siê s³owa zdecydowanie nacechowane emocjonalnie (tragiczny lot, katastrofa,
zrozpaczone rodziny), które podgrzewaj¹c kana³ przekazu, pe³ni¹ funkcjê perswazyjn¹.
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Przywo³ana statystyka nie oznacza oczywicie, ¿e wskazane informacje nie
mog³yby mieæ charakteru manipulacyjnego (np. przez manipulacjê treci¹), ale
nie oznacza tak¿e, ¿e wszystkie pozosta³e informacje (czy którakolwiek z nich)
musz¹ mieæ taki charakter. Obiektywizm informacji dziennikarskiej wi¹¿e siê
z przezroczystoci¹ formy, charakterystyczn¹ dla kanonicznej postaci tego gatunku. Zerwanie z przezroczystoci¹ przekazu zawiesza za³o¿enie obiektywizmu, pozwala jednak na realizacjê (przynajmniej pozornie) innego postulatu
stawianego wspó³czesnej komunikacji medialnej  postulatu interakcyjnoci.
Media masowe  przemawiaj¹c do odbiorcy tak¿e przekazami zaliczanymi
do gatunków informacyjnych  zbli¿y³y siê do komunikowania bezporedniego
przez podejmowanie gier jêzykowych. Z pewnoci¹ prototypow¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹, w której wykorzystywane s¹ gry jêzykowe, jest interpersonalna i interaktywna komunikacja bezporednia, która we wzorcowej postaci umo¿liwia
rzeczywist¹ zamianê ról komunikacyjnych. Zachodz¹ca miêdzy komunikacj¹ za
porednictwem mediów a komunikacj¹ bezporedni¹ ró¿nica w wykorzystywaniu kategorii gry ma tak¿e charakter ilociowy. wiadczy o tym choæby mikrostatystyka, jak¹ mo¿na przeprowadziæ na przyk³adzie wybranego wydania
Faktów. W programie nadanym 7 maja na siedemnacie wejæ redaktora
prowadz¹cego Kamila Durczoka tylko cztery (w tym po¿egnanie widzów) respektowa³y kanoniczny postulat przezroczystoci formy:
I
(1)
[zapowiedzi, materia³ filmowy zatytu³owany NIKOGO NIE ZABI£?]
 Miros³aw G.  lekarz z MSWiA  mo¿e wyjæ z aresztu.
(2)
 Miros³awa G. zatrzyma³o w lutym Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wród
zarzutów korupcyjnych pojawi³ siê tak¿e w¹tek celowego umiercania pacjentów.
Zatrzymanie kardiochirurga komentowali na wspólnej, specjalnej konferencji minister sprawiedliwoci i szef CBA.
(3)
 Dzi s¹d zakwestionowa³ tê opiniê. Choæ to, czy lekarzowi zostanie udowodnione zabójstwo, bêdzie jasne dopiero po zakoñczeniu procesu.
(4)
 Na koniec zaproszenie do Kropki nad i do TVN 24. O 20 goæmi Moniki
Olejnik bêd¹ Ryszard Kalisz z SLD i Andrzej [nazwisko niewyrane] z Prawa
i Sprawiedliwoci. A w Faktach to wszystko. ¯yczê pañstwu mi³ego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 19.
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W pozosta³ych nadawca (Kamil Durczok) podejmowa³ zró¿nicowane formalnie i funkcjonalnie gry jêzykowe:

II
(1)
 Francja wiêtuj¹ca i Francja zbuntowana. Radoæ Sarkozyego i zamieszki po
og³oszeniu wyniku wyborów prezydenckich nad Sekwan¹.
[materia³ filmowy z Francji]
 O gor¹cym finale prezydenckich zmagañ we Francji ju¿ za chwilê. A co jeszcze
w Faktach?
(2)
[materia³ filmowy z napisem PRZEGL¥D PRASY]
 Dziennikarze lepsi i gorsi. Dla w³adzy.
(3)
[materia³ filmowy z napisem: O DWÓCH TAKICH]
 Gosiewski kontra Ujazdowski, czyli kto siê nadaje na wicepremiera.
(4)
[materia³ filmowy z napisem: NA PIERSI RZUT OKA]
 A na koniec ustaw¹ w dekolt.
(5)
 Dobry wieczór Pañstwu, minê³a 19. Kamil Durczok. Zaczynamy Fakty, a zaczynamy od szeciu procent na wagê zwyciêstwa.
[w tle zdjêcie Sarkozyego i nocnych zamieszek oraz napis radoæ i bunt]
Nicola Sarkozy bêdzie nowym prezydentem Republiki Francuskiej. Francuska
prawica w euforii, a francuskie przedmiecia w ogniu. Prawie czterysta spalonych
aut i starcia z policj¹. To by³y nocne wydarzenia nie tylko w Pary¿u. Anna
Czerwiñska obserwuj¹ca prezydenckie zmagania nad Sekwan¹.
Aniu witaj, powiedz, jakie jest to zwyciêskie i jakie przegrane oblicze francuskiej
polityki, czyli co zapowiada zwyciêzca i co mówi przegrana w tych wyborach.
(6)
 [Kamil Durczok, obok zdjêcie Dorna z napisem czaso-wstrzymywacz / Trybuna³ Konstytucyjny] A my przenosimy siê do kraju. Tu marsza³ek Sejmu apeluje
do Trybuna³u Konstytucyjnego, aby ten opóni³ werdykt w sprawie ustawy lustracyjnej. Powód: pose³ reprezentuj¹cy Sejm jest nieprzygotowany do rozprawy,
a nowy sêdzia Trybuna³u  niezaprzysiê¿ony. Katarzyna Kolenda-Zaleska w Sejmie. Witaj Kasiu. G³os, ten g³os z Sejmu do Trybuna³u ju¿ zabrzmia³. Powiedz,
czy s³ychaæ odpowied sêdziów?
(7)
 A skoro jestemy przy marsza³ku. Staro¿ytny Rzym we wspó³czesnym polskim
Sejmie? Tak to mo¿e wygl¹daæ. Ludwik Dorn chce podzieliæ dziennikarzy obserwuj¹cych prace Sejmu na grupy: patrycjusze, plebejusze, ekwici. Ka¿da z tych
grup to inne prawa i inne mo¿liwoci. Powiedz Kasiu, gdzie w tym wszystkim
 prawnie zreszt¹ gwarantowany  równy dostêp do informacji?
(8)
[Kamil Durczok, w tle widaæ zdjêcie lekarza z zas³oniêtymi oczami i Ziobrê, oraz
napis: s¹dzi inaczej]
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 Nie ma nawet prawdopodobieñstwa, ¿e kogokolwiek zabi³, dlatego jeli wp³aci
trzysta piêædziesi¹t tysiêcy z³otych, bêdzie móg³ wyjæ na wolnoæ
 tak rzecznik warszawskiego S¹du Okrêgowego Wojciech Ma³ek t³umaczy, dlaczego nie przed³u¿ono aresztu dla Miros³awa G., lekarza ze szpitala MSWiA. Prokuratura ju¿ szykuje za¿alenie na tê decyzjê. Chce, by lekarz siedzia³ za kratami.
(9)
[w tle zdjêcie Ujazdowskiego, Kaczyñskiego i Gosiewskiego opatrzone napisem:
wice wersja]
 Gosiewski czy Ujazdowski, w Faktach pytanie o polityczne konkury w Pis-ie
i o to, kto by³by lepszym wicepremierem. Na niemal pewn¹ nominacjê Przemys³awa Gosiewskiego grupa pos³ów Pis-u zareagowa³a kontr kandydatur¹ i za¿¹da³a fotela wicepremiera dla Kazimierza Ujazdowskiego. O tym, czy w Pis-ie wci¹¿
s³ychaæ echa g³onego trzaniêcia drzwiami przez Marka Jurka  Jakub Sobieniowski.
(10)
[Kamil Durczok, w tle zdjêcie tabletki, podpis: od pierwszego kontaktu]
 Amerykanie przyjrzeli siê problemowi nie tylko amerykañskiemu, jak i po co
kontaktuj¹ siê lekarze i przedstawiciele firm farmaceutycznych. Na pierwsze pytanie  jak?  odpowied jest prosta: czêsto albo bardzo czêsto. Pytanie po co?
okazuje siê ju¿ bardziej skomplikowane i dotyczy tak¿e polskich lekarzy. Marek
Nowicki.
(11)
 [Kamil Durczok, towarzysz¹ce wprowadzeniu informacji zdjêcie statku £adoga, podpisane raz sierpem, raz m³otem]
 A w faktach pomniki socjalizmu pod prawn¹ ochron¹, na razie pod prawn¹
ochron¹. PiS wstrzymuje pracê nad ustaw¹ likwidacji symboli komunizmu, ale
inwentaryzacja tego, co mo¿na zlikwidowaæ, trwa i zatacza coraz szersze krêgi,
tak¿e tam, gdzie do tej pory nikt nie spodziewa³ siê znaleæ upiorów komunizmu.
W kolejce statek £adoga i restauracja Moskwa. Kto nastêpny? O tym Jaros³aw Kostkowski.
(12)
[Kamil Durczok, w tle zdjêcie Igora Sypniewskiego, podpis: odwrócony]
 Idol pi³karskiej m³odzie¿y, nadzieja polskiej i greckiej ligi  to kiedy. Dzisia
 zmarnowany talent i podejrzany o udzia³ w bójce i zamieszkach  o ironio  na
boisku. Igora Sypniewskiego policjanci zatrzymali za to, ¿e na czele stadionowych chuliganów wtargn¹³ na pi³karsk¹ murawê. Teraz grozi mu piêæ lat za kratami. Jak blisko od wielkiej kariery do wielkiego upadku. Jacek Gasiñski.
(13)
 [Kamil Durczok, w tle napis na piersi rzut oka i materia³ filmowy przedstawiaj¹cy scenkê z prostytutkami na polskiej szosie]
 A na koniec poselski postulat uderzenia ustaw¹ w dekolt. Pose³ Artur Zawisza
chce karaæ kobiety, które w g³êbokich dekoltach i minispódniczkach bêd¹ paradowaæ w okolicach dróg.
O krêtych drogach, którymi chadzaj¹ poselskie pomys³y  Tomasz Sianecki.
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Wypowiedzi Kamila Durczoka, przywo³ane w punkcie II, nie s¹ jedynymi
przyk³adami gier jêzykowych inicjowanych przez nadawców medialnych w Faktach nadanych 7 maja 2007 r. Tak¿e reporterzy Faktów siêgali niekiedy po grê
jêzykow¹. Oto niektóre z nich:
III
(1)
[Katarzyna Kolenda-Zaleska, napis: Warszawa, Bruksela]
 Miejsca pracy dziennikarzy w Sejmie: lo¿a prasowa, sejmowy hol i s³ynny
kiedy okr¹g³y, dzi kwadratowy, stolik. Wszystkie korytarze poziome i pionowe, i wejcie g³ówne, gdzie na najwa¿niejszych polityków czeka t³um
dziennikarzy.
(2)
[reporter Jakub Sobieniowski o ministrze transportu Jerzym Polaczku, który popiera³ kandydaturê Kazimierza Ujazdowskiego na stanowisko wicepremiera, a nie
kandydaturê Przemys³awa Gosiewskiego]
 Byæ mo¿e do nominacji dla Kazimierza Ujazdowskiego bêdzie przekonywa³ premiera jutro, przed posiedzeniem rz¹du. Tyle ¿e w tym rz¹dzie sam nie ma mocnej
pozycji. Na trudnym odcinku budowy autostrad nie notuje sukcesów. Ma jednak
jeden argumenty za kandydatur¹ Ujazdowskiego w rozmowie z premierem.
(3)
[Tomasz Sianecki / Fakty]
 Jazda po polskich drogach bywa inspiruj¹ca. Kura wyskoczy, rowerzysta siê
zatoczy, owady zabrudz¹ przedni¹ szybê, a kierowca obok nie w³¹czy kierunkowskazów. Zwyk³y obywatel ma prawo zdenerwowaæ siê na to wszystko, obywatel
niezwyk³y, na przyk³ad pose³, ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Tomasz Sianecki, Fakty.

A oto niektóre gry jêzykowe zauwa¿one w pozosta³ych szeciu analizowanych wydaniach Faktów:
IV
(1)
[3 maja  Justyna Pohanke]
 Równoæ gór¹, Polska przegrana.
(2)
[3 maja, o niepe³nosprawnym studencie z Niemiec]
 Mia³ walczyæ z dyskryminacj¹, musia³ walczyæ z wind¹. O pokonywaniu barier.
(3)
[3 maja]
 Ogl¹daj¹ Pañstwo Fakty. A my spróbujemy odrobinê przynajmniej oderwaæ
siê od ziemi. Ma osiemdziesi¹t lat i jest najstarszym polskim pilotem. Przyznaje,
¿e w samochodzie wsteczny ciê¿ko mu wchodzi.
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 [ ] Fakty oderwane od ziemi i Jaros³aw Kostkowski [ ] Jaros³aw Kostkowski. Fakty.
 [Justyna Pohanke] I to wszystkie fakty 3 maja. Mi³ej majówki Pañstwu ¿yczê.
(4)
[5 maja, Grzegorz Kajdanowicz  materia³ o Lepperze]
 [fragment archiwalnej wypowiedzi Kaczyñskiego o Lepperze] powróci³ do
swoich praktyk, powróci³ do czego, co trzeba okreliæ jednym s³owem warcholstwo.
 Kilka tygodni póniej wróci³ do Polski.
(5)
[5 maja]
 Kobieta czy mê¿czyzna. Lewica czy prawica. Royal czy Sarkozy. O tym, kto
bêdzie prezydentem
(6)
[5 maja  Grzegorz Kajdanowicz]
 Przez Polskê przesz³a policyjna fala kontroli miejskich autobusów. I gdybymy
chcieli, jak to siê ³adnie mówi, owijaæ w bawe³nê, to powiedzielibymy, ¿e wyniki
daj¹ do mylenia. Ale w tym przypadku mo¿e lepiej prosto z mostu. Wyniki s¹
pora¿aj¹ce. Ponad po³owa autobusów jedzi, mimo ¿e powinna staæ albo na parkingu, albo lepiej w warsztacie.

Przedstawione przyk³ady pokazuj¹, w jaki sposób rozumiane jest w niniejszym artykule pojêcie gry jêzykowej10. Kategoria ta nie jest uto¿samiana z gr¹
s³ów11, która opiera siê na modyfikacjach formalno-semantycznych, przebiegaj¹cych w obrêbie jednego tekstu. (por. G³owiñski, Kostkiewiczowa, Okopieñ-S³awiñska, S³awiñski 1988, s. 169). W jej zakres wchodz¹ wykraczaj¹ce poza dany
tekst gry intertekstualne (tzn. takie, dla których dodatkowym kontekstem interpretacyjnym jest inny tekst), a tak¿e gry intersemiotyczne12 (przywo³uj¹ce kontekst kodu innego ni¿ jêzykowy). Jak pokazuj¹ przyk³ady III.3 oraz IV.2, gry
jêzykowe, czyli rozgrywaj¹ce siê na p³aszczynie jêzyka, mo¿na rozumieæ jesz10 Rozumienie terminu gra jêzykowa pokrywa siê z propozycj¹ przedstawion¹ przez autorkê
w ksi¹¿ce Przemoc w jêzyku mediów (Dybalska, Kêpa-Figura, Nowak 2004).
11 Wiêkszoæ przywo³anych przyk³adów to gry s³ów. S¹ to przebiegaj¹ce na ka¿dej p³aszczynie jêzyka gry o charakterze formalno-semantycznym. Realizuj¹ one zarówno podstawowy cel ka¿dej gry jêzykowej, czyli intensyfikacjê procesów odbioru, jak równie¿ cele szczegó³owe, np. o charakterze perswazyjnym (m.in. przyk³ady II.2, II.4, II.7, II.9, IV.2).
12 Gry intertekstualne (II.11, III.1, III.2) oraz zwi¹zane z nimi gry intesemiotyczne (II.3,
II.10), realizuj¹c typowe dla gier jêzykowych cele, najwyraniej chyba odwo³uj¹ siê do wspólnoty
kulturowej uczestników komunikacji. W przyk³adzie III.2 fraza Na trudnym odcinku budowy autostrad nie notuje sukcesów, dotycz¹ca pozornie jedynie ministra transportu Jerzego Polaczka, ma
charakter interteksualnego nawi¹zania do nowomowy z czasów PRL. Intensyfikacja odbioru wi¹¿e
siê nie tylko z efektem humorystycznym. Zestawienie rzeczywistoci polityki komunistycznej
(przez odwo³anie siê do nowomowy) ze wspó³czesn¹ rzeczywistoci¹ polityki PiS-u pozwala na
realizacjê celów perswazyjnych.
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cze szerzej. Uznaj¹c, ¿e o jêzykowej strukturze naszych wypowiedzi decyduj¹
tak¿e tekstotwórcze relacje miêdzyzdaniowe oraz regu³y konwersacyjne (np.
maksymy konwersacji Gricea), nie mo¿na zapomnieæ o dzia³aniach jêzykowych, którym sensownoæ zapewnia respektowanie zasad spójnoci tekstowej
oraz nadrzêdnej zasady kooperacji. W obrêbie gier jêzykowych nale¿y zatem
umieciæ tak¿e dzia³ania polegaj¹ce na pozornym ³amaniu zasad spójnoci tekstowej oraz poszczególnych maksym konwersacyjnych i wymagaj¹ce od odbiorcy korzystania z implikatury konwersacyjnej.
Co ³¹czy tak szerok¹ i zró¿nicowan¹ kategoriê gier jêzykowych? Po pierwsze, u podstawy gier ka¿dego typu le¿¹ przekszta³cenia formalne, które mog¹
(ale nie musz¹) poci¹gaæ za sob¹ konsekwencje semantyczne. Po drugie, dla
przeprowadzenia gry jêzykowej konieczne jest za³o¿enie wspólnoty wiedzy (jêzykowej i pozajêzykowej) nadawcy i odbiorcy. Po trzecie, cech¹ konstytutywn¹
gier jest intencjonalnoæ, celowoæ. Cecha czwarta wreszcie, wynika z tego, ¿e
nadawca nie po to ukrywa swoje intencje, by odbiorca ich nie zauwa¿y³, ale
¿eby ich szuka³. Wydaje siê bowiem, ¿e nadrzêdnym celem ka¿dej gry jest
intensyfikacja procesów mylowych odbiorcy13.
3. Perspektywa semantyczna i pragmatyczna w opisie gier jêzykowych
Gry jêzykowe, bêd¹ce przejawem zmian zachodz¹cych w mediach masowych, opisywaæ mo¿na z perspektywy semantycznej i pragmatycznej.
Przyjêcie perspektywy semantycznej przy analizie danej gry jêzykowej pozwala na odtworzenie przekszta³ceñ znaczeñ, opis konwencjonalnych lub innowacyjnych relacji znaczeniowych istniej¹cych miêdzy elementami wypowiedzi.
Przyk³adem niech bêdzie gra Tomasza Sianeckiego [przyk³ad III.3], który dokonuje interesuj¹cej redefinicji s³owa inspiruj¹cy. Podjêta przez niego gra jest
przyk³adem gry konwersacyjnej. £ami¹c (pozornie) maksymê odniesienia i sposobu, dziennikarz zaproponowa³ odbiorcy negocjacjê znaczeñ. Zdecydowanie
pozytywnie nacechowany przymiotnik inspiruj¹cy we frazie Jazda po polskich drogach bywa inspiruj¹ca, zyska³ zabarwienie ironiczne. Powszechna
znajomoæ znaczenia s³owa inspiruj¹cy mog³aby sugerowaæ brak kompetencji
jêzykowych Sianeckiego. Jednak zak³adaj¹cy tê kompetencjê odbiorca mo¿e
dojæ do wniosku, ¿e pozornie dewiacyjne dzia³ania maj¹ charakter celowy.
Za³o¿enie kompetencji jêzykowych nadawcy jest konsekwencj¹ znajomoci bezporedniego kontekstu jego wypowiedzi. Analizowany przyk³ad jest fragmentem
13

Gry jêzykowe, czêsto rozpatrywane w kategorii zabawy, a nawet ¿artu (por. Buttler 1974)
maj¹ moc intelektualnego i emocjonalnego intensyfikatora.
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materia³u dotycz¹cego inicjatywy ustawodawczej pos³a Artura Zawiszy. Sianecki inicjatywê tê prezentuje nastêpuj¹co:
[Tomasz Sianecki] Pan pose³ chce zastosowaæ ustawowy wybieg. Nie zakaz tak
w ogóle, a kary za zbyt du¿e wyciêcia w bluzkach i za d³ugoæ, a w³aciwie
krótkoæ spódnic.

Szerszy kontekst wyznacza zapowied tej relacji przez Kamila Durczoka
(przywo³ana w II.13), koñcz¹ca siê fraz¹ O krêtych drogach, którymi chadzaj¹
poselskie pomys³y  Tomasz Stanecki.
Przyjêcie perspektywy semantycznej pozwala tak¿e na odwo³anie siê do
metodologii JOS, zgodnie z któr¹ jêzyk jest efektem i narzêdziem przyswajania wiata przez cz³owieka. Sianecki w przyk³adzie III.3 odwo³uje siê do
wspólnoty jêzykowego obrazu wiata przez zestawienie, konotuj¹cych zwyczajnoæ i niewielkie znaczenie s³ów kura, owad z konotuj¹c¹ powagê inicjatyw¹ (ustawodawcz¹)  wyra¿eniem zaczerpniêtym ze sztywnej p³aszczyzny
komunikacyjnej:
Kura wyskoczy, rowerzysta siê zatoczy, owady zabrudz¹ przedni¹ szybê, a kierowca
obok nie w³¹czy kierunkowskazów. Zwyk³y obywatel ma prawo zdenerwowaæ siê
na to wszystko, obywatel niezwyk³y, na przyk³ad pose³, ma prawo inicjatywy.

Metodologia JOS prowadzi do zrozumienia, w jaki sposób wiat jest porz¹dkowany i wartociowany oraz efektem czego jest to uporz¹dkowanie i aksjologizacja. Jêzykowy obraz wiata (JOS) jest struktur¹ pojêciow¹ zakodowan¹
w systemie jêzykowym. Struktura ta jest pochodn¹ sposobu konceptualizacji
wiata obowi¹zuj¹cego w danej kulturze. Podmiotem procesu modelowania czy
interpretacji jest cz³owiek. Analiza jêzyka mo¿e byæ zatem ród³em wiedzy
o sposobie mylenia cz³owieka o wiecie. Jêzykowy obraz wiata mo¿e byæ
w konsekwencji rozumiany jako
zbiór prawid³owoci zawartych w kategorialnych zwi¹zkach gramatycznych (fleksyjnych, s³owotwórczych, sk³adniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazuj¹cych swoiste dla danego jêzyka sposoby widzenia poszczególnych
sk³adników wiata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji wiata, panuj¹cych
w nim hierarchii i akceptowanych przez spo³ecznoæ jêzykow¹ wartoci (Tokarski
1993, s. 358).

JOS ma konsekwencje spo³eczne  integruje, jest wyrazem wspólnego wartociowania. Gry jêzykowe wykorzystuj¹ JOS dwa razy. Wtedy, gdy nawi¹zuj¹
do istniej¹cej w jêzyku formy, i wtedy, gdy, przekszta³caj¹c tê formê, odwo³uj¹
siê do niestandardowych znaczeñ.
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Dobrym przyk³adem takich gier s¹, przebiegaj¹ce na p³aszczynie semantycznej gry wykorzystuj¹ce relacjê antonimii, np. wykorzystane w analizowanym powy¿ej przyk³adzie III.3 sformu³owane przez Sianeckiego przeciwstawienie zwyk³y  niezwyk³y (zwyk³y obywatel  obywatel niezwyk³y).
Przeciwstawienie to uaktywnia ca³y zestaw konotacji. Podstawowy rozwój semantyczny zwyk³ego wyznaczaj¹ negatywnie wartociuj¹ce konotacje powszednioci, nudy, nieatrakcyjnoci. Niezwyk³y  przeciwnie, konotuje
pozytywnie wartociuj¹ce elitarnoæ i atrakcyjnoæ. Jednak Sianecki wykorzystuje tak¿e fakt, ¿e mówi w³anie do tworz¹cych wspólnotê potrzeb i mo¿liwoci tzw. zwyk³ych obywateli. Stworzona przez niego opozycja wpisuje siê
w wa¿n¹ dla JOS opozycjê SWÓJOBCY i przywo³uje zupe³nie inne konotacje
zwyk³ego i niezwyk³ego. Zwyk³y staje siê pozytywnie wartociowanym
nonikiem swojskoci, a niezwyk³y przeciwnie  negatywnie wartociowanej obcoci.
Spotykaj¹c siê w komunikacji medialnej z wypowiedziami ukszta³towanymi
w ramach danego gatunku dziennikarskiego (felietonem czy komentarzem, dy¿urem prezenterskim, informacj¹), spotykamy siê z okrelonym gatunkiem mowy
(zwierzeniem, rozmow¹, informacj¹), który w obrêbie presupozycji ma lub nie
wpisan¹ akceptacjê zastanego JOS. Obiektywizm, tak istotny dla informacji,
wskazywa³by na koniecznoæ ignorowania JOS. (W praktyce ca³kowita neutralizacja nie jest mo¿liwa, poniewa¿ nawet akt nominacji jest ju¿ przejawem jêzykowego obrazu wiata.) Wynika z tego, ¿e to, jakim aktem mowy czy jakim
gatunkiem mowy staje siê wypowied, która z racji pozajêzykowych klasyfikacji
zaliczana jest do informacji, zale¿y od sposobu wykorzystania JOS. Wykorzystanie lub ignorowanie okrelonej (w tym przede wszystkim naiwnej, potocznej)
perspektywy14 oraz wartociowania wpisanych w JOS nale¿y zatem do presupozycji, które ³¹cznie z intencj¹ tworz¹ wi¹zkê cech mentalnych charakterystyczn¹
dla danego gatunku mowy. Wi¹zka cech mentalnych informacji (traktowanej
jako gatunek mowy) oprócz oczywistej intencji informacyjnej obejmowaæ by
musia³a za³o¿enie neutralizacji podmiotowoci przekazu. Tym samym, aby analizowany przyk³ad (III.3) mo¿na by³o uznaæ za fragment informacji (jako gatunku mowy), nale¿a³oby zaniechaæ negocjacji znaczeñ, a najlepiej usun¹æ nacechowane emocjonalnie s³owa inspiruj¹cy, zwyk³y, niezwyk³y. W konsekwencji
nadawca wpisa³by w komunikat jedynie intencjê chcê, ¿eby dowiedzia³ siê, ¿e
X zrobi³ Y. Utraci³by natomiast intencje o charakterze ekspresywno-impresywnym  ³atw¹ do identyfikacji moim zdaniem to le i wynikaj¹c¹ z niej, choæ nie
werbalizowan¹ pomyl tak jak ja.
14 Zaznaczyæ trzeba, ¿e twórcy metodologii JOS (Tokarski 2001) zdaj¹ sobie sprawê z wp³ywu na jêzyk wiedzy naukowej, która zastêpuje b¹d dope³nia naiwny ogl¹d wiata. I co istotne,
tym samym zmienia charakter perspektywy podmiotowej.
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Badania pragmatyczne wpisuj¹ jêzykowy obraz wiata w warunki wstêpne
komunikowania15. Zwracaj¹ uwagê na intencjonalnoæ. Przyjêcie tej perspektywy jest wiêc konieczne, aby mo¿na by³o odpowiedzieæ na pytanie, w jakim celu
zosta³a przeprowadzona gra. Ich s³abym punktem jest pomijanie faktu negocjowania znaczeñ przez nadawcê i odbiorcê, czyli faktu transformacji semantycznych dokonywanych w akcie mowy (w procesie jego tworzenia przez nadawcê,
a tak¿e przetwarzania przez odbiorcê). Zjawisko gier jêzykowych wymaga po³¹czenia obu perspektyw  semantycznej (ze wzglêdu na formalno-semantyczn¹
podstawê ka¿dej gry) oraz pragmatycznej (ze wzglêdu na jej intencjonalnoæ).
4. Gry jêzykowe, czyli interakcja dla mas
Wspó³czesna komunikacja medialna jest z pewnoci¹ o wiele bardziej zró¿nicowana ni¿ piêædziesi¹t, a nawet dziesiêæ lat temu. Przyczyn¹ tych zmian s¹
nowe mo¿liwoci techniczne, które w sposób bezporedni (przez poszerzenie
medialnego tu i teraz) i poredni (przez stworzenie wzorca nowej interaktywnej
komunikacji tzw. nowych mediów) wp³ynê³y nie tylko na formê przekazu medialnego, lecz tak¿e na zmianê modelu komunikacji. Komunikacja ta, chc¹c
sprostaæ oczekiwaniom nowego, aktywnego odbiorcy, siêgnê³a po gry jêzykowe
(por. Kêpa-Figura 2007). Dlaczego? Czy gry jêzykowe rzeczywicie zapewni³y
komunikacji medialnej interakcyjnoæ?
Pierwszy etap oddzia³ywania gier jêzykowych za porednictwem mediów,
czyli ich intencja podstawowa, to wywo³anie zaanga¿owania odbiorcy. Starania
o realizacjê intencji szczegó³owych przebiegaj¹ na etapie drugim. Uznanie aktywnego odbioru przekazu za podstawowy cel gier dowodzi, ¿e wszystkie gry
podejmowane przez nadawców medialnych w oczywisty sposób s³u¿¹ adresowaniu wypowiedzi. Z tego powodu narzêdziem badawczym staje siê JOS  metodologia, która pozwala odtworzyæ strukturê pojêciow¹ nadawcy i odbiorcy. Przeprowadzenie gry jêzykowej jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e jêzyk zawiera
zinterpretowany (a nie tzw. obiektywny) obraz wiata. W jêzyk wpisana jest
15 O sposobach wykorzystania istniej¹cego JOS przez nadawców medialnych pisali Danuta
Kêpa-Figura i Pawe³ Nowak (2006). Jak pokazali, wypowiedzi prezentowane w mass mediach
mog¹ mieciæ siê w ramach JOS, polemizowaæ z nim i wreszcie podejmowaæ próby pozornego
ignorowania, neutralizowania istnienia tego obrazu wiata przez przeprowadzanie jego kreacji.
Ostatni typ tekstów reprezentowany przede wszystkim przez informacje dziennikarskie jest przyk³adem kreowania medialnego obrazu wiata. Medialny obraz wiata mia³by byæ rozumiany jako
szczególne przetworzenie jêzykowego obrazu wiata. Przetworzenie, którego istotê stanowi³aby nie
tylko modyfikacja treci w nim zawartych, lecz tak¿e rezygnacja z dominacji obowi¹zuj¹cego
w JOS naiwnego punktu widzenia i, co wiêcej, wyraziste po³¹czenie semantycznej i pragmatycznej
perspektywy opisu.
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zatem obecnoæ podmiotu mówi¹cego (tworz¹cego) i podmiotu s³uchaj¹cego
(odtwarzaj¹cego). Je¿eli s³uchaj¹cy jest w stanie zauwa¿yæ i odczytaæ grê
 mo¿e siê uznaæ za jej adresata. Podstawow¹ funkcj¹ gier jêzykowych jest wiêc
funkcja fatyczna.
Etap pierwszy oddzia³ywania gier jêzykowych jest wa¿niejszy w przypadku
sytuacji komunikacyjnych, w których adresat nie mo¿e (lub prawie nie mo¿e)
byæ wskazany z imienia i nazwiska lub dziêki niewerbalnym elementom komunikatu, czyli np. w przypadku komunikacji zachodz¹cej za porednictwem mediów. Opisywana funkcja gier jêzykowych jest wa¿na tak¿e ze wzglêdu na komercjalizacjê mediów, dla których najwa¿niejszym kryterium oceny sta³a siê nie
jakoæ przekazu, lecz ogl¹dalnoæ czy szerzej  sam fakt czêstoci odbierania
przekazu. Fatycznoæ mia³aby zapewniæ op³acalnoæ nadawania. Skutecznoæ
komunikacji zale¿y od tego, czy s³uchacz odebra³ sygna³, czy uwiadomi³ sobie,
¿e sygna³ jest skierowany w³anie do niego, a tak¿e od rozpoznania intencji
komunikatywnej nadawcy i od odpowiedniej (czynnej lub poznawczej) reakcji
na tê intencjê (por. Lyons 1984, t. I, s. 3538).
Z punktu widzenia pragmatyki jêzykowej obecnoæ (nadobecnoæ) gier
jêzykowych we wspó³czesnej komunikacji medialnej wspó³gra ze zmian¹ formy
przekazu medialnego. Gry jêzykowe ze wzglêdu na swoj¹ podstawow¹ funkcjê
nawi¹zania i podtrzymania kontaktu wchodz¹ nie tylko w sk³ad deklaratywów.
Gra jest sposobem adresowania wypowiedzi tak¿e dlatego, ¿e nadawca, u¿ywaj¹c ich, kszta³tuje swój wizerunek. Nadawca za pomoc¹ gier mo¿e zatem realizowaæ funkcjê ekspresywn¹ i formu³owaæ akty zaliczane do ekspresywów. Prezentuje siebie (na przyk³ad) jako osobê inteligentn¹, dowcipn¹, maj¹c¹ okrelone
preferencje estetyczne czy polityczne i w konsekwencji trafia do planowanego
odbiorcy.
Formu³owanie za pomoc¹ gier jêzykowych aktów mowy o charakterze ekspresywnym przypomina o drugim etapie oddzia³ywania gier jêzykowych, to znaczy o pe³nionych przez nie funkcjach szczegó³owych. Poniewa¿ ekspresywnoæ
wypowiedzi obejmuje oceny formu³owane przez nadawcê, ³¹czy siê z perswazyjnoci¹. St¹d zwi¹zek gier jêzykowych z dyrektywami. Czy oddzia³ywanie to
ma charakter jawny czy ukryty jest pytaniem otwartym. Za manipulacyjnoci¹
przemawia³oby ³¹czenie w ramach gier informacji i oceny, co zwalnia odbiorcê
od wyci¹gania wniosków. W takiej sytuacji s³uchacz nie tyle identyfikuje okrelony punkt widzenia, lecz jest sk³aniany do jego akceptacji. Z kolei innym
dowodem manipulacyjnoci gier jest ingracjacyjny charakter niektórych z nich.
Oceny wpisane w gry jêzykowe inicjowane przez nadawców medialnych rzadko
maj¹ niepopularny, kontrowersyjny charakter. Ich obecnoæ s³u¿y wiêc pozyskaniu odbiorcy przez manifestowanie zgodnoci z jego przekonaniami. Dyrektywy
staj¹ siê zatem ukrytymi deklaratywami.
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Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dominuj¹ce w tradycyjnym przekazie
medialnym jawne asercje i ukryte dyrektywy ust¹pi³y miejsca jawnym i ukrytym
deklaratywom. Detronizacja asercji jest za znakiem zmiany charakteru komunikacji i odpowiedzi¹ na postawione powy¿ej pytanie o powód, dla którego komunikacja medialna siêgnê³a wspó³czenie po gry jêzykowe. Dlaczego gry jêzykowe s¹ tak dobrym narzêdziem nowej komunikacji? Gry jêzykowe nie zapewni³y
komunikacji medialnej interakcyjnoci w jej ortodoksyjnym interpersonalnym
rozumieniu. Patrz¹c z tego punktu widzenia, gry te daj¹ komunikowaniu masowemu fatycznoæ symuluj¹c¹ interakcyjnoæ. Daj¹ pozory interakcyjnoci, poniewa¿ sukcesem komunikacji medialnej sta³o siê ju¿ samo zdobycie odbiorcy,
a jej podstawow¹ funkcj¹  funkcja fatyczna.
Rozwa¿ania dotycz¹ce miejsca gier jêzykowych we wspó³czesnej komunikacji medialnej prowokuj¹ pytanie o charakter komunikowania. Wydaje siê, ¿e
teoria zrównuj¹ca komunikowanie z transmisj¹ nie jest ju¿ dzisiaj aktualna.
Z kolei teoria uto¿samiaj¹ca komunikowanie z interakcj¹ sprawdza siê niemal
wy³¹cznie w przypadku nowych mediów (np. Internetu). Najbli¿sza rzeczywistoci medialnej wydaje siê dzi teoria sprowadzaj¹ca komunikowanie do procesu
generowania znaczeñ16. Teoria ta pokazuje, ¿e zbli¿enie do komunikacji bezporedniej jest we wspó³czesnych mediach jedynie symulowane. Nadawca co
prawda traci uprzywilejowan¹ pozycjê, jak¹ przyznawa³a mu teoria transmisji,
lecz komunikacja traci tak¿e charakter interpersonalny. Nadawca i odbiorca
maj¹ byæ interpretatorami przekazu. Interakcja zachodzi, ale nie ma charakteru
interpersonalnego. Jest relacj¹ miêdzy nadawc¹ i tekstem oraz tekstem i odbiorc¹. Deklarowana interakcja interpersonalna nie istnieje.
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Summary
The article discusses the problem of language games in the media, more specifically in social
communication facilitated by the media. It aims to reconcile, while analyzing the texts of the
media, the semantic perspective based on the linguistic worldview conception with the pragmatic
approach.
Language games, as a manifestation of changes in mass media, can be described from the
semantic perspective (with regard to the formal-semantic basis of each game) and from the pragmatic perspective (with regard to their intentionality). The semantic perspective allows one not
only to reconstruct meaning shifts (through a description of conventional or innovative semantic
relations between the elements of the utterance) but also to relate to the linguistic worldview
methodology, according to which language is both a result and an instrument of learning and
assimilating the world by humans. Language games utilize the linguistic worldview conception
both when they relate to the linguistic form and when they transform the form in producing nonstandard meanings. Texts produced within a specific journalistic genre entail a specific speech
genre, which in its presuppositions does or does not contain the acceptance of the predominating
linguistic worldview.
Intentionality, which belongs to the essence of games and to the macro-act of media communication, leads one to adopt a perspective which extends beyond semantic analysis. Pragmatic
considerations allow us to answer the question why a particular language game has been employed. They also function as a tool of reconstructing the structure of the message in which the game
has been employed.
The combined semantic-pragmatic perspective in the analysis of language games used in
contemporary media provides answers to the question of the nature of media communication.
Language games appear to be the most expressive manifestation of language change in the realm
of media discourse.
Language games relate to the authors and receivers knowledge of the grammatical and
semantic rules of the language code and the use and norms of this code. They also relate to the
rules which define the shaping of the text (also as a representative of a given genre), as well as to
the rules regulating the communication process. A language game would thus be a kind of behaviour based on the knowledge of these rules, sometimes resulting from their breach, actual or
apparent. These are for example all kinds of language usage whose aim is an intensification of the
receivers thinking processes. This operational stage is a way to achieve the ultimate objective, i.e.
to invoke in the receiver a reaction intended by the author. This kind of linguistic shaping is
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a manifestation of the attempt to achieve a symmetrical, two-sided (n-sided), dialogic nature of
communication, or better, to invoke an impression of such communication.
Language games result not so much in interactivity but in interaction-stimulating phaticity.
The present analysis also corroborates the theory of communication as a process of generating
meanings.
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Dickensowskie anafory w polskim przek³adzie
Dickensian Anaphoras in Polish Translation
Anaphora is understood dissimilarly by linguists and literary scholars. The former
see it as a syntactic relation which allows to avoid unnecessary repetition, whereas the
latter as a rhetorical device which is specifically based on repetition to achieve the effect
of emphasis. For translators it is generally the rhetorical aspect of anaphora that is much
more challenging, although in comparison to other literary devices anaphora may be
regarded as relatively uncomplicated to translate. This article aims at analyzing various
ways in which anaphoras are employed by Charles Dickens in his novels to highlight
additional functions which may be attributed to them, apart from the major one of
providing emphasis. Moreover, it examines selected parallel structures which appear in
Hard Times and its two Polish versions to indicate these aspects of employing them
which prove most problematic in interlingual translation.
S³owa kluczowe: anafora, paralelizm, przek³ad literacki, Dickens, Ciê¿kie czasy
Key words:
anaphora, parallel structures, literary translation, Dickens, Hard Times

1. Wprowadzenie  anafora w jêzykoznawstwie, literaturze
i przek³adoznawstwie
Anafor¹ w ujêciu jêzykoznawczym okrelana jest relacja sk³adniowa, która
wi¹¿e ze sob¹ dwa wyra¿enia: anaforyzowane i anaforyczne. Wystêpuj¹ one w
tym samym zdaniu lub w ró¿nych zdaniach nale¿¹cych do tego samego wypowiedzenia wielozdaniowego. Istotnym czynnikiem funkcjonowania anafory jest
spójnoæ tekstu, a wiêc jednostki zdaniowe stanowiæ musz¹ ca³oæ treciow¹.
Wed³ug koncepcji substytucyjnej, wyra¿enie anaforyczne nie ma w³asnego sensu
i stanowi odsy³acz do uprzednio u¿ytego wyra¿enia anaforyzowanego, czyli do
antecedensu relacji anaforycznej, dziêki któremu mo¿na odczytaæ komunikowany sens (Polañski 1993, s. 40). Co za tym idzie, istot¹ anafory jest zastêpowanie
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okrelonych wyra¿eñ innymi w celu unikniêcia niepo¿¹danych stylistycznie powtórzeñ, przy czym zachowana musi zostaæ identycznoæ referencji, aby nie
zmieniæ sensu tekstu, a jednoczenie uzyskaæ jego spójnoæ. Poprzednikiem wyra¿enia anaforycznego nie musi byæ wyra¿enie, do którego ono odsy³a, lecz
referencja nieobecna w domniemanym poprzedniku, np. poprzednikiem wyra¿enia anaforycznego mo¿e byæ ca³e zdanie poprzedzaj¹ce, a nie tylko suponowana
czêæ mowy (Polañski 1993, s. 41). Zastosowanie w anaforyzacji znajduj¹ zarówno rodki leksykalne, jak i gramatyczne. W pierwszym przypadku s¹ to
wyra¿enia, które przejmuj¹ czêæ treci swoich poprzedników, po resztê odsy³aj¹c do swoich antecedensów. Do takich rozwi¹zañ zaliczyæ mo¿na: powtórzenie
jednego ze sk³adników poprzednika z³o¿onego, zast¹pienie danego sk³adnika
wyrazem, który pozostaje z nim w relacji inkluzji lub substytucjê za pomoc¹
wyra¿enia stanowi¹cego dodatkow¹ charakterystykê (Polañski 1993, s. 42). Do
rodków gramatycznych stosowanych w anaforyzacji nale¿¹ zaimki. Mog¹ one
zastêpowaæ zarówno rzeczowniki, grupy nominalne, jak i inne kategorie gramatyczne i ca³e zdania. Istot¹ anafory w ujêciu jêzykoznawczym jest wiêc usuwanie powtórzeñ w tekcie spójnym.
Zupe³nie inaczej rozumiana jest anafora w ujêciu retorycznym. Nie chodzi tu bowiem o unikniêcie powtórzenia, lecz jego celowe wprowadzenie dla
osi¹gniêcia konkretnych efektów, takich jak: podkrelenie okrelonego wyra¿enia, nadanie mu wyj¹tkowego znaczenia, zwrócenie na niego uwagi czytelnika
b¹d zbudowanie symetrii tekstu. Najczêciej anafora retoryczna polega na powtórzeniu tego samego wyra¿enia w kolejnych segmentach tekstu, które s¹ zazwyczaj sk³adniowo paralelne. Powtórzenie mo¿e mieæ miejsce na pocz¹tku
kolejnych wersów lub strof w poezji, jak równie¿ zdañ czy grup sk³adniowych
w prozie (Baldick 2001, s. 11). W literaturze anafora wykorzystywana jest jako
rodek umo¿liwiaj¹cy uzyskanie emfazy, który jednoczenie wzmacnia funkcjê
autoteliczn¹ tekstu. Wielokrotne paralelne zastosowanie tego samego wyra¿enia
lub jednostki sk³adniowej burzy wra¿enie odwzorowywania rzeczywistoci pozatekstowej. Tekst jest wartoci¹ sam¹ w sobie, a nie bezporednim zapisem
rzeczywistoci.
W przek³adoznawstwie niewiele miejsca powiêca siê anaforze. Z punktu
widzenia jêzykoznawczego relacja anaforyczna w przek³adzie nie zmienia swojej istoty, choæ mo¿e ulec pewnym modyfikacjom. Du¿o wiêkszym wyzwaniem
jest anafora w ujêciu retorycznym, która nie zawsze jest t³umaczona w tekcie
docelowym przez tê sam¹ figurê (Tomaszkiewicz 2004, s. 24). Anafora stosowana w poezji na pocz¹tku wersów czy strof zasadniczo przek³adana jest analogicznie. Nie ma bowiem ograniczeñ systemowych uniemo¿liwiaj¹cych zastosowanie takiego rodzaju powtórzenia. W prozie czêsto t³umacze rezygnuj¹
z przek³adania struktur paralelnych przy pomocy analogicznych wyra¿eñ. Niejednokrotnie uzyskanie naturalnoci i tzw. potoczystoci przek³adu stanowi do-
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minantê t³umaczeniow¹, co automatycznie przek³ada siê na rezygnacjê z figur
retorycznych, mog¹cych wp³yn¹æ na ich zaburzenie. Wydaje siê, ¿e zazwyczaj
czynnikiem decyduj¹cym o opuszczeniu anafory jest subiektywna ocena t³umacza,
podyktowana przekonaniem, i¿ powtórzenia s¹ niepo¿¹dane stylistycznie. Rozwi¹zania takie, o ile nie s¹ uwarunkowane ograniczeniami systemowymi, budziæ
mog¹ w¹tpliwoci, gdy¿ znacz¹co wp³ywaj¹ na nacechowanie stylistyczne tekstu
przek³adu, przesuwaj¹c ciê¿ar funkcji jêzykowej realizowanej w tekcie z poetyckiej na referencyjn¹. Ponadto, zastêpowanie figur retorycznych tekstu wyjciowego innymi lub ich usuwanie nie pozostaje obojêtne dla indywidualnego stylu autora utworu literackiego, a wiêc zespo³u okrelonych rodków jêzykowych i retorycznych regularnie przez niego stosowanych. Odwzorowanie idiolektu danego autora powinno byæ jednym z nadrzêdnych zadañ t³umacza tekstu artystycznego.
2. Anafory w prozie Charlesa Dickensa
Charles Dickens (18121870) by³ powieciopisarzem wykorzystuj¹cym
wiele rodków stylistycznych. Jednym z prominentnych chwytów retorycznych
wszechobecnych w jego powieciach s¹ anafory. Czytelnicy angielscy z ³atwoci¹ rozpoznaj¹ styl tego pisarza po nagromadzeniu ró¿norodnych powtórzeñ.
Charakterystycznym dla jego prozy zabiegiem jest identyfikowanie postaci oraz
ich zró¿nicowanie poprzez powtarzanie powiedzonek typowych dla danego bohatera. Takie powtórzenia, o charakterze nieanaforycznym, wymuszone by³y
konwencj¹ powieci wiktoriañskiej oraz sposobem jej publikacji. Wczesna powieæ XIX w. osi¹ga³a znaczne rozmiary (czêsto oko³o 500 stron). Nagromadzenie w niej du¿ej liczby postaci fikcyjnych by³o wynikiem przedstawiania ró¿norodnych rodowisk spo³ecznych. Ponadto, powieæ wiktoriañska najczêciej
publikowana by³a w odcinkach (niemal wszystkie powieci Dickensa ukaza³y siê
seryjnie, wydawane pocz¹tkowo co tydzieñ, a nastêpnie co miesi¹c), co znacz¹co wp³ywa³o na ich strukturê, jak równie¿ sposób charakterystyki postaci. Powtórzenia opisów czy typowych powiedzonek mia³y na celu identyfikacjê okrelonych postaci, po d³u¿szej przerwie w czytaniu spowodowanej oczekiwaniem
na kolejny odcinek powieci1.
Jednak¿e oprócz struktur paralelnych niejako wymuszonych konwencj¹,
w utworach Dickensa znaleæ mo¿na wiele anafor, których zastosowanie zaliczyæ
1 Konsekwencje publikacji seryjnej powieci Dickensa omawiaj¹ szczegó³owo m.in. J. Butt
i K. Tillotson w ksi¹¿ce Dickens at Work (1957), analizuj¹c m.in. rêkopisy ze szczegó³owymi planami poszczególnych odcinków, oraz A. C. Coolidge w Charles Dickens as Serial Novelist (1967).
W Polsce tematykê tê podj¹³ A. Weseliñski w artykule Struktura powieci Karola Dickensa
w wietle seryjnej formy publikacji (1972).
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mo¿na do jêzykowej idiosynkracji tego pisarza. Dickensowskie struktury anaforyczne czêsto s¹ bardzo rozbudowane i opieraj¹ siê na powtórzeniach zarówno
leksykalnych, jak i sk³adniowych. Funkcje nadawane takim anaforom, które czêsto otwieraj¹ powieci, s¹ bardzo ró¿norodne. Ju¿ w pierwszym jego utworze
zauwa¿yæ mo¿na nadawanie anaforom dodatkowych funkcji, oprócz podkrelenia znaczenia powtarzanych wyra¿eñ. Klub Pickwicka otwieraj¹ rzekome informacje zaczerpniête z protoko³ów Klubu. Dickens wykorzystuje struktury anaforyczne do sparodiowania dyskursu prawniczego poprzez skontrastowanie
sk³adni typowej dla tego ¿argonu z absurdaln¹ tematyk¹ badañ prowadzonych
w ramach dzia³alnoci Klubu: Badania spekulatywne stawów hampsteadzkich
tudzie¿ niektóre spostrze¿enia nad teori¹ skakania ¿ab (Dickens 1982, s. 7).
Pocz¹tkowe akapity powieci rozpoczyna dyskurs prawniczy, typowy dla umów,
zarówno w warstwie sk³adniowej, jak i leksykalnej. Powtórzenia zdañ z wykorzystaniem zaimka that (¿e), na ogó³ stosowanych w rozporz¹dzeniach b¹d
umowach, s¹ szczególnie widoczne:
The following resolutions unanimously agreed to:
That this Association has heard read [...]
and that this Association does hereby return its warmest thanks [ ]
That while this Association is deeply sensible [...]
That, with the view just mentioned, this Association has taken [...]
That the said proposal has received [...]
That the Corresponding Society of the Pickwick Club [...]
That this Association cordially recognises [...]
That the members of the aforesaid Corresponding Society be [...]
(Dickens 18367/ 1986, s. 6768)

Ca³oæ wywo³aæ ma efekt humorystyczny, taka wiêc jest g³ówna funkcja
anafory w tym fragmencie. Emfaza ma znaczenie drugorzêdne. W przek³adzie
W³odzimierza Górskiego z 1870 roku, poprawionym przez Zofiê i Wiktora Pop³awskich, efekt podobny uzyskany zostaje poprzez anaforyczne powtórzenie
rzeczownika Towarzystwo w zdaniach rozpoczynaj¹cych kolejne akapity2
oraz leksykê charakterystyczn¹ dla oficjalnych dokumentów. Powtórzenie struk2 Postanowiono jednog³onie:
Towarzystwo z uczuciem niczym nie zm¹conego zadowolenia i bezwzglêdnego uznania wys³ucha³o czytania dokumentów [...]
Towarzystwo wyra¿a swoje najszczersze podziêkowanie rzeczonemu Samuelowi Pickwickowi
[...]
Towarzystwo, uznaj¹c wielkie korzyci, jakie nauka odnieæ powinna z wy¿ej przytoczonego
dzie³a [...]
Dlatego te¿ Towarzystwo podda³o gruntownej rozwadze wniosek wy¿ej wymienionego [...]
Po przyjêciu i zatwierdzeniu wzmiankowanego wniosku przez Towarzystwo [...]
Towarzystwo z wdziêcznoci¹ zatwierdza zasadê [...] (Dickens 1982, s. 78).
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tury zdania zast¹pione zosta³o powtórzeniem leksykalnym, którego natê¿enie
w tekcie przek³adu jest jednak mniejsze ni¿ w oryginale.
Czêciowo podobn¹ funkcjê  efekt humorystyczny  spe³nia pseudoanafora, tj. struktura, która nie jest anafor¹ idealn¹ polegaj¹c¹ na identycznoci powtarzanych elementów, lecz w której pewne elementy zostaj¹ wymienione na
inne w celu ich skontrastowania. Tego typu zabieg stosuje Dickens na pocz¹tku
powieci Dombey i Syn:
Dombey was about eight-and-forty years of age. Son about eight-and-forty
minutes. Dombey was rather bald, rather red [ ]. Son was very bald, very red
[ ] (Dickens 18468/ 1982, s. 1)

Dickens, opisuj¹c ojca i dopiero narodzonego syna, wymienia podmiot
w kolejnych zdaniach, tak aby odnosi³y siê do poszczególnych postaci, zachowuj¹c ich strukturê i zmieniaj¹c szczegó³y:
Dombey mia³ oko³o czterdziestu omiu lat. Syn czterdziestu omiu minut. Dombey by³ raczej ³ysy, raczej czerwony [...]. Syn by³ bardzo ³ysy, bardzo czerwony [t³um. E.K.-L.].

Dziêki temu autor uzyskuje efekt humorystyczny, w sposób oszczêdny opisuj¹c postaci. Jednoczenie poprzez uto¿samienie ojca i syna wywo³ane anaforycznymi strukturami sk³adniowymi, podkrela ci¹g³oæ rodu i rodzinnej firmy.
Tak jak na poziomie leksykalnym identycznoæ zostaje zachwiana poprzez wymianê okrelonych elementów, tak nastêpnie to¿samoæ rodziny i firmy zostanie
zniszczona, gdy m³ody Paul Dombey umrze.
W powieci Samotnia anafora polegaj¹ca na wielokrotnym powtórzeniu
s³owa klucza w drugim akapicie spe³nia jeszcze inn¹ funkcjê:
Fog everywhere. Fog up the river, where it flows [ ]; fog down the river, where
it rolls [ ]. Fog on the Essex Marhess, fog on the Kentish heights. Fog creeping
into the cabooses of collier-brigs; fog lying out in the yards, and hovering in the
rigging of great ships; fog drooping on the gunwales of barges and small boats.
Fog in the eyes and throats of ancient Greenwich pensioners [ ]; fog in the stem
and bowl of the afternoon pipe of the wrathful skipper [ ]; fog cruelly pinching
the toes and fingers of his shivering little prentice boy on deck.
(Dickens 1853/ 1992, s. 1)

W tym przypadku powtórzony rzeczownik fog (mg³a) wzmocniony jest podwójnymi powtórzeniami nastêpuj¹cych po nim struktur, odnosz¹cych siê do
ró¿nych kierunków i obiektów w przestrzeni: mg³a w górze rzeki / mg³a w dole
rzeki, mg³a na trzêsawiskach Essexu / mg³a na wy¿ynach Kentu, mg³a wkradaj¹ca
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siê do kambuza / mg³a ciel¹ca siê na podwórzach. Mg³a spowija ca³y akapit od
pocz¹tku do ostatniego zdania i nabiera znaczenia symbolicznego. Jednym
z g³ównych tematów powieci jest ci¹gn¹ce siê w nieskoñczonoæ postêpowanie
w S¹dzie Kancelaryjskim. Motywy b³ota i mg³y, które dominuj¹ w utworze,
najczêciej zwi¹zane s¹ w³anie z t¹ instytucj¹. Krytycy podkrelaj¹, ¿e mg³a
funkcjonuje w tej powieci na co najmniej dwóch poziomach: jest to realna
mg³a spowijaj¹ca Londyn pón¹ jesieni¹ oraz symbol S¹du i jego dzia³alnoci3.
Mg³a symbolizuje przyt³oczenie jednostki przez instytucjê i jej zagubienie
w g¹szczu przepisów. Jest to równie¿ mg³a mentalna, w której funkcjonuj¹
urzêdnicy S¹du, doprowadzaj¹ca do ca³kowitej stagnacji. Innym odczytaniem
symboliki mg³y i b³ota jest przedstawienie ich jako ociê¿a³ych, mêtnych si³,
d³awi¹cych kreatywn¹ energiê ludzk¹ (Johnson 1952, s. 762) oraz symptomów
powrotu do pierwotnego szlamu i chaosu, w jakich pogr¹¿ony jest wiat przedstawiony, który zbli¿a siê do swego koñca ju¿ na pocz¹tku powieci (Miller
1958, s. 195). Pocz¹tkowa anafora nie pozwala odczytaæ tych wszystkich znaczeñ s³owa klucza, jednak sygnalizuje, ¿e nie jest to jedynie opis, w którym
dominuje funkcja referencyjna, ¿e nie jest to przedstawienie fizycznej mg³y.
Ca³a uwaga czytelnika skupia siê na jednym, powtarzanym wyrazie, dziêki czemu wyeksponowana zostaje funkcja poetycka. Nabokov nazywa to upodobanie
Dickensa do anafory rodzajem zaklinania, chwytem oratorskim, którym autor
pos³uguje siê, by uzyskaæ narastaj¹c¹ emfazê (Nabokov 1992, s. XVII). W tym
przypadku jest to emfaza wszechogarniaj¹ca i ukierunkowuj¹ca czytelnika na
poszukiwanie dodatkowych sensów zakodowanych w s³owie kluczu.
Jeszcze inne funkcje spe³nia anafora w powieci historycznej Opowieæ
o dwóch miastach. Utwór ten rozpoczyna wielokrotne powtórzenie tej samej
struktury it was (to by³) w pierwszym zdaniu:
It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it
was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of
incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the
spring of hope, it was the winter of despair [ ].
(Dickens 1859/ 1999, s. 3)

Pulsuj¹cy rytm nadaje zdaniu dodatkowe powtórzenie wyra¿eñ bezporednio po podmiocie i orzeczeniu. S¹ to albo dwukrotne powtórzenia tego samego
rzeczownika, po których nastêpuj¹ wyra¿enia o przeciwnym znaczeniu (wiek
m¹droci / wiek g³upoty, epoka wiary / epoka niedowierzania, czas wiat³a /
/ czas Ciemnoci) albo powtórzenia bezporednio opieraj¹ce siê na antonimii
(najlepsze / najgorsze, wiosna / zima). Zasadnicz¹ funkcj¹ wprowadzenia anafo3 Symbolika mg³y w powieci Samotnia analizowana by³a przez wielu badaczy, m.in.: Churchill, Wilson, Lindsay, Kettle, Johnson, Butt, Davis i Nabokov wykazywali ró¿ne poziomy, na których funkcjonuje ten motyw przewodni utworu.
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ry jest tutaj zbudowanie dystansu czasowego miêdzy czytelnikiem empirycznym
a wiatem przedstawionym utworu. Opisywane wydarzenia maj¹ mieæ charakter
historyczny, tak wiêc uzyskane musi zostaæ wra¿enie diachronii. Dickens osi¹ga
dystans czasowy poprzez wielokrotne powtórzenie wyra¿eñ odnosz¹cych siê do
przesz³oci: by³y to czasy, by³ to wiek, by³a to epoka, itd. Ponadto, anafora zbudowana w taki sposób przypomina relacjê s³own¹ o dawnych czasach,
a wiêc dodatkowo uzyskany zostaje efekt oralnoci tekstu, jak gdyby by³o to
przytoczone opowiadanie naocznego wiadka. Oparcie zdania o antonimiê wyra¿eñ anaforycznych w parach jest zapowiedzi¹ kontrastów cechuj¹cych opisywan¹ epokê, ale równie¿ strukturalnej budowy tekstu opartej na przeciwstawieniu
wydarzeñ w dwóch ró¿nych miejscach: w Anglii i we Francji, tak wiêc na planie
jednostki wypowiedzeniowej odwzorowana jest ca³a struktura tekstu.
W t³umaczeniu na jêzyk francuski i niemiecki wiêkszoæ anafor zosta³a
zast¹piona innymi wyra¿eniami, natomiast w przek³adzie polskim chocia¿ nie
zrezygnowano z powtórzeñ, to jest ich mniej i nie zawsze powtarza siê ten sam
element, co w oryginale (Tomaszkiewicz 2004, s. 24). Domniemywaæ mo¿na, ¿e
przy rezygnacji z wiêkszoci anafor osi¹gniêty efekt retoryczny jest znacz¹co
ubo¿szy ni¿ w oryginale.
Ten pobie¿ny przegl¹d anafor otwieraj¹cych wybrane powieci Dickensa
daje wyobra¿enie o skali wykorzystania tego rodka stylistycznego przez pisarza, jak równie¿ ró¿norodnoci funkcji, jakie ma on spe³niaæ, oprócz podkrelania znaczenia danego wyra¿enia. Dickens stosuje anaforê kreatywnie. Traktuje
j¹ nie tylko jako stylistyczny rodek wzmacniaj¹cy wypowiedzenie, lecz równie¿ do osi¹gniêcia innych efektów, które na ogó³ nie s¹ z anafor¹ kojarzone,
takich jak humor, dystans czasowy czy symbolika. Bez w¹tpienia jest to jedna
z charakterystycznych cech jêzyka tego pisarza, a co za tym idzie nie powinna
zostaæ utracona w t³umaczeniu, jeli nie ma ku temu wyranych powodów.
3. Struktury paralelne w Hard Times i polskich przek³adach
Powieæ Ciê¿kie czasy4, podobnie jak wiele innych utworów Dickensa, rozpoczynaj¹ struktury oparte na powtórzeniach. S¹ to zarówno epifory (powtórzenie
4

W celu uproszczenia zapisu, przyk³ady zostan¹ ponumerowane i podany bêdzie tylko numer
odpowiedniej strony. Cytaty oryginalne pochodz¹ z: Ch. Dickens (1854): Hard Times. Penguin
Classics. London 1999; przek³ad oznaczony liter¹ a jest autorstwa Apolla Korzeniowskiego z roku 1866, który przedrukowany zosta³ w roku 1955  Ch. Dickens: Ciê¿kie czasy na te czasy.
Czytelnik. Warszawa 1955; przek³ad oznaczony liter¹ b jest autorstwa Wandy GojawiczyñskiejNadzinowej z roku 1950  Ch. Dickens: Ciê¿kie czasy. Ksi¹¿ka i Wiedza. Warszawa 1950. Wszelkie wyró¿nienia i podkrelenia wprowadzone zosta³y na u¿ytek analizy. Przyk³ady (1), (3), (6)
w przek³adzie Korzeniowskiego omówione zosta³y w skrócie w artykule Charles Dickenss and
Apollo Korzeniowskis. Hard Times (2009)
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danego wyrazu na koñcu zdañ), anadiplosis (u¿ycie tego samego wyrazu na
koñcu zdania i na pocz¹tku nastêpnego), jak równie¿ anafory. Pierwszy akapit
przytacza wypowied bohatera, w której rodki retoryczne u¿yte s¹ celowo dla
nadania wyrazowi Fakt wyj¹tkowego znaczenia. Poniewa¿ tekst ma odwzorowywaæ wypowied ustn¹, zastosowane s¹ typowo oratorskie rodki stylistyczne:
(1) Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts.
Facts alone are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else.
You can only form the minds of reasoning animals upon Facts [ ]. Stick to
Facts, sir! (9).

Zastosowanie epifory oraz anadiplosis potraktowaæ mo¿na jako wariacjê
typowej dla Dickensa anafory w jej podstawowej funkcji. W pierwszych trzech
zdaniach szyk wyrazów wraz z jednoczesnym wzmocnieniem akcentu zdaniowego wywo³uje efekt emfazy. Nacisk po³o¿ony zostaje na koñcu i pocz¹tku zdañ.
Efekt ten wzmocniony jest jeszcze dodatkowo poprzez powtórzenie wyrazu na
koñcu kolejnych zdañ akapitu oraz zastosowanie znaku wykrzyknikowego i kapitalizacjê powtarzanego wyrazu, co nadaje ca³oci wypowiedzi charakter ekspresywny. Jednoczenie zaznaczenie graficzne zwraca uwagê czytelnika, a pospolity rzeczownik staje siê s³owem kluczem w ideologicznej p³aszczynie
utworu. Powieæ ta obrazuje wp³yw indoktrynacji na uczniów, gdzie szko³a faktów opiera siê na za³o¿eniach filozoficznych utylitaryzmu.
W przek³adach na jêzyk polski zachowana jest podstawowa funkcja powtórzeñ:
(2a)  Obecnie potrzebujê jedynie faktów. Ucz tych ch³opców i te dziewczêta
tylko faktów. Nieodbit¹ koniecznoci¹ w ¿yciu s¹ fakty; szczepiæ fakty, a wyrywaæ z korzeniami wszystko inne nale¿y. Jedynie faktami mo¿na ukszta³ciæ umys³
myl¹cych zwierz¹t; [...] Trzymaj siê faktów, mój panie! (13).
(2b)  A wiêc, chcê Faktów. Uczcie tych ch³opców i dziewczêta wy³¹cznie Faktów. W ¿yciu s¹ potrzebne wy³¹cznie Fakty. Nie zaszczepiajcie niczego innego,
wypleñcie wszystko inne. Umys³y stworzeñ myl¹cych mog¹ byæ uformowane
tylko na Faktach; [...] Proszê trzymaæ siê Faktów, mój panie! (13).

W obu t³umaczeniach zrezygnowano z u¿ycia anadiplosis na rzecz epifory,
co uzasadnione jest bardziej naturalnym szykiem zdania trzeciego. Jednoczenie
zachowana jest taka sama wartoæ emfatyczna, gdy¿ akcent zdaniowy po³o¿ony
jest w tym zdaniu na ostatnim wyrazie. Substytucja wyjciowego rodka stylistycznego innym o zbli¿onym charakterze i identycznej funkcji jest wiêc w pe³ni
uzasadniona. W przek³adzie Gojawiczyñskiej-Nadzinowej widaæ konsekwencjê
w zastosowaniu epifory oraz kapitalizacjê rzeczownika pospolitego podobnie jak
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w oryginale. Funkcja wypowiedzi jest analogiczna do oryginalnej, jednak ca³oæ
mo¿e wydawaæ siê sztuczna ze wzglêdu na monotoniê epifory. Korzeniowski
zastosowa³ nieco inne rozwi¹zanie. Prze³ama³ epiforê, przesuwaj¹c powtórzenie
wyrazu fakty w kierunku pocz¹tku zdania, co nadaje wypowiedzi bardziej
naturalny charakter. Chocia¿ brak w przek³adzie kapitalizacji5, jednoczenie
osi¹gniête zosta³o wiêksze natê¿enie powtórzenia poprzez skonkretyzowanie
rzeczownikiem wyra¿enia o charakterze ogólnym (plant nothing else versus
szczepiæ fakty). Chocia¿ oba przek³ady s¹ ekwiwalentne w stosunku do orygina³u w zakresie stylistyczno-estetycznym, przek³ad Korzeniowskiego, w którym
urozmaicone zostaj¹ rodzaje powtórzeñ wydaje siê bli¿szy orygina³owi, gdzie
Dickens tworzy wypowied emfatyczn¹, a jednoczenie naturaln¹, nie ograniczaj¹c siê do jednego rodzaju paralelizmu.
Kolejny akapit utworu w ca³oci zbudowany jest na strukturach opieraj¹cych siê na powtórzeniach leksykalnych i sk³adniowych, z których najbardziej prominentna jest rozbudowana anafora The emphasis was helped by the
speakers:
(2) [ ] the speakers square forefinger emphasized his observations [ ]. The
emphasis was helped by the speakers square wall of a forehead, which had his
eyebrows for its base [ ]. The emphasis was helped by the speakers mouth,
which was wide, thin, and hard set. The emphasis was helped by the speakers
voice, which was inflexible, dry, and dictatorial. The emphasis was helped by
the speakers hair, which bristled on the skirts of his bald head, [ ]. The speakers
obstinate carriage, square coat, square legs, square shoulders, [ ]  all helped
the emphasis. (9)

W pierwszym zdaniu Dickens wprowadza trzy jednostki leksykalne: speaker
(mówca, mówi¹cy), square (kwadratowy), emphasis (nacisk, emfaza), które nastêpnie wykorzystuje w ca³ym akapicie do zbudowania charakterystyki bohatera
oraz wywo³ania przerysowanego efektu wzmocnienia. Przymiotnik square wielokrotnie powtórzony w odniesieniu do poszczególnych czêci cia³a i ubioru
bohatera staje siê jego immanentn¹ cech¹. Poprzez czterokrotne powtórzenie
rozbudowanego wyra¿enia, którego podmiotem jest rzeczownik emphasis, Dickens tworzy wypowiedzenie o funkcji autoreferencyjnej i charakterze hiperbolicznym. Zastosowanie anafory, której podstawow¹ cech¹ jest emfaza, a której
podstawowym elementem leksykalnym jest s³owo emfaza ³¹czy poziom leksykalny z retorycznym i tworzy co w rodzaju gry s³ownej maj¹cej wp³yw na
poziom ideologiczny. U¿ycie strony biernej w wyra¿eniu anaforycznym równie¿
5 Trudno zdecydowaæ, czy Korzeniowski zrezygnowa³ z kapitalizacji rzeczownika pospolitego, czy jest to wp³yw redaktora przedruku t³umaczenia oraz korekty, dlatego kwestia ta jest pominiêta w analizie.
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skutkuje jego wzmocnieniem. Przedstawiony w taki sposób bohater uosabia jedn¹, dystynktywn¹ cechê wyra¿on¹ na wszystkich poziomach tekstu. Wywo³anie
takiego samego efektu, przerysowanej karykatury, staje siê dominant¹ t³umaczeniow¹, je¿eli teksty orygina³u i przek³adu maj¹ byæ ekwiwalentne na poziomie
estetycznym.
Korzeniowski osi¹ga idealn¹ ekwiwalencjê ilociow¹, jeli chodzi o przek³ad przymiotnika okrelaj¹cego bohatera. Stosuje równie¿ ekwiwalencjê jedendo-jednego w stosunku do pary speaker  mówca. Natomiast rozbudowana
anafora wyjciowa zostaje zredukowana:
(2a) Kwadratowy palec mówcy wystukiwa³ dobitnoæ wyg³aszanych zdañ [ ].
Dobitnoci tej dopomaga³a kwadratowa ciana czo³a mówcy, oparta na podstawie dwóch gêstych brwi, [ ]. Dobitnoci pos³ugiwa³y i usta mówcy, rozciête
szeroko, zarysowane ostro, osadzone twardo. Dobitnoæ tê sam g³os popiera³;
g³os nieugiêty, suchy, dyktatorski. Dobitnoæ szczecini³a siê w³osami mówcy
stercz¹cymi z rzadka na krañcach g³owy ³ysej [ ]. Budowa cia³a mówcy  uparta
jaka: kwadratowy surdut, kwadratowe nogi, kwadratowe barki [ ]  wszystko,
wszystko sk³ada³o siê na ow¹ dobitnoæ. (13)

T³umacz opiera strukturê akapitu na anaforycznym powtórzeniu, wybieraj¹c
synonim wyjciowego rzeczownika (dobitnoæ) i dopasowuj¹c do niego czasowniki, pozostaj¹ce ze sob¹ w relacji synonimicznej: dopomagaæ, pos³ugiwaæ
oraz popieraæ. W jednym przypadku Korzeniowski tworzy neologizm szczeciniæ siê. Emfaza uzyskana jest ponadto poprzez zastosowanie szyku wyrazów
(dobitnoæ tê sam g³os popiera³ versus dobitnoæ tê popiera³ sam g³os),
nacechowanej sk³adni (dobitnoci pos³ugiwa³y i usta versus dobitnoci pos³ugiwa³y usta) oraz zaimków wskazuj¹cych w funkcji wzmacniaj¹cej (dobitnoci tej dopomaga³a versus dobitnoci dopomaga³a). T³umacz wielokrotnie
stosuje amplifikacjê (np. wprowadzenie imies³owów opisuj¹cych usta), w niektórych przypadkach równie¿ opieraj¹c¹ siê na powtórzeniach, np. conduplicato
rzeczownika g³os oraz epizenxis w ostatnim zdaniu, gdzie powtórzony zosta³
wyraz wszystko bez ¿adnych ³¹czników. Zastosowane rozwi¹zania spe³niaj¹ te
same funkcje co anafora oryginalna. Chocia¿ Korzeniowski ogranicza j¹ do
jednego wyrazu, rekompensuje to wprowadzeniem innych rodków wzmacniaj¹cych. Wspó³czesny czytelnik przyt³oczony mo¿e byæ tym opisem, co wynika
z nagromadzenia ró¿norodnych rodków stylistycznych oraz wyra¿eñ, które s¹
obecnie przestarza³e. Niemniej jednak efekt jest analogiczny do oryginalnego.
Gojawiczyñska-Nadzinowa odwzorowa³a w swoim przek³adzie wyjciow¹
anaforê, ograniczaj¹c jednoczenie czêstotliwoæ wystêpowania przymiotnika
kwadratowy i stosuj¹c ekwiwalencjê jeden-do-wielu w stosunku do rzeczownika speaker: mówi¹cy, mówca:
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(2b) [ ] kwadratowy kciuk mówi¹cego podkrela³ ka¿de zdanie [ ]. Emfazê
mówcy podkrela³o jeszcze jego kwadratowe czo³o, którego podstawê stanowi³y
brwi [ ]. Emfazê tê podkrela³y usta mówcy  du¿e, w¹skie i zaciskaj¹ce siê
twardo. Emfazê podkrela³ jego g³os, twardy, suchy i dyktatorski. Emfazê podkrela³y w³osy mówcy, które stercza³y wokó³ jego go³ej czaszki [ ]
Dumna postawa mówcy, kwadratowy surdut, kwadratowe nogi i ramiona [ ]
 wszystko to podkrela³o jego emfazê. (20)

T³umaczka prawid³owo zdefiniowa³a dominantê przek³adow¹ i stara³a siê
uzyskaæ identyczn¹ funkcjê tekstu, co w oryginale. Niestety wybrane rozwi¹zanie nie jest efektywne z kilku powodów. Je¿eli potraktujemy rzeczownik emfaza jako odnosz¹cy siê do przesadnej emocjonalnoci wypowiedzi, patosu czy
afektacji, wówczas znaczenie opisu jest przeciwne do zamierzonego w oryginale, poniewa¿ bohater, pan Gradgrind, pozbawiony jest jakichkolwiek emocji.
Jego jestestwo sprowadza siê do filozofii Faktów, a wypowiedzi maj¹ charakter
stanowczych owiadczeñ. Drugim znaczeniem tego wyrazu jest nacisk po³o¿ony
na pewne zdania, wyrazy, sylaby uwydatniaj¹cy ich znaczenie. Tylko to znaczenie uruchomione powinno zostaæ w t³umaczeniu. W przek³adzie Gojawiczyñskiej-Nadzinowej mo¿liwe jest hipotetyczne odczytanie obu sensów, co wprowadza niezamierzon¹ dwuznacznoæ. Ponadto kolokacja podkreliæ emfazê ma
charakter pleonazmu. U¿ycie rozbudowanej anafory z wyra¿eniem pleonastycznym, którego elementem jest wyraz odnosz¹cy siê do funkcji tego rodka stylistycznego by³oby parodi¹ tego zabiegu retorycznego. Wydaje siê wiêc, ¿e pomimo odwzorowania oryginalnej struktury w przek³adzie, u¿ycie odpowiednika,
który potraktowaæ mo¿na w tym kontekcie jako fa³szywego przyjaciela, przynajmniej czêciowo wp³ywa na zmianê znaczenia tego akapitu. Jednym z odpowiedników rzeczownika emphasis jest kalka emfaza, jednak w tym konkretnym kontekcie nie jest to ekwiwalent optymalny.
Dickens z upodobaniem wykorzystuje anaforê, charakteryzuj¹c równie¿
inne postaci:
(3) He was a rich man: banker, merchant, manufacturer, and what not. A big, loud
man, with a stare and a metallic laugh. A man made out of coarse material [ ].
A man with a great puffed head and forehead [ ]. A man with a pervading
appearance on him of being inflated like a balloon [ ]. A man who could never
sufficiently vaunt himself a self-made man. A man who was always proclaiming,
[ ] his old ignorance and his old poverty. A man who was a Bully of humility. (21)

W powy¿szym przypadku anafora opiera siê na powtórzeniu jednego wyrazu oraz struktur eliptycznych pomijaj¹cych podmiot i orzeczenie w zdaniach
pojedynczych (He was a man with versus A man with) oraz w zdaniach nadrzêdnych (He was a man who versus A man who). Tego typu kondensacja pozwala

126

Ewa Kujawska-Lis

na wyró¿nienie rzeczownika man (cz³owiek), który dominuje w ca³ym wypowiedzeniu. Dziêki nieokrelonoci powtarzanego rzeczownika poprzedzonego dodatkowo przedimkiem nieokrelonym, Dickens osi¹ga efekt paradoksu: z jednej strony czytelnik otrzymuje konkretne informacje dotycz¹ce wybranych
aspektów postaci, z drugiej pan Bounderby, pozostaje bli¿ej niezdefiniowanym
cz³owiekiem / mê¿czyzn¹, co nawi¹zuje do pierwszego zdania opisu: by³ wszystkim, i de facto, nikim.
Korzeniowski w swoim t³umaczeniu prze³amuje anaforê:
(3a) Cz³owiek bogaty, bankier, kupiec, fabrykant  wszystko, co chcecie; wysoki,
krzykliwy, z oczami wytrzeszczonymi, z metalicznym miechem; cz³ek z grubego
materia³u [ ]; cz³ek ze wzdêt¹ g³ow¹, z wypuk³ym czo³em, z naprê¿onymi ¿y³ami na skroniach i z naci¹gniêt¹ skór¹ na twarzy [ ]. Charakterystycznym rysem
jego postaci by³a nadêtoæ: wydawa³ siê balonem gotowym do lotu. Cz³ek, który
bez ustanku przechwala³ siê, i¿ wszystko sam sobie zawdziêcza. Cz³owiek, który
zawsze g³osi³ [ ] o swojej dawnej ciemnoci i dawnej nêdzy. Cz³ek, który by³
bañk¹ wzdêt¹  fa³szywej pokory i samochwalstwa. (28)

W po³owie akapitu pojawia siê zdanie, o zupe³nie odmiennej sk³adni od
pozosta³ych, niejako rozdzielaj¹c dwa typy wyra¿eñ okrelaj¹cych bohatera:
cz³owiek z... i cz³owiek, który. W tym konkretnym przypadku brak jest
uzasadnienia dla takiego rozwi¹zania ró¿nicami systemowymi. T³umacz móg³
kontynuowaæ stosowanie struktur anaforycznych, ¿eby osi¹gn¹æ efekt to¿samy
z oryginalnym. Ponadto, Korzeniowski u¿ywa dwóch wyra¿eñ synonimicznych:
cz³ek i cz³owiek, które jednak maj¹ tê sam¹ podstawê s³owotwórcz¹. U¿ycie
ekwiwalencji jeden-do-wielu nie zak³óca wiêc w tym przypadku zamierzonego
efektu.
Gojawiczyñska-Nadzinowa konsekwentnie odwzorowuje budowê oryginalnego akapitu:
(3b) By³ to cz³owiek bogaty: bankier, kupiec, przemys³owiec, wszystko co chcecie. Wielki, ha³aliwy mê¿czyzna, o gronym spojrzeniu i metalicznym miechu.
Cz³owiek zrobiony z szorstkiego materia³u [ ]. Cz³owiek o wielkiej rozdêtej
g³owie i czole [ ]. Cz³owiek, który sprawia³ wra¿enie, ¿e jest nape³nionym
balonem [ ]. Cz³owiek, który nigdy nie przestawa³ che³piæ siê tym, ¿e wszystko
zawdziêcza sobie. Cz³owiek, który [ ] oznajmia³ wszystkim o swojej dawnej
biedzie i ciemnocie. Cz³owiek, który znêca³ siê nad pokor¹. (3334)

W jej przek³adzie zachowana jest ekwiwalencja stylistyczna. Wszystkie
zdania rozpoczynaj¹ce siê w oryginale od A man rozpoczyna w przek³adzie
rzeczownik cz³owiek. Dodatkowo t³umaczka stosuje prawie we wszystkich
zdaniach tê sam¹ sk³adniê, co jeszcze bardziej wzmacnia efekt powtarzalnoci.
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Zupe³nie niepotrzebnie wprowadzony zostaje ekwiwalent o charakterze konkretyzuj¹cym Mê¿czyzna. Gdyby nie to rozwi¹zanie, osi¹gniêta zosta³aby równie¿ idealna ekwiwalencja leksykalna.
Chocia¿ w obu przek³adach uwaga czytelnika skupia siê na powtarzanych
strukturach, czyli osi¹gniêta jest podstawowa funkcja anafory, podkrelaj¹ca
znaczenie danego wyra¿enia, efekt paradoksu nie jest tak widoczny jak w oryginale. Jêzyk polski nie stosuje przedimków, co za tym idzie nieokrelonoæ pana
Bounderby nie jest jego cech¹ immanentn¹, jak ma to miejsce w oryginale.
W zasadzie w przek³adach pan Bounderby jawi siê jako cz³owiek konkretny.
Ponadto utracona zostaje relacja wewn¹trztekstowa, która ³¹czy anaforê z wyra¿eniem nie bêd¹cym jej czêci¹, jednak zawieraj¹cym element, który anaforê
buduje: A man versus a self made-man. W jêzyku polskim nie istnieje ekwiwalent bezporedni tego wyra¿enia, dlatego oboje t³umacze stosuj¹ ekwiwalent
opisowy. Jest on prawid³owy pod wzglêdem semantycznym, jednak nie odzwierciedla aluzji wewn¹trztekstowej. Ze wzglêdu na to, ¿e wyraz stanowi¹cy podstawê anafory jest sk³adnikiem wyra¿enia self-made man nabiera ono szczególnego
znaczenia w obrêbie danego akapitu. Wed³ug przytoczonego opisu, bohater, sam
wielokrotnie podkrela, ¿e jest cz³owiekiem, który sam do wszystkiego doszed³,
a podkrelenie to zobrazowane jest wizualnie anafor¹. Równie¿ w obrêbie ca³ego utworu wyra¿enie to nabiera dodatkowego znaczenia: tak jak anafora jest
rodkiem prowadz¹cym do przesadnego akcentowania danego elementu, tak
w rzeczywistoci wiata przedstawionego twierdzenie, ¿e Bounderby jest selfmade man jest wielk¹ przesad¹. Wrêcz przeciwnie  zawdziêcza swoj¹ pozycjê
klasie spo³ecznej, z której pochodzi. Hiperboliczne zastosowanie wzmacniaj¹cego rodka stylistycznego nabiera dodatkowej funkcji: s³u¿y do podkrelenia, ¿e
wszystko, co wi¹¿e siê z tym bohaterem, jest przesadzone. Niestety te dodatkowe sensy zanikaj¹ w t³umaczeniach.
Ju¿ powy¿szy przyk³ad ilustruje, ¿e Dickens wykorzystuje anaforê, kreatywnie tworz¹c gry s³owne w oparciu o jednostki leksykalne buduj¹ce struktury
paralelne. Przyk³adem bardziej jaskrawym takiego zabiegu jest budowanie wypowiedzi w oparciu o powtarzaj¹ce siê cz³ony wyra¿eñ, choæ nie mamy w tym
przypadku do czynienia z anafor¹ sensu stricte, a raczej z zabiegiem analogicznym do tego z powieci Dombey i Syn. Opisuj¹c dwójkê dzieci: dziewczynkê
i ch³opca, Dickens kontrastuje ich w nastêpuj¹cy sposób:
(4) the girl was so dark-eyed and dark-haired that she seemed to receive a deeper
and more lustrous colour from the sun [ ] (11)
the boy was so light-eyed and light-haired (12)

Autor wykorzystuje ³atwoæ jêzyka angielskiego do tworzenia rzeczowników z³o¿onych, podkrelaj¹c kontrast miêdzy obiema postaciami poprzez po-
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wtórzenie wspó³rzêdnie po³¹czonych imies³owów o przeciwnych znaczeniach.
Zabieg ten jest stosunkowo prosty do odtworzenia w przek³adzie: ciemnooki /
/ jasnooki oraz ciemnow³osy / jasnow³osy. Jednak¿e ¿aden z t³umaczy nie wykorzystuje tej mo¿liwoci:
(4a) Lecz gdy czarne oczy i w³osy dzieweczki nabiera³y g³êbszej czerni i wiêkszego blasku od s³oñca (16)
to ten sam promieñ z bladow³osego i bladookiego Bitzera zdawa³ siê wyci¹gaæ
resztki koloru (17)
(4b) Ale poniewa¿ dziewczynka by³a ciemnooka i ciemnow³osa, padaj¹cy na ni¹
promieñ s³oñca zdawa³ siê obdarzaæ j¹ jeszcze ciemniejszymi i silniejszymi kolorami,
podczas gdy ch³opiec mia³ tak jasne oczy i w³osy, ¿e ten sam promieñ zdawa³ siê
pozbawiaæ go i tej odrobiny koloru, jak¹ kiedykolwiek posiada³. (22)

T³umacze nie próbuj¹ stworzyæ paralelnych opisów poprzez wykorzystanie
dwóch wspó³rzêdnie po³¹czonych przydawek o tych samych podstawach s³owotwórczych. Korzeniowski rezygnuje z takiego zabiegu w odniesieniu do Cissy,
a Gojawiczyñska-Nadzinowa w stosunku do Bitzera. W obydwu przek³adach
brak jest efektu identycznego z oryginalnym, gdy¿ wyra¿enia trac¹ pierwotn¹
ikonicznoæ. Nie odzwierciedlaj¹ równie¿ paralelnej sk³adni, w której wymieniony zostaje tylko podmiot. Ponadto Korzeniowski zamienia miejscami oczy
i w³osy we fragmencie opisuj¹cym ch³opca, co dodatkowo burzy idealn¹ symetriê orygina³u. Po³¹czenie odpowiednich fragmentów tych dwóch przek³adów
pozwoli³oby na czêciowe odzwierciedlenie paralelizmu orygina³u.
O ile w poprzednim przyk³adzie struktura wykorzystana przez Dickensa
mog³a zostaæ odtworzona w przek³adzie, nie by³o bowiem ograniczeñ systemowych, to w przypadku kolejnym nie jest to mo¿liwe:
(5) whether she would be plaintive or abusive, tearful or tearing; whether she
would break her heart or break the looking-glass (106)

Pierwsza para wyró¿nionych przymiotników, zostaje ze sob¹ pozornie zwi¹zana, poniewa¿ wizualnie rozpoczynaj¹ siê one od tej samej sylaby. S¹ to jednak
dwa niezale¿ne wyrazy, które nie musz¹ byæ w stosunku do siebie antonimami,
jakby siê mog³o wydawaæ z ich zestawienia. Tearful oznacza: zap³akany, ³zawy, smutny, smêtny; natomiast tearing gwa³towny, niepohamowany.
Dickens tworzy rodzaj paronomazji, zestawiaj¹c dwa podobnie brzmi¹ce wyrazy, dziêki czemu ujawnia ukryty zwi¹zek miêdzy nimi: je¿eli potraktujemy tearful jako apatyczny, co wynika ze smutku, wówczas tearing bêdzie móg³ funkcjonowaæ jako antonim. Ten typ paralelizmu jest niemo¿liwy do odtworzenia
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w przek³adzie, brak bowiem w jêzyku docelowym s³ów o podobnej budowie, lecz
przeciwnym znaczeniu. Z kolei w drugiej parze wyró¿nionych wyra¿eñ Dickens
wykorzystuje ten sam czasownik w dwóch ró¿nych kolokacjach, przy czym
w pierwszej mamy do czynienia z idiomem (break ones heart  z³amaæ serce
versus break the looking-glass  rozbiæ lustro). W tym przypadku odtworzenie
podobnej relacji jest mo¿liwe, uzale¿nione jedynie od inwencji t³umacza.
(5a) czy bêdzie siê ¿aliæ, czy z³ociæ; czy ³zami to obleje, czy wciek³oci¹ przywita; czy jej serce prynie w kawa³y od cierpienia, czy jakie zwierciad³o rozleci
siê w drzazgi od piêci. (118)

Korzeniowski odtwarza wspó³rzêdn¹ strukturê wyra¿eñ opieraj¹cych siê na
zestawieniu antonimów odnosz¹cych siê do emocji. Nie jest jednak w stanie
odtworzyæ optycznego paralelizmu tearful / tearing. Rekompensuje to jednak,
wykorzystuj¹c podobieñstwo poprzedzaj¹cej pary czasowników: ¿aliæ / z³ociæ.
Nie jest ono jednak tak oczywiste, jak w oryginale. W drugim przypadku t³umacz stosuje dwa zupe³nie ró¿ne czasowniki. Co ciekawe, ignoruje oryginalny
idiom i przek³ada go wyra¿eniem opisowym. Nie wykorzystuje natomiast mo¿liwoci zastosowania idiomu, który opiera³by siê na tym samym czasowniku, np.
prysn¹æ w drobny mak, czy nawet tego czasownika w jego nieidiomatycznym
znaczeniu. T³umacz skupi³ siê na odtworzeniu przeciwstawnych uczuæ i zachowañ, pomijaj¹c paralelizm leksykalny, jednoczenie znacznie amplifikuj¹c tekst.
Mimo to uda³o mu siê czêciowo zachowaæ dynamikê wypowiedzenia.
Inne rozwi¹zanie wybra³a Gojawiczyñska-Nadzinowa:
(5b) czy bêdzie p³akaæ, czy miotaæ obelgi; czy bêd¹ j¹ szarpaæ w¹tpliwoci, czy
te¿ ona bêdzie szarpaæ znajduj¹ce siê wokó³ przedmioty; czy pêknie jej serce,
czy te¿ ona rozbije lustro. (132)

T³umaczka stara³a siê odtworzyæ paralelizm zastosowany przez Dickensa,
powtarzaj¹c ten sam czasownik szarpaæ. Niestety rozwi¹zanie to nie jest efektywne. Aby wykorzystaæ czasownik w kolokacji z przedmiotami, t³umaczka nadmiernie rozbudowa³a tekst, co zdecydowanie zaburzy³o dynamikê zdania. Najprawdopodobniej t³umaczka pope³ni³a tu b³¹d polegaj¹cy na pomyleniu dwóch
syntagm: forma imies³owowa czasownika tear (podrzeæ, rozedrzeæ) jest identyczna z u¿ytym przymiotnikiem tearing. St¹d rozbudowanie tekstu o dope³nienie, czyli co, co bohaterka mog³aby zniszczyæ, co zosta³o zinterpretowane jako
szarpaæ, aby uzyskaæ powtórzenie czasownika z wczeniej u¿ytego wyra¿enia.
Niestety, kolokacja szarpaæ przedmioty jest bardzo nienaturalna. Natomiast
w kolejnej parze wyra¿eñ t³umaczka zignorowa³a powtórzenie czasownika, poniewa¿ istot¹ wypowiedzenia s¹ emocje i zachowanie kobiety, a pani Sparsit nie

130

Ewa Kujawska-Lis

mo¿e byæ agensem zdania z czasownikiem pêkn¹æ. Zdanie: *czy te¿ ona
pêknie lustro by³oby niepoprawne.
Podsumowuj¹c: ¿adne z t³umaczeñ nie odwzorowuje w sposób naturalny
paralelnych struktur orygina³u, których funkcj¹ jest podkrelenie sprzecznych
uczuæ, jakie mog¹ miotaæ kobiet¹, jak równie¿ ich gwa³townoci, co osi¹gniête
jest poprzez zwiêz³oæ wypowiedzi. Semantycznie przek³ady s¹ ekwiwalentne
 oba przedstawiaj¹ przeciwne emocje. Jednak stylistyczna ekwiwalencja nie
zosta³a osi¹gniêta. W obu przypadkach nadmierna amplifikacja jest odwrotnie
proporcjonalna do wyra¿enia gwa³townoci uczuæ.
Jeszcze wiêksze problemy napotykaj¹ t³umacze, kiedy struktury paralelne
odnosz¹ siê do kontekstu kulturowego i stanowi¹ aluzjê pozatekstow¹, jak w nastêpuj¹cym przyk³adzie:
(6) Although Mr Gradgrind did not take after Blue Beard, his room was quite
a blue chamber in its abundance of blue books. (98)

W tym zdaniu Dickens wykorzystuje dwa elementy kulturowe dla scharakteryzowania bohatera. Jednoczenie na poziomie stylistycznym stosuje conduplicatio, rozmieszczaj¹c przymiotnik blue w ró¿nych miejscach zdania, dodatkowo
wzmacniaj¹c go poprzez aliteracjê z rzeczownikami, dla których jest przydawk¹.
Blue Beard to fikcyjny antroponim z bajki Charlesa Perraulta. Jej bohater by³
morderc¹, który umierca³ swoje kolejne ¿ony, a¿ w koñcu zgin¹³ z r¹k braci
swojej ostatniej, niedosz³ej ofiary. Drugim elementem kulturowym jest odniesienie do blue books, czyli niebieskich ksi¹¿ek. By³y to g³ównie opracowania statystyczne wydawane przez rz¹d angielski, a ich nazwa pochodzi³a od koloru
ok³adki. Zestawienie to pozwala Dickensowi na zabawê zarówno s³own¹, jak
i na poziomie konceptualnym. Odniesienie do Blue Beard jest ironiczne, poniewa¿ co prawda pan Gradgrind nie by³ podobny do rzeczonego mordercy, gdy¿
nie zamordowa³ dos³ownie swojej ¿ony ani dzieci, jednak zniszczy³ zarówno ich
¿ycie, jak i swoje w sensie emocjonalnym. W przek³adzie zwi¹zek intertekstualny i intratekstualny zanika. Spowodowane jest to zarówno kontekstem kulturowym, jak i ekwiwalencj¹ jeden-do-wielu w odniesieniu do przymiotnika blue:
siny oraz niebieski, b³êkitny. Ustalony ekwiwalent bohatera bajki to Sinobrody, w którym to zrocie brakuje wyjciowego przymiotnika buduj¹cego
w oryginale strukturê paraleln¹:
(6a) Mimo i¿ pan Gradgrind nie by³ podobny do Sinobrodego, pokój jego na
skutek obfitoci b³êkitnych ksi¹¿ek by³ prawie b³êkitny. (110)
(6b) Pomimo, ¿e pan Gradgrind nie by³ podobny do Sinobrodego, pokój jego na
skutek obfitoci b³êkitnych ksi¹¿ek by³ prawie b³êkitny. (123)
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Choæ t³umacze s¹ wierni poziomowi ideologicznemu utworu, przet³umaczone zdanie nie jest wewnêtrznie spójne. Czytelnikowi trudno jest znaleæ zwi¹zek
logiczny miêdzy wspomnianym bohaterem bajki, do którego porównany jest pan
Gradgrind, a kolorem ksi¹¿ek, i co za tym idzie, jego pokoju. W zwi¹zku z tym
ca³oæ wydaje siê nielogiczna. Sam kolor ksi¹¿ek mo¿e wydawaæ siê nielogiczny, je¿eli zostanie potraktowany dos³ownie. Ilustruje to trudnoæ w przek³adzie,
gdy pisarz kreatywnie ³¹czy poziom kulturowy odnosz¹cy siê do rzeczywistoci
pozatekstowej, z poziomem ideologicznym oraz jêzykowym utworu.
Dla u³atwienia czytelnikowi zrozumienia czêci aluzji w tym zdaniu, przek³ad
Korzeniowskiego opatrzony jest wyjanieniem w przypisie dolnym, dotycz¹cym
znaczenia wyra¿enia blue books. Co ciekawe, po raz pierwszy wyra¿enie to pojawia siê w powieci du¿o wczeniej i wówczas opuszczone jest przez Korzeniowskiego i zast¹pione schematami (70). Konwersja funkcjonalna ma w tym przypadku uzasadnienie, gdy¿ chodzi o uczenie siê przedmiotów cis³ych i danych.
Gojawiczyñska-Nadzinowa t³umaczy dos³ownie, w zwi¹zku z czym sens nie jest
dla czytelnika zrozumia³y: wskazuje to na koniecznoæ nieustannego przerabiania
jej w m³ynie wiedzy, wed³ug systemu, rozk³adu godzin, niebieskiej ksi¹¿ki, raportów i tablic wykresów od A do Z (7980). Podobnie rzecz siê ma z fragmentem,
w którym pokój nabiera barwy od ok³adek ksi¹¿ek. Sinobrody pozostawiony jest
bez komentarza. T³umacz najwyraniej zak³ada³, ¿e jest to postaæ na tyle znana
w kulturze docelowej, ¿e nie wymaga doprecyzowania.
4. Podsumowanie
Anafory uwa¿ane w ujêciu retorycznym za struktury o charakterze wzmacniaj¹cym wykorzystywane s¹ przez Dickensa bardzo czêsto. Pisarz niejednokrotnie rozpoczyna powieci od rozbudowanych anafor, aby uwagê czytelnika skierowaæ od razu na okrelone koncepty. Czêsto zabieg taki zwi¹zany jest
z wyró¿nieniem elementów, które nabieraj¹ charakteru symbolicznego w kontekcie ca³ego utworu. Jednak ich znaczenie zaznaczone jest ju¿ na samym pocz¹tku. Dickens nie ogranicza siê do stosowania anafor wy³¹cznie dla emfazy. rodek ten pomaga mu wywo³aæ efekt humorystyczny poprzez sparodiowanie
okrelonego typu dyskursu lub efekt odwzorowywania wypowiedzi ustnej, zarówno w formie opowiadania, jak i monologu, w którym dominuj¹ cechy oratorskie. Dziêki temu uzyskaæ mo¿e niezbêdny dystans czasowy miêdzy czytelnikiem a czasem akcji powieci, lub scharakteryzowaæ porednio bohatera. Tego
typu charakteryzacja uwidacznia siê równie¿ w opisach postaci, gdzie wyra¿enia
stanowi¹ce podstawê anafory nabieraj¹ dodatkowych sensów. Dickens pos³uguje
siê anafor¹ w sposób twórczy, i choæ stanowi ona jeden z jego ulubionych
zabiegów stylistycznych, nie jest wykorzystywana mechanicznie. Licznym ana-
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forom w jego utworach towarzysz¹ inne rodzaje paralelizmu, czêsto s³u¿¹ce do
zbudowania dynamiki opisu lub po³¹czenia poziomu pozatekstowego z wewn¹trztekstowym.
Przek³ad anafory wydaje siê stosunkowo prosty ze wzglêdu na jej budowê.
Na ogó³ nie ma ograniczeñ systemowych, które nie pozwala³yby na rozpoczynanie wersów, zdañ, czy innych fragmentów tekstu spójnego od tego samego wyra¿enia. Jednak jak pokazuje praktyka, zdarza siê, ¿e t³umacze obawiaj¹ siê nadmiernych powtórzeñ, co skutkuje zmniejszeniem ich intensywnoci. Niemniej
jednak t³umacze przewa¿nie prawid³owo oceniaj¹ wartoæ stylistyczn¹ tego
rodka i staraj¹ siê uzyskaæ efekt ekwiwalentny, nawet jeli osi¹gniête jest to
innymi rodkami. Niestety ró¿nice miêdzy jêzykami, np. brak okrelonych kategorii gramatycznych, uniemo¿liwiaj¹ wydobycie sensów dodatkowych uzyskanych dziêki u¿yciu anafory, nawet jeli w przek³adzie w analogicznych miejscach pojawia siê ten sam rodek stylistyczny. Najwiêcej problemów sprawiaj¹
struktury paralelne wykorzystuj¹ce odniesienia pozatekstowe i wewn¹trztekstowe. Wówczas odtworzenie analogicznej struktury nie musi skutkowaæ zbudowaniem wypowiedzi o takim samym sensie. Czêsto przet³umaczony tekst staje siê
nielogiczny, lub odtworzenie relacji miêdzy elementami wypowiedzi jest niemo¿liwe. Niew¹tpliwie anafora mo¿e byæ rodkiem stylistycznym jedynie pozornie prostym w przek³adzie. Wiele zale¿y od tego, jak ró¿ne funkcje dodatkowe
ma spe³niaæ. W przypadku pisarzy takich jak Dickens staje siê czêsto sporym
wyzwaniem, z którym t³umacze sobie nie radz¹, co znacz¹co wp³ywa na recepcjê poziomu artystycznego jego powieci poza Angli¹. Czêstokroæ wypowiedzi
negatywne dotycz¹ce tego aspektu jego twórczoci mog¹ byæ skutkiem nieudolnoci t³umaczy.
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Summary
Dickensian anaphoras, being one of his favourite literary devices, are very prominent in his
novels where they fulfill many more functions than simply providing emphasis. Frequently he
opens his novels with anaphoras, which immediately draws the readers attention to the concepts
acquiring symbolic meanings. Often Dickens uses anaphoras for comic effects or to mirror the
orality of discourse to achieve a diachronic distance between the empirical reader and the fictional
events. Moreover, this device is used to characterize fictional characters, where lexis being the
basis for the anaphoras acquires additional senses. Dickens uses anaphoras creatively, and although they are frequent in his works they are never employed mechanically. He often combines them
with intertextual and extratextual references, which turns translating them into a challenge. Thus,
although superficially simple to recreate in translation, anaphoras are most often reflected in their
primary, emphatic function. However, frequently, additional functions and intratextual relations
which are formed between the elements creating the anaphor and other segments of the text are
lost in translation.
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W artykule z 2007 r. Teresa Skubalanka, omawiaj¹c najnowsze publikacje
powiêcone konceptualnej analizie pojêcia mi³oci w zwi¹zku z towarzysz¹cymi
jej innymi pojêciami, zwróci³a uwagê na pewn¹ istotn¹ kwestiê. S³usznie podkreli³a, ¿e cenne sk¹din¹d ustalenia badawcze, zawarte w owych pracach, nie
daj¹ mo¿liwoci stworzenia wszechstronnej charakterystyki polskiego s³ownictwa mi³osnego, dróg jego rozwoju, gdy¿ przeprowadzone w nich obserwacje
skupiaj¹ siê wy³¹cznie na wspó³czesnych zapisach s³ownikowych, funkcjonuj¹cych przys³owiach, prozie powstaj¹cej od po³owy XIX w., czy wreszcie w³asnej
kompetencji jêzykowej danego badacza. Taki materia³ ród³owy nie uwzglêdnia
jak¿e istotnej w przypadku funkcjonuj¹cego obecnie swoistego kodu mi³osnego
tradycji jêzykowej, kszta³tuj¹cej siê przez stulecia przede wszystkim w poezji
mi³osnej, ale tak¿e w epistolografii czy wreszcie romansie sentymentalnym1. W³anie w tego typu tekstach, zarówno w Polsce, jak i w ca³ej Europie, formu³owa³y
1

T. Skubalanka: Jeszcze o s³ownictwie mi³osnym jêzyka polskiego. Poradnik Jêzykowy
2007, z. 9, s. 3.
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siê konwencje s³u¿¹ce wyra¿aniu uczucia, a dorobek wczeniejszych pokoleñ
tak g³êboko wrós³ w nasz¹ wiadomoæ, ¿e dzi czêsto nawet nie zdajemy sobie
sprawy z pradawnego rodowodu mi³osnych wyznañ.
Od wieków literatura piêkna próbowa³a sprostaæ trudnemu zadaniu  wyraziæ to, co niewyra¿alne w s³owach. Czyni³a to na ró¿ne sposoby, w tym przede
wszystkim poprzez wszechstronne pos³ugiwanie siê metafor¹ i porównaniem,
które szuka³y adekwatnych dla mi³osnych prze¿yæ skojarzeñ i obrazów2. Na owe
poszukiwania wyczuleni, mo¿e bardziej nawet ni¿ jêzykoznawcy, byli i s¹ historycy literatury. Badaj¹c twórczoæ poszczególnych autorów, ledz¹c ewolucjê
form gatunkowych, analizuj¹c pr¹dy i kierunki dominuj¹ce w poszczególnych
epokach, z koniecznoci nie mog¹ pozostawaæ obojêtni na przemiany z zakresu
jêzyka i stylu. Pozwalaj¹ one okreliæ czyje nowatorstwo, wp³yw na kolejne
pokolenia pisarzy, w ró¿ny sposób wykorzystuj¹cych i przetwarzaj¹cych dorobek swych poprzedników, zw³aszcza tych najwybitniejszych.
Badacze literatury staropolskiej maj¹ pe³n¹ wiadomoæ znaczenia twórczej
imitacji w pimiennictwie epok danych, która w stopniu bardzo znacz¹cym przyczyni³a siê do rozwoju literackiej polszczyzny, kszta³tuj¹cej siê powoli i nie bez
trudnoci. Szczególnie opornie przebiega³ proces ewolucji rodzimego jêzyka
mi³osnego, przypomnijmy bowiem, ¿e w redniowiecznej Polsce nie mamy literackich odpowiedników liryki trubadurów, truwerów czy minezingerów, powstaj¹cej na zachodzie Europy ju¿ od XI w. Pierwsze próby wyra¿enia uczuæ ³¹cz¹cych kobietê i mê¿czyznê spotykamy u nas dopiero w XV stuleciu, co wskazuje
na spore opónienia w tej dziedzinie. Tym bardziej nale¿y doceniæ dokonania
polskiego renesansu, kiedy to rodzimi twórcy, zgodnie z tendencjami nowej
epoki, potrafili w sposób kreatywny wykorzystaæ obce wzorce i stworzyæ podwaliny polskiej mowy mi³osnej.
ród³a, do których siêgano, to z jednej strony bogaty dorobek antyku, z drugiej za nowo¿ytna poezja, zw³aszcza Francesca Petrarki i jego naladowców3.
Uzupe³niaj¹ siê one doskonale w twórczoci Jana Kochanowskiego, który uczy³
siê sztuki poetyckiego wyra¿ania mi³oci na studiach w Padwie, maj¹c mo¿liwoæ zg³êbiania i kreatywnego wykorzystania wzorców rzymskich elegików, ale
tak¿e poznania kultury literackiej renesansowych W³och, gdzie pojawi³ siê m.in.
nowy gatunek erotyku  madryga³. Jego dowiadczenia literackie zaowocowa³y
najpierw p³odami ³aciñskiej muzy, przynosz¹c dwie ksiêgi elegii do Lidii, ale
z czasem mistrz z Czarnolasu podj¹³ artystyczne wyzwanie wypracowania konwencji polskiego jêzyka mi³osnego i sam sta³ siê wkrótce klasykiem dla rodzimych twórców. Kolejne dziesiêciolecia doby staropolskiej stopniowo wzbogaca³y
2 D. Po³owniak-Wawrzonek: Metaforyka militarna w okrelaniu pojêæ mi³oæ i zaloty.
Poradnik Jêzykowy 2007, z. 3, s. 46.
3 J. Kotarska: Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wroc³aw 1980.
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zasoby polskiej leksyki i frazeologii dotycz¹cej sfery uczuæ. Zw³aszcza owocny
w tej mierze okaza³ siê wiek XVII, w którym twórcy chêtnie siêgali po tematykê
mi³osno-erotyczn¹ i realizowali j¹ w ró¿nych formach gatunkowych. Nadal jednak, obok indywidualnego talentu artystycznego danego autora, niezwykle wa¿n¹ rolê odgrywa³y naladowane wzory, zarówno antyczne, jak i nowo¿ytne,
p³yn¹ce np. z W³och czy Francji. Rodzima literatura wci¹¿ jeszcze (co nie by³o
wówczas w Europie ewenementem) kszta³towa³a siê w procesie bardziej b¹d
mniej swobodnego przyswajania i przekszta³cania cudzych tekstów4. Zatem jêzyk polskiego erotyku zad³u¿a³ siê w uniwersalnym, europejskim banku poetyckich pomys³ów, a to, jak ten d³ug dany twórca potrafi³ wykorzystaæ, zale¿a³o od
jego artystycznej inwencji i jêzykowej kreatywnoci.
W zwi¹zku z powy¿szym warto ledziæ dokonania nie tylko takich poetów,
jak Jan Andrzej Morsztyn, terminuj¹cy z dobrym skutkiem u Giambatistty Marina, ale tak¿e autorów dzi ju¿ prawie zapomnianych, którzy podejmowali siê
trudu przyswojenia polskiemu czytelnikowi dzie³ o wiatowym rozg³osie. Próbowali oni wyraziæ w rodzimej mowie doskona³oæ orygina³u, nie zapominaj¹c
przy tym o w³asnych ambicjach pisarskich. Wród pisarzy minorum gentium na
niew¹tpliwe zainteresowanie zas³uguje ¿yj¹cy na prze³omie XVII i XVIII stulecia Stanis³aw Wojciech Chrociñski, nobilitowany mieszczanin pozostaj¹cy
przez d³ugie lata w krêgu dworu Jana III Sobieskiego5, a nastêpnie jego syna,
królewicza Jakuba6. Mimo licznych obowi¹zków, zwi¹zanych m.in. ze sprawowaniem funkcji sekretarza królewskiego, zawsze znajdowa³ czas, by realizowaæ
swe literackie pasje, które przynios³y plon wcale obfity. W dorobku Chrociñskiego, obok twórczoci oryginalnej, znajduj¹ siê równie¿ t³umaczenia, m.in.
Farsalii Lukana czy Heroid Owidiusza7. Drugie z wymienionych dzie³ stanowi
przedmiot podjêtych tu rozwa¿añ.
Ukaza³o siê ono drukiem w 1695 r. pod tytu³em Rozmowy listowne albo
raczej wzajemna heroin greckich z kawalerami korespondencyja czêci¹ równym
afektem, czêci¹ te¿ niewdziêkami nadgrodzona ... [b.m.d.]8 i wkrótce trafi³o na
indeks ksi¹g zakazanych. Taki los spotka³ ów zbiór ze wzglêdu na jego tematykê. Wierszowane listy mi³osne wype³nione gor¹cymi uczuciami, niestroni¹ce od
erotycznych skojarzeñ i otwartych wyznañ, nie mog³y spodobaæ siê cenzurze
obyczajowej, która wielu twórców epoki baroku odstrêcza³a od drukowania
4 M. Bachtin: Dwie linie stylistyczne w powieci europejskiej. Prze³. W. Grajewski. Miesiêcznik Literacki 1977, nr 4, s. 59.
5 K. Targosz: Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Wroc³aw 1991, s. 8688.
6 K. Siekierska: Jêzyk Wojciecha Stanis³awa Chrociñskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z prze³omu XVII i XVIII wieku. Wroc³aw 1974, s. 9.
7 Ibidem, s. 59.
8 Z tego wydania pochodz¹ wszystkie przywo³ane w artykule cytaty. Przy d³u¿szych fragmentach podajê dok³adn¹ lokalizacjê w nawiasie po cytacie.
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swych tekstów. Mimo restrykcyjnych dzia³añ podjêtych wobec utworu Chrociñskiego, znalaz³ on wiernych i zainteresowanych czytelników, o czym wiadczy
spora liczba zachowanych rêkopimiennych kopii, ale tak¿e literackie pog³osy
jego lektury, wyranie zauwa¿alne w XVIII stuleciu9. W koñcu u progu owiecenia tekst doczeka³ siê ponownej edycji (1733), co wyranie potwierdza aprobatê
odbiorców.
Autor zmierzy³ siê z bardzo ambitnym zadaniem i po g³êbszej analizie mo¿na uznaæ, ¿e mu podo³a³. Oczywicie na to, jaki kszta³t artystyczny nada³ Heroidom, wp³ynê³y w sposób zasadniczy konwencje stylistyczne polskiego baroku,
ale tak¿e jego w³asna poetycka pomys³owoæ. Nie mia³ w swej pracy translatorskiej na kim siê wzorowaæ, bo choæ w literaturze staropolskiej widoczna jest
znajomoæ s³ynnego dzie³a Owidiusza, jak i bezporednie nawi¹zania do poszczególnych listów, to jednak nikt przed Chrociñskim przek³adu tego¿ zbioru
siê nie podj¹³10.
Tematyka orygina³u zrodzi³a przed polskim twórc¹ sporo wyzwañ. Heroidy
bowiem to przede wszystkim pe³na dramatyzmu liryka mi³osna wyra¿ona w postaci wierszowanej fikcyjnej korespondencji, której autorkami s¹ bohaterki rodem z greckich i rzymskich mitów (tylko w jednym przypadku mamy do czynienia z postaci¹ autentyczn¹  poetk¹ Safon¹). Pisz¹ one do swych wybranków,
mê¿ów lub kochanków, znajduj¹c siê zazwyczaj w bardzo trudnej, wrêcz tragicznej sytuacji, a ich mi³osnym prze¿yciom towarzysz¹ przeró¿ne uczucia: têsknota, obawa, zazdroæ, po¿¹danie, zniecierpliwienie, gniew, rozpacz itd. Do
18 listów kobiecych do³¹czone s¹ trzy napisane przez mê¿czyzn (pary koresponduj¹ce ze sob¹ tworz¹ Parys i Helena, Leander i Hero, Acontius i Cydippe).
Dzie³o Owidiusza liczy sobie cztery tysi¹ce wersów, a jego podporz¹dkowanie
w³aciwie jednemu tematowi traktowano przez stulecia jako pewn¹ s³aboæ, zarzucaj¹c zbiorowi monotoniê. Jednak, jak zauwa¿a Stanis³aw Stabry³a, w ostatnich dziesiêcioleciach odrzucono ten utarty pogl¹d, wskazuj¹c na wart zbadania
problem psychologizmu Heroid. Przeprowadzone badania ujawni³y ca³e mistrzostwo poety w odkrywaniu g³êbi uczuæ kobiecych. Okaza³o siê, ¿e ka¿dy
z listów stanowi osobne studium psychologiczne, ka¿da z bohaterek otrzyma³a
w³asny, niepowtarzalny wizerunek psychiczny i zosta³a wyposa¿ona w wyrane
rysy to¿samoci, ka¿da te¿ reprezentuje okrelone, jej tylko w³aciwe, pragnienia, têsknoty, kompleksy i wady11.
9
10

Ibidem, s. 10.
W. Markowska: S³owo wstêpne. [W:] Owidiusz: Heroidy. Przek³ad, komentarz i przypisy
tej¿e. Kraków 1986, s. 89. Autorka omawia skrótowo dzieje recepcji Heroid w Polsce. Dziwi
jednak stwierdzenie, ¿e jej przek³ad prozaiczny jest pierwszym ca³ociowym t³umaczeniem tego¿
dzie³a. Czy¿by nie zapozna³a siê ze zbiorem Chrociñskiego (mimo ¿e o jego przek³adzie wspomina), który nie tylko zawiera wszystkie listy autorstwa Owidiusza, ale te¿ piêæ dodatkowych (w tym
trzy t³umaczenia listów Sabinusa)?
11 S. Stabry³a: Owidiusz. wiat poetycki. Wroc³aw 1989, s. 97.
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Polski t³umacz, chc¹c oddaæ ducha orygina³u, musia³ sprostaæ nie lada wyzwaniu, a przy tym pamiêtaæ, ¿e jego dzie³o ma byæ bliskie czytelnikowi Rzeczypospolitej koñca XVII w. Zdawa³ sobie sprawê z pewnoci¹, ¿e jego nieudolnoæ mo¿e byæ surowo przyjêta, bo przypomnijmy, ¿e szlachta, doskonale
obeznana z ³acin¹, mog³a skonfrontowaæ jego wersjê z pierwowzorem i wydaæ
surowy wyrok skazuj¹cy owoc jego wysi³ku na zapomnienie.
Pamiêtaj¹c o odniesionym sukcesie czytelniczym, przyjrzyjmy siê bli¿ej, jak
Chrociñskiemu uda³o siê wyraziæ z³o¿ony wiat mi³osnych doznañ Owidiuszowych bohaterek. Przede wszystkim warto zacz¹æ od wa¿nego stwierdzenia, ¿e
przek³ad jego autorstwa oscyluje miêdzy stosunkowo wiernym t³umaczeniem
a parafraz¹, w której zauwa¿alna jest doæ czêsto stosowana metoda amplifikacji. Chrociñski na ogó³ pozostaje wierny wymowie orygina³u, ale stara siê
osadziæ budowane obrazy w wyobrani polskiego, sarmackiego czytelnika, uczyniæ je bliskimi rodzimej obyczajowoci12, miejscami z³agodziæ wymowê pierwowzoru, a innym razem j¹ wyrazicie wzmocniæ.
Oddaj¹c uczucia pisz¹cych, polski autor wykorzystuje i czêciowo modyfikuje znane wówczas konwencje mowy mi³osnej, zarówno te rodem z antyku, jak
i te, które ukszta³towa³y czasy nowo¿ytne. Odnaleæ mo¿na w jego przek³adzie
w³aciwie wszystkie wyodrêbnione przez Teresê Skubalankê zestawienia pojêciowe s³u¿¹ce jêzykowemu zobrazowaniu mi³oci. Jednak nale¿y podkreliæ, ¿e
autor wyranie dba o to, by unikaæ monotonii i niejednokrotnie rozbudowuje lub
urozmaica obraz wykreowany przez Owidiusza. Doskonale jest to widoczne, gdy
zanalizujemy liczne u Chrociñskiego fragmenty odwo³uj¹ce siê do niezwykle
starej konwencji ujmuj¹cej mi³oæ jako ogieñ.
róde³ tego wyobra¿enia Skubalanka doszukuje siê w tradycji antycznej,
która wyposa¿a³a boga mi³oci ErosaAmoraKupidyna w ró¿norakie atrybuty,
wród których, obok ³uku i strza³, znajdowa³a siê równie¿ pochodnia s³u¿¹ca
rozpalaniu mi³osnego ¿aru. To zestawienie mi³oæ  ogieñ tworzy wed³ug badaczki ogromne pole realizuj¹ce siê w wielu metaforycznych okreleniach13.
Rozmowy listowne w pe³ni to potwierdzaj¹, a polski autor niejednokrotnie idzie
nawet dalej w budowanych obrazach ni¿ Owidiusz. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.
Sam afekt nazywany jest m. in. ogniem, zapa³em, upa³em, p³omieniem, pochodni¹, ³uczywem, po¿og¹, po¿arem, ¿arem, gor¹cem. Wymienione rzeczowniki
czêstokroæ s¹ dookrelone na ró¿ne sposoby. Raz jest to tylko przydawka rze12 Swojskiego kolorytu wyznaniom antycznych bohaterek przydaj¹ np. formu³y po¿egnalne
i powitalne, które w porównaniu z pierwowzorem Chrociñski wzbogaca i ró¿nicuje. Owidiuszowe
mittit salutem czy vale wyra¿a formu³ami: s³aæ zdrowie, pos³aæ zdrowie, ¿yczyæ zdrowia, zostañ z Bogiem, s³aæ zdrowie po kolêdzie, ¿egnam ciê, b¹d mi przyjazna i zdrowa.
Zob. J. Janas: Ojczysta foza i maniera w jêzyku Rozmów listownych Wojciecha Stanis³awa
Chruciñskiego. Barok 1995, nr 2, s. 163165.
13 T. Skubalanka: Jeszcze o s³ownictwie..., s. 6.
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czowna lub przymiotna i wtedy otrzymujemy silnie skonwencjonalizowany obraz, który niczym nas nie zaskakuje. Tworz¹ go p³omienie mi³oci, upa³y wieczne czy tajne ognie14. Innym razem jednak autor stosuje bardziej pomys³owe
rozwi¹zania i wtedy pojawiaj¹ siê podwojone porównania, które mog¹ s³u¿yæ
m.in. hiperbolizacji uczucia: ¿em czu³a ognie, jak z Etny, lub z piek³a. Owe
porównania mog¹ te¿ rozrastaæ siê w bardziej rozbudowany obrazy:
I tajnym gorzeæ p³omieniem poczê³a:
Na kszta³t pochodni, któr¹ wiêc na³ogiem,
Zapala ogieñ przed weselnym Bogiem
(s. 156)

Wspomniane wy¿ej rzeczowniki, metaforycznie nazywaj¹ce ró¿ne odcienie
mi³oci i po¿¹dania, wchodz¹ w zwi¹zki wyrazowe z okrelonymi czasownikami. Tak¿e i w tym przypadku Chrociñski stara siê unikaæ monotonii. Wymieñmy dla przyk³adu: gorzeæ, piec siê, piec, dogrzewaæ, rozpaliæ, nieciæ ognie,
dogaraæ, p³on¹æ, spaliæ, pra¿yæ siê, zapalaæ, ¿arzyæ siê. Zdarzaj¹ siê momenty,
gdy polski autor wzmacnia wymowê obrazu poprzez zastosowania popularnego
w baroku wyliczenia i gdy np. u Owidiusza jest tylko uror, w Rozmowach
zostaje to oddane ci¹giem: siê palê, gorejê, i piekê. Urozmaiceniu obrazów s³u¿y
tak¿e ró¿ne budowane relacji: czynnoæ  wykonawca lub obiekt czynnoci,
o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce sformu³owania: mi³oæ pierwszym ogniem p³onie,
serce siê we mnie pali, ¿¹dza p³onê³a kominem, p³onê po¿arem, pra¿ê siê i palê,
ogniem w ¿ywej gorejê mi³oci, miejsce w jaskini, miejsce w lochu krzywem /
/ zapali³o mie w ogniu nieszczêliwem.
Trzeba oczywicie zaznaczyæ, ¿e czêæ poetyckich obrazów budowanych
wokó³ skojarzenia mi³oæ  ogieñ to wynik doæ wiernego odwzorowania wizji
stworzonych przez Owidiusza, ale analiza porównawcza dowodnie pokazuje, ¿e
polski autor czêsto nasyca je nowymi elementami. To, ¿e Chrociñskiemu wyranie podoba siê takie w³anie widzenie mi³oci, mo¿na z pewnoci¹ t³umaczyæ
konwencjami popularnymi w erotyce barokowej. P³omienie mi³osne s¹ w niej
wszechobecne, wystarczy przypomnieæ tu lirykê Jana Andrzeja Morsztyna15.
Metaforze spalania siê z mi³oci podporz¹dkowa³ on koncepcjê jednego ze
swych tomików, zatytu³owanego Kaniku³a albo Psia Gwiazda. Tam ¿ar uczuæ
wspó³gra z upa³ami nadchodz¹cego lata, któremu towarzysz¹ zmiany na niebie14
15

Ibidem, s. 8.
Typowa dla barokowej metaforyki jest gra kontrastów, tak te¿ jest w przypadku motywu
mi³oæ  ogieñ, w którym na zasadzie przeciwieñstwa z ¿arem uczucia zestawia siê lód, nieg czy
np. ³zy. Te ostatnie w tekcie Chrociñskiego pojawiaj¹ siê niezwykle czêsto. Mi³oci i wewnêtrznym ogniom czêsto towarzysz¹ ³zy, wokó³ których autor buduje bardzo urozmaicone obrazy poetyckie.
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skim firmamencie. Astrologiczne skojarzenia wykorzysta³ Morsztyn w samym
tytule (bo owa Psia Gwiazda to widoczny w Polsce latem Syriusz z gwiazdozbioru Psa16), ale pojawiaj¹ siê one równie¿ np. w wierszu Ch³ód daremny, który
rozpoczynaj¹ nastêpuj¹ce wersy:
Kiedy siê s³oñce przez Raka przedziera
I Lwa strasznego nawiedziæ napiera,
W powszechnym wiata znoju i spaleniu
Szuka³em, gdzie by g³owê sk³oniæ w cieniu17.

Pragn¹cy och³ody bohater pró¿no jej jednak szuka, bo w sobie nosi ogieñ
to¿samy z letni¹ spiekot¹. Podobn¹ wizjê odnajdujemy w jednym z fragmentów
Rozmów listownych, w licie Safony do Faona:
Gorejê, jako kiedy pod czas lata,
Na Zodyjaku lew siê z Rakiem brata;
Których p³omieniem wypieczone srodze,
Niwy siê polne zajmuj¹ w po¿odze.
Ty, gdzie straszliwym Etna ogniem p³onie,
Spokojne trawisz godziny Faonie:
A ja, ¿eæ s³owem rzeknê poufa³em,
Równym jak Etna pra¿ê siê zapa³em.
(s. 200)

Aby w³aciwe zinterpretowaæ rozwi¹zanie zaproponowane przez polskiego
t³umacza, przywo³ajmy jeszcze wersy Owidiusza:
Uror, ut indomitis ignem exercentibus Euris
fertilis accensis messibus ardet ager.
arva, Phaon, celebras diversa Typhoidos Aetnae;
me calor Aetnaeo non minor igne tenet18.

Okazuje siê, ¿e Chrociñski, buduj¹c swój obraz, wykorzystuje podwójn¹
inspiracjê. ród³em jednej jest orygina³, wtedy gdy mowa o owych niwach polnych w po¿odze, drugim za rodzima tradycja, gdy pojawiaj¹ siê motywy astrologiczne, zwi¹zane z nadchodz¹cym latem, znane zreszt¹ ju¿ od Jana Kochanowskiego.
16

tarz).

17
18

J. A. Morsztyn: Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. Wroc³awKraków 1998, s. 5 (komen-

Ibidem, s. 1112.
Ovid: Heroides and Amores, by G. Showerman. London 1968, s. 180. Z tego wydania
pochodz¹ wszystkie cytaty, lokalizacjê podajê w nawiasie po fragmencie.
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W Rozmowach znajdziemy znacznie wiêcej rozwi¹zañ, dziêki którym autor
stara siê przybli¿yæ poetyckie wizje Owidiusza polskiemu czytelnikowi. W konstruowanych metaforach siêga niejednokrotnie po bardzo swojskie skojarzenia.
Rozmi³owana Fedra przyzywa do siebie Hipolita nastêpuj¹co:
Wiêc niech przybêdzie, i jako mi serce
Kupidynowej pra¿y na fajerce,
Tak twoje wzajem afekty i chêci
Niechaj nak³oni ku mnie i przynêci.
(s. 40)

A rozpalony po¿¹daniem Parys o próbach poskromienia swych uczuæ do
Heleny opowiada:
Czêsto gdy ¿¹dza p³onê³a kominem,
Chcia³em j¹ zalaæ w kszta³t po¿aru winem;
Lecz siê tym bardziej ogieñ jeszcze sili³,
Imem ja wiêcej kieliszków wychyli³.
(s. 239)

Nadaniu rodzimego kolorytu s³u¿¹ czasem pojedyncze s³owa czy zwroty,
które odnosz¹ budowane obrazy do potocznego, codziennego dowiadczenia
polskich czytelników. Dziêki temu Chrociñski, nie sprzeniewierzaj¹c siê duchowi orygina³u, buduje trafne metafory bliskie wyobrani swych odbiorców:
I nie tak mnie ju¿ zimno przejmowa³o
Które, ¿e mi frebr¹ nie szkodzi³o:
Mi³oæ, bo to jej przyrodzone dzi³o,
P³omienie w sercu podnieca³o chciwem,
Wycinaj¹c je pragnienia krzesiwem.
(s. 283)19

Tematyka dzie³a Owidiusza stawia³a przed polskim autorem jeszcze jedno
wyzwanie, któremu musia³ sprostaæ. Listy fikcyjnych bohaterek i bohaterów
wype³nione s¹ bowiem opisem mi³oci o ró¿nych odcieniach, i tej godnej pochwa³y, wiernej i prawej, ale te¿ i cudzo³o¿nej, kazirodczej, szaleñczej, pchaj¹cej cz³owieka do niecnych czynów. Towarzysz¹ jej niejednokrotnie nieposkromione ¿¹dze, dla których wyra¿enia nie starczaj¹ ju¿ obrazy po¿ogi od
19

Dla porównania Owidiusz:

rigora ne possim gelidi sentiri profundi,
qui calet in cupido pectore, praestat amor.
(s. 250)
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skrzydlatego roz¿arzonej Boga. Jak oddaæ mi³osny sza³, od którego w nocy
zaledwie serce siê nie wciecze, jak opisaæ erotyczne uniesienia jêzykiem poezji, bez rubasznoci i zbyt dosadnych okreleñ, ale jednak wystarczaj¹co obrazowo i przekonuj¹co?
Chrociñski wygrywa tu ró¿ne tony. Gdy pisze o utracie przez kobietê dziewictwa, stosuje popularny metaforyczny obraz zrywania kwiatu, który w oryginale pojawia siê bodaj¿e tylko raz, natomiast w Rozmowach wielokrotnie, zazwyczaj w nieco odmiennych wariantach:
¯em siê bezwstydnie na niewinne ³o¿e
Wpuci³a; gdzie mi wzi¹³ panieñstwa ro¿e;
(s. 16)
Bodajby pierwsza przed pozbytym kwiatem
Noc miê z tym rozstrzygnê³a wiatem;
(s. 17)
[...] gdy mi bra³ panieñstwa znaki;
Zdradliw¹ rêk¹ rozwiêzowa³ szaty,
Wydzieraj¹c mi wstydu kwiat bogaty.
(s. 21)
Ty, s³awy mojej dot¹d nie dotkniony,
Sam jeden zeszczkiesz kwiat nienaruszony;
(s. 42)
I zapomniawszy swego dostojeñstwa,
Kwiat pierwszy mego rozwi¹za³ panieñstwa.
(s. 66)

Takie przedstawienie aktu seksualnego pozbawiaj¹cego kobietê dziewictwa
jest w naszej poezji motywem rozpowszechnionym, zarówno w tzw. poezji wysokiej, jak i w twórczoci ludowej20. Oczywicie w przypadku powy¿szych
przyk³adów obraz jest bardzo przejrzysty, autor zadba³ o to, wprowadzaj¹c doprecyzowuj¹ce i czytelne okrelenia: kwiat wstydu, kwiat panieñstwa, panieñstwa znaki, jak te¿ poprzez umieszczenie symbolicznego obrazu w przejrzystym
kontekcie sytuacyjnym.
Jednak nie zawsze Chrociñski, chc¹c adekwatnie oddaæ wymowê pierwowzoru, mo¿e uciekaæ siê do przenoni. Bywa, ¿e Owidiusz otwarcie prezentuje
sceny erotyczne i wówczas polski t³umacz musi znaleæ s³ownictwo, które te
treci potrafi przekazaæ. Jak zatem sobie z tym radzi? Stara siê dostosowaæ
dobór rodków wyrazu do charakteru danej sytuacji, do emocji jej towarzysz¹cych, a przy tym mieæ na uwadze zarówno rodzim¹ obyczajowoæ, jak i funkcjonuj¹cy w jego czasach uzus jêzykowy. Akt mi³osny w Owidiuszowych Heroidach
20 Zob. m.in. Cz. Hernas: Barok. Warszawa 1998, s. 78; J. Bartmiñski: Ja koniki poi³
(Uwagi o stylu erotyku ludowego). Teksty 1974, z. 2, s. 19.
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jest opisywany w bardzo ró¿nych tonacjach. Inaczej, gdy jest postrzegany z perspektywy osoby zakochanej i jej samej dotyczy, a zupe³nie odmiennie, gdy
autorka danego listu oczami wyobrani widzi zdradê, o jak¹ podejrzewa swego
wybranka. Przyjrzyjmy siê najpierw drugiej sytuacji w ujêciu oryginalnym, a nastêpnie w przek³adzie Chrociñskiego. Dejanira wyrzuca w niej Herkulesowi liczne niewiernoci:
non ego Partheniis temeratam vallibus Augen,
nec referam partus, Ormeni nympha, tuos;
non tibi crimen erunt, Teuthrantia turba, soroses,
quarum de populo nulla relicta tibi est.
una, recens crimen, referetur adultera nobis,
unde ego sum Lydo facta noverca Lamo.
(s. 112)
Nie wspomnê, co wprzód w parteñskiej dolinie
Auge nazwanej, uczyni³ dziewczynie;
Ani twej, z nimf¹ Ormenu, robotki,
Bo to u ciebie fraszki s¹ i plotki.
Co pi¹ci¹dziesi¹t siostrom, gdy noc kryje,
Teutranta córkom, zrobi³ przez swe fryje,
¯e z tylu dziewek jednej nie zostawi³,
Której by ¿¹dz¹ tw¹ nie splugawi³.
A to i teraz wie¿a twoja sprawka,
¯eæ z ma³p¹ milsza, ni¿ ze mn¹ zabawka,
Z³¹czony bowiem z dziewk¹ w Lydach p³och¹,
Uczyni³e miê dzieci jej macoch¹.
(s. 116117)

We fragmencie pochodz¹cym z polskiego przek³adu, wyranie amplifikowanym, spotykamy ró¿norakie okrelenia nazywaj¹ce erotyczne przygody kochliwego ma³¿onka. Z jednej strony s¹ to ca³kiem niewinne brzmi¹ce wyra¿enia: co
uczyniæ komu lub wyrazy zdrobnia³e, takie jak robótka, sprawka czy zabawka,
które dopiero w kontekcie nabieraj¹ seksualnego znaczenia, a z drugiej s³owa
i wyra¿enia dosadne, o przejrzystym wydwiêku: ¿¹dz¹ splugawiæ czy fryje.
Owe fryje (wywodz¹ce siê od niemieckiego freien  zalecaæ siê), które nie
funkcjonuj¹ we wspó³czesnej polszczynie, znaczy³y niegdy tyle, co amory, ale
jak s³usznie zauwa¿a Krystyna Siekierska, mia³y zdecydowanie bardziej wulgarne znaczenie21. Gdy autor stara siê wyraziæ ocenê towarzysz¹c¹ erotycznemu
zbli¿eniu, dba o dobór odpowiedniej leksyki, nacechowanej wartociuj¹co. Taki
wydwiêk maj¹ niew¹tpliwie rzeczowniki ma³pa czy fryjerka, których Chrociñ21

J. Janas: Ojczysta foza i maniera

, s. 167.
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ski u¿ywa obok s³owa cudzo³o¿nica. Fryjerka wywodzi siê od wy¿ej przywo³anych fryj, a ma³pa, szczególnie czêsta w Rozmowach, to w staropolszczynie
ewidentnie wyraz obel¿ywy, oznaczaj¹cy prostytutkê, nierz¹dnicê. Natomiast
gzy odpowiadaj¹ wy¿ej wspomnianym fryjom, czyli swawolnym mi³ostkom
i tak¿e rodz¹ negatywne skojarzenia22. Czasem ocenê moraln¹ danego aktu mi³osnego odnajdziemy w odpowiednio dobranych przymiotnikach. Nawet przyjazny
ludziom bóg ma³¿eñstwa nabiera cech pejoratywnych, gdy sprzyja z³emu zwi¹zkowi: niewstydliwy Hymen [...] bezecne cia³a ³¹czy.
Dla kontrastu warto przyjrzeæ siê okreleniom, które Chrociñski stosuje
w scenach opisuj¹cych akt mi³osny w sposób pozytywny b¹d te¿ neutralny.
Gor¹cym amorom, czyli mi³ej ochocie, towarzysz¹: mi³e przytulenie, ca³owanie,
ob³apienie, wdziêczny ob³ap, igraszki przysposobione, a kochankowie mog¹:
z mi³oci siê w ob³apie rozp³yn¹æ, mi³ym cinieniem ob³apiæ, w mi³ej cieszyæ siê
zabawie, rozp³yn¹æ siê od rozkoszy, braæ siê do kogo, przesypiaæ siê z kim,
pieciæ siê z kim, daæ komu powaby, z³¹czyæ siê z kim jednym cia³em, spoiæ
siê z kim, nassaæ siê czyich ust.
Zdarza siê, ¿e polski t³umacz wprowadza bardzo realistyczne elementy scenerii, w której zbli¿enie ma miejsce, i wtedy obok ³ó¿ka obecnego w oryginale,
pojawia siê zas³onka kryj¹ca przytulenie, namiotek, pod którym ukochana têskni
za swym lubym, czy wreszcie materac, na którym zwyciêski konkurent mieæ
bêdzie z sob¹ swoj¹ wybrankê. Notabene s³owo materac, kilkakrotnie u¿yte
przez Chrociñskiego, pojawi³o siê równie¿ w jego trenach powiêconych ukochanej ¿onie i w tym kontekcie bardzo zbulwersowa³o Wac³awa Borowego,
który nie móg³ wybaczyæ poecie mieszania tego, co wznios³e, z tym, co trywialne. Jak s³usznie zauwa¿a Siekierska, podobne zarzuty wynikaj¹ czêciowo z niezrozumienia staropolskiej rubasznoci i dosadnoci jêzyka23. A ¿e ów nieszczêsny materac nikogo wówczas szczególnie nie razi³, zw³aszcza w nawi¹zaniu do
tematyki mi³osnej, zawiadcza Wizerunk z³ocistej przyjani¹ zdrady Adama Korczyñskiego, powsta³y mniej wiêcej w tym samym czasie co Rozmowy listowne,
gdzie znajdziemy nastêpuj¹cy obrazek:
Za skoro sturbowane przez zbytnie amory
i przez twardy sen przysz³y do swej dawnej pory
oczy i wszystkie cz³onki, jakich w tym¿e placu
na miêtkim lubych pieszczot igrzysk materacu
by³o, wyraziæ tego trudno na papierze!24
22
23
24

K. Siekierska, Jêzyk Wojciecha Stanis³awa Chruciñskiego..., 256.
Ibidem, s. 11.
A. Korczyñski: Wizerunk z³ocistej przyjani¹ zdrady. Wyd. R. Grzekowiak. Warszawa
2000, s. 144. Dla porównania  w Rozmowach Safona tak opisuje swe mi³osne chwile z Faonem:
Wtedy nad zwyczaj ze swywoli mojej,
Rozp³ywa³e siê od rozkoszy twojej;
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Obaj poeci z prze³omu XVII i XVIII stulecia spróbowali tej trudnej sztuki
wyra¿enia owych skrytych amorów na papierze, tyle ¿e Korczyñski, o którym
prawie nic dzi nie wiemy, nie opublikowa³ nigdy swego romansu, a Chrociñski, mo¿e licz¹c na stoj¹cy za jego dzie³em autorytet Owidiusza, takie ryzyko
podj¹³. Mimo problemów z cenzur¹, uczyni³ s³usznie, o czym wiadczy pozytywna recepcja Rozmów listownych w czasach saskich. lady lektury jego przek³adu odnajdziemy m.in. w twórczoci najwybitniejszej poetki tego okresu El¿biety Dru¿backiej, która listom antycznych heroin powiêci³a nawet krótki
utwór. Ale znacznie wa¿niejszy jest wp³yw, jaki t³umaczenie Chrociñskiego
wywar³o na powstanie pierwszej rodzimej powieci epistolarnej. Aleksander
Pawe³ Zatorski, pisz¹c swój ca³kowicie oryginalny w pomyle Przydatek do
uwag, czyli zbiór prozaicznych, fikcyjnych listów mi³osnych, kilkakrotnie
wprost odwo³uje siê do Rozmów listownych, bezporednio je cytuj¹c. Autor ten,
wyra¿aj¹cy swe przekonanie o potrzebie sta³ego rozwijania i ubogacania polszczyzny25, zdawa³ sobie prawdopodobnie sprawê z faktu, ¿e rodzima proza artystyczna, podejmuj¹ca dotychczas g³ównie tematykê niefikcjonaln¹, musi czerpaæ
z dorobku dominuj¹cej przez wieki mowy wi¹zanej, aby móc podo³aæ nowym
artystycznym wyzwaniom. Patronem jego literackich dokonañ sta³ siê m.in.
Wojciech Stanis³aw Chrociñski, zapomniany poeta polskiego baroku.
Summary
In analyzing Rozmowy listowne by W. S.Chrociñski (1695), a translation of Ovids Heroides, the author seeks to present the ways in which the translator captured a wide range of loverelated emotions in a compilation of imaginary letters by mythological characters. To match the
artistic quality of the original, the translator reached for the centuries-old European literary tradition. He creatively employed the universal language-of-love convention which abounds with metaphores. His imagery caters to the tastes and literary habits of Polish Baroque readers. In exploring
the emotions of the main characters, Chrociñski avoided monotony by skillful and frequent use of
synonyms.
His work gained immense popularity in the 18th century  it inspired Aleksander Pawe³
Zatorski to write the first Polish romance in the form of letters.

Gdym ciê i s³owy pieci³a zgodnemi,
I igraszkami przysposobionemi;
Tak, ze przez obu pociechy zmieszane,
Musia³y s³abieæ si³y spracowane;
I spoczywaj¹c po mi³ej ochocie,
Wigoru czekaæ w ustaj¹cym pocie.
(s. 203)

25 I. Maciejewska: Miejsce Przydatku do uwag Aleksandra Paw³a Zatorskiego w procesie
kszta³towania siê jêzyka polskiej prozy powieciowej. Prace Jêzykoznawcze 2008, z. X, s. 161162.
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Jest usi³owaniem szko³y wszczepiæ
w swych wychowanków mi³oæ
i poszanowanie jêzyka ojczystego
(Zenon Klemensiewicz)

Ogólny cel kszta³cenia jêzykowego ma charakter trwa³y i wydaje siê byæ
ponadczasowy. Formu³uj¹ go wybitni jêzykoznawcy i dydaktycy jêzyka w swoich publikacjach, poczynaj¹c od czasów kszta³towania siê polskiej owiaty1 a¿
do wspó³czesnoci.
W artykule przedstawione zostan¹ pogl¹dy niektórych wybitnych dydaktyków jêzyka polskiego okresu miêdzywojnia uzupe³nione o uwagi odnosz¹ce siê
do koncepcji kszta³cenia jêzykowego we wspó³czesnej szkole polskiej.
W koñcu XIX w. pojawi³y siê pojedyncze g³osy postuluj¹ce, by naukê o jêzyku oprzeæ na dowiadczeniu uczniów i poprzez wspólne odkrywanie zasad
gramatycznych pracowaæ nad podnoszeniem sprawnoci pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym (Jaworski 1991, s. 15). Z pocz¹tkiem XX w. dokonuje siê prze³om w myleniu o zadaniach nauczania jêzyka. Wi¹¿e siê to z pojawieniem siê
nowych pr¹dów pedagogicznych (szko³a aktywna Deweya, koncepcje Pestaloz1

Liczne wskazania bibliograficzne zamieszczam w koñcowej bibliografii, ze wiadomoci¹ jej
wybiórczego charakteru.
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ziego) i rozwojem wiedzy jêzykoznawczej. Pragnê przypomnieæ dokonania naukowców, których zas³ugi w kszta³towaniu siê polskiej myli dydaktycznej s¹
nie do przecenienia.
Zwolennikiem nauczania gramatyki w szkole by³ Kazimierz Nitsch. Jego
zdaniem wiedza o jêzyku stanowi niezbêdny element humanistycznego wykszta³cenia formalnego. Nitsch uwa¿a³, ¿e nowoczesna (w jego rozumieniu) nauka jêzyka ojczystego mo¿e dopomóc w nabyciu sprawnoci pos³ugiwania siê
starann¹ polszczyzn¹ tak¿e tym, którzy nie maja uzdolnieñ w tym kierunku.
W 1921 r. istnia³a ju¿ ujawniona w artykule Nitscha (Nitsch 1921) wiadomoæ
rozbie¿noci celów nauki o jêzyku i æwiczeñ doskonal¹cych sprawnoæ jêzykow¹, a wiêc æwiczeñ w pos³ugiwaniu siê polszczyzn¹. W przywo³ywanym tekcie
znajdujemy wyraz g³êbokiej wiadomoci dydaktycznej jego autora, co ujawnia
siê w stwierdzeniu o zale¿noci zjawisk jêzykowych od zmian polszczyzny
w czasie i przygany dla zwolenników rygorystycznego normatywizmu w nauczaniu szkolnym. Nitsch postrzega jêzyk jako ¿ywy twór, który podlega rozmaitym
wp³ywom. U tego autora znajdujemy tak¿e przywo³anie tych tendencji w nauczaniu jêzyka ojczystego, które oscyluj¹ ku zaniechaniu systemowego kszta³cenia w zakresie wiedzy o jêzyku, a wiêc uznaniu, ¿e jêzyk jest nam dany
w naturalny sposób. Zwolennicy tego pogl¹du dowodz¹, ¿e nauczanie gramatyki
jest zbêdne, bowiem istniej¹ ludzie, którzy nigdy siê gramatyki nie uczyli, a jêzykiem pos³uguj¹ siê biegle i bez b³êdów2. Nitsch uwa¿a, ¿e zjawisko takie jest
wyj¹tkowe i naprawdê dobrze pisaæ bez nauki gramatyki mog¹ tylko wyj¹tkowe
jednostki. Jakkolwiek niektórzy wspó³czeni mu pisarze nie przechodzili systemowe kursu gramatyki ojczystej, to jednak dowiadczyli nauki klasycznej filologii grecko-³aciñskiej, daj¹cej dobre przygotowanie formalne. Ostatecznie wiêc
dowiadujemy siê, ¿e Nitsch zna³ kierunek w jêzykoznawstwie, który przekszta³ci³ siê w gramatykê generatywn¹, a wspó³czenie przez psycholingwistów nazywany jest gramatyk¹ umys³u (Kurcz 2005), lecz autor nie znajdowa³ dla niej
uzasadnienia ogólnego.
Poza celami przyziemnymi edukacji jêzykowej przywo³uje Nitsch cel wy¿szy  naukowy, w którym lokuje wysublimowan¹ refleksjê jêzykow¹ w obszarze psychologicznej obserwacji samego siebie i innych. Aspekt samowiadomoci wyra¿ania siebie poprzez jêzyk by³ rzadko podnoszony w przywo³ywanym
okresie przez innych autorów.
Kazimierz Nitsch w swoich pracach zwraca tak¿e uwagê na sprawy kszta³cenia nauczycieli jêzyka ojczystego. Poziom wykszta³cenia nauczycieli polonistów powinien dawaæ im podstawy do kierowania rozwojem polszczyzny. Dobre
przygotowanie rzeczowe pozwala nauczaæ w szkole bez zbytniego pedantyzmu
i ciasnoty, ale te¿ bez przyzwalania na wszelkie nowinki. Pogl¹dy Nitsch na
2

Pogl¹d ten jest nadal ¿ywy i znajduje licznych zwolenników.

O kszta³ceniu jêzykowym w odwo³aniu do dawnych mistrzów

149

sprawy nauczania w szkole najlepiej odzwierciedla nastêpuj¹ca jego myl:
A wiêc nie od jakiej normatywnej gramatyki, ale od przygotowania jêzykowego nauczycieli i od wpojenia w uczniów rozumienia istotnych w³aciwoci polszczyzny, zale¿y w znacznej mierze przysz³oæ naszego jêzyka narodowego
(B. Wieczorkiewicz: Nitsch 1921, s. 27).
Wiele uwagi sprawom nauczania powiêci³ Jan Baudouin de Courtenay.
W swoje pracy Znaczenie jêzyka polskiego jako przedmiotu nauki szkolnej ujawni³ siê jako zwolennik samodzielnej, a nawet badawczej pracy uczniów. Twierdzi³ on, ¿e nauczanie stanowi rodek rozwijania umys³u i wdra¿ania go do
samodzielnego pogl¹du na rzeczywistoæ (za: Jaworski 1991, 17). Podobnie jak
przywo³any powy¿ej Kazimierz Nitsch, uwa¿a³ on, ¿e rozumnie prowadzona
nauka jêzyka, jako wdra¿aj¹ca do wszechstronnej analizy wiata psychicznego,
mo¿e mieæ wielkie znaczenie ogólnokszta³c¹ce3.
Jan Baudouin de Courtenay z ca³¹ surowoci¹ wypowiada³ siê o nieprawid³owociach w nauczaniu jêzyka. Nadu¿ywanie gramatyk szkolnych, które zamiecaj¹ g³owy uczniów i og³upiaj¹ ich, wprowadzaj¹c do umys³ów pl¹taninê
pojêæ nie do uwierzenia, w zupe³noci t³umaczy panuj¹ce wród publicznoci
uprzedzenie do wszelkiej gramatyki szkolnej (za: Wieczorkiewicz: Baudouin
de Courtenay 1908, s. 16).
Podobne pogl¹dy g³osili Jan £o i Stanis³aw Szober. Ten drugi zw³aszcza
wystêpowa³ przeciwko dogmatyzmowi i werbalizmowi. Szober uwa¿a³, ¿e znajomoæ gramatyki i w³adanie jêzykiem to dwie zupe³nie ró¿ne sprawy. (Szober
1923). Zarówno £o, jak i Szober bronili jednak teorii jêzyka w nauczaniu szkolnym, dostrzegaj¹c jej walory poznawcze i kszta³c¹ce. Gramatyka, maj¹c za przedmiot swoich badañ zjawiska realne, na równi z naukami przyrodniczymi zmusza
do obserwacji wchodz¹cych w jej zakres zjawisk, zatem rozwija spostrzeganie
i analizowanie. Nauka o jêzyku jest wiêc nauk¹ mylenia, dostrzegania logicznych
i formalnych zale¿noci miêdzy elementami buduj¹cymi jêzyk, uporz¹dkowanego
wnioskowania i precyzji definiowania. Stanis³aw Szober uwa¿a³, ¿e w jêzyku
odzwierciedlaj¹ siê do pewnego stopnia forma i treæ naszych myli. Nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e zjawiska jêzykowe same przez siê s¹ cile zwi¹zane z duchowoci¹ cz³owieka, a wiedza o tej sferze cz³owieczeñstwa stanowiæ musi element
wykszta³cenia ogólnego (za: Wieczorkiewicz: Szober 1911, s. 21).
Podobne pogl¹dy g³osi³ Jan Rozwadowski (Rozwadowski 1926). W pracach
tego wybitnego jêzykoznawcy znajdujemy stwierdzenia podnosz¹ce wartoæ
æwiczeñ, które s³u¿¹ opanowaniu sprawnoci jêzykowej. Pogl¹dy Rozwadowskiego warte s¹ przypomnienia tak¿e z powodu jasnego okrelenia etapów sk³a3 Wspó³czenie pogl¹d ten znaleæ mo¿na w pracach teoretycznych Zenona Urygi, który nadaje przedmiotowi o tradycyjnej nazwie jêzyk polski porz¹dek wielu wymiarów i umieszcza wród
nich wymiar instrumentalny oraz spo³eczny.
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daj¹cych siê na nabywanie w szkole kompetencji jêzykowej. Pierwszy etap nauki
jêzyka w szkole powinien byæ, jego zdaniem, wolny od gramatyki i s³u¿yæ jedynie
æwiczeniom w czytaniu, pisaniu i mówieniu (Rozwadowski 1926, s. 1114). Etap
drugi, wed³ug Rozwadowskiego, nale¿y powiêciæ na budowanie gramatyki,
czyli systemowy kurs wiedzy z poszczególnych dzia³ów jêzykoznawstwa. Na koñcu dopiero warto ujawniæ ewolucyjnoæ jêzyka, bowiem dopiero na etapie szko³y
redniej uczeñ dysponuj¹cy wiedz¹ z poprzednich etapów jest w stanie samodzielnie oceniæ zjawiska zachodz¹ce w jêzyku i dokonaæ s³usznych wyborów poprawnociowych. Pogl¹dy Rozwadowskiego w idei ogólnej s¹ spójne z tendencjami
wspó³czesnymi. Jedynie szczegó³owe zadania odbiegaj¹ od zaproponowanej przez
niego trójdzielnoci. Z niewiadomych powodów wspó³czesne programy nauczania
wczesnoszkolnego zawieraj¹ w sobie szczegó³owe wymagania w zakresie nauki o
jêzyku wraz z podstawami metajêzyka gramatycznego, choæ zasadniczy kurs rozpoczyna siê od klasy czwartej, czyli w drugim etapie edukacyjnym.
Na æwiczenia w mówieniu i pisaniu jako na podstawê opanowania bieg³ego
wypowiadania siê w mowie i w pimie zwraca uwagê Zenon Klemensiewicz
w ksi¹¿ce Dydaktyka nauki o jêzyku ojczystym. Cel ogólny kszta³cenia jêzykowego wyra¿ony przez dawnego mistrza zawrzeæ mo¿na w cytacie z przywo³anej
powy¿ej ksi¹¿ki: Owocem bêdzie rozumienie jêzyka i poprawne nim w³adanie. (Klemensiewicz 1929, s. 58). Wnikliwa lektura dydaktycznych prac Klemensiewicza ujawnia daleko posuniêt¹ ostro¿noæ w formu³owaniu gotowych
rozwi¹zañ. Cytowana ksi¹¿ka ujawnia g³êbok¹ refleksjê jej autora nad z³o¿onoci¹ czynników wp³ywaj¹cych na nauczanie jêzyka, od w³aciwoci przedmiotu
nauczanego i zwi¹zanego z tym poziomu abstrakcji w rozumowaniu rozpoczynaj¹c, na mo¿liwociach podmiotu, a wiêc poziomu rozwoju umys³owego dzieci,
koñcz¹c. Takie ujêcie zagadnieñ dydaktycznych zadziwia wie¿oci¹ spojrzenia.
To póniejsi naladowcy wprowadzili sztywny schematyzm lekcji jêzykowych
wzorowanych na propozycjach Klemensiewicza.
Od kiedy Klemensiewicz sformu³owa³ cytowan¹ przeze mnie myl, minê³o
osiemdziesi¹t lat, a w szko³ach ci¹gle trwa praca nad rozumieniem jêzyka i poprawnym nim w³adaniem. Co do tak sformu³owanego celu ogólnego zapewne
nikt nie zg³asza³by zastrze¿eñ. Wspó³czenie równie¿ zabiegamy o taki owoc.
Pozostaje jednak otwarta kwestia celów szczegó³owych, które przesz³y radykaln¹ przemianê.
W czasach nam najbli¿szych zagadnienie treci kszta³cenia jêzykowego regulowane jest dokumentem ministerialnym w randze rozporz¹dzenia. Podstawowe wymagania na poszczególnych etapach edukacyjnych zawarto w Podstawie
programowej kszta³cenia ogólnego4 oraz w standardach wymagañ egzaminacyj4 Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego z roku 2008. W: Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 (obowi¹zuj¹ca od 30 stycznia 2009).
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nych. Jakkolwiek w dokumentach owiatowych znajduje siê wyrana deklaracja
odejcia od encyklopedyzmu, to liczne programy nauczania5, które pojawi³y siê
w zwi¹zku z rozlunieniem gorsetu ministerialnych wymagañ, zawieraj¹ szeroki
wykaz terminów, które uczeñ powinien opanowaæ. Nauczanie gramatyki w naturalny sposób zawiera w sobie koniecznoæ opanowania terminologii z ni¹ zwi¹zanej, bowiem trudno budowaæ umiejêtnoci bez stosownego rusztowania ustaleñ
terminologicznych i systemowych. Obserwujemy jednak rozbie¿noci w zakresie
przyjmowanej terminologii.
Brak jednolitoci terminologicznej stanowi istotny problem tak w nauczaniu
szkolnym, jak i pomiarze osi¹gniêæ dokonywanym w procedurze egzaminów
ogólnopolskich. Próbê wprowadzenia porz¹dku w tym zakresie stanowi Wiedza
o jêzyku polskim w zreformowanej szkole. Publikacja przygotowana z inicjatywy
i pod kierunkiem Jadwigi Puzyniny (Puzynina 2003) jest skierowana do nauczycieli zdezorientowanych mnogoci¹ i ró¿norodnoci¹ terminologii umieszczanej
w programach i podrêcznikach szkolnych. Ksi¹¿ka stanowi rodzaj poradnika. To
propozycja rozbudowana, spójna wewnêtrznie i konsekwentna metodologicznie.
W latach 80. XX w. nawi¹zywano do obecnego ju¿ w okresie miêdzywojennym kierunku w nauczaniu jêzyka ojczystego, czyli do gramatyki sfunkcjonalizowanej, co Maria Nagajowa nadzwyczaj trafnie nazwa³a nauk¹ o jêzyku dla
nauki jêzyka (Nagajowa 1994).
Sfunkcjonalizowanie gramatyki znosi³o automatycznie sens podzia³u na tradycyjnie wyodrêbniane elementy sk³adowe kszta³cenia jêzykowego: teoretyczny
 nauka o jêzyku i praktyczny  nauka jêzyka. Pojawi³y siê tendencje do integrowania wszystkich treci kszta³cenia jêzykowego tak, aby finalnym efektem procesu nauczania by³o osi¹gniêcie przez uczniów sprawnoci komunikacyjnej.
Uwaga skierowana zosta³a na tekst, jako produkt finalny ka¿dej sytuacji komunikacyjnej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dydaktyka nauki o jêzyku przesz³a drogê od
normatywizmu przez funkcjonalizm do pragmatyki jêzykowej.
Wspó³czesne kszta³cenie jêzykowe powinno zawieraæ elementy wiedzy
o systemie, poniewa¿ bez nich nie mo¿na objaniæ budowy tekstu ani udzieliæ
wskazówek poprawnociowych. Jest to gramatyka u¿yteczna, w której mniej
istotne jest analizowanie paradygmatów, wa¿niejsze natomiast s¹ funkcje tworz¹cych je elementów (Makarewicz 2007). Takie funkcjonale traktowanie gramatyki nie przeciwstawia siê najsilniej dzi lansowanej w dydaktyce teorii aktów mowy, pozwala jedynie traktowaæ obie teorie (funkcjonalizm i pragmatykê)
komplementarnie jako sk³adniki podstawy teoretycznej, wpieraj¹cej rozwijanie
i doskonalenie sprawnoci jêzykowej (Makarewicz 2008b). róde³ takiego traktowania nauki jêzyka ojczystego w szkole szukaæ mo¿emy u dawnych mistrzów.
5 Lista ministerialna dopuszczonych do u¿ytku szkolnego programów nauczania wynosi ponad
dwadziecia pozycji dla ka¿dego etapu edukacyjnego.
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Lektura prac dydaktycznych tworzonych przez wybitnych jêzykoznawców okresu miêdzywojennego dowodzi, ¿e dostrzegali oni powi¹zania miêdzy teori¹ jêzyka, wiedz¹ psychologiczn¹ o uczniu z zasadnoci¹ wprowadzania do obowi¹zkowego kszta³cenia treci gramatycznych.
Mówiæ i pisaæ sprawnie  to znaczy umieæ wybraæ z zasobu znanych sobie
rodków jêzykowych te, które bêd¹ najodpowiedniejsze ze wzglêdu na poruszany
temat, mo¿liwoci percepcyjne oraz nastawienie odbiorcy, sytuacjê, w której wypowied powstaje, stosunki miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. Sprawnoæ jêzykowa
obejmuje tak¿e umiejêtnoæ osi¹gania celów zak³adanych przez autora wypowiedzi, mo¿liwie niewielkim wysi³kiem, tzn. w wypowiedzi zwiêz³ej, ale jednoczenie jasnej i zrozumia³ej. To bardzo wiele zadañ, które staj¹ przed wykonawc¹
i odbiorc¹ aktu mowy. Do obu tych ról przygotowujemy uczniów podczas lekcji
jêzykowych6. Chodzi wiêc o to, by szko³a da³a podstawy do sprawnego w³adania
jêzykiem ojczystym. To nie zmienia siê od lat. Przyrasta jednak nasza wiedza
o jêzyku i pojawiaj¹ siê nowe pr¹dy badawcze. Osi¹gniêcia jêzykoznawstwa akademickiego przenikaj¹ do szko³y, co jest procesem po¿¹danym, jednak nale¿y
rozwa¿yæ, jak wiele nowych treci szko³a jest w stanie udwign¹æ.
W zakresie okrelenia celów szczegó³owych opowiadam siê za systemowym
objanianiem tajemnic jêzyka w obrêbie wszystkich wczeniej wystêpuj¹cych
w nauczaniu dzia³ów jêzykoznawstwa. Taki kierunek przyjêto tak¿e w nowej
Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego.
S¹dzê, ¿e wyj¹tkowo zaniedbywana jest nauka ortografii. Pobie¿ny nawet
przegl¹d propozycji podrêcznikowych pozwala wnioskowaæ o braku proporcjonalnoci w zakresie planowanych treci. Ortografii jest zbyt ma³o. Rynek wydawniczy oferuje liczne publikacje w za³o¿eniu s³u¿¹ce podnoszeniu sprawnoci
ortograficznej. S¹ one jednak na ogó³ adresowane do uczniów, którzy zechc¹
dodatkowo pracowaæ w domu. Pisownia polska nale¿y do nie³atwych i sprowadzenie jej kursu w szkole do nauczania okazjonalnego z pewnoci¹ jest niewystarczaj¹ce. Wyniki ogólnopolskich egzaminów z jêzyka polskiego dowodz¹, ¿e
z roku na rok spada sprawnoci¹ ortograficzna uczniów polskich szkó³ (Makarewicz 2008a, s. 8688). O nasilaj¹cych siê trudnociach o charakterze dyslektycznym pisz¹ jêzykoznawcy, psychologowie i pedagodzy. Prowadzone badania nad
zale¿noci¹ poziomu sprawnoci ortograficznej a znajomoci¹ zasad ortograficznych (Pietras, Krasowicz-Kupis 2008) dowodz¹, ¿e zarówno dyslektycy, jak
i uczniowie w pe³ni sprawni s³abo znaj¹ regu³y pisowni polskiej.
Pojawia siê pytanie, czy szko³a nie uczy jêzyka polskiego? Oczywicie uczy,
ale treciom tym powiêca siê, moim zdaniem, zbyt ma³o czasu i uwagi. Na
przedmiot szkolny tradycyjnie nazywany jêzykiem polskim na³o¿ono wiele
treci z zakresu kszta³cenia kulturowego. O zasadnoci podjêcia zadañ z obszaru
6

Uczymy mówienia, rzadziej s³uchania.
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artystycznej dzia³alnoci cz³owieka w edukacji szkolnej dyskutowaæ nie nale¿y,
bowiem wiedza o kulturze jest koniecznym elementem wykszta³cenia ogólnego,
warto jedna zadaæ pytanie o to, gdzie umieciæ te treci i jak organizowaæ ich
realizacjê? S¹dzê, ¿e nale¿y umieciæ je w zakresie odrêbnego, specjalnie do
tego celu powo³anego przedmiotu szkolnego. Taki zabieg organizacyjny pozwoli³by przywróciæ kszta³ceniu jêzykowemu czas, jaki w tej chwili polonici przeznaczaj¹ na naukê czytania pozawerbalnych tekstów artystycznych. Sztukê na
polskim przywo³ywaæ nale¿y jako kontekst dla dzie³a literackiego, nie za jako
odrêbny przedmiot poznania. Upominam siê o rozpatrzenie proporcji miêdzy
poszczególnymi dzia³ami kszta³cenia. Wydaje mi siê, ¿e kszta³cenie kulturowe
wpisane w obecnym kszta³cie w nasz przedmiot szkolny sta³o siê przyczyn¹
uszczuplenie czasu przeznaczonego na systemowy kurs wiedzy o jêzyku i æwiczenia w pos³ugiwaniu siê nim.
Czas lekcji polskiego s³u¿yæ powinien temu, by m³odzi Polacy poznali piêkno jêzyka ojczystego, rozumieli go i potrafili siê nim pos³ugiwaæ. Myl tak¹
wyrazi³ Zenon Klemensiewicz w cytacie przywo³anym jako motto mojego artyku³u (Klemensiewicz 1929, s. 58). We wspó³czesnych pracach dydaktyków jêzyka niemal nie przywo³uje siê zadania budowania prawid³owych postaw uczniowskich wobec jêzyka narodowego. Odnoszê wra¿enie, ¿e jest to zagadnienie
wstydliwie pomijane, czy to z obawy o nadu¿ywanie s³ów wielkich, takich jak
mi³oæ i poszanowanie, czy, co wydaje mi siê bardziej niepokoj¹ce, z powodu
niedostrzegania tej problematyki przez pokolenia, które wzros³y w czasach swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem narodowym. Zagadnienia te wymagaj¹ odrêbnej refleksji w innym ju¿ tekcie.
Na zakoñczenie pozwolê sobie zwróciæ uwagê na fakt, ¿e na studia polonistyczne trafia m³odzie¿ dysponuj¹ca coraz ubo¿sz¹ wiedz¹ o jêzyku. Czas kszta³cenia nauczycieli na pierwszym stopniu studiów wy¿szych wynosi tylko trzy
lata. Zgodnie ze standardem kszta³cenia nauczycieli podj¹æ nale¿y dwukierunkowoæ przygotowania do pracy w szkole. Wymaga siê wiêc po³¹czenia nie³atwych
studiów polonistycznych z drugim kierunkiem humanistycznym7. Skoro na ni¿szych
etapach edukacyjnych ograniczamy wiedzê encyklopedyczn¹, a na studiach brakuje czasu na pe³en kurs gramatyki opisowej, to kiedy i w jaki sposób mo¿na
przygotowaæ przysz³ego polonistê, który powinien dysponowaæ wiedz¹ o systemie jêzyka i mieæ pe³niê wiadomoci pos³ugiwania siê nim w sytuacji komunikacyjnej, do nie³atwej pracy w szkole? System kszta³cenia nauczycieli jest niedoskona³y i wymaga pilnych zabiegów reformatorskich. Zale¿noci miêdzy jakoci¹
nauczania w szkole powszechnej a poziomem wykszta³cenia nauczycieli s¹
7

Szczegó³y wydaj¹ mi siê w tym miejscu mniej wa¿ne, wiêc je pomijam. Temat ten, w moim
g³êbokim przekonaniu, wart jest ponownego rozpatrzenia. W obecnym kszta³cie specjalizacja nauczycielska nie jest dobrze zorganizowana i mimo starañ wszystkich zainteresowanych stron, nie
przygotowuje nale¿ycie do nauczania w szkole.
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oczywiste i przez dawnych mistrzów jasno sformu³owane, o czym przypominam
powy¿ej, dzi jednak ich pogl¹dy zosta³y najwyraniej zaniechane.
Literatura
Baudoin de Courtenay J. (1908): Pr¹dy w nauczaniu jêzyka polskiego. Warszawa 1908.
Jaworski M. (1991): Metodyka nauki o jêzyku polskim. Warszawa 1991.
Klemensiewicz Z. (1929): Dydaktyka nauki o jêzyku ojczystym. Zasady i zagadnienia. Lwów
1929.
Kurcz I. (2005): Psychologia jêzyka i komunikacji. Warszawa 2005.
Makarewicz R. (2007): Wspó³czesne koncepcje kszta³cenia jêzykowego a potrzeby edukacyjne
dyslektyków. [W:] Zaburzenia komunikacji jêzykowej w czytaniu i pisaniu. Red. A. Maciejewskiej. Siedlce 2002, s. 311320.
Makarewicz R. (2008a): Fa³szywa dysleksja, czyli o zaniedbaniach edukacyjnych w nauczaniu
ortografii. [W:] Zrozumieæ, ¿eby pomóc. Red. I. Pietras i G. Krasowicz-Kupis. Gdynia 2008,
s. 8090.
Makarewicz R. (2008b): Teorie lingwistyczne a nauczanie w szkole. [W:] Z problematyki kszta³cenia jêzykowego w szkole III. Red. P. Wróblewskiego. Bia³ystok 2008, s. 7183.
Nagajowa M. (1994): Nauka o jêzyku dla nauki jêzyka. Kielce 1994.
Nitsch K. (1921): Kilka s³ów o celach nauczania jêzyka ojczystego. Rocznik Pedagogiczny.
Seria 2. T. I.
Pietras I. Krasowicz-Kupis G. (2008): Znajomoæ zasad ortograficznych a poziom poprawnoci
prac pisemnych. [W:] Zrozumieæ, ¿eby pomóc. Red. I. Pietras i G. Krasowicz-Kupis. Gdynia
2008, s. 91105.
Podstawowa programowa kszta³cenia ogólnego (2002): Dziennik Ustaw nr 51 z 9 maja.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego (2009): Dziennik Ustaw z 15 stycznia.
Rozwadowski J. (1926): O nauce jêzyka ojczystego w szko³ach i o rzeczach pokrewnych. Jêzyk
Polski z. 1.
Szober S. (1923): Zasady nauczania jêzyka polskiego w zakresie szko³y powszechnej i gimnazjum
ni¿szego. LwówWarszawa.
Uryga Z. (1996): Godziny polskiego. Z zagadnieñ kszta³cenia literackiego. Kraków 1996.
Wiedza o jêzyku polskim w zreformowanej szkole. Szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³y ponadgimanzjalne. (2003): Red. A. Miko³ajczuk i J. Puzynina. Warszawa.
Wybór prac z metodyki nauczania jêzyka polskiego (1962): Red. B. Wieczorkiewicz. Warszawa.

Summary
The paper presents the issue of language education in contemporary Polish school, which is
made against the background of the ideas of linguists and teaching specialists from the interwar
period. The presented text contains basic differentiation of the tasks that school should fulfill within
the scope of acquiring ability of speaking the mother tongue. The teaching process can be based on
system grammar course or on teaching by means of performance and emulation, which was already
discussed almost hundred years ago and it still makes the foundation for main educational concepts.
The paper is particularly focused on spelling which is predominantly neglected field.
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Defektywne realizacje spó³g³osek palatalnych
dentalizowanych przy prawid³owych i nieprawid³owych
warunkach zgryzowych. Wskazówki do terapii logopedycznej
Defective pronunciation of palatal dentalized [  æ v] in case
of both correct or incorrect occlusion. The tips to logopegic therapy
In the paper we present the results of research on the incorrect way of pronouncing
the soft dentalized and the range and regularity of the defect in question in case of
a person with open occlusion and with the correct one.
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1. Wprowadzenie
Nawet dorana obserwacja wymowy pozwala na stwierdzenie, ¿e w artykulacji niektórych osób o prawid³owym zgryzie (albo przynajmniej niewidocznej
wadzie zgryzu), zw³aszcza dziewcz¹t i kobiet  ale niekiedy równie¿ mê¿czyzn 
s³ychaæ, najogólniej rzecz ujmuj¹c, dwiêki typu [s] [z] [c] [r] zamiast [] []
[æ] [v], np. w czeæ [èesc], kole [koles], winia [sfiña], czasem przy równoleg³ej zbyt czêstej wymowie cienionych samog³osek. Mo¿na by tu mówiæ
o jakiej manierze wymawianiowej, któr¹, tak jak wadê wymowy, nale¿a³oby
równie¿ usun¹æ. Oprócz tego podobna realizacja miêkkich dentalizowanych //
// /æ/ /v/ wystêpuje te¿ u niektórych osób z wad¹ zgryzu.
Okrelenie dentalizacja oznacza, ¿e dana g³oska realizowana jest ze
znacznym zbli¿eniem górnych i dolnych siekaczy, wskutek czego wytwarzany
szmer ulega wzmocnieniu. Takie ustawienie szczêk wystêpuje w jêzyku polskim
przy wymawianiu spó³g³osek sycz¹cych, szumi¹cych i cisz¹cych, tj. /s z c r/, / 
è t/, /  æ v/. Prawid³owe brzmienie wskazanych g³osek uzale¿nione jest od
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tarcia pr¹du powietrza o krawêdzie zbli¿onych zêbów. Oprócz szczeliny wewnêtrznej w jamie ustnej powstaje wiêc w omawianym przypadku równie¿
szczelina zewnêtrzna miêdzy zbli¿onymi lub nachodz¹cymi na siebie siekaczami. Nieprawid³ow¹ artykulacjê g³osek dentalizowanych okrela siê mianem seplenienia (por. Styczek 1980, s. 339, 480; Logopedia 2003, s. 412). Anomalie
zgryzowe (np. zgryz otwarty) mog¹ uniemo¿liwiaæ wytworzenie dentalizacji,
jako ¿e wada w postaci zgryzu otwartego skutkuje niekiedy niemo¿noci¹ dostatecznego zbli¿enia górnych i dolnych zêbów, przez co efekt dentalizacji nie
zostaje osi¹gniêty. G³oski dentalizowane s¹ wtedy mniej donone, a tak¿e ich
brzmienie mo¿e ró¿niæ siê od normalnego. Oprócz tego u osób ze zgryzem
otwartym wystêpuje czêsto miêdzyzêbowa realizacja g³osek dentalizowanych,
poniewa¿ masa jêzyka przesuwa siê u takich mówców do przodu jamy ustnej,
nie napotykaj¹c na przeszkodê w postaci zbli¿onych zêbów. W literaturze przedmiotu wystêpuj¹ du¿e ró¿nice w pogl¹dach na znaczenie i stopieñ wp³ywu anomalii zgryzowych i zêbowych na powstawanie seplenienia. Przytaczane s¹ ró¿ne
dane statystyczne (por. Styczek 1980, s. 342 i n.; Konopska 2006, s. 101).
Niew¹tpliwie wady zgryzu i uzêbienia wystêpuj¹ czêciej u osób sepleni¹cych
ni¿ u normalnie mówi¹cych, co pozwala przypuszczaæ, ¿e wady te predysponuj¹
do powstania seplenienia, a wiêc nie musz¹, a jedynie mog¹ je wywo³aæ. Osoby
z wadami zgryzu mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do pierwszej nale¿¹ te, które
potrafi³y zrekompensowaæ nieprawid³owe warunki anatomiczne i nauczy³y siê
wymawiaæ g³oski dentalizowane w taki sposób, ¿e brzmienie ich jest prawid³owe, przyk³adowo kompensuj¹c wady w uzêbieniu prac¹ warg, które  silnie
napiête i sp³aszczone  stanowi¹ zastêpcz¹ przeszkodê, tworzon¹ w normalnych
warunkach przez zêby. Drug¹ grupê stanowi¹ ci, którzy z pewnych powodów nie
uzyskali kompensacji i sepleni¹ (por. Styczek 1980, s. 346).
Wadliwa artykulacja dentalizowanych g³osek palatalnych jest problemem
rzadko dostrzeganym, choæ istniej¹cym i szerz¹cym siê w wymowie m³odszego
pokolenia. Jakoæ niepoprawnie realizowanych g³osek wskazanego typu jest zazwyczaj pomijana milczeniem lub stwierdzeniem, ¿e s¹ to dwiêki najrzadziej
deformowane lub substytuowane. W³aciwie oprócz pracy Ireny Styczek (1973)1
oraz Liliany Konopskiej (2006)2 nie ma opracowania z zakresu patologii mowy,
1 Praca I. Styczek oparta jest na badaniach eksperymentalnych (palatografia, lingwografia,
rentgenogramy) dotycz¹cych wymowy spirantów polskich, w tym  choæ w mniejszej czêci
 palatalnej []. Niniejszy artyku³ uzupe³nia badania Ireny Styczek o konteksty z palatalnymi g³oskami zwarto-szczelinowymi [æ] [v] oraz poszerza zakres badañ eksperymentalnych o analizê segmentaln¹ i elektroakustyczn¹ omawianych dwiêków w ró¿nych kontekstach fonetycznych.
2 W pracy L. Konopskiej zosta³ przedstawiony obraz wymowy g³osek polskich, w tym /  æ v/
u osób z wad¹ zgryzu (z zastosowaniem metod analizy statystycznej). Odnotowane zosta³y tzw.
niepo¿¹dane cechy fonetyczne podczas realizacji /  æ v/, a mianowicie tzw. dyspalatalnoæ. Wadliwa realizacja palatalnych dentalizowanych u osób z wad¹ i bez wady zgryzu, bêd¹ca tematem
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w którym problem artykulacji dentalizowanych g³osek palatalnych by³by szerzej
poruszony.
W niniejszym artykule analizie poddany zosta³ sposób realizacji wadliwie
wymawianych dentalizowanych g³osek miêkkich oraz zakres i regularnoæ wystêpowania przedmiotowej wady w wymowie osoby ze zgryzem otwartym i osoby z prawid³owymi warunkami zgryzowymi. Istotne równie¿ by³o okrelenie
wp³ywu cech artykulacyjnych badanych segmentów i pozosta³ych kontekstów
fonetycznych, w których one wyst¹pi³y, na ich realizacjê. Szczegó³owa analiza
zebranego materia³u jêzykowego pozwoli³a na ustalenie wskazówek do terapii
omawianej wady wymowy.
Badania mia³y wiêc na celu porównanie dwóch przypadków wymowy: osoby z wad¹ i bez wady zgryzu i w konsekwencji ustalenie, czy i w jaki sposób
nieprawid³owe warunki zgryzowe wp³ywaj¹ na artykulacjê palatalnych dentalizowanych. Chodzi³o o stwierdzenie czêstotliwoci, zakresu i jakoci defektywnych realizacji /  æ v/. W zwi¹zku z tym sporód doranie przes³uchanych
informatorów do analizy wybrano artykulacje dwóch kobiet w wieku 26 lat,
u których wczeniej (przed nagraniem) w spontanicznych wypowiedziach i tekstach referowanych rozpoznano wadliw¹ wymowê palatalnych /  æ v/, w odbiorze audytywnym przypominaj¹c¹ brzmienie g³osek [s z c s]. Pierwsza sporód
badanych osób (I) ma zgryz prawid³owy, druga (II) natomiast ma zgryz otwarty.
Parlatorki pochodz¹ z pó³nocnej Polski (osoba I  z Olsztyna, osoba II  z Rypina),
maj¹ wy¿sze wykszta³cenie i poza zaobserwowan¹ wad¹ pos³uguj¹ siê standardow¹ polszczyzn¹ w odmianie warszawskiej. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿
w przypadku wskazanych osób nie mamy do czynienia z wymow¹ regionaln¹,
charakteryzuj¹c¹ osoby zamieszka³e na Kresach Wschodnich, w której równie¿
zamiast [  æ v] wymawiane jest [s z c s]. Ró¿nica polega na tym, ¿e po
pierwsze ani parlatorki, ani ich rodziny nie pochodz¹ z tamtych terenów, po
drugie za w wymowie kresowiaków substytucje s¹ sta³e, natomiast u przebadanych osób maj¹ charakter fakultatywny, o zmiennej czêstotliwoci.
Dla okrelenia wp³ywu wady uzêbienia oraz oddzia³ywania ró¿nych kontekstów fonetycznych, w jakich pojawiaj¹ siê badane g³oski, na ich realizacjê,
materia³ jêzykowy zebrano i pogrupowano wed³ug trzech podstawowych kryteriów: 1) rodzaju analizowanych segmentów (szczelinowa vs. zwarto-szczelinowa, dwiêczna vs. bezdwiêczna); 2) miejsca wystêpowania obserwowanych
g³osek w wyrazie (nag³os, ródg³os, wyg³os); 3) kontekstu dwiêkowego otaczaj¹cego badany element (miêkki dentalizowany, inny miêkki, inny dentalizowany,
neutralny).
niniejszego artyku³u, stanowi potwierdzenie i egzemplifikacjê odnotowanego przez L. Konopsk¹
problemu  wymowy dyspalatalnej /  æ v/ u osób z wad¹ zgryzu. Ponadto badania poszerzono
o czynniki wewn¹trztekstowe mog¹ce mieæ wp³yw na tak¹ wymowê.
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W wyniku powy¿szej procedury ustalono korpus materia³u jêzykowego,
który z kolei stanowi³ podstawê do u³o¿enia testu zdaniowego, któremu poddano
informatorki. Wymieniony test sk³ada³ siê z pojedynczych, wzglêdnie krótkich
zdañ, zawieraj¹cych wyrazy lub po³¹czenia wyrazowe, w których wyst¹pi³y dentalizowane g³oski palatalne lub ze spodziewanymi upodobnieniami do g³oski
palatalnej wynikaj¹cymi z uwarunkowañ pozycyjnych. £¹cznie analizie poddano 140 kontekstów fonetycznych, które umieszczone zosta³y w rodkowej czêci
zdania w celu unikniêcia pojawienia siê pauzy i wp³ywu uwarunkowañ intonacyjno-akcentowych na badane segmenty. Informatorki odczytywa³y tak przygotowany materia³ jêzykowy w mo¿liwie równym tempie, zgodnym z ich naturalnym tempem wymowy, oraz przy zachowaniu równej intonacji. W razie
wymowy z potkniêciem parlatorki proszone by³y o powtórne odczytanie danego zdania. Wymowê badanych osób utrwalono na sprzêcie cyfrowym.
Tak przygotowany i nagrany materia³ poddany zosta³ ocenie audytywnej,
która by³a podstaw¹ w kwalifikacji dwiêków na poprawne b¹d wadliwe. Badany dwiêk ods³uchiwany by³ w ci¹gu fonicznym, a nastêpnie w izolacji dziêki
segmentacji nagranej cie¿ki dwiêkowej3. Dla wiêkszoci realizacji badanych
kontekstów wykonano analizy elektroakustyczne4.
Ods³uchu dokona³ymy osobicie, licz¹c na wyczulone ucho fonetyka z racji
swego wykszta³cenia. Na ka¿dym etapie analizy naszym zadaniem by³o okrelenie poprawnoci wymowy g³oski palatalnej, zauwa¿enie interesuj¹cych nas
upodobnieñ w ci¹gu fonicznym, okrelenie braku joty lub stopnia jej wydzielenia po badanej spó³g³osce. W zwi¹zku z tym w ocenie audytywnej uwzglêdniono nastêpuj¹ce mo¿liwoci: wymowê poprawn¹ lub defektywn¹ (inaczej wadliw¹), wród realizacji poprawnych artykulacjê z upodobnieniem lub bez
upodobnienia, wród realizacji poprawnych i wadliwych wymowê z wydzielaj¹c¹ siê jot¹ lub bez. Poprzez realizacjê poprawn¹ rozumiemy wiêc prawid³owe
brzmienie samej g³oski palatalnej dentalizowanej, bez wzglêdu na to, czy po niej
3 Pierwsza faza badañ skupi³a siê na ocenie s³uchowej omawianych kontekstów w ci¹gu fonicznym. Druga faza analizy audytywnej to ocena dwiêków wydzielonych na drodze testu segmentacji za pomoc¹ programu Wave Studio 4.6, co polega³o na oddzieleniu badanej g³oski od kontekstu modyfikuj¹cego, a tak¿e w dalszej kolejnoci na podziale tak wyizolowanego dwiêku na
mniejsze odcinki w celu ustalenia ewentualnych zmian jakoci g³oski w przebiegu czasowym.
W obu przypadkach pos³u¿ono siê procedur¹ testow¹ wymuszonego wyboru, gdy¿ po us³yszeniu
sygna³u nale¿a³o odpowiednio zakwalifikowaæ s³yszany dwiêk jako poprawny lub niepoprawny,
jak równie¿ stwierdziæ, czy w danej realizacji po [  æ v] nie wydziela siê jota.
4 Analizê elektroakustyczn¹ wybranych realizacji przeprowadzono, pos³uguj¹c siê programem
Multi Speach. Sonogramy wykonane w tym programie umo¿liwi³y bardzo dok³adny ogl¹d w przedziale czasowym 0,010,02 s. i zaobserwowanie szczegó³owych przebiegów oraz zmian, które
w tak krótkim czasie s¹ nieuchwytne s³uchem. W³aciwa obserwacja s³uchowa okaza³a siê jednak
mo¿liwa po krótkim treningu. Badania elektroakustyczne przeprowadzi³ymy dziêki uprzejmoci
Instytutu Filologii S³owiañskiej na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, który udostêpni³
sprzêt badawczy.
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wydziela siê jota, czy te¿ nie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pojawianie siê joty po
[  æ v] nie jest zgodne z norm¹ wymawianiow¹ wspó³czesnej polszczyzny5.
Jednak¿e, wbrew ortoepii, asynchroniczna wymowa g³osek palatalnych, niezawieraj¹ca siê koniecznie w wypowiedziach z silnym akcentem emfatycznym,
wystêpuje dzi coraz czêciej. Dlatego oceniaj¹c zakres roz³o¿enia miêkkoci
wród poprawnie wymówionych g³osek palatalnych, klasyfikowano artykulacje
jako: 1) synchroniczne, tzn. jota po palatalnej spó³g³osce nie wydziela siê, np.
[e] [a] albo segment tranzjentowy typu [z] uwidacznia siê co prawda na obrazach elektroakustycznych, ale nie jest uchwytny za pomoc¹ s³uchu, np. [ze] [za]
oraz 2) asynchroniczne, tzn. z silnie wydzielaj¹c¹ siê jot¹ wyranie percypowan¹
s³uchem i równie wyranie ujawniaj¹c¹ siê na sonogramach, np. [ze] [za].
W artykule pos³ugujemy siê tradycyjn¹ transkrypcj¹ s³owiañsk¹. Rezygnujemy z oznaczania podwy¿szeñ i centralizacji samog³oskowych wynikaj¹cych
z uwarunkowañ pozycyjnych. W indeksie górnym (np. [sz] [ss]) zapisujemy wydzielaj¹cy siê podczas artykulacji danej g³oski segment mo¿liwy do zarejestrowania s³uchem podczas analizy segmentalnej b¹d widoczny jedynie na obrazie
spektograficznym. Zwarcie krtaniowe oznaczamy symbolem [>]6.
Komentarza wymaga kwestia istoty miêkkoci g³osek, gdy¿ na ten temat
w literaturze przedmiotu istniej¹ du¿e rozbie¿noci7.
Z pojêciem g³oski miêkkie spotykamy siê w wielu pracach, lecz nie jest to
termin zupe³nie jednoznaczny. Ca³kowita zgodnoæ dotyczy na ogó³ tylko g³osek
ewidentnie palatalnych lub ewidentnie twardych. W ró¿ny sposób natomiast
klasyfikuje siê g³oski miêkkie. Ró¿nie opisywana jest sama istota miêkkoci
g³osek. Jedni przyjmuj¹, ¿e jest ni¹ ruch grzbietu jêzyka ku podniebieniu twardemu (np. D³uska 1950, s. 104109; Klemensiewicz 1962, s. 26), inni ró¿nice
miêdzy g³oskami miêkkimi a twardymi upatruj¹ w odpowiednim (przednim,
wysokim) uk³adzie rezonatorów nasady, przypominaj¹cym ich uk³ad przy wymowie g³oski [i]8 (np. Wierzchowska 1967, s. 69; 1971, s. 105; 1980, s. 49),
jeszcze inni w rodkowo-przednim wysokim po³o¿eniu masy jêzyka po³¹czonym
z choæby minimalnym otwarciem kana³u g³osowego (tzw. i-towaty kszta³t jêzyka, por. Roc³awski 1976; Milewski 1999, s. 7879). Takie, a nie inne okrelenie
istoty miêkkoci w ostatnim przypadku wi¹¿e siê m.in. z koniecznoci¹ uznania
5

Inaczej jest tylko w wypadku [ñ], gdzie w wyrazach obcego pochodzenia jota jest normatywna, np. w Dania [dañza] (por. Sawicka 1995).
6 Zdarza siê, ¿e pod koniec frazy zwarcie krtaniowe powtarza siê podczas wymowy wyg³osowej samog³oski. Oznaczamy to powielonym symbolem [>].
7 Por. np. D³uska 1950; Dukiewicz 1995; Go³¹b, Heinz, Polañski 1970; Jassem 1951; Klebanowska 1990; £obacz 1982; Ostaszewska, Tambor 2000; Roc³awski 1976, 1984, 1986; Sawicka
1995; Sawicka 1999; Steffen-Batogowa 1975; Wierzchowska 1971; Winiewski 1997.
8 Obydwa przedstawione wy¿ej pogl¹dy mo¿na pogodziæ, stwierdzaj¹c, ¿e przedni uk³ad masy
jêzyka powstaje dziêki ruchowi grzbietu jêzyka ku podniebieniu twardemu (por. Klebanowska
1990, s. 1415).
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asynchronicznoci palatalnoci tych sporód spó³g³osek miêkkich w³aciwych,
które artyku³owane s¹ ze zwarciem w torze g³osowym, czyli [æ v ñ], przy czy [ñ]
w takiej interpretacji zalicza siê do g³osek nietrwa³ych, dynamiczno-dyftongicznych (Roc³awski 1986, np. s. 144). Hipoteza ta nie znalaz³a jak dot¹d
potwierdzenia eksperymentalnego (por. £obacz 19829), przecz¹ jej równie¿ ryciny zamieszczone jako ilustracje omawianych tez w samej pracy autora (por.
Roc³awski 1986).
Podobnie niejasno rysuje siê sprawa dalszego podzia³u w grupie g³osek
nietwardych, tzn. nie ma zgody, co do kwestii, czy spó³g³oski dziel¹ siê tylko na
twarde i miêkkie, czy na twarde, miêkkie (palatalne) i zmiêkczone (palatalizowane). Ró¿nice miêdzy spó³g³oskami palatalnymi a palatalizowanymi rozumie
siê najogólniej jako ró¿nice jednego vs. dwu miejsc artykulacji. W wypadku
palatalnych rodek jêzyka tworzy podstawowe, a w wypadku palatalizowanych
 dodatkowe miejsce artykulacji. Takie zró¿nicowanie nie jest w polonistycznej
literaturze przedmiotu powszechne. W wielu pracach dla obu klas u¿ywa siê
tylko nazwy miêkkie, nie znajduj¹c przes³anek artykulacyjnych do dalszych
podzia³ów, choæ czasem byæ mo¿e jest to zaniedbanie tylko terminologiczne
(por. np. Wierzchowska 1980, s. 49; Go³¹b, Heinz, Polañski 1970). G³oski miêkkie dzieli siê co prawda na dwie klasy, ale podzia³ ten zwi¹zany jest z pierwszym
miejscem artykulacji (miêkkie wargowe, miêkkie jêzykowe) (Wierzchowska
1971, s. 178). Poza tym spotykamy równie¿ ró¿nice w zaliczaniu jakiej g³oski
nietwardej do jednej z dwóch kategorii  miêkkiej b¹d zmiêkczonej. Niektórzy
do palatalizowanych zaliczaj¹ wy³¹cznie [p b f v m] ze wzglêdu na oczywiste dwa miejsca artykulacji tych g³osek. Natomiast wszystkie przedniojêzykowe
zaliczane s¹ ju¿ do palatalnych (por. np. Wierzchowska 1980, s. 49; Styczek
1980, s. 118). Dla innych tylko g³oski prepalatalne [  æ v ñ] (Klemensiewicz
zalicza tu jeszcze [l]) to g³oski miêkkie, natomiast pozosta³e (w³¹czaj¹c [k g
x K]) traktowane s¹ jako zmiêkczone (por. np. Klemensiewicz 1962, s. 27).
Ponadto zdarza siê, ¿e roz³o¿enie miêkkoci spó³g³osek na dwa segmenty
uto¿samiane jest z depalatalizacj¹ pierwszego z nich. W literaturze przedmiotu
pojawi³ siê nawet taki pogl¹d, ¿e miêkkoæ zwartych g³osek mo¿e przejawiaæ siê
wy³¹cznie w tranzjencie (por. Roc³awski 1986). Tak oczywicie nie jest, co
potwierdzaj¹ liczne badania eksperymentalne (por. np. Sawicka 1999). Np. palatalnoæ wargowych okluzywów jest niew¹tpliwa, przejawia siê nie tylko w tranzjencie, ale i w samym szumie plozji, szczególnie wyranie w polszczynie.
9 Cytowana praca £obacz zosta³a metodologicznie tak pomylana, by stanowiæ m.in. eksperymentalny komentarz do tez sformu³owanych przez Roc³awskiego, w celu sprawdzenia hipotezy o niemo¿noci cis³ej synchronizacji palatalnoci w ca³ym przebiegu czasowym niektórych spó³g³osek, np.
[æ]. Badania £obacz (analiza widmowo-czasowa) wiadcz¹ o rodkowojêzykowo-podniebiennej artykulacji [æ] na ca³ej d³ugoci jej przebiegu (por. te¿ na ten temat Dukiewicz 1995, s. 41).
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W niniejszej pracy kierujemy siê nastêpuj¹cymi definicjami: g³oski twarde
artyku³owane s¹ przy p³askim10 lub tylnym po³o¿eniu masy jêzyka, tzn. ¿e
przednio-rodkowa czêæ masy jêzyka zalega dno jamy ustnej, nie bior¹c bezporedniego udzia³u w nadawaniu lub modyfikowaniu barwy danego dwiêku.
G³oski miêkkie  najogólniej  artyku³owane s¹ z udzia³em rodka jêzyka (tzn.
poprzez ruch grzbietu jêzyka ku podniebieniu twardemu). Wi¹¿e siê to z przednim wysokim po³o¿eniem masy jêzyka, który wystêpuje w uk³adzie synchronicznym lub asynchronicznym z pozosta³ymi cechami segmentu. Uk³ad rezonatorów
przypomina ich uk³ad przy wymowie samog³oski [i]. Przyjêto równie¿ podzia³
g³osek miêkkich na g³oski palatalne (miêkkie w³aciwe) i palatalizowane
(zmiêkczone). Spó³g³oski sensu stricto palatalne s¹ przednie wysokie (zgodnie
z terminologi¹ Wierzchowskiej, por. Wierzchowska 1980). Cecha palatalnoæ
odnosi siê tu do podstawowego miejsca artykulacji, tzn. kontakt rodkowej czêci jêzyka nastêpuje z palatum lub prepalatum. Zaliczaj¹ siê do nich [  æ v ñ],
a tak¿e [k g ,]. W przypadku palatalizowanych podstawowe miejsce powstania przegrody zostaje zachowane, a w obrêbie prepalatum nastêpuje dodatkowe,
mniej lub bardziej wyraziste przewê¿enie kana³u. W praktyce oznacza to wspó³istnienie dwóch cech przeciwstawnych: artykulacji p³askiej i niep³askiej. Najczêciej, ale niekoniecznie, wystêpuj¹ one w uk³adzie nastêpczym  artykulacja
miêkkoci rozpoczyna siê nieco póniej w stosunku do artykulacji zasadniczej.
Ponadto kontakt rodka jêzyka z palatum mo¿e byæ mniej wyrazisty (krótszy
i/lub realizowany na mniejszej p³aszczynie) w porównaniu z g³oskami palatalnymi. Spó³g³oski palatalizowane podlegaj¹ wiêc wariancji dotycz¹cej stopnia
zmiêkczenia. Poprzez s³absz¹ lub silniejsz¹ palatalnoæ rozumiemy wiêkszy lub
mniejszy zakres kontaktu rodka jêzyka z podniebieniem twardym, a tak¿e ró¿ny
rozk³ad tych elementów w czasie (wiêcej na ten temat por. Osowicka, Serowik
2001, s. 83 113 oraz Osowicka 2001 s. 1518 oraz 3168).
W wypadku palatalnych obstreuentów [  æ v] wymawianych w izolacji
miênie jêzyka s¹ silnie naprê¿one, wargi przybieraj¹ kszta³t lekko zaokr¹glony,
ich k¹ciki przyciskaj¹ siê do zêbów, siekacze natomiast ustawiaj¹ siê naprzeciw
siebie, tworz¹c dodatkow¹ szczelinê (dentalizacja). W wymowie standardowej
wskazane g³oski maj¹ swobodn¹ dystrybucjê, tzn. wystêpuj¹ przed wszystkimi
samog³oskami, w grupach spó³g³oskowych, w tym przed spó³g³oskami twardymi
oraz w wyg³osie wyrazów.
Palatalizowane spó³g³oski [s z c s] s¹, podobnie jak ich palatalne odpowiedniki, równie¿ dentalizowane. Ró¿ni¹ siê one jednak od g³osek palatalnych
10

Takie m.in. okrelenia, jak p³aski, wysoki, przedni itd. uk³ad masy jêzyka w realizacji poszczególnych g³osek s¹ oczywicie w znacznym stopniu wzglêdne (por. rentgenogramy na ten temat zestawione u L. Dukiewicz 1995, s. 46-48). Niemniej s¹ to terminy przydatne do opisu ró¿nicy artykulacyjnej miêdzy klas¹ g³osek twardych i nietwardych.

162

Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Agnieszka Serowik

i to nie tylko miejscem artykulacji, ale i kszta³tem warg. O ile bowiem przy [ 
æ v] wargi s¹ zaokr¹glone, to przy [s z c s] obserwujemy wyrane ich sp³aszczenie, znacznie silniejsze, ni¿ ma to miejsce w przypadku realizacji ich twardych korelatów, tj. [s z c r]. Nadto w wymowie standardowej palatalizowane s¹
silnie uwarunkowane pozycyjnie. Wystêpuj¹ mianowicie wy³¹cznie przed /z/, /i/
oraz przed miêkkimi spó³g³oskami jako warianty kombinatoryczne fonemów
twardych11 (Sawicka 1995, s. 142, 148149).
Jeli chodzi o strukturê akustyczn¹, to spó³g³oski miêkkie od twardych ró¿ni¹
siê tym, ¿e obok drgañ, bêd¹cych rezultatem tarcia powietrza o krawêd zêbów lub
o brzegi szczeliny czy te¿ przezwyciê¿ania zwarcia, wystêpuj¹ w ich widmach
drgania w pamie ok. 24003500 Hz, tym samym, w którym pojawia siê formant
drugi samog³oski i (por. np. Wierzchowska 1965, s. 127). Na spektrogramach
g³osek palatalnych [  æ v] widaæ skupiska energii, tzw. efekt ciszenia, w pamie
24004500 Hz (Wierzchowska 1965, s. 139141). G³oski palatalizowane [c r s
z] charakteryzuj¹ natomiast szmery w pamie siêgaj¹cym od ok. 2500 Hz do ok.
8000 Hz (Wierzchowska 1965, s. 135136). Nale¿y dodaæ, ¿e w przypadku g³osek
palatalnych w³aciwych brak jest zmian wysokoci formantów odpowiedzialnych
za efekt miêkkoci w przebiegu czasowym dwiêku, w odró¿nieniu od g³osek
palatalizowanych, gdzie te zmiany wystêpuj¹. Znaczy to, ¿e w realizacji [  æ v]
od razu nastêpuje wzmocnienie intensywnoci w pamie czêstotliwoci odpowiedzialnym za miêkkoæ. Spektra z dwóch ró¿nych faz artykulacji danej g³oski nie
wykazuj¹ zasadniczych rozbie¿noci (pokrywaj¹ siê) w wiêkszoci przebiegu g³oski i nie obserwujemy przesuniêæ szczytów intensywnoci w czasie w kierunku
miêkkich czêstotliwoci. Inaczej jest w wypadku palatalizowanych g³osek [s z c
r]. Tutaj wzmocnienie intensywnoci w pamie czêstotliwoci odpowiedzialnym
za miêkkoæ zazwyczaj nie nastêpuje od razu. W wiêkszoci przypadków w przebiegu g³oski obserwujemy przesuniêcia w czasie szczytów intensywnoci w kierunku miêkkich czêstotliwoci, co wiadczy o opónionym w³¹czaniu siê przy
wymowie tych g³osek rodka jêzyka w stosunku do artykulacji zasadniczej i wi¹¿e
siê ze zró¿nicowaniem stopnia barwy miêkkiej g³osek palatalizowanych (por. Osowicka, Serowik 2001; por. te¿ £obacz 1982).
2. Realizacje defektywne
Je¿eli sposób wymawiania jakiej g³oski jest niezgodny z przyjêtym wzorcem i zwraca na siebie uwagê s³uchaj¹cego, to znaczy, ¿e mamy do czynienia
11 Jak wynika z przeprowadzonych badañ, coraz czêciej jednak s¹ to warianty jedynie pozycyjno-fakultatywne i to nie tylko przed miêkkimi spó³g³oskami, ale te¿ przed /z/ (por. Serowik
2002; Osowicka 2001).
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z wad¹ (So³tys-Chmielowicz 2004, s. 205). Przez realizacjê defektywn¹ (wadliw¹) rozumiemy, przyjmuj¹c za J. T. Kani¹ (Kania 1975, s.1419), wadliw¹
realizacjê fonemów odbiegaj¹c¹ od ustalonej normy, co ma miejsce, gdy zachodzi brak realizacji fonemu w postaci osobnego segmentu (elizja) lub gdy artykulacja jakiego fonemu u danego osobnika mieci siê w polu realizacyjnym innego fonemu (substytucja) albo je¿eli wymówienie jakiego fonemu wykracza
poza w³aciwe normie pole realizacji tego fonemu, a zarazem nie mieci siê
w polu realizacji innych fonemów (deformacja). Za nadrzêdne w ocenie poprawnoci czy defektywnoci wymowy dwiêku przyjê³ymy w niniejszej pracy kryterium oceny s³uchowej.
Defektywnoæ wymowy dentalizowanych g³osek palatalnych u badanych
osób polega przede wszystkim na zmianie jakoci brzmienia g³osek palatalnych.
Wymawiane s¹ one zazwyczaj jak odpowiednie g³oski palatalizowane [s z c
r], a niekiedy nawet twarde [s z c r]. Defektywnoæ oznacza wiêc w tym
wypadku substytucjê. W zgromadzonym materiale jêzykowym odnotowano
przyk³adowo nastêpuj¹ce realizacje:
a) u osoby ze zgryzem prawid³owym (I):
...siedzi przy budzie [eri py burze]
...dzieñ... [rzeñ]
...ciszyæ to... [zsciyc to] (por. ryc. nr 1)
...ciszyæ tê [ysci yc te] (por. ryc. nr 2)
...mocno sieæ w rêce [mocno szec v rence] (por. ryc. nr 3)
...poprosiæ Jolê... [poprosic zole]
b) u osoby z wad¹ zgryzu (II):
Ale sierota z ciebie! [ale zerota s czebze >] (por. ryc. nr 4)
...mocno sieæ w rêce [mocno szev v rence]
Jacek zzielenia³ ze z³oci. [zaceky zzzeleñaW ze zWoæi]
Musisz ciszyæ tê piosenkê [mui zesciys tom pzosenkeW~] (ryc. nr 5)
Lepiej ciszyæ to radio [lepzez sciyæ to]
~
Jeszcze bêdziesz prosiæ Zosiê o zgodê [zeèe beñsze proiv zozeu
~
>o >uzgodeW]
...do ciany [do sczany]
... dzisiaj... [ziaz] (ryc. nr 10)
Porównanie wymowy osoby ze zgryzem otwartym (II) i osoby z prawid³owymi warunkami zgryzowymi (I) prowadzi do wniosku, ¿e zgryz otwarty nie
wp³ywa tu bezporednio na samo brzmienie [  æ v]. Wiêksze znaczenie w kontekcie defektyzacji ma natomiast kszta³t warg. Sp³aszczone wargi, czy to z powodu
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uwarunkowañ pozatekstowych, np. tzw. pó³umiechu podczas mówienia (jak
w przypadku osoby I), czy wynikaj¹ce z uwarunkowañ wewn¹trztekstowych,
czyli np. s¹siedztwa g³oskowego samog³osek [i] [e], s¹ czynnikami najbardziej
sprzyjaj¹cymi wadliwej wymowie.
St¹d te¿ w przebadanym materiale zdecydowanie wiêcej defektywnych realizacji pojawia siê w wymowie osoby I, z prawid³owymi warunkami zgryzowymi, lecz mówi¹cej na pó³umiechu (31%) ni¿ w tych samych kontekstach
u osoby II ze zgryzem otwartym (10%, por. tab. 1).
Tabela 1
Sposób realizacji dentalizowanych g³osek palatalnych u osoby I z prawid³owym zgryzem
i osoby II ze zgryzem otwartym
Sposoby realizacji dentalizowanych g³osek
palatalnych w tecie zdaniowym
Osoba

Iloæ kontekstów
w tecie zdaniowym

de f e kt y wne

po pra wnie brz mi¹ c e
/  æ v/

Osoba I
zgryz prawid³owy

31%

69%

140 realizacji

Osoba II zgryz otwarty

10%

90%

140 realizacji

Je¿eli samog³oskowy nastêpnik cechuje silne zaokr¹glenie warg, defektywna wymowa palatalnych jest najrzadsza. Im bardziej sp³aszczone s¹ wargi przy
realizacji samog³oski, tym trudniej poprzedzaj¹c¹ j¹ palataln¹ dentalizowan¹
wypowiedzieæ poprawnie. Nastêpuje bowiem swoiste ujednolicenie uk³adu warg
podczas realizacji ca³ej grupy. St¹d przed [e] oraz [i], wymawianych ze sp³aszczonymi wargami, liczba defektywnych wymówieñ wzrasta, jako ¿e [s z c r]
realizowane s¹ równie¿ z silnym sp³aszczeniem wargowym. Przed [o], a zw³aszcza przed [u] natomiast maleje, poniewa¿ przy [  æ v] podobnie jak przy [o u]
wargi siê zaokr¹glaj¹. Kszta³t warg podczas wymowy samog³oskowego nastêpnika jest wiêc czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoæ poprzedzaj¹cej go palatalnej
dentalizowanej12 (por. tab. 2).
12 Defektywnoæ wymowy mo¿e te¿ wzmagaæ siê, gdy segment palatalny usytuowany jest
przed pauz¹ akustyczn¹, szczególnie w wyg³osie frazy. W pozycji tej narz¹dy artykulacyjne przygotowuj¹ siê do spoczynku, co mo¿e powodowaæ równie¿ mniejsz¹ precyzjê artykulacyjn¹, a co za
tym idzie, wiêksz¹ defektywnoæ wymowy.
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Tabela 2
Typ nastêpnika a sposób realizacji /  æ v/
Ilo  æ re a liz a c j i de f e kt y wny c h /  æ v/
prz e d
s pó ³g ³o s k¹

prz e d s a mo g ³o s k¹

Osoba
[ i]

[e ]

[a]

[o]

[ u]

23
konteksty

47
kontekstów

12
kontekstów

9
kontekstów

3
konteksty

46 kontekstów

Osoba I
zgryz prawid³owy

43%

40%

23%

22%

0%

26%

Osoba II
wada zgryzu

9%

8,5%

0%

0%

0%

17%

Realizacje defektywne w pozycji przed samog³osk¹ realizowane s¹ prawie
zawsze ze s³yszaln¹ jot¹13, np.:
a) u osoby z prawid³owymi warunkami zgryzowymi
...dzieñ... [rzeñ]
Jola ziewa ... [zola zzeva...]
Ciocia Ziutka piewa w chórze [æczocza zutka pzeva f xue>>>] (ryc. nr 6)
b) u osoby z wad¹ zgryzu
Ale sierota z ciebie! [ale zerota s czebze>] (ryc. nr 4)
Jacek zzielenia³ ze z³oci [zaceky zzzeleñaW ze zWoæi]
Kolejnym kontekstem fonetycznym, sprzyjaj¹cym defektywnej wymowie
palatalnych detalizowanych, jest s¹siedztwo innych palatalnych dentalizowanych g³osek w wyrazie lub zdaniu. Zale¿noæ ta jest szczególnie widoczna
w wymowie osoby I bez wady zgryzu (por. tab. 3).

13 Przed samog³oskami /e a o u/ s³yszalna jota zapisywana jest jak ka¿da inna g³oska, np.
[sza], i takie realizacje wród wymówieñ defektywnych s¹ w³aciwie powszechne. Zdarza siê te¿,
¿e jota nie jest percypowana s³uchem, a uwidacznia siê tylko na obrazach spektograficznych, np.
mocno sieæ w rêce [mocno szec v rence], wówczas odnotowujemy j¹ w górnej frakcji tekstu jako
tranzjent.
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Tabela 3
Iloæ realizacji defektywnych w zale¿noci od rodzaju kontekstu spó³g³oskowego
Ilo  æ re a liz a c j i de f e kt y wny c h /  æ v/
Osoba

prz e d pa la t a ln¹
de nt a liz o wa n¹
(19 kontekstów)

prz e d inn¹ s pó ³g ³o s k¹
(27 kontekstów)

Osoba I
z prawid³owym zgryzem

47%

11%

Osoba II
z wad¹ zgryzu

26%

11%

Dla po³¹czeñ palatalna + spó³g³oska w czêci materia³u badawczego zgrupowano w jednym wyrazie/zdaniu jak najwiêcej dentalizowanych g³osek palatalnych, np. w prosiæ ciê, zielonoæ wierków, siliæ siê, natomiast w drugiej czêci
wybrano do testu konteksty, w których nastêpuj¹c¹ spó³g³osk¹ by³a twarda dentalizowana ([s], np. sieæ sklepów) lub niedentalizowana ([t r l], np. we to, sieæ
Tomka, rebak, le) albo te¿ spó³g³oska miêkka lub zmiêkczona inna ni¿ /  æ v/
([f] np. wierków, powoli wita). Wyniki uzyskane z tak zestawionego materia³u
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e po³¹czenie dentalizowanych g³osek palatalnych z segmentami z tej samej grupy w wyrazie/zdaniu sprzyja ich defektywnej wymowie i to
zazwyczaj defektywnej wymowie ca³ej sekwencji dwiêkowej, np. prosiæ ciê
[proicccze], ...do ciany [do sczany]. Taka asymilacyjna wymowa, polegaj¹ca
na defektywnym ujednolicaniu grup spó³g³oskowych i mno¿eniu przez to wadliwych wymówieñ /  æ v/, jest charakterystyczna dla osoby I, przez co u niej
wada wymowy jest doæ szybko rejestrowana s³uchem przez odbiorcê (por.
Tab. 3). Wymowa /  æ v/ przed innymi spó³g³oskami ni¿ miêkkie dentalizowane
(nawet przed dentalizowanymi niepalatalnymi czy pozosta³ymi miêkkimi g³oskami) jest prawie zawsze poprawna (por. tab. 3), np. we to [ve to], sieæ
sklepów [zeæ sklepuf], powoli wita [povoli fita], rebak [rebak], le [le].
Nadto, bez wzglêdu na osobê mówi¹c¹ (i jej warunki zgryzowe), zdecydowanie czêciej (ponad trzy razy) wadliwie realizowane s¹ palatalne zwartoszczelinowe /æ/ /v/ ni¿ szczelinowe // //, a g³oski bezdwiêczne czêciej wymawiane s¹ defektywnie ni¿ dwiêczne (oko³o dwa razy czêciej).
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3. Realizacje nienormatywne  wydzielanie siê joty po palatalnej
dentalizowanej
Analiza zebranego materia³u jêzykowego wykaza³a, ¿e przy prawid³owym
brzmieniu /  æ v/ w pozycji przed /e a o u/ czêsto wydziela siê mniej lub
bardziej percypowalna s³uchem jota. Przyk³adowo odnotowano wymówienia:
a) u osoby z prawid³owymi warunkami zgryzowymi
...specjalna sieæ sklepów [speczalna zecæx sklepuf]
w sieni [f zeñi]
Leci zielony balonik [lecæi zelony baloñik>]
Nadmuchaj zielony balon [ynadmuxaz zelony balon]
We zielony parasol [vezelony para>sol>>>]
Z tych ziaren wzejdzie bazylia [styx zaren vzezrze>>>bazylza>>>]
Mój ziomek handluje meblami [muz zomek xandluze me>dla>>>meblami>>>]
c) u osoby z wad¹ zgryzu
Ale sierota z ciebie! [ale zerota sczebze>]
~
Pies s¹siada siedzi przy budzie [pze pzes soz zada zevi py buvze>>>]
Uwielbiam zielony kolor [>uvzelvzam zelony kolor]
~
Nie lubiê nasiadówek u cioci [ñe lubzeW naaduvek u c'zoc'i] (por. ryc. nr 7)
Ciocia Ziutka piewa w chórze [tæzotæza zutka pzeva f xue>>>]
...dziura dziubek ... dziura [dvzura vzubek] (ryc. nr 8)
...przysiady... [pyzady] (ryc. nr 9)
W wymowie osoby I ze zgryzem prawid³owym w oko³o jednej trzeciej
materia³u pojawia siê percypowana s³uchem jota po prawid³owo brzmi¹cej palatalnej [  æ v], a przed samog³osk¹ inn¹ ni¿ [i]. Artykulacja badanej jest wiêc
pod tym wzglêdem w wiêkszoci zgodna z norm¹. Natomiast w wymowie osoby
II mo¿na zaobserwowaæ bardzo czêste (oko³o trzech czwartych materia³u) wydzielanie siê segmentu [z] w omawianym kontekcie (por. tab. 4). Jota po [  æ
v] jest wówczas dobrze s³yszalna14 . Taka wymowa, choæ niedefektywna, jest
nienormatywna we wspó³czesnej polszczynie (por. ryc. nr 7, 8, 9).
14 Choæ wp³yw czynników akcentowych na sposób realizacji palatalnych nie by³ przedmiotem
niniejszych badañ, to z doranych obserwacji zebranego materia³u wynika, ¿e ich rola mo¿e byæ znacz¹ca. Wydaje siê, ¿e akcent wyrazowy (i/lub logiczny) padaj¹cy na sylabê zawieraj¹c¹ g³oskê dentalizowan¹ zwiêksza czêstoæ wydzielania siê joty po g³osce palatalnej przed samog³osk¹ (inn¹ ni¿ [i]), jak
równie¿ iloæ defektywnych wymówieñ tych dwiêków. Jest to zagadnienie wymagaj¹ce dalszych badañ.
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Tabela 4
Wydzielanie siê joty po prawid³owo brzmi¹cej palatalnej g³osce dentalizowanej
w pozycji przed samog³oskami /e a o u/

Osoba

Po pra wnie brz mi¹ c e re a liz a c j e /  æ v/
w po z y c j i prz e d / e a o u/ *
be z j o t y

z jot¹

Osoba I
zgryz prawid³owy

66%

34%

Osoba II
zgryz otwarty

26%

73%

* 100 % stanowi tu 67 realizacji

Niezgodne z norm¹ wydzielanie siê joty uchwytnej s³uchem po g³oskach
palatalnych zdarza siê we wspó³czesnej polszczynie coraz czêciej. Jota pojawia siê zreszt¹ nie tylko po [  æ v], ale te¿ po innych palatalnych  po [ñ]
w wyrazach rodzimych oraz zdarza siê ju¿ po [k g] równie¿ przed [e] (por.
Serowik 2002). Po [,] jest ona powszechna, choæ nie dla ka¿dego fonetyka
normatywna we wszystkich kontekstach przed /e/ (por. Sawicka 1995). Artykulacja z wydzielon¹ po [  æ v] jot¹ czêsto wystêpuje w wymowie dzieci, co
znajduje odzwierciedlenie w b³êdach ortograficznych. Zaczyna siê ona powoli
szerzyæ tak¿e u osób doros³ych, o czym wiadcz¹ zapisy fonetyczne dokonywane przez studentów filologii polskiej i logopedii odbijaj¹ce b³êdy wymawianiowe w tym zakresie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wspó³czesna polszczyzna zdradza
tendencjê do asynchronicznej wymowy g³osek palatalnych bez wzglêdu na rodzaj g³oski miêkkiej, kontekstu g³oskowego lub ród³a pochodzenia wyrazu zawieraj¹cego dany kontekst (por. te¿ powszechn¹ i uznan¹ ju¿ dzi za poprawn¹
wymowê asynchroniczn¹ miêkkich spó³g³osek wargowych).
4. Diagnoza logopedyczna
U obu osób wadliwe realizacje /  æ v/ sklasyfikowano jako zaburzenia
wymowy (dyslalia), a dok³adniej jako substytucje (parasygmatyzm). W obu
przypadkach nie mamy jednak do czynienia ze sta³¹ substytucj¹ szeregu cisz¹cego na sycz¹cy (zmiêkczony lub nie), lecz z fakultatywnymi realizacjami wadliwymi, pojawiaj¹cymi siê obok prawid³owych w tych samych warunkach. Oczywicie pewne konteksty bardziej predysponuj¹ do nasilenia wystêpowania
defektywnej wymowy (np. grupy spó³g³oskowe zawieraj¹ce g³oski palatalne).
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U osoby z prawid³owymi warunkami zgryzowymi przyczynê wadliwych
wymówieñ upatrujemy w manierze wymawianiowej polegaj¹cej na nieco pieszczotliwej wymowie charakteryzuj¹cej siê mówieniem na pó³umiechu, co powoduje rozci¹gniêcie i napiêcie warg, ma³e otwarcie jamy ustnej, co w rodzaju
szczêkocisku. Zapewne przy tak ustawionych artykulatorach masa jêzyka nie
wysklepia siê wystarczaj¹co, w wyniku czego powstaje dwiêk najpierw o p³askim u³o¿eniu masy jêzyka, nastêpnie dopiero niep³askim, co u³atwia jeszcze
zbyt szeroka w przekroju poziomym szczelina warg. Z tych w³anie wzglêdów,
naszym zdaniem, powstaje wówczas niemotywowany kontekstowo dwiêk palatalizowany, a nie palatalny.
Wymowa osoby I ma wiêc charakter manieryczny (na marginesie, coraz powszechniejszy, gdy¿ modny wród m³odych dziewcz¹t). Dlatego nie mo¿na
w tym wypadku mówiæ, jak u osoby II, o autokorekcji wymowy. Przeciwnie, im
osoba I ³adniej pragnie mówiæ, tym wiêcej w jej artykulacji wadliwych realizacji.
U osoby ze zgryzem otwartym podstaw¹ anomalii wymawianiowej mog¹
byæ warunki zgryzowe. Niemniej szereg sycz¹cy i szumi¹cy  te¿ przecie¿ dentalizowany  brzmi u badanej zawsze prawid³owo. Tylko szereg cisz¹cy wymawiany jest wadliwie i to w sposób nieregularny. Mo¿liwe wiêc, ¿e wyrównania
kompensacyjne spowodowa³y, i¿ analizowane g³oski odbierane s¹ jako poprawne lub te¿ wada zgryzu nie ma tu jednak ¿adnego wp³ywu na artykulacjê. Anomalie uzêbienia predysponuj¹ bowiem jedynie do powstania wady, a nie skutkuj¹ wad¹ w sposób konieczny (por. Styczek 1973, s. 339349). Dlatego te¿, choæ
w przypadku osoby II mo¿na by siê spodziewaæ miêdzyzêbowej wymowy g³osek
dentalizowanych, to jednak tak siê nie dzieje. Tylko szereg cisz¹cy jest czasem
realizowany wadliwie, ale nigdy interdentalnie. U osoby II podczas wymowy
palatalnych dentalizowanych jêzyk nie tworzy szczeliny/zwarcia przy preapalatum, lecz miejsce artykulacji przesuwa siê ku przodowi jamy ustnej, bli¿ej siekaczy, co powoduje, ¿e realizowana jest g³oska palatalizowana, o podstawowym
(w³aciwym dla sycz¹cych) i dodanym (w³aciwym jocie) miejscu artykulacji.
Ruch jêzyka ku przodowi jamy ustnej, a co za tym idzie miêdzyzêbowa deformacja g³osek jest charakterystyczny w³anie dla wymowy osób ze zgryzem
otwartym. W tym konkretnym przypadku nie mamy jednak do czynienia z deformacj¹ interdentaln¹, gdy¿ jêzyk nie wysuwa siê a¿ tak do przodu jamy ustnej, by
trafiæ miêdzy dolne i górne siekacze. U badanej pojawiaj¹ siê natomiast nieregularne substytucje palatalnej na palatalizowan¹, co oznacza, ¿e jêzyk zatrzymuje
siê na linii siekaczy, które s¹ odpowiednio zbli¿one, jako ¿e samo brzmienie
g³osek dentalizowanych jest prawid³owe  nawet wadliwe substytuty brzmi¹
bowiem tak samo, jak motywowane kontekstem g³oski palatalizowane, np. [s]
w siê [sze]* i komisjê [-sze].
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Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e to wadliwy uk³ad masy jêzyka jest przyczyn¹ wywo³uj¹c¹ nie tylko seplenienie, ale i wadê zgryzu, np. wg Froeschelsa przyczyn¹
interdentalnoci jest niedostateczna sprawnoæ pewnych miêni jêzyka (opuszczanie dolnej szczêki) (podajê za: Styczek 1973, s. 2527). Osoba II jest w stanie wymawiaæ poprawnie wszystkie g³oski dentalizowane, a wiêc za wadliwe
realizacje szeregu cisz¹cego odpowiada raczej z³y uk³ad masy jêzyka podczas
artykulacji. Uk³ad ten mo¿e byæ ladem nawyku wysuwania jêzyka do przodu
jamy ustnej, który w efekcie doprowadzi³ do powstania wady zgryzu. Jeli bowiem mo¿na uzyskaæ prawid³ow¹ wymowê u osób z wadami zgryzu, oznacza to,
¿e wady te nie by³y g³ówn¹ przyczyn¹ zniekszta³ceñ artykulacyjnych, np. seplenienia (por. Styczek 1980, s. 344345).
5. Zamiast podsumowania
Jak wynika z analizy zebranego materia³u, defektywnoæ wymowy polega
zazwyczaj na substytucji palatalnych [  æ v] na palatalizowane [s z c r],
a nawet twarde [s z c r]. Jednak nie mamy tu do czynienia ze sta³¹ substytucj¹
szeregu cisz¹cego na sycz¹cy (zmiêkczony lub nie), lecz z fakultatywnymi wadliwymi realizacjami, pojawiaj¹cymi siê obok prawid³owych w tych samych
warunkach. Oczywicie pewne konteksty bardziej predysponuj¹ do nasilenia
czêstotliwoci defektywnej wymowy. Z przeprowadzonego badania wynikaj¹
wiêc konkretne wskazówki do terapii analizowanej wady. Mianowicie w æwiczeniu/utrwalaniu poprawnych realizacji nale¿a³oby stosowaæ zasadê stopniowania
trudnoci, czyli winno siê rozpoczynaæ pracê z wykorzystaniem kontekstów,
które nie prowokuj¹ defektywnych wymówieñ. Przyk³adowo nale¿y wiêc:
 unikaæ w pocz¹tkowej fazie æwiczeñ wyrazów/zdañ z wiêcej ni¿ jedn¹
palataln¹ dentalizowan¹,
 rozpocz¹æ æwiczenia na wyrazach z kontekstami, w których po palatalnej
wystêpuje samog³oska [u]  wymawiana z najbardziej zaokr¹glonymi wargami,
a nastêpnie w³¹czaæ konteksty z samog³oskami [o], potem [a], a na koñcu [e] i [i]
 czyli od kontekstów zawieraj¹cych po palatalnej samog³oski wymawiane z zaokr¹glonymi wargami do samog³osek wymawianych z wargami najbardziej
sp³aszczonymi;
 rozpocz¹æ æwiczenia artykulacyjne od g³osek mniej podatnych na defektyzacjê, czyli od szczelinowych do zwarto-szczelinowych, od dwiêcznych do
bezdwiêcznych (czyli wed³ug kolejnoci /  v æ/);
 unikaæ kontekstów z palatalnymi dentalizowanymi, w których mo¿e zajæ
upodobnienie g³oskowe (by nie dosz³o do defektywnego ujednolicenia grupy
spó³g³oskowej).
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Summary

In the paper we present the results of research on the incorrect way of pronouncing the soft
dentalized and the range and regularity of the defect in question in case of a person with open
occlusion and with the correct one. The research showed that the defect in both cases consists in
changing the palatal [  æ v] into the palatalized [s z c r] or even into the hard [s z c r].
However, we do not deal with permanent substitution of the above-mentioned realisations but with
optional incorrect pronunciation that occures alternatively with correct one. In the position before
a vowel the defective articulation even with distinctly heard [z] is a rule. What is more, [z] appers,
although not so regularly, in case of the right realisation of /  æ v/ as well. The comparison of
pronunciation of a person with open occlusion and the correct one shows that the defect of
occlusion does not affect the articulation of /  æ v/. Certain phonetic factors resulting in the
intensity of speech defects are more important here. For example flattening lips during the articulation of a following vowel and an presence of other palatal dentalized sounds in a word or phase.
The carried research indicates certain tips to logopedic therapy.
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Ryc. 1. Oscylogram i sonogram [sc] oraz [c] w wyrazie ciszyæ [sciyc]  osoba I

Ryc. 2. Oscylogram i sonogram [sc] oraz [c] w wyrazie ciszyæ [sciyc]  osoba I
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Ryc. 3. Oscylogram i sonogram [s] i [c] w wyrazie sieæ [szec]  osoba I

Ryc. 4. Oscylogram i sonogram [sc] w po³¹czeniu wyrazowym sierota z ciebie [zerotasczebze>/]
 osoba II
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Ryc. 5. Oscylogram i sonogram [sc] oraz [s] w wyrazie ciszyæ [sciys]  osoba II

Ryc. 6. Oscylogram i sonogram [czo], [cza] oraz [zu] w po³¹czeniu wyrazowym ciocia Jadziutka [//æczoczazutka]  osoba I
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Ryc. 7. Oscylogram i sonogram [æzo] oraz [æi] w wyrazie ...u cioci. [uæzoæi//]  osoba II

Ryc. 8. Oscylogram i sonogram [dvzu] oraz [vzu]] w wyrazach ...dziura dziubek ... dziura
[dvzuravzubek]  osoba II
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Ryc. 9. Oscylogram i sonogram [za] w wyrazie ...przysiady... [pyzady]  osoba II

Ryc. 10. Oscylogram i sonogram [zi] oraz [a] w wyrazie dzisiaj [vaziazn]  osoba I
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Communication is a risky business
(Diane Blakemore1)

0. Komunikacja miêdzyludzka jest procesem ogromnie skomplikowanym,
który domaga siê od interlokutorów nieustannego stawiania hipotez co do tego,
ile wie rozmówca, a potem weryfikowania ich w miarê postêpowania dyskursu
(Blakemore 1992, s. 19 n.). Za³o¿enia co do intencji i wiedzy nadawcy czy
odbiorcy raz okazuj¹ siê prawdziwe, a innym razem ka¿¹ szukaæ innej interpretacji jêzykowego zachowania partnera rozmowy. Na dobr¹ sprawê nigdy nie
mamy absolutnej pewnoci, ¿e zostaniemy prawid³owo zrozumiani. W procesach percepcji komunikatów, przetwarzania informacji, inferencji, poszukiwania
wspólnej p³aszczyzny z rozmówc¹ niezwykle istotn¹ rolê pe³ni kontekst rozumiany zarówno jako bezporednie otoczenie jêzykowe, jak i konsytuacja. Jednoczenie za truizm mo¿e uchodziæ stwierdzenie, ¿e znaczenie danej wypowiedzi
ulega zmianie na skutek zmiany kontekstu, w jakim zostanie ona u¿yta2. Wszak,
by zrozumieæ wypowied, nie wystarcza samo przypisanie s³owom sensów, trzeba jeszcze przypisaæ im odpowiedni¹ referencjê, a wiêc okreliæ kontekst, do
1 Cytat pochodzi z rozdzia³u The Context z ksi¹¿ki Understanding Utterances (Blakemore
1992, s. 21).
2 Chocia¿ mo¿na wymieniæ wypowiedzi, w których wp³yw kontekstu na znaczenie bêdzie zminimalizowany, np. nieg jest bia³y (Searle 1979, s. 118).
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którego siê one odnosz¹3. Jêzykoznawcy czêsto nie uwzglêdniaj¹ kontekstu przy
badaniach wypowiedzi, by zachowaæ czystoæ metody. Warto jednak zauwa¿yæ
za Oswaldem Ducrotem4, ¿e samo stwierdzenie, i¿ sytuacja nie interesuje lingwisty, nawet jeli bada on wypowiedzi w ogólnoci, a nie poszczególne akty
wypowiedzi, stawia go w trudnym po³o¿eniu. W jaki bowiem sposób ma opisaæ
wypowied bez wyjanienia, jakie cechy przyjmuje ona w ró¿nych okolicznociach?
S³yszy siê niekiedy zarzut, ¿e jakie zdanie zosta³o wyrwane z kontekstu
albo ¿e nie mo¿na czego oceniaæ poza kontekstem, w którym to mia³o miejsce.
Mówi¹c o zdaniu wyjêtym z kontekstu, mamy oczywicie na myli pewn¹ ca³oæ, informacjê, która zmienia swoje znaczenie, je¿eli jest wyrwana z okolicznoci, w jakich zosta³a powo³ana do istnienia. S¹ jednak niekiedy i takie sytuacje, gdy wykraja siê z materii tekstu fragment, który ra¿¹co nie jest zgodny
nawet z samym kontekstem jêzykowym, czyli  jak to siê okrela za Sgallem
(1976)  kotekstem. Kto mo¿e, dokonuj¹c odpowiedniej ekstrakcji tekstu, zacytowaæ taki fragment, który przeczy³by intencji nadawcy. Trudno chyba o bardziej widoczny tego przyk³ad ni¿ stwierdzenie, ¿e w Ksiêdze Psalmów odnaleæ
mo¿na s³owa: Nie ma Boga. Stwierdzenie to z najbli¿szym kotekstem brzmi
jednak: Mówi g³upi w swoim sercu: Nie ma Boga (Ps 14, 1a; Ps 53, 2)5.
A przecie¿ przytoczona okrojona perykopa jest tylko jednym z najprostszych
przyk³adów dzia³añ na materii tekstu w obrêbie jednego zdania. Czêsto jednak
i obszerne fragmenty, pozbawione towarzysz¹cym im w oryginale czêciom je
poprzedzaj¹cym czy po nich nastêpuj¹cym, zmieniaj¹ znaczenie. Nawet jeli
tekst jest zrozumia³y, jego sfera aksjologiczna mo¿e ulec znacznym modyfikacjom, a wraz z tym równie¿ moc illokucyjna komunikatu i ³¹cz¹ca siê z ni¹
hipoteza co do intencji nadawcy.
Gdy pada zatem pytanie, w jakich okolicznociach szczególnie istotna okazuje siê znajomoæ kontekstu dla zrozumienia wypowiedzi, wymienia siê zwykle
wypowiedzi wieloznaczne. Rzeczywicie, wieloznacznoæ jest najczêciej eliminowana przez kontekst, choæ bywa i tak, ¿e to w³anie kontekst umo¿liwia
wieloznaczne odczytanie wypowiedzi. Trzeba jednak zdaæ sobie sprawê z tego,
na jak wielu poziomach owa wieloznacznoæ mo¿e wystêpowaæ. Nie chodzi tu
bowiem jedynie o zjawisko polisemii czy homonimii, lecz szerzej  o ka¿d¹ tak¹
3

Jak pisze J. Thomas: In order to understand an utterance, we not only have to assign sense
to words, but also to assign reference (i.e. to determine in context who or what is being reffered
to) (Thomas 1995, s. 9).
4 Czytamy u Ducrota: parece difícil decir que la situación no interesa al lingüista, aun si se
admite que el linguista estudia los enunciados mismos, y no los actos de enunciación particulares.
Porque ¿cómo describir un enunciado sin decir qué carácter adquiere en los diferentes tipos de
situaciones en que puede empleàrselo? (1991, s. 376).
5 Cyt. za Bibli¹ Tysi¹clecia.

Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji

181

wypowied, która potencjalnie zawiera wiêcej ni¿ jedn¹ interpretacjê i mo¿e
zostaæ odczytana ró¿nie na ró¿nych poziomach. S¹ to, ogólnie rzecz bior¹c,
wszelkie komunikaty domagaj¹ce siê wiêkszego wk³adu inferencyjnego od odbiorcy, którego zadaniem jest uwzglêdnienie wszystkich elementów relewantnych dla znaczenia wypowiedzi. Poza polisemi¹ nale¿y tu wymieniæ referencjê
wyra¿eñ okazjonalnych, moc illokucyjn¹ aktów mowy, ró¿norakie konotacje
kulturowe, semantyczne i aksjologiczne itd. Nale¿y przy tym wspomnieæ, ¿e ta
szeroko pojêta wieloznacznoæ ma ró¿ne przyczyny i mo¿e wynikaæ ze struktury
jêzyka (polisemia, homonimia, homofonia, wywo³uj¹ce wieloznacznoæ struktury sk³adniowe), niewiadomego nieprawid³owego u¿ycia jêzyka (amfibolie)
b¹d te¿ ze wiadomego wprowadzenia niejednoznacznoci lub wypowiadania
s¹dów o charakterze implicytnym (aluzje, gry jêzykowe, insynuacje etc.).
1. Oswald Ducrot (1991, s. 375 i n.), charakteryzuj¹c sytuacjê dyskursu,
stwierdza, ¿e jej znajomoæ ma szczególne znaczenie w odczytywaniu wypowiedzi zawieraj¹cych pewne szczególne elementy jêzykowe. W³aciwe ich odczytanie uzale¿nione jest od konkretnej sytuacji. Badacz twierdzi, ¿e znajomoæ kontekstu jest potrzebna:
a) ¿eby okreliæ odniesienie wypowiedzi; chodzi tu o wyra¿enia deiktyczne
(ja, ty, to, tutaj, teraz itp.) i prawie wszystkie nazwy w³asne (Jan, Kowalski
etc.)6;
b) ¿eby wybraæ sporód ró¿nych interpretacji wypowiedzi dwuznacznej;
zdanie Pawe³ po¿yczy³ dzi rano samochód mo¿e oznaczaæ zarówno, ¿e ma
w³asny pojazd, jak i ¿e go nie ma;
c) ¿eby okreliæ naturê u¿ytego aktu mowy, czyli jego w³aciw¹ wartoæ
illokucyjn¹, jak mówi³ Austin  moc illokucyjn¹ (1993), która wszak mo¿e byæ
odmienna od realnego b¹d spodziewanego efektu;
d) ¿eby sprecyzowaæ charakter  normalny lub nie  danej wypowiedzi,
która w konkretnym kontekcie interpretowana jako nienacechowana, mo¿e
w jakim innym specyficznym kontekcie nabraæ szczególnego zabarwienia
(grubiañskiego, pedantycznego, familiarnego, emfatycznego etc.).
Jest to lista doæ niejednorodna, zawieraj¹ca zjawiska z ró¿nych poziomów
jêzyka. Natomiast wydaje siê po¿¹dane dodanie do tego zestawienia wypowiedzi
niedos³ownych. Interpretacja wypowiedzi niedos³ownych, czy  jak to okrela
pragmatyka za Austinem  porednich aktów mowy, nie jest w³aciwie ujêta
w ¿adnym z wymienionych punktów. Owszem, niekiedy mo¿na wyjaniæ dany
6

Do tej grupy Ducrot zalicza równie¿ wyra¿enia poprzedzone zaimkiem okrelonym, co oczywicie nie mo¿e dotyczyæ jêzyka polskiego. W cytowanej tu pracy podany jest nastêpuj¹cy przyk³ad (1991, 376): el portero = la persona que es portero en el edificio de que hablamos (portier
= osoba, która jest portierem w budynku, o którym rozmawiamy).
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poredni akt mowy poprzez odwo³anie siê do wieloznacznoci poszczególnych
wyrazów lub ca³ej wypowiedzi (punkt b) b¹d do okrelenia mocy illokucyjnej
aktu mowy (punkt c). Jednak¿e nie jest tak zawsze. Paul Grice (1975) do interpretacji tego typu komunikatów zaproponowa³ narzêdzie w postaci implikatur.
W dalszej czêci artyku³u omówione zostan¹ sytuacje, w których kontekst
jest relewantny dla prawid³owego odczytania intencji nadawcy. Najpierw dokonam przegl¹du czterech wymienionych wy¿ej punktów, dodaj¹c do nich uwagi
na temat interpretacji wypowiedzi niedos³ownych. Postaram siê tak¿e wskazaæ
takie typy wypowiedzi, w których kontekst nie jest relewantny. Nie bêdê siê tu
jednak szczegó³owo zajmowaæ sam¹ struktur¹ argumentacji czy dzia³aniami inferencyjnymi odkrywaj¹cymi np. relacje nastêpstwa wynikaj¹ce ze struktury tekstu. Pominê równie¿ procesy maj¹ce miejsce na p³aszczynie fonetycznej, ³¹cz¹ce siê ze zjawiskiem sandhi.
Zacznijmy ten krótki przegl¹d od zanalizowania zjawisk wymienionych
przez Oswalda Ducrota.
2. Kontekst z pewnoci¹ jest istotny w interpretacji wyra¿eñ okazjonalnych.
Ilustruje to nastêpuj¹cy fragment humorystycznego opowiadania Campanilego
Giovanotti, non esageriamo [Nie przesadzajmy ch³opcy], który przytacza
Umberto Eco (2004, s. 77):
(1)  To samo zdanie, wypowiedziane w Anglii, oznacza jedn¹ rzecz,
a wypowiedziane w Ameryce, zupe³nie co innego.
 ¯artujesz sobie ze mnie.
 Przysiêgam. Zdanie Znajdujê siê tutaj wypowiedziane w Anglii znaczy
znajdujê siê w Anglii; wypowiedziane w Ameryce znaczy znajdujê siê
w Ameryce.
 Jakie to dziwne.

Ten nieco zabawny dialog doæ trafnie przedstawia zagadnienie deixis. Wyra¿enia okazjonalne nie maj¹ w jêzyku sta³ego znaczenia, zyskuj¹ odniesienie
dopiero w danym kontekcie (MEL, s.v. wyra¿enia okazjonalne; Lyons 1989,
s. 248323), innymi s³owy  zmieniaj¹ swoj¹ denotacjê zale¿nie od okolicznoci, w których siê ich u¿ywa (Ajdukiewicz 1975, s. 56). Zosta³y one podkrelone
w nastêpnym przyk³adzie:
(2) On tam wtedy by³ z nimi nastêpny raz.

Ka¿de z podkrelonych wyra¿eñ wymaga osadzenia w kontekcie, bez którego nie bêdzie wiadomo, do czego siê odnosi. Brak wskazania konkretnego
punktu odniesienia mo¿e prowadziæ do sytuacji, w których tê sam¹ wypowied
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mo¿na odczytywaæ wielokrotnie na nowo, interpretuj¹c j¹ wci¹¿ inaczej. Tak
bêdzie np. z wisz¹c¹ przez d³u¿szy czas na drzwiach pubu kartk¹:
(3) Jutro piwo gratis.

Osoba, która zachêcona takim napisem pojawi siê nastêpnego dnia, mo¿e
 ponownie widz¹c czytane poprzedniego dnia zdanie  ze zdziwieniem stwierdziæ, ¿e obietnica przesunê³a siê w czasie. U¿ywanie du¿ej iloci wyra¿eñ indeksalnych, podobnie jak zjawisko eliptycznoci, jest charakterystyczne dla komunikacji miêdzy osobami, które siê doskonale znaj¹ i s¹ wietnie zorientowane
w szerokim kontekcie sprawy, która jest przedmiotem rozmowy. Zreszt¹, doæ
ciekawie problem wyra¿eñ okazjonalnych przedstawia siê, gdy np. kto mówi
o swoich prywatnych sprawach na tyle g³ono, by inne osoby, nie uczestnicz¹ce
w rozmowie, wszystko s³ysza³y. Zdarza siê to doæ czêsto w rodkach komunikacji miejskiej  w³aciw¹ intencjê nadawcy, który poza jawnym odbiorc¹ kieruje
swoj¹ wypowied do szerszego otoczenia, mo¿na wówczas odkryæ w³anie po
ma³ej iloci wyra¿eñ okazjonalnych i kontekstualizowaniu wypowiedzi dok³adniejszym, ni¿ tego wymaga rozmowa ze znajom¹ osob¹, a wystarczaj¹cym, by
zorientowaæ w opisywanej sytuacji postronnych s³uchaczy bêd¹cych wiadkami
tego typu autokreacji.
Równie¿ nazwy w³asne wymagaj¹ znajomoci kontekstu, bez której nie
bêdzie wiadomo, kim s¹ Jan czy Maria, o których mowa. Jan to osoba, któr¹
znamy i o której rozmawialimy, i która ma na imiê Jan. Je¿eli rozmówca nie
zna dok³adnie kontekstu wypowiedzi, treæ zdania nie wskazuje jednoznacznie
na konkretn¹ osobê, a przy tym zna kilka osób o tym samym imieniu, pyta
zwykle: Który Jan? Wspó³pracuj¹cy rozmówcy bior¹ takie sytuacje pod uwagê
i w myl maksymy iloci podaj¹ zwykle dok³adniejszy opis tam, gdzie istnieje
mo¿liwoæ wielorakiej interpretacji.
3. Problem dwuznacznoci (lub szerzej: niejednoznacznoci), jest zjawiskiem z³o¿onym. Niekiedy miesza siê ró¿ne zagadnienia: dwuznacznoæ, niejasnoæ i niedopowiedzenie (eliptycznoæ)7.
Dwuznacznoæ wypowiedzi mo¿e mieæ ród³o w polisemicznoci danego
wyrazu b¹d w niejednoznacznoci gramatycznej. Pierwsz¹ ze wspomnianych
7 Ajdukiewicz z punktu widzenia logiki charakteryzuje wymienione zjawiska nastêpuj¹co:
Wieloznacznoæ jest wad¹ jêzyka, który niejednoznacznie przyporz¹dkowuje wyra¿eniom ich znaczenia. Nieostroæ jest wad¹ znaczenia, jakie wyra¿enie ma w jêzyku, gdy nie przyporz¹dkowuje
ono terminowi ¿adnego zakresu. Niedopowiedzenia nie s¹ ani wad¹ jêzyka, ani wad¹ znaczeñ, s¹
one wad¹ naszego sposobu mówienia, a wiêc praktycznego korzystania z jêzyka (1975, s. 61).
Ajdukiewicz do systematycznej wieloznacznoci zakresowej zalicza równie¿ wyra¿enia okazjonalne (ibidem, s. 56).
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sytuacji ilustruje slogan z czasów komunistycznych, którym w³adze chcia³y zachêciæ emerytów do g³osowania:
(4) Emeryci do urn!

Osoba nieznaj¹ca kontekstu tego komunikatu mia³aby raczej problem z w³aciw¹ jego interpretacj¹, tym bardziej ¿e niechciane skojarzenie narzuca siê tu
bardziej ni¿ kontekst polityczny.
W ramach niejednoznacznoci gramatycznej wymieniæ mo¿na wszelakiego
rodzaju amfibolie, czyli zdania wadliwe syntaktycznie, jak te poni¿ej8:
(5)
(6)
(7)
(8)

Oskar¿enie szeryfa okaza³o siê nies³uszne.
Ma³e szczeniê karmi du¿e szczeniê.
Czêæ programu ca³kowicie nie zosta³a wykonana.
Jasia bije Stasia.

W¹tpliwoci co do interpretacji powy¿szych przyk³adów s¹ najczêciej rozwiewane w zestawieniu z bezporednim kontekstem. W zdaniach typu (6) i (8)
standardowo spodziewamy siê podmiotu na pocz¹tku wypowiedzenia i dope³nienia po czasowniku. Mo¿e to jednak, zale¿nie od struktury tematyczno-rematycznej, ulec zmianie9. Jêzyk polski jest jednak stosunkowo odporny na wieloznacznoæ gramatyczn¹. Wynika to czêciowo z jego fleksyjnego charakteru, który
z racji wieloci form zmniejsza prawdopodobieñstwo niejednoznacznoci. W danym jêzyku mo¿na siê a priori spodziewaæ, ¿e liczba konstrukcji wieloznacznych bêdzie wprost proporcjonalna do liczby przypadków wielofunkcyjnoci
danego typu formy gramatycznej. Dla porównania spójrzmy na nastêpuj¹ce
przyk³ady z jêzyka angielskiego:
(9) They are eating apples. (Oni jedz¹ jab³ka vs. To s¹ jab³ka do jedzenia; Lyons 1975)
(10) Flying planes can be dangerous. (Lataj¹ce samoloty mog¹ byæ niebezpieczne
vs. Latanie samolotami mo¿e byæ niebezpieczne; Chomsky 1957)

Wieloznacznoæ gramatyczna mo¿e byæ tak¿e wywo³ana przez zjawiska stykowe zachodz¹ce na granicy form10, jak przy francuskiej elizji w zdaniu:
(11) Je laime beaucoup. (Bardzo j¹ /la/ kocham vs. Bardzo go /le/ kocham).
8

Przyk³ady pochodz¹ kolejno z: Jod³owski 1976, s. 222; Szymanek 2004, s.v. amfibolia;
MEL, s.v. amfibolia, przyk³ad w³asny.
9 Strukturê tematyczno-rematyczn¹ takich zdañ rozpoznamy chocia¿by po tym, na jakie pytania wymienione zdania stanowi¹ odpowied.
10 Chodzi równie¿ o sytuacje takie, jak w parach: an aim vs. a name; an ice-bucket vs. a nice
bucket; quil aime vs. qui laime (Lyons 1975, s. 25 i n.).
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Nieuwzglêdnienie prozodii mo¿e wywo³aæ efekt humorystyczny, jak to podobno mia³o miejsce podczas pewnej mszy, na której g³ównym celebransem by³
biskup, którego kleryk piewaj¹cy modlitwê wiernych wymieni³, robi¹c pauzê
w nieodpowiednim miejscu:
(12) Módlmy siê za naszego biskupa (pauza) diecezjalnego Alfonsa.

Gdyby kto s³ysza³ tego typu wypowied i nie wiedzia³, ¿e ów biskup nosi
wymienione imiê, mia³by spory dylemat, próbuj¹c uzasadniæ taki komunikat.
Najczêciej kontekst pomaga odpowiednio zrozumieæ wypowied, powoduj¹c,
¿e wszelkie interpretacje inne ni¿ ta zawarta w intencji komunikacyjnej zostaj¹
wyeliminowane jako ma³o prawdopodobne b¹d wrêcz nonsensowne (Lyons
1975, s. 25). Proces wyjaniania wieloznacznoci nie tyle opiera siê na znajdowaniu uzasadnienia dla pozytywnego rozwi¹zania, co raczej na eliminowaniu
tych interpretacji, które do danego kontekstu nie pasuj¹. Bywa jednak i tak, ¿e
ów proces wykluczania mo¿e nas pozostawiæ z wiêcej ni¿ jedn¹ mo¿liw¹ interpretacj¹. Wówczas niezbêdne okazuj¹ siê dodatkowe pytania i informacje eliminuj¹ce istniej¹c¹ niejednoznacznoæ.
Nieostroci¹ charakteryzuj¹ siê przyk³adowo przymiotniki takie jak du¿y,
ma³y, d³ugi, szybki etc. Opisuj¹ one prawdziwie obiekty w danej relacji wzglêdem pewnych obiektów, jednak¿e wzglêdem innych obiektów mog¹ okazaæ siê
nieprawdziwe. Mówi¹c, ¿e co jest du¿e, odwo³ujemy siê do pewnej normy, st¹d
mo¿emy np. stwierdziæ:
(13)

Ja jest du¿y jak na dwulatka.

Po chwili za równie prawdziwie powiemy:
(14)

Ja jest ma³y i nie siêga jeszcze klamki.

Wymienione zjawiska prowadz¹ce do wielorakiej interpretacji mo¿na traktowaæ z perspektywy precyzji komunikatu jako wady, choæ bardzo czêsto s¹ one
celowo wykorzystywane, spe³niaj¹c inne cele komunikacyjne ni¿ jedynie funkcjê informuj¹c¹.
4. Moc illokucyjna aktu mowy bardzo czêsto jest nieczytelna poza kontekstem (Austin 1993), w którym zosta³ on wypowiedziany. Zdania:
(15)
(16)

Jutro ciê odwiedzê.
W pi¹tek lecisz do Pary¿a.
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mog¹ mieæ ró¿n¹ moc illokucyjn¹ (groba, obietnica, informacja etc.). Poza
normalnymi okolicznociami, w których odbiorca rozumie zarówno wypowied,
jak i si³ê illokucyjn¹, mo¿liwe s¹ sytuacje, w których odbiorca rozumie wprawdzie znaczenie wypowiedzi, lecz nie wie, jak¹ jej przypisaæ moc illokucyjn¹.
Zdarzaj¹ siê i sytuacje odwrotne  rozmówca nie rozumie wszystkich s³ów, ale
jasna jest dla niego moc illokucyjna przekazu11 (Thomas 1995, s. 1821). Ponadto, jak zauwa¿a Leech (1990, s. 187 i n.), w mowie niezale¿nej zdania typu
(15) i (16) s¹ najczêciej wprowadzane czasownikiem mówiæ czy powiedzieæ,
podczas gdy oratio obliqua domaga siê zwykle ukazania mocy illokucyjnej komunikatu, np.:
(17) On obieca³, ¿e jutro mnie odwiedzi.

5. Konkretne sytuacje komunikacyjne domagaj¹ siê konkretnych zachowañ
jêzykowych i dostosowania siê do obowi¹zuj¹cej etykiety jêzykowej. Znajomoæ tych zasad okrela siê zwykle mianem kompetencji jêzykowej (Hymes
1980). Wypowied przestrzegaj¹ca skrupulatnie zasad grzecznoci jêzykowej
w sytuacji oficjalnej bêdzie potraktowana neutralnie, podczas gdy to samo zdanie wypowiedziane w gronie znajomych mo¿e wywo³aæ efekt komiczny. Jêzyk
oferuje nadawcy wiele mo¿liwoci nacechowania wypowiedzi poprzez odpowiednie wykorzystanie rejestrów jêzyka, stylu, gatunków mowy czy leksyki charakterystycznej dla danej terytorialnej lub rodowiskowej odmiany jêzyka. Mo¿na wiêc, umiejêtnie stylizuj¹c wypowied, sugerowaæ jej ironiczny charakter czy
komunikowaæ dodatkowe sensy.
6. Wy¿ej wspomniano, ¿e znajomoæ kontekstu jest czêsto potrzebna, ¿eby
odczytaæ s¹dy zawarte w wypowiedzi w sposób niejawny. Jednak¿e nie wszystkie s¹dy charakteryzuj¹ce siê implicytnoci¹ bêd¹ wymaga³y do ich odczytania
jakiego kontekstu. Z pewnoci¹ nie sposób stworzyæ wypowiedzi aluzyjnej,
insynuuj¹cej czy ironicznej poza jakim kontekstem. No bo sk¹d niby mielibymy wiedzieæ, ¿e np. treæ danej wypowiedzi nale¿y odczytaæ jako zabarwion¹
ironi¹, a wiêc zupe³nie przeciwnie do literalnej treci zdania? Kontekst jest
równie¿ zwykle potrzebny do interpretacji wypowiedzi eliptycznych. Jak czytamy w Semantyce Lyonsa: Do umiejêtnoci jêzykowych (choæ nie mikrolingwistycznych) nale¿y umiejêtnoæ tworzenia zdañ niezupe³nych gramatycznie, ale
kontekstowo stosownych i zrozumia³ych (1975, s. 204). Eliptycznoæ w normalnych warunkach nie zak³óca treci przekazu w odpowiednio rozbudowanym
11 Jest to sytuacja doæ powszechna wród osób niezbyt dobrze znaj¹cych jêzyk, w którym
kieruje siê do nich komunikat  pomimo ¿e nie znaj¹ wszystkich s³ów w us³yszanym zdaniu,
z kontekstu domylaj¹ siê, jaka jest intencja nadawcy i tym samym si³a illokucyjna aktu mowy.
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kontekcie, np. przy wykorzystaniu innych kodów niewerbalnych lub czynnoci
ostensywnych. Po powrocie z akcji bojowej jaki ¿o³nierz mo¿e wyci¹gn¹æ fajkê
jednego z uczestników tej¿e akcji i powiedzieæ jedynie:
(18) Zgin¹³. (Bogus³awski 1972)

Taka wypowied zostanie przez odbiorców kojarz¹cych fajkê z jej w³acicielem odebrana jednoznacznie  zgin¹³ w³aciciel pokazywanej fajki.
Czêsto okrela siê pragmatykê jêzykoznawcz¹ jako dyscyplinê zajmuj¹c¹
siê u¿yciem jêzyka, a u¿ycie jêzyka nie mo¿e istnieæ in vacuo, lecz zawsze jest
osadzone w jakich konkretnych okolicznociach, jest skontekstualizowane. Jednak¿e pragmatyka zajmuje siê równie¿ takimi zjawiskami, które nie s¹ wra¿liwe
na kontekst u¿ycia, lecz stanowi¹ raczej domenê znaczenia (semantyki). Chodzi
tu np. o presupozycje, a dok³adniej  presupozycje semantyczne, czyli takie
s¹dy, które spe³niaj¹ zale¿noæ S ® P i S ® P. Inaczej: s¹d P jest presupozycj¹
s¹du S, je¿eli zarówno z prawdziwoci, jak i z fa³szywoci s¹du S wynika P. Tak
wiêc nie jest potrzebna znajomoæ jakiego specyficznego kontekstu, by ze zdania S:
(19)

Ch³opak Anki studiuje prawo.

wyci¹gn¹æ wniosek P, ¿e Anka ma ch³opaka. Presupozycje, w przeciwieñstwie
do implikatur konwersacyjnych, okrela siê jako wolne od kontekstu (Paduèeva
1987 i 1992; Kerbrat-Orecchioni 1986). Podobnie niekontekstowy charakter
maj¹ s¹dy implikowane, za³o¿enia pytania 12 czy implikatury konwencjonalne. Jeli chodzi o te ostatnie, wnioski, jakie z nich wynikaj¹, s¹ gwarantowane przez strukturê jêzyka. Porównajmy dwa zdania (przyk³ady z: Zdunkiewicz
1988):
(20)
(21)

Maria zasz³a w ci¹¿ê i Jan siê ucieszy³.
Maria zasz³a w ci¹¿ê, ale Jan siê ucieszy³.

Oba zdania maj¹ te same warunki prawdziwoci i te same presupozycje
egzystencjalne (istniej¹ jakie osoby o imionach: Maria i Jan), jednak ró¿ni¹ siê
konwencjonalnie (tj. na mocy konwencji jêzykowych danego jêzyka) implikowanymi s¹dami; zdanie (21) wskazuje, ¿e Jan z jakiego wzglêdu nie powinien
siê ucieszyæ. Wniosek ten wynika z faktu u¿ycia leksemu ale, który konwencjo-

12

Szczegó³ow¹ analiz¹ tych zjawisk w odniesieniu do presupozycji zajmuje siê Elena Paduèeva (1987; 1992).
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nalnie wskazuje, ¿e to, co znajduje siê po jego lewej i prawej stronie, pozostaje
wzglêdem siebie w jakiej relacji kontrastu, przeciwieñstwa.
Podobnie nie wymagaj¹ ¿adnego specjalnego kontekstu ogólne implikatury
konwersacyjne, które dzia³aj¹ podobnie niezale¿nie od okolicznoci (Grice
1987). Porównajmy wypowiedzi:
(22) 

(23) 


Lubisz warzywa i owoce?
Lubiê owoce. (+> nie lubiê warzyw)13
Spotka³e Jana i Mariê?
Spotka³em Mariê. (+> nie spotka³em Jana)

Oba powy¿sze przyk³ady realizuj¹ ogóln¹ implikaturê konwersacyjn¹ bêd¹c¹ konsekwencj¹ uwzglêdnienia maksymy iloci stosownie do schematu wnioskowania:
(24) a & b, b, +> nie a.

Natomiast osadzenia w jakim konkretnym kontekcie domaga siê odczytanie implikatur konwersacyjnych szczegó³owych, jak w przyk³adzie poni¿ej:
(25) Jest ósma. (zale¿nie od kontekstu: +> popiesz siê lub +> spokojnie, masz
du¿o czasu)

Widzimy wiêc, ¿e pojêcie implicytnoci wypowiedzi nie pokrywa siê z potrzeb¹ uwzglêdniania kontekstu.
7. Powy¿szy przegl¹d zjawisk jêzykowych zwi¹zanych z sytuacj¹ komunikacyjn¹ nie ma charakteru wyczerpuj¹cego, ale stanowi jedynie próbê zakrelenia pola mo¿liwych dociekañ pragmatycznych. Warte dok³adniejszych badañ
wydaj¹ siê zale¿noci miêdzy wieloznacznoci¹ realizowan¹ na ró¿nych poziomach i tym, co sprawia, ¿e nie stanowi ona przeszkody w komunikacji. Szczególnie interesuj¹ce mo¿e okazaæ siê poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kiedy
wieloznacznoæ jest neutralizowana przez strukturê zdania, kiedy przez kotekst
w postaci wyrazów, które z racji pewnych konotacji wykluczaj¹ czêæ interpretacji, a kiedy w³aciwa sytuacja powoduje doprecyzowanie semantyczne wypowiedzi.

13 Konwencjê zapisu i sam znak implikatury konwersacyjnej +> zaczerpn¹³em z pracy Levinsona (1983).
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Summary
The author presents a pragmatic approach towards context issues and analyzes relations
between context and different kinds of ambiguity. He deals with: deixis phenomenon, proper
names, lexical and grammatical ambiguity, vagueness, illocutionary force and other types of entities that may be influenced by context. Furthermore, presuppositions and implicatures are examined from contextual point of view and they are shown as either context free or context dependant
phenomena.
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w ujêciu konfrontatywnym
Connotations of proper names and their phraseocreative potential
in a confrontative perspective
The paper is a continuation of earlier studies on phraseocreative potential of proper
names and their functions as constituents of phraseological units. The objective of the
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Nomina propria funkcjonuj¹ w danej kulturze, odzwierciedlaj¹ wiêc jej specyfikê: historiê, religiê, obyczaje. Wiele nazw w³asnych wykszta³ca konotacje
znane rodzimym u¿ytkownikom danego jêzyka, które s¹ wykorzystywane w ró¿norodnych spetryfikowanych po³¹czeniach wyrazowych, np. zwi¹zkach frazeologicznych i przys³owiach oraz konstrukcjach z pogranicza frazeologii
i sk³adni1.
W niniejszym artykule zostanie podjêta próba konfrontatywnej analizy frazeotwórczego potencja³u konotacji nazw w³asnych, czyli tych elementów pragmatyki, które s¹ odbiciem wyobra¿eñ kulturowych i tradycji zwi¹zanych z danym wyrazem (Apresjan 2000, s. 76). Jak twierdzi Apresjan, omawiane
skojarzenia mog¹ byæ bardzo nietypowe, »kapryne« i ró¿ni¹ siê znacznie dla
to¿samych lub bliskich znaczeniowo wyrazów ró¿nych jêzyków, a nawet wyrazów
1

Definicjê frazeologizmu (idiomu) przyjêto za: Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego:
Dwu- lub kilkuwyrazowa ustalona (sta³a) konstrukcja jêz., której znaczenia nie da siê wyprowadziæ ze znaczeñ i regu³ ³¹czenia sk³adaj¹cych siê na ni¹ wyrazów (EJO, s. 244). Por. uwagi P. Zakrzewskiego (2002) i S. Fiedler (2007, s. 28) na temat definiowania zwi¹zku frazeologicznego.

192

Joanna Szerszunowicz

jednego jêzyka (2000, s. 76). Ich analiza jest wiêc bardzo wa¿na z punktu
widzenia jêzykoznawstwa konfrontatywnego, translatoryki i glottodydaktyki.
1. Nazwy w³asne jako tworzywo zwi¹zku frazeologicznego
Pisz¹c o onomazjologicznym podejciu do sta³ych po³¹czeñ wyrazowych,
Sabine Fiedler podkrela, ¿e frazeologia onimiczna stanowi bardzo interesuj¹c¹
grupê jednostek z racji jej zakorzenienia w kulturze danego narodu (Fiedler
2007, s. 59; por. Ïàâëîâñêàÿ 1998, s. 5154; Taylor 1998, s. 101106). Christine Palm równie¿ zwraca uwagê na znaczenie omawianych komponentów jako
elementów frazeotwórczych (Palm 1997, s. 44).
Nazwy w³asne funkcjonuj¹ce jako komponenty sta³ych po³¹czeñ wyrazowych zazwyczaj s¹ wybierane z zasobów nazw w³asnych istniej¹cych w danym
czasie, bywaj¹ równie¿ tworzone przez u¿ytkowników jêzyka (Spagiñska-Pruszak 2003, s. 76). Z punktu widzenia u¿ytkowników jêzyka s¹ one niew¹tpliwie
atrakcyjnym tworzywem frazeologizmów.
1.1. Nazwy w³asne jako noniki kultury
Wiêkszoæ nazw w³asnych wystêpuj¹cych w sta³ych po³¹czeniach wyrazowych funkcjonuje jako noniki kultury. W znaczeniu nazwy w³asnej mo¿na potencjalnie wyró¿niæ trzy plany: w³aciwy onimiczny, doonimiczny, odonimiczny.
Pierwszy z nich kszta³towany jest przez aktualne odbicie oznaczanego obiektu
i zawiera charakterystykê przedmiotow¹, drugi to plan etymologiczny, trzeci za
 metaforyczny, najwyraniej widoczny w tych nazwach, które wystêpuj¹ w roli
symboli (Gajda 2004, s. 24). Analiza trzeciego planu ma du¿e znaczenie z punktu widzenia frazeologii konfrontatywnej (Földes 1989; Teliya et al. 2001), gdy¿
umo¿liwia ona pokazanie podobieñstw i ró¿nic wystêpuj¹cych w poszczególnych jêzykach.
Komponenty onomastyczne wchodz¹ce w sk³ad zwi¹zków frazeologicznych
wykazuj¹ tendencjê do zmiany swojego charakteru  onim nabiera znaczenia
symbolicznego, staje siê jednostk¹, która zaczyna istnieæ w dwóch planach,
pierwszym  realnym, oraz drugim  kulturowym (cf. Randaccio 2006). Nomina
propria mog¹ staæ siê symbolami pewnych cech charakteru, wygl¹du, zachowania itp. typowych dla nosiciela nazw, zaczynaj¹ wiêc funkcjonowaæ jako nazwy
apelatywne.
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1.2. Rodzaje nazw w³asnych wystêpuj¹cych jako komponenty
zwi¹zków frazeologicznych
Potencjalnie ka¿da nazwa w³asna mo¿e byæ tworzywem zwi¹zku frazeologicznego. W tej funkcji wystêpuj¹ antroponimy (imiona, pol. dooko³a Wojtek,
nazwiska, pol. wyjæ na czym jak Zab³ocki na mydle, przezwiska, ang. Denis the
Menace, etnonimy, pol. czarny jak Cygan, teonimy, pol. piêkny jak Apollo)
i szeroko rozumiane toponimy (choronimy: nazwy kontynentów: pol. odkryæ
Amerykê, nazwy krajów: ang. from China to Peru, hrabstw: grin like a Cheshire
cat; ojkonimy: nazwy miast: pojechaæ do Rygi, wsi: be off to Gretna Greek;
hydronimy: nazwy mórz: part like the Red Sea, rzek: pol. woziæ wodê do Wis³y;
oronimy: góry, szczyty; urbanonimy: nazwy ulic: ang. end up in Carey Street;
speleonimy: ang. Open Sesame); nazwy instytucji i organizacji (ang. Tammany
Hall), chrematonimy (ang. Aga saga)2, nazwy w³asne obiektów (np. kamieni:
ang. have kissed the Blarney Stone, krzy¿y: ang. take the child to Banbury
Cross), ideonimy (ang. Twilight Zone, fr. chanter Ramona), zoonimy (pol. pogoda pod zdech³ym Azorkiem, ang. since Hector was a pup) i inne (Dereñ 2005,
s. 1819; Szerszunowicz 2006a, s. 381382).
Uwagê zwraca nierówna dystrybucja nazw w³asnych w zwi¹zkach frazeologicznych, która znajduje uzasadnienie w postrzeganiu wiata przez ludzi. Bo¿ena Dereñ zauwa¿a, ¿e: Antropocentryzm w³aciwy jêzykowi w ogóle we frazemach jest szczególnie widoczny, a przejawia siê w semantyce tych konstrukcji
oraz w ich sk³adzie leksykalnym. Cz³onem wiêkszoci jednostek s¹ antroponimy
[ ]. Znacznie mniej odnotowujemy wyra¿eñ, w których cz³onem g³ównym jest
toponim (Dereñ 2005, s. 37). Podobnie konstatuje Agnieszka Spagiñska-Pruszak, pisz¹c, ¿e w jednostkach frazeologicznych najczêstszymi wyk³adnikami
wartociowañ s¹ autentyczne nazwy osobowe, nazwy obiektów historycznych,
religijnych i geograficznych, antroponimy wywodz¹ce siê ze wiata sztuki (literatury piêknej, filmu itp.), nazwy inspirowane Bibli¹ i tradycj¹ antyczn¹ oraz
literatur¹ ludow¹, a tak¿e fikcyjne nazwy (osób, miejscowoci itp.) (SpagiñskaPruszak 2003, s. 7677).
1.3. Status nazwy w³asnej jako komponentu zwi¹zku frazeologicznego
Omawiaj¹c zjawisko apelatywizacji, Iwona Kosek s³usznie stwierdza, ¿e: Mechanizm tego przekszta³cenia, a wiêc w istocie mechanizm wykszta³cania siê (uzyskiwania) znaczenia leksykalnego danej jednostki, opiera siê na rozbudowanej
2

Termin chrematonim mo¿e byæ u¿ywany w szerokim lub w¹skim znaczeniu; ponadto ró¿ne jest
rozumienie tego terminu w poszczególnych krajach. Zob. np. Breza (1998), Jakus-Borkowa (2004).
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warstwie konotacyjnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê cechy nazwanych w okrelony sposób »obiektów« (Kosek 2006, s. 2122). Nale¿y podkreliæ, ¿e oddzielenie
sfery konotacyjnej od semantycznej jest bardzo istotne w badaniu apelatywizacji (Kosek 2007, s. 501). Konotacje te, rozumiane jako utrwalony w danej kulturze zbiór stereotypów kojarzonych z poszczególnymi nazwami w³asnymi (Spagiñska-Pruszak 2003, s. 76), mog¹ mieæ charakter uniwersalny, narodowy i lokalny.
Frazeologizmy pochodz¹ce ze wspólnego dziedzictwa kulturowego, zw³aszcza jednostki o proweniencji mitologicznej i biblijnej (por. Sabban 2007, s. 595),
zawieraj¹ komponenty odproprialne bêd¹ce nonikami konotacji o zasiêgu ponadnarodowym, np. puszka Pandory3. W niektórych frazeologizmach omawiane
komponenty, specyficzne dla danej kultury, maj¹ konotacje o zasiêgu narodowym  przyk³adowo w jêzyku w³oskim nonikiem tego rodzaju konotacji jest
nazwisko Garibaldi (parlare male di Garibaldi; por. alla garibaldina). W sk³ad
jednostek frazeologicznych wchodz¹ równie¿ sk³adniki, które s¹ nonikami konotacji o charakterze lokalnym, przyk³adowo nazwy miejsc, w których znajduj¹
siê cmentarze, wiêzienia czy szpitale psychiatryczne (Vidoviæ-Bolt, Szerszunowicz 2008, s. 140).
2. Konotacje nazw w³asnych aktualizowane w zwi¹zkach
frazeologicznych rejestrowanych przez opracowania frazeograficzne
Konotacje nazw w³asnych motywuj¹ ró¿norodne jednostki mieszcz¹ce siê w
szeroko rozumianej frazeologii danego jêzyka4. Wród nich wyró¿niæ mo¿na
zwi¹zki rejestrowane w opracowaniach leksyko- i frazeograficznych, takich, jak:
s³owniki ogólne, s³owniki frazeologiczne, s³owniki idiomów, s³owniki przys³ów
i skrzydlatych s³ów, oraz zwi¹zki, które nie maj¹ powiadczenia w wymienionych opracowaniach.

3

Por. np. ang. Pandoras box, fr. la boîte de Pandore, hiszp. la caja de Pandora, niem. die
Büchse der Pandora, szw. Pandoras ask, w³. il vaso di Pandora. Jednostki nale¿¹ce do omawianej
grupy wystêpuj¹ równie¿ w jêzyku esperanto (Fiedler 1999, s. 148).
4 W niniejszym artykule nazwa w³asna-komponent zwi¹zku frazeologicznego traktowana jest
jako sk³adnik odproprialny. Termin komponent onomastyczny oraz nazwy komponentów okrelonego typu (np. komponent antroponimiczny, toponomastyczny) s¹ u¿ywane jako przyjête w literaturze przedmiotu (zob. np. Zarêba 1996a; Zarêba 1996b; Spagiñska-Pruszak 2003; Fiedler
2007).
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2.1. To¿same konotacje nazwy w³asnej-komponentu zwi¹zku
frazeologicznego w L1 i L2
Znajomoæ potencja³u konotacyjnego nazw takich, jak np.: Apollo, Damokles czy Judasz, które s¹ tworzywem zwi¹zków frazeologicznych, jest powszechna w lidze europejskiej, a nawet poza ni¹. Podobnie jest w przypadku
nazw pochodz¹cych z arcydzie³ literatury (Donkiszot, Kopciuszek) lub historii
powszechnej (Kanossa, Waterloo). Kultura masowa równie¿ wzbogaca zasób
nazw, które maj¹ konotacje ponadnarodowe (Barbie, Superman).
W perspektywie konfrontatywnej powszechnoæ znajomoci konotacji danej
nazwy ma du¿e znaczenie. Przyk³adowo, Biblia przekazuje wyrazisty obraz Judasza, który funkcjonuje w wiadomoci kolektywnej u¿ytkowników wielu jêzyków. Omawiany antroponim rejestrowany jest w opracowaniach leksykograficznych jako konwencjonalna metafora, np. pol. cz³owiek fa³szywy, podstêpny,
ob³udny; zdrajca (USJPO, s. 1309), podobne znaczenia figuratywne podaj¹
opracowania w³oskie (CS, s. 177; WSWP, s. 154) i angielskie (M, s. 774)5.
Nazwa ta wystêpuje we frazeologizmach, np.: Judaszowy poca³unek, ang.
the kiss of Juda, fr. baiser de Judas, hiszp. el beso de Judas, ros. ïîöëóé Èóäû,
szw. judaskyss, w³. bacio di Giuda. Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego podaje równie¿ jednostkê po judaszowsku fa³szywie, zdradziecko (USJPO, s. 1309).
Wiele obcojêzycznych s³owników nie zawiera omawianego wyra¿enia przys³ówkowego, jednak potencja³ konotacyjny analizowanej nazwy pozwala na stworzenie obcojêzycznych ekwiwalentnych jednostek: ang. in a Judas-like manner,
w³. come Giuda, które w tych jêzykach nie maj¹ statusu sta³ych po³¹czeñ wyrazowych6.
2.2. Nazwa-komponent zwi¹zku frazeologicznego maj¹ca konotacje
w L1, a niemaj¹ca konotacji w L2

W zasobach frazeologicznych poszczególnych jêzyków wystêpuj¹ jednostki
maj¹ce w swoim sk³adzie nazwy w³asne, które s¹ nonikami kultury danego
narodu. S. Gajda nazywa takie znaczenie nazw narodowokulturowym (NZK)
i konstatuje, ¿e w³anie ono wysuwa siê bowiem na pierwszy plan przy zderzeniu jêzyków, st¹d podstawow¹ metod¹ jego ustalania staje siê miêdzyjêzykowa
5

Analizowany przyk³ad stanowi ilustracjê problemu nieustabilizowanej ortografii omawianych
nazw. Metaforyczne u¿ycie nazwy sygnalizowane mo¿e byæ ma³a liter¹ (CS, s. 177; WSWP,
s. 154) lub nie (M, s. 774). Zob. Kosek (2006).
6 Podobnie jest w przypadku idiomu Judaszowskie srebrniki.
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analiza kontrastywna, umo¿liwiaj¹ca wykrycie ró¿nego rodzaju nieodpowiednioci (luk)  pe³nych i czêciowych, etnograficznych, psychicznych, zachowaniowych itd.  w jednostkach leksykalnych jednego jêzyka w porównaniu z drugim (Gajda 2005, s. 25). Do omawianych jednostek nale¿¹ m.in. nazwiska osób
znanych w danym krêgu kulturowym, nazwy zwi¹zane z histori¹ i tradycjami,
postacie z utworów nale¿¹cych do literatury narodowej lub utworów popularnych w danym kraju.
W kulturze w³oskiej nazw¹ tak¹ jest imiê Pulcinella. Pulcinella, Poliszynel,
to pochodz¹cy z w³oskiej komedii dellarte7 bohater komiczny, który g³onym
szeptem powierza³ publicznoci sekrety, które by³y jej znane. Maska neapolitañska, czyli sta³y typ8, wymylona przez Silvio Fiorillo, mia³a charakterystyczny
kostium, beret i czarn¹ maskê zakrywaj¹c¹ pó³ twarzy (CS, s. 313). U u¿ytkowników jêzyka w³oskiego nazwa Pulcinella wywo³uje wiêc liczne skojarzenia
zarówno zwi¹zane z wygl¹dem, jak i charakterem tej postaci.
Imiê Pulcinella tworzy swoiste j¹dro gniazdowego uk³adu w³oskich jednostek frazeologicznych skoncentrowanych wokó³ tego¿ komponentu. Nonoæ
kulturowa nazwy Pulcinella w kulturze w³oskiej znajduje odzwierciedlenie
w idiomach zawieraj¹cych tê nazwê: essere un pulcinella/un Pulcinella, fare il
Pulcinella byæ ma³o powa¿nym, nie dotrzymywaæ s³owa, byæ ma³o wiarygodnym, fare le nozze di Pulcinella zorganizowaæ uroczystoæ, która koñczy siê
k³ótni¹; byæ przedsiêwziêciem, które obiecuj¹co siê zaczyna, a le siê koñczy,
finire come le nozze di Pulcinella skoñczyæ siê k³ótni¹; le siê skoñczyæ.
Komponent poliszynel wystêpuje równie¿ we frazeologii polskiej, przy
czym przez zdecydowan¹ wiêkszoæ u¿ytkowników jêzyka polskiego nie jest on
odbierany jako nazwa w³asna. Na traktowanie tej¿e nazwy jako apelatywnej
wskazuje zapis ma³¹ liter¹ w polskich opracowaniach frazeograficznych. W jêzyku polskim omawiana nazwa nie wywo³uje konkretnych asocjacji i wystêpuje
tylko w jednym zwi¹zku frazeologicznym. Omawiany przypadek zas³uguje na
uwagê, poniewa¿ polski idiom i w³oski frazeologizm maj¹ to¿sam¹ strukturê, ale
konotacje w³oskiej nazwy uleg³y redukcji w polskim ekwiwalencie (por. Szerszunowicz 2006b).
Warto zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e pewne idiomy z komponentami
onomastycznymi s¹ nonikami z³o¿onych konotacji, znanych  i co wa¿ne, tak
silnie osadzonych w kulturze danego narodu, ¿e nieprzet³umaczalnych na inne
jêzyki (por. Taylor 1998, s. 101103). Gest Kozakiewicza jest frazeologizmem
7

Commedia dellarte zwana by³a wczeniej commedia allimprovviso, commedia a sogetto,
commedia di zanni; we Francji: comédie italienne, comédie des masques.
8 Istnia³o oko³o dwunastu typów masek, które dzieli³y siê na dwa rodzaje: postacie powa¿ne
(by³y to zazwyczaj pary zakochanych, czyli amorosi) oraz postacie komiczne (maschere), którymi
byli starcy komiczni oraz s³u¿¹cy i zanni o ró¿nych imionach (Pavis 2002, s. 232233).
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wywo³uj¹cym szereg asocjacji u u¿ytkowników jêzyka polskiego. Wielu ¿yj¹cych Polaków pamiêta doskonale zdarzenie, które da³o pocz¹tek temu idiomowi.
Kozakiewicz wyst¹pi³ w reklamie leku o nazwie Ultrafastin, której bardziej
kontrowersyjna wersja znalaz³a siê w Internecie. By³ równie¿ bohaterem jednego z komiksów, jakie ukaza³y siê w serii S³awni Olimpijczycy w 2008 r.
W niektórych przypadkach w kulturze wyjciowej funkcjonuj¹ komponenty
onomastyczne wywo³uj¹ce u u¿ytkowników jêzyka konotacje, których nie wywo³uje ¿aden komponent odproprialny w kulturze docelowej  nonikiem ich
jest nazwa pospolita. Przyk³adowo, w jêzyku w³oskim funkcjonuj¹ sfrazeologizowane porównania o znaczeniu mieæ doskona³¹ pamiêæ maj¹ce w swoim
sk³adzie antroponimy  nazwy osób obdarzonych wyj¹tkow¹ zdolnoci¹ do zapamiêtywania, np. avere la memoria di Mitridate, avere la memoria di Pico
della Mirandola, avere la memoria del Cardinal Mezzofanti9. W jêzykach takich
jak polski czy angielski konotacja doskona³a pamiêæ przypisana jest komponentowi faunicznemu, mianowicie nazwie apelatywnej s³oñ (pol. mieæ pamiêæ
jak s³oñ; ang. have a memory like an elephant)10.
Nazwa w³asna mo¿e równie¿ wywo³ywaæ konotacje, których nonikiem nie
jest ¿adna nazwa, tzn. ani nominum proprium, ani nominum appelativum w jêzyku docelowym. Tak jest w przypadku angielskiej nazwy wsi po³o¿onej na granicy Anglii i Szkocji  Gretna Green to miejsce, do którego w przesz³oci uciekali
m³odzi ludzie, aby pobraæ siê bez zgody rodziców, lubu udziela³ im miejscowy
kowal, praktyka ta sta³a siê nielegalna od 1940 r. (OGBAC, s. 235). W polszczynie natomiast nie wystêpuje nazwa miejscowa wywo³uj¹ca podobne skojarzenia, która mog³aby byæ ekwiwalentem funkcjonalnym komponentu Gretna
Green.
2.3. Nieto¿samy lub czêciowo nieto¿samy potencja³ konotacyjny
nazwy w³asnej-komponentu zwi¹zku frazeologicznego w L1 i L2
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nazwy w³asne pochodz¹ce ze wspólnego
ró¿nym kulturom dziedzictwa, np. Biblii czy mitologii greckiej, mog¹ byæ nonikami ró¿nych konotacji w poszczególnych jêzykach. Znajduje to odzwierciedlenie we frazeologiach porównywanych jêzyków, w których wystêpuj¹ jednostki
wykazuj¹ce pozorne podobieñstwo (por. Szerszunowicz 2006c). W perspektywie
9

Wed³ug ustaleñ historyków Mitrydates II Wielki, który ¿y³ na prze³omie II i I w. p.n.e., zna³
biegle dwadziecia dwa jêzyki; G. Pico della Mirandola, w³oski filozof i filolog (14631494),
znany by³ z doskona³ej pamiêci; kardyna³ G. Mezzofanti, ¿yj¹cy w latach 17741849, zas³yn¹³
jako poliglota (Q, s. 294).
10 W jêzyku w³oskim równie¿ wystêpuje frazeologizm komponentem faunicznym avere una
memoria da elefante (Q, s. 294295).
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porównawczej w znaczeniach analizowanych jednostek widoczne s¹ ró¿nice zarówno kwalitatywne, tzn. maj¹ one nieto¿same znaczenia, jak i kwantytatywne,
tzn. frazeologizm wyjciowy ma jedno znaczenie, a docelowy kilka, wród których jedno mo¿e byæ wspólne. Zachodzi równie¿ odwrotna relacja, mianowicie
frazeologizm wystêpuj¹cy w pierwszym jêzyku jest polisemiczny, natomiast jednostka pochodz¹ca z drugiego jêzyka  monosemiczna.
Przyk³adem ilustruj¹cym omawiany problem jest wyra¿enie frazeologiczne
o proweniencji biblijnej olica Balaama, które ma odpowiedniki w wielu jêzykach europejskich, np. w³oskim czy rosyjskim. Balaam to imiê proroka z Transjordanu, którego olica przemówi³a, aby go powstrzymaæ przed rzuceniem kl¹twy na Izraelitów. Znaczenie polskiego idiomu olica Balaama, opatrzonego
kwalifikatorami ksi¹¿k. i iron., objaniono nastêpuj¹co: o cz³owieku ma³omównym, niemia³ym, który niespodziewanie siê odezwa³ lub zaprotestowa³ (USJP,
s. 179). W jêzyku rosyjskim zwi¹zek Âàëààìîâà îñëèöà jest polisemiczny, ma
on dwa znaczenia: niemia³y, niezbyt rozgarniêty, który nieoczekiwanie siê m¹drze odezwie, zaskakuj¹c wszystkich (Luk, s. 598), skrajnie uparta, g³upia
kobieta. Pierwsze znaczenie jest poszerzone w stosunku do polskiego, bliskie
mu semantycznie, drugie wyzyskuje ogólne konotacje nazwy osio³, którymi s¹
g³upota i upór, nie za motyw biblijny (Spagiñska-Pruszak 2003 s. 214215).
Z kolei w jêzyku w³oskim frazeologizm lasina di Balaam to zwi¹zek o zabarwieniu ironicznym u¿ywany w odniesieniu do upartego zwierzêcia, które zatrzyma³o
siê i nie chce iæ dalej lub cudownego, inteligentnego stworzenia (Lap, s. 48).
Innym przyk³adem jest nazwa Kain, imiê o proweniencji biblijnej, która
wystêpuje jako komponent zwi¹zków frazeologicznych w wielu jêzykach europejskich, jednak konotacje tej¿e nazwy werbalizowane s¹ w ró¿ny sposób w sta³ych po³¹czeniach wyrazowych w poszczególnych jêzykach. Zwi¹zek piêtno Kaina (wariant: piêtno kainowe) o znaczeniu znamiê zbrodniarza, mordercy brata
a. rodaka (WSFJP, s. 286; por. zbrodnia Kaina, kainowa bratobójstwo, zabójstwo brata a. rodaka WSFJP, s. 287) ma liczne odpowiedniki obcojêzyczne np.
ang. the mark of Cain czy w³. segno di Caino. Wystêpuj¹cy w jêzyku w³oskim
idiom ma dwa znaczenia, mianowicie zroniête brwi oraz znak hañby (DeM,
s. 2393; DO, s. 309; Q, s. 76). Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e jeden ze
s³owników ogólnych (DO, s. 309) podaje wy³¹cznie znaczenie zroniête brwi,
przy czym, podobnie jak inne opracowanie leksykograficzne (DeM, s. 349),
zawiera równie¿ antonomazjê caino (bratobójca). W jêzyku angielskim idiom
the curse of Cain o znaczeniu los cz³owieka, który jest skazany na wieczn¹
tu³aczkê, kto b³¹ka siê lub jest zmuszony przemieszczaæ siê z miejsca na miejsce
w bezsensowny sposób (ODEI, s. 126) jest nonikiem konotacji nieobecnych
w polskiej czy w³oskiej frazeologii.
Toponim Mekka, nazwa miasta w zachodniej czêci Arabii Saudyjskiej,
miejsce do którego pielgrzymuj¹ wyznawcy Islamu (W, s. 745), ma w jêzyku
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polskim, angielskim i w³oskim podobne znaczenie metaforyczne rejestrowane
przez s³owniki: pol.: miejsce, do którego ludzie przyje¿d¿aj¹ masowo, poniewa¿ stwarza ono dogodne warunki do rozwijania jakich zainteresowañ lub stanowi centrum jakiej dzia³alnoci (USJP, s. 601), ang. miejsce uznawane za cel
przez dan¹ grupê ludzi (A, s. 862)11, w³. miejsce uznawane za g³ówny punkt
odniesienia dla okrelonej dzia³alnoci (DeM, s. 1486). W jêzyku w³oskim ta
nazwa miejscowa funkcjonuje równie¿ w dwóch innych znaczeniach. Pierwsze
z nich, miejsce, gdzie ludzie s¹ szczêliwi i bogaci (DeM, s. 1486), realizowane jest w zwi¹zku frazeologicznym trovare la Mecca (lit.: znaleæ Mekkê; zrobiæ fortunê S, s. 143). Drugie, odleg³e miejsce (Z, s. 574), mityczne, odleg³e
miejsce, prawie niedostêpne, równie¿ z zabarwieniem ironicznym (DO,
s. 1238), motywowa³o idiom venire dalla Mecca (lit.: przybywaæ z Mekki,
ignorowaæ oczywiste rzeczy, byæ nie z tego wiata). Omówione przyk³ady
pokazuj¹, ¿e pozorna ekwiwalencja w planie konotacji komponentów onomastycznych mo¿e nastrêczaæ problemów uwarunkowanych transferem negatywnym z jêzyka rodzimego.
2.4. To¿same lub czêciowo to¿same potencja³y konotacyjne nazwy-komponentu zwi¹zku frazeologicznego w L1 i innej
koresponduj¹cej nazwy w L2
W porównywanych jêzykach wystêpuj¹ nazwy o podobnym potencjale konotacyjnym, które mog¹ pojawiaæ siê jako komponenty onomastyczne w realizacjach danego modelu semantyczno-sk³adniowego, tworz¹cych zbiór paralelizmów frazeologicznych.
Przyk³adowo w jêzykach europejskich liczne s¹ realizacje modeli ³aciñskich
mari aquam addere i silva ligna ferre. Niektóre z nich zawieraj¹ komponenty
onomastyczne o konotacjach znanych u¿ytkownikom jêzyka12, np. angielski
idiom carry coals to New Castle (dos³.: woziæ wêgiel do New Castle) stanowi
jêzykowe odzwierciedlenie faktu, ¿e New Castle znane by³o z wydobycia wêgla.
11

Wszystkie t³umaczenia w³asne.
Liczne s¹ równie¿ realizacje omawianych modeli bez komponentu onomastycznego, na przyk³ad: ang. carry wood to the forest (dos³. woziæ drwa do lasu), fr. porter de leau á la rivièr (dos³.
woziæ wodê do rzeki), hiszp. vender miel al colmenero (dos³. sprzedawaæ miód pszczelarzowi), pol.
woziæ drwa do lasu, woziæ wodê do rzeki. Nale¿y podkreliæ, ¿e model ten realizuj¹ równie¿ internacjonalizmy frazeologiczne z komponentem Ateny (jednostka o proweniencji literackiej; ród³o: Arystofanes Ornithes, wers 301), np. ang. bring owls to Athens, niem. Eulen nach Athen tragen, pol.
nosiæ sowy do Aten, w³. portar nottole ad Atene. Ponadto warto zwróciæ uwagê na to, ¿e realizacjê
podobnych modeli wystêpuj¹ w jêzykach nieeuropejskich, np. chiñ. hua she tain zu (dos³. malowaæ
w¹¿ dodawaæ stopy), jap. dasoku (dos³. w¹¿ stopy), Hausa (Nigeria, Niger i pobliskie tereny): sai da
baba a ruga (dos³. sprzedawaæ indygo w osadzie Ful; cf. Fiedler 2007, s. 63).
12
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We frazeologii hiszpañskiej wystêpuje idiom ir con naranjas a Valencia (dos³.:
jechaæ z pomarañczami do Walencji), ros. åõàòü â Òóëó ñî ñâîèì ñàìîâàðîì/
/åçäèòü â Òóëó ñî ñâîèì ñàìîâàðîì (dos³.: jechaæ do Tu³y z w³asnym samowarem). W innych jêzykach zwi¹zki zbudowane wed³ug omawianych modeli zawieraj¹ hydronimy: niem: in den Rhein Wasser tragen (dos³.: woziæ wodê do
Renu), pol. woziæ wodê do Wis³y, rum. cara apa-n Dunare (dos³.: woziæ wodê do
Dunaju), wêg. a Dunábe vizet hord (dos³.: woziæ wodê do Dunaju), w³. portar
aqua ad Arno (dos³.: woziæ wodê do Arno) (Tabarcea 1986; Williams 1986).
Innym przyk³adem jest zestawienie nastêpuj¹cych nazw: am. ang. Grand
Central Station, bryt. ang. Picadilly Circus, pol. Marsza³kowska. Wszystkie te
nazwy s¹ okreleniami miejsc ruchliwych, pe³nych zgie³ku i gwaru, które funkcjonuj¹ jako metaforyczne komponenty po³¹czeñ wyrazowych o charakterze
komparatywnym.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w realizacjach niektórych modeli wystêpuj¹ nazwy w³asne, które maj¹ zasiêg regionalny. Konstrukcje jechaæ do + nazwa
miejsca (dzielnicy, wsi, miasta), w którym znajduje siê najbli¿szy szpital psychiatryczny/uciec z + nazwa miejsca (dzielnicy, wsi, miasta), w którym znajduje
siê najbli¿szy szpital psychiatryczny maj¹ liczne realizacje w jêzyku polskim,
np.: jechaæ do/uciec Abramowic, Branic, Choroszczy, Pruszkowa, Tworek, Kobierzyna, Drewnicy, Jaros³awia, Wêgorzewa. Inne modele tego typu to: pojechaæ do/przenieæ siê na + nazwa miejsca, gdzie znajduje siê cmentarz umrzeæ
(np. pol. pojechaæ na Pow¹zki/Bródno, w³. andare alle Ballodole); pojechaæ do
+ nazwa wiêzienia iæ do wiêzienia (np. pol. pojechaæ na Rakowieck¹).
2.5. Przeniesienie nazwy do L2 a jej potencja³ konotacyjny
Je¿eli potencja³ konotacyjny danej nazwy jest znany u¿ytkownikom jêzyka
docelowego, w niektórych sytuacjach zwi¹zek frazeologiczny zawieraj¹cy j¹
mo¿e zostaæ przeniesiony do translatu. Nazwa ta ma potencja³ konotacyjny,
który w drugim jêzyku nie zosta³ wykorzystany w idiomie.
W jêzyku polskim nazwa Bia³y Dom jest nonikiem podobnych konotacji co
angielska nazwa White House. W pewnych kontekstach idiom from log cabin to
White House (dos³.: z chaty z bali do Bia³ego Domu) mo¿e byæ t³umaczony
dos³ownie. Przyk³adowo w jêzyku w³oskim frazeologicznym odpowiednikiem
omawianego idiomu jest sta³e po³¹czenie wyrazowe da galeotto da marinaio
(dos³.: od galernika do marynarza; Q, s. 220), które nie jest jednak kongruentne
pod wzglêdem obrazowania.
Dobór odpowiednika przek³adowego uwarunkowany jest kontekstowo, nale¿y jednak podkreliæ, ¿e przeniesienie do translatu nazwy w³asnej wymaga od
odbiorcy znajomoci konotacji tej¿e nazwy. Je¿eli odbiorca nie zna konotacji
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danego onimu, jego wyst¹pienie w translacie mo¿e wywo³aæ efekt obcoci konkretnej (Lewicki 2000).
3. Konotacje nazw w³asnych aktualizowane w modelach z pogranicza
frazeologii i sk³adni
W jêzyku polskim wystêpuj¹ pewne modele z pogranicza frazeologii
i sk³adni, które zawieraj¹ nazwy w³asne, u¿yte jako obligatoryjny sk³adnik
zwi¹zku (Dereñ 2005, s. 3135; Kopczyñska 2002, s. 30). Ró¿norodne nomina
propria, jakie pojawiaj¹ siê w realizacjach owych modeli, okrelanych przez
Dereñ jako typy lub matryce (Dereñ 2005, s. 35), u¿ywane s¹ metaforycznie.
3.1. Modele z pogranicza frazeologii i sk³adni zawieraj¹ce nazwy
w³asne jako fenomen z zakresu frazeologii
Modele z pogranicza frazeologii i sk³adni, które zawieraj¹ nazwy w³asne
jako obligatoryjne sk³adniki zwi¹zków, s¹ jednostkami o specyficznym statusie.
Bywaj¹ czêsto wykorzystywane w potocznej odmianie jêzyka polskiego oraz
tekstach publicystycznych. Niektóre po³¹czenia z pogranicza frazeologii i sk³adni ustabilizowane w jêzyku rejestrowane s¹ w opracowaniach s³ownikowych,
np. S³owniku peryfraz, czyli wyra¿eñ omownych Miros³awa Bañki (2002). Jednak¿e wiêkszoæ z nich to zwi¹zki tworzone na potrzeby danej sytuacji komunikacyjnej. W ujêciu konfrontatywnym omawiane jednostki nale¿¹ do po³¹czeñ
trudnych do przet³umaczenia. U¿ytkownicy jêzyka na podstawie znajomoci
cech konotacyjnych danej nazwy decyduj¹ siê na u¿ycie jej w realizacji jednego
z modeli.
3.2. Modele z pogranicza frazeologii i sk³adni z komponentem
onomastycznym w ujêciu konfrontatywnym
W perspektywie miêdzyjêzykowej rysuj¹ siê dwa problemy, z których
pierwszy wi¹¿e siê z wystêpowaniem modelu w jêzyku translatu lub brakiem
danego schematu, drugi za dotyczy zasiêgu funkcjonowania konotacji u¿ytej
nazwy.
Pierwszy z sygnalizowanych problemów widoczny jest w analizie konfrontatywnej modeli funkcjonuj¹cych w jêzyku polskim analizowanych przez Kopczyñsk¹, które ogranicza materia³ do jednostek wykorzystuj¹cych metafory
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nazwiskowe. W swojej pracy przedstawia i egzemplifikuje nastêpuj¹ce modele:
nazwisko + w spódnicy; nazwisko + dla ubogich; gminny, powiatowy + nazwisko; drugi + nazwisko. Wielki s³ownik polsko-angielski rejestruje jedynie sta³e
po³¹czenie wyrazowe policjant a. ¿andarm w spódnicy i jego znaczenie female
despot (WSPA, s. 1054), brak natomiast informacji frazeograficznych o modelu
nazwisko + w spódnicy.
W angielskich opracowaniach frazeograficznych nieliczne s¹ modele z pogranicza frazeologii i sk³adni, których obligatoryjnym sk³adnikiem jest nominum
proprium. Do jednostek takich nale¿y wyra¿enie wystêpuj¹ce w amerykañskiej
odmianie jêzyka angielskiego, mianowicie, idiom the armpit of + nazwa miejscowa, dos³.: pacha czego (LID, s. 7), bardzo ma³o atrakcyjne miejsce na
danym obszarze, np. the armpit of Iowa oraz zwi¹zek La + nazwisko ¿eñskie
o kobiecie, która uwa¿a siê za bardzo wa¿n¹ osobê (LID, s. 200), np. La Jones.
W jêzyku angielskim liczniej wystêpuj¹ modele z pogranicza frazeologii
i sk³adni nieobecne w polszczynie, w których nazwa w³asna nie jest obligatoryjnym (jednak¿e czêsto wystêpuj¹cym) sk³adnikiem omawianych konstrukcji,
np.: okrelnik iloci + grupa nominalna + short/shy + of + grupa nominalna,
dos³.: brakuje kilku + grupa nominalna do + grupa nominalna, jednostka u¿ywana w znaczeniu g³upi, stukniêty (Moon 1998, s. 159): a few fries short of
a Happy Meal (dos³.: kilku frytek brakuje do zestawu Happy Meal), a few marbles short of Partenon (dos³.: kilku kawa³ków marmuru brakuje do Partenonu);
Im + busier + than + z³o¿ona grupa nominalna, dos³.: jestem + bardziej zajêty
+ ni¿ + z³o¿ona grupa nominalna, bardzo zajêty (Moon 1998, s. 160161), np.:
Im busier than a bar of soap at San Quentin (dos³.: bardziej zajêty ni¿ kostka
myd³a w San Quentin), Im busier than a toilet in Grand Central Station (dos³.:
bardziej zajêty ni¿ toaleta na dworcu Grand Central).
Kompononety onomastyczne, które s¹ sk³adnikami wymienionych wy¿ej
polskich i angielskich konstrukcji maj¹ konotacje zró¿nicowane pod wzglêdem
zasiêgu, tzn. s¹ to konotacje znane w danym krêgu rodowiskowym (rodzina,
pracownicy danego zak³adu, mieszkañcy bloku), w danym regionie lub etnikum.
Je¿eli stereotypowe treci, których nonikiem jest nazwa w³asna u¿yta wtórnie,
znane s¹ u¿ytkownikom zarówno jêzyka wyjciowego, jak i docelowego, istnieje
mo¿liwoæ przeniesienia. Przyk³adem takiego zwi¹zku jest angielskie pytanie
retoryczne Does Dolly Parton sleep one her back? (dos³.: Czy Dolly Parton pi
na plecach?) (Moon 1998, s. 158), które odwo³uje siê do stereotypu wygl¹du
znanej piosenkarki country (por. Szerszunowicz 2007, s. 255256).
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4. Parafrazy sta³ych po³¹czeñ wyrazowych zawieraj¹cych sk³adnik
nazwa w³asna
Modyfikowanie sta³ych zwi¹zków wyrazowych jest wynikiem naturalnej
ludzkiej potrzeby kreatywnoci jêzykowej. U¿ytkownicy jêzyka wykorzystuj¹
spetryfikowane po³¹czenia wyrazowe do wyra¿ania nowych treci, nadaj¹c im
nowe nacechowanie stylistyczne.
4.1. Parafrazy sta³ych po³¹czeñ wyrazowych
Potencja³ konotacyjny nazw w³asnych aktualizuje siê równie¿ w kreatywnych adaptacjach, modyfikacjach okrelanych przez Stanis³awa B¹bê jako innowacje parafrazuj¹ce w opozycji do innowacji typowych (1989, s. 49) ró¿norodnych sta³ych po³¹czeñ wyrazowych, np. frazeologizmów i przys³ów (Oxford
Companion to the English Language 1996, s. 456). Jednostki nale¿¹ce do tej
grupy s¹ sta³ymi po³¹czeniami wyrazowymi, w wiêkszoci rejestrowanymi przez
opracowania frazeograficzne, co odró¿nia je od okazjonalizmów; cechuje je sta³oæ sk³adu leksykalnego i substytucja jakiegokolwiek elementu jest innowacj¹,
co pozostaje w kontracie z konstrukcjami z pogranicza sk³adni i frazeologii.
Wród ró¿norodnych parafraz liczne s¹ substytucje komponentu kanonicznej postaci danego frazeologizmu  apelatywnego lub proprialnego  innym
sk³adnikiem odproprialnym maj¹ wywo³aæ zamierzony efekt stylistyczny, np.
nadaæ jednostce zabarwienie humorystyczne (Szerszunowicz 2003, s. 297303).
Parafrazowanie mo¿e polegaæ na amplifikacji kanonicznej formy przys³owia,
redukcji jego elementu czy te¿ czêci lub na stworzeniu kontaminacji dwóch
jednostek paremii.
4.2. Konotacje komponentów onimicznych parafraz zwi¹zków
frazeologicznych w ujêciu komparatywnym
Parafrazy sta³ych po³¹czeñ wyrazowych wystêpuj¹ w ró¿nych odmianach
jêzyka, nap. w stylu potocznym, publicystycznym i artystycznym. Pod wzglêdem
ekwiwalencji miêdzyjêzykowej problemy zwi¹zane z parafrazami sta³ych po³¹czeñ wyrazowych s¹ zasadniczo podobne do tych, które wystêpuj¹ w przypadku
konstrukcji z pogranicza frazeologii i sk³adni, dotycz¹ przede wszystkim konotacji komponentu onimicznego.
Konotacje mog¹ mieæ zasiêg ponadnarodowy, narodowy i lokalny. Przyk³adowo, w jêzyku polskim komponent Go³ota wystêpuje w parafrazie frazeologizmu
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Sodoma i Go³ota. Antroponim Go³ota jest nony pod wzglêdem konotacyjnym
w krêgu kultury polskiej. Kanoniczna postaæ przytoczonej modyfikacji posiadaja
bliskie ekwiwalenty w innych jêzykach europejskich, jednak przeniesienie nazwy nale¿y uznaæ za niewskazane z powodu zbyt ograniczonego zasiêgu konotacji onimu, zarówno terytorialnego, jak i czasowego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w wielu przypadkach modyfikacje maj¹ zwi¹zek z aktualnymi wydarzeniami, czêstokroæ stanowi¹ one reakcjê na to, co siê dzieje
w kraju czy na wiecie, pe³ni¹ funkcjê noników ocen. W takim przypadku
konotacje nazwy w³asnej ograniczone s¹ równie¿ czasowo: czytelne tu i teraz,
nieczytelne dla m³odszego pokolenia interpretuj¹cego dany tekst. Dobr¹ ilustracjê omawianego problemu stanowi¹ modyfikacje wystêpuj¹ce w stylu publicystycznym, zw³aszcza nag³ówki prasowe, np. modyfikacja w ilustrowanym komentarzu Andrzeja Krauzego Æwi¹kalski z platformy koniom l¿ej (Rzeczpospolita
2009, nr 17 z 21 stycznia, s. 2).
Znalezienie odpowiednika obcojêzycznego omawianych jednostek jest bardzo trudne. Dos³owne przenoszenie parafrazowanych zwi¹zków prowadzi do
redukcji konotacji w translacie, mo¿e równie¿ zmieniæ sens, którego nonikiem
s¹ kreatywne adaptacje. Eugenia Rechtsiegel egzemplifikuje omawiany problem,
podaj¹c przyk³ad niemieckiego przek³adu amplifikowanego frazeologizmu, który wystêpuje w wierszu W³adys³awa Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem. Postaæ kanoniczna idiomu to gdzie Rzym, gdzie Krym (gdzie karczmy babiñskie), w wierszu wyst¹pi³a modyfikacja gdzie Rzym, gdzie Krym,
a gdzie Polska, natomiast w niemieckim t³umaczeniu H. Lahra frazeologizm
zosta³ oddany dos³ownie: Ich dachte an Rom, Krim und Polen (Rechtsiegel
1985, s. 362363). W przek³adzie Karla Dedeciusa pojawia siê inne t³umaczenie, równie¿ bliskie dos³ownemu, mianowicie Ich denke an Jan, die genossen
oder/wo Rom, wo die Krim und wo Polen (Dedecius 1989, s. 141). Jak widaæ,
w obu przypadkach w translacie dosz³o do przesuniêæ w planie semantycznym
i stylistycznym.
5. Okazjonalizmy frazeologiczne zawieraj¹ce sk³adnik nazwa w³asna
Badaj¹c potencja³ konotacyjny nazw w³asnych w aspekcie frazeotwórczoci, oprócz sta³ych po³¹czeñ wyrazowych rejestrowanych w opracowaniach frazeograficznych oraz konstrukcji z pogranicza frazeologii i sk³adni, mo¿na analizowaæ równie¿ po³¹czenia o charakterze okazjonalnym.
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5.1. Okazjonalizm frazeologiczny
U¿ytkownicy jêzyka tworz¹ równie¿ frazeologizmy okazjonalne, które maj¹
w swoim sk³adzie nazwy w³asne. Okazjonalny charakter zwi¹zków frazeologicznych zak³ada mnogoæ modeli i ich nieprzewidywalnoæ, która wyranie odró¿nia je od konstrukcji z pogranicza frazeologii i sk³adni maj¹cych sta³¹ formê ze
zmiennym komponentem onomastycznym oraz parafraz sta³ych zwi¹zków wyrazowych.
5.2. Konotacje komponentów onimicznych okazjonalizmów
frazeologicznych w ujêciu komparatywnym
Nomina propria u¿ywane w omawianych zwi¹zkach to jednostki funkcjonuj¹ce w pamiêci kolektywnej, o potencjalne znanym ogó³owi u¿ytkowników lub
nazwy, których potencja³ konotacyjny nie jest powszechnie znany.
W perspektywie konfrontatywnej bardzo du¿e znaczenie ma zasiêg wystêpowania konotacji, tzn. czy s¹ to konotacje o zasiêgu miêdzynarodowym, narodowym, lokalnym lub rodowiskowym itd. Je¿eli konotacje maj¹ charakter internacjonalny, ekwiwalentem w jêzyku docelowym jest konstrukcja re-kreowana na
wzór okazjonalizmu. Przyk³adowo, konstrukcja wygl¹daæ jak Claudia Schiffer
mo¿e zostaæ przeniesiona do translatu w niezmienionej postaci, np. do jêzyka
angielskiego, w którym bêdzie mieæ postaæ look like Claudia Schiffer.
Problem pojawia siê, gdy konotacje maj¹ charakter narodowy, znane s¹
rodzimym u¿ytkownikom danego jêzyka. Komponentami, które mog¹ wyst¹piæ
w omawianych konstrukcjach s¹ nazwiska polityków, sportowców, artystów znanych w danym kraju. W przypadku niektórych jednostek mo¿na znaleæ nazwê
bêd¹c¹ nonikiem podobnych konotacji. W perspektywie konfrontatywnej problematyczny jest status zwi¹zków wykorzystuj¹cych nazwy o potencjale konotacyjnym znanym niewielkiej grupie u¿ytkowników jêzyka. Elementami takich
struktur mog¹ byæ np. nazwy cz³onków rodziny: gadasz jak wujek Zdzisiek,
wygl¹dasz jak ciotka Dorota.
Jednostki takie wystêpuj¹ w potocznej odmianie jêzyka, w tekstach prasowych, w dialogach filmowych. Okazjonalizmy frazeologiczne wystêpuj¹ w rozmaitych kontekstach, istnieje wiêc wiele sposobów ich t³umaczenia. Kwesti¹
najwa¿niejsz¹ jest zauwa¿enie specyfiki po³¹czenia wyrazowego w danym tekcie i zachowanie charakteru stylistyki orygina³u.
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6. Wnioski
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziæ, ¿e nazwy w³asne to bardzo
wa¿ne tworzywo zwi¹zków frazeologicznych wykorzystywane przez u¿ytkowników od wielu stuleci, w idiomach wystêpuj¹ nazwy z Biblii, jak równie¿ z
tekstów kultury masowej. Uwagê zwraca ró¿norodnoæ omawianych sk³adników
sta³ych po³¹czeñ wyrazowych przy nieproporcjonalnej ich dystrybucji (dominacja antroponimów i toponimów).
Nale¿y podkreliæ, ¿e istotne wydaje siê uwzglêdnianie konotacji komponentów onimicznych w opisie frazeograficznych, gdy¿ pozwala to na zrozumienie mechanizmów motywacyjnych oraz w³aciwe interpretowanie konstrukcji z
pogranicza frazeologii i sk³adni, okazjonalizmów frazeologicznych oraz modyfikacji sta³ych po³¹czeñ wyrazowych.
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Summary
The paper discusses connotations of proper names from the point of view of their phraseocreative potential in a confrontative perspective. The following kinds of units containing deonymic
components are discussed: units registered in phraseographic works, units from the border of
phraseology and syntax, occasional units; paraphrased units. The focal issue is cross-linguistic
equivalents of the units at issue, discussed and exemplified in the paper. The conclusion is that the
equivalence relies heavily of the connotations of a given proper noun and the existence or lack of
a given unit or model in the target language.
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Kazimierz Ignacy Nitsch urodzi³ siê 1 lutego 1874 r. w Krakowie i tu zmar³
26 wrzenia 1958 r. Prze¿y³ 84 lata, napisa³ ponad 700 tekstów naukowych. Ten
wybitny polski jêzykoznawca, slawista, historyk jêzyka polskiego i dialektolog
zaj¹³ wyj¹tkowo wysokie miejsce wród uczonych epoki1. Jego dokonania nie
straci³y na aktualnoci. Up³yw czasu nic nie pomniejszy³ jego zas³ug naukowych, pedagogicznych i organizacyjnych  czytamy w artykule upamiêtniaj¹cym setn¹ rocznicê urodzin Kazimierza Nitscha2.
Profesor Kazimierz Nitsch nale¿a³ do najwa¿niejszych polskich organizacji
naukowych swojej epoki. Od 1911 r. by³ cz³onkiem korespondentem, a od 1924 r.
cz³onkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejêtnoci. W latach 19241936 pe³ni³ funkcjê sekretarza Wydzia³u Filologicznego PAU, a od 1946 r. prezesa Polskiej Akademii Umiejêtnoci. Profesor patronowa³ seriom wydawniczym Polskiej Akademii Umiejêtnoci, takim jak: Prace Komisji Jêzykowej, Monografie
Polskich Cech Gwarowych oraz Prace Jêzykowe l¹skie. By³ za³o¿ycielem
Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Polskiego (1920) oraz wieloletnim redaktorem
*Tekst zosta³ przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej na sesji naukowej Profesor
Kazimierz Nitsch badacz dialektów Prus Wschodnich, która odby³a siê w Olsztynie 22 padziernika 2008 r. Konferencjê zorganizowa³y Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie.
1 Z. Klemensiewicz, Akademia ¿a³obna ku uczczeniu pamiêci prof. Kazimierza Nitscha. Jêzyk Polski 1959, 39, z. 2, s. 8182.
2 Jêzyk Polski 1974, LIV, 1, s. 2.
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czasopisma Jêzyk Polski (19131939, 19451958), wspó³twórc¹ czasopism
Rocznik Slawistyczny, Lud S³owiañski. Rocznik Slawistyczny za³o¿ony
przez trzech krakowskich uczonych  Jana Rozwadowskiego, Jana £osia i Kazimierza Nitscha  by³ przez d³ugie lata wa¿nym i bardzo cenionym czasopismem
slawistycznym (Rusek 1990, s. 125).
W 1952 r. Profesor Kazimierz Nitsch zosta³ cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, w latach 19521957 by³ wiceprezesem tej instytucji oraz
przewodnicz¹cym Komitetu Jêzykoznawstwa PAN. Od 1932 r. nale¿a³ do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, bra³ te¿ udzia³ w dzia³alnoci owiatowej
Towarzystwa Szko³y Ludowej i Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza.
Przez niemal ca³e ¿ycie zwi¹zany z Ma³opolsk¹, studiowa³ filologiê polsk¹
i s³owiañsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Tam te¿ ukszta³towa³y siê jego zainteresowania jêzykowe. Tak wspomina³ lata uniwersyteckie:
W polszczynie rozdzia³ miêdzy jêzykiem a literatur¹ by³ najzupe³niejszy. Profesor jêzyka i literatury polskiej Tarnowski dla gramatyki nie mia³ cienia sympatii, a nawet teoretycznego uznania (Nitsch 1960, s. 29). Jego nauczycielami byli
Lucjan Malinowski i Jan Baudouin de Courtenay. Zw³aszcza wyk³ady Baudouina de Courtenay wywar³y wielki wp³yw na m³odego Nitscha: Musia³em tym
byæ bardzo zainteresowany, skoro po formalnym przebyciu uniwersyteckiego
czterolecia i pomimo ¿em bezporednio potem wszed³ w jarzmo nauczycielskie,
ca³y rok jeszcze chodzi³em na wyk³ady Baudouina, nieraz jako jedyny s³uchacz
(Nitsch 1960, s. 35).
Po ukoñczeniu obowi¹zuj¹cego czterolecia uniwersyteckiego Nitsch pracowa³ przez cztery lata jako zastêpca nauczyciela w gimnazjum w. Anny, pisz¹c
o swojej pracy: Uczy³em g³ównie ³aciny, sam siê douczaj¹c, a nadto przygotowywa³em siê do egzaminu nauczycielskiego, pod groz¹ myli, ¿e mo¿e nie zdam
egzaminu z filologii klasycznej, a wtedy jako »nieegzaminowanego zastêpcê
nauczyciela« przenios¹ mnie na prowincjê (Nitsch 1960, s. 4243). Egzamin
nauczycielski zda³ jesieni¹ 1897 r., a w maju 1898 r. uzyska³ dyplom doktorski,
we wrzeniu 1899 r. zosta³ nauczycielem gimnazjalnym w Jaros³awiu. Po roku
pracy na prowincji powróci³ do Krakowa i zosta³ profesorem gimnazjum w.
Anny, gdzie zaczyna³ karierê nauczycielsk¹.
W 1903 r. Nitsch uzyska³ stypendium Akademii Umiejêtnoci i wyjecha³ na
studia do Pragi i Pary¿a. Po powrocie w 1904 r. rozpocz¹³ badanie dialektów
pomorskich. Podj¹wszy siê przedstawienia zarysu dialektologii polskiej dla »Encyklopedii filologii s³owiañskiej« prof. Jagicia przekona³ siê, ¿e o ogromnej
wiêkszoci naszych dialektów nie mamy zupe³nie nawet skromnych danych o jakiej takiej wartoci naukowej, ¿e wobec tego jedynym sposobem przedstawienia
ich jest osobiste zbadanie (Nitsch 1907, s. 253). W czerwcu 1906 r Nitsch przebywa³ na terenie Prus Wschodnich. Swoje badania scharakteryzowa³ nastêpuj¹co:
mogê np. powiedzieæ o mowie polskiej w Prusiech Wschodnich bez porównania
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wiêcej ni¿ wszystko to, co siê o niej wie dotychczas, a jest rzecz¹ w¹tpliw¹, czy
w niezbyt odleg³ej przysz³oci lepsze dane mieæ bêdziemy (Nitsch 1907, s. 253).
W 1908 r. Nitsch habilitowa³ siê pod kierunkiem Jana Rozwadowskiego na podstawie pracy Stosunki pokrewieñstwa jêzyków lechickich.
W 1911 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagielloñskim i pracowa³ u boku Jana £osia. W 1917 r. przeniós³ siê do Lwowa i na
tamtejszym uniwersytecie obj¹³ samodzielne stanowisko profesora jêzyka polskiego, ale ju¿ w 1920 r. wróci³ na Uniwersytet Jagielloñski, by obj¹æ opuszczone
przez Jana £osia stanowisko profesora filologii s³owiañskiej, a po mierci £osia
w 1928 r. tak¿e katedrê jêzyka polskiego. W 1939 r. Kazimierz Nitsch przeszed³
na emeryturê. W latach 19391940 by³ wiêziony w obozie hitlerowskim w Sachsenhausen.
Po 1945 r. podj¹³ na nowo w macierzystej uczelni wyk³ady w katedrze
dialektologii s³owiañskiej, które prowadzi³ przez osiem lat do 1953 r.
Kazimierz Nitsch by³ ¿onaty z Aniel¹ z Gruszeckich, pisark¹, córk¹ Artura
Gruszeckiego, pisarza i publicysty. Stryjecznym bratem Kazimierza by³ Roman
Nitsch, mikrobiolog, cz³onek Polskiej Akademii Umiejêtnoci.
Kazimierz Nitsch wraz z Janem Rozwadowskim i Janem £osiem po³o¿y³
du¿e zas³ugi w rozwój polskiego jêzykoznawstwa, a przede wszystkim dialektologii. Opisa³ kolejno dialekty Prus Zachodnich (1907), Prus Wschodnich (1907),
l¹ska (1909), wyda³ popularn¹ syntezê wiedzy o dialektach polskich Mowa
ludu polskiego (1911) oraz ich opracowanie naukowe: Dialekty jêzyka polskiego
(1915) z przedrukami w roku 1923 i 1958. By³ inicjatorem badañ s³ownictwa
ludowego oraz atlasów jêzykowych. Wspólnie z Mieczys³awem Ma³eckim wyda³ Atlas jêzykowy polskiego Podkarpacia (1934), rozpocz¹³ pracê i wyda³ dwa
pierwsze tomy: Ma³ego atlasu gwar polskich (t. 113). Artyku³ profesora Kazimierza Nitscha z 1913 r. O wzajemnym stosunku gwar ludowych i jêzyka literackiego zainicjowa³ dyskusjê nad pochodzeniem polskiego jêzyka literackiego.
Bada³ te¿ rymy polskie. Wersologii dotycz¹ prace: Z historii rymów polskich.
Studium jêzykowe (1912), O nowych rymach (1925), O rymach g³êbokich i niezupe³nych (1926). Napisa³ wiele artyku³ów dotycz¹cych dawnego i wspó³czesnego mu jêzyka polskiego. Zebra³ je w Wyborze pism polonistycznych (t. 14,
19541958). Napisa³ liczne rozprawy dotycz¹ce onomastyki, leksykografii, dialektologii i gramatyki opisowej. Z wielu innych jego dzie³ na wspomnienie
zas³uguj¹ Studia z historii polskiego s³ownictwa (1948) oraz wielokrotnie wznawiany Wybór polskich tekstów gwarowych (1929), jak te¿ ksi¹¿ka Ze wspomnieñ
jêzykoznawcy, wydana w Krakowie dwa lata po mierci Profesora (1960).
Kazimierz Nitsch wiele miejsca w swoich pracach powiêci³ kulturze jêzyka
i wypowiedzi, og³osi³ mnóstwo porad i spostrze¿eñ dotycz¹cych pisowni polskiej. Wynikiem tych zainteresowañ by³ udzia³ Profesora w reformie ortografii
i redakcja Pisowni polskiej PAU (wydanie IX i X). ¯ycie i dzia³anie profesora
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Nitscha opisa³a jego ¿ona, Aniela Gruszecka-Nitschowa, w ksi¹¿ce Ca³e ¿ycie
nad przyrod¹ mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, wydanej w Krakowie w 1977 r.
Po latach Tadeusz Lehr-Sp³awiñski napisa³: szko³a krakowska kierowana
przez profesorów £osia i Nitscha przy cis³ym wspó³dzia³aniu prof. Jana Rozwadowskiego, który przyczyni³ siê w znacznym stopniu do jej wysokiego poziomu
teoretyczno-metodycznego, zyska³a sobie ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹
powa¿ny rozg³os w wiecie naukowym polskim i pozapolskim (Rusek 1990,
s. 125126). Dziêki pracom Kazimierza Nitscha dialektologia polska zyska³a
doskona³¹ syntezê gwar w postaci zbioru Dialekty jêzyka polskiego oraz doskona³e monografie dla wiêkszych obszarów gwarowych, w tym dla Prus Wschodnich, Zachodnich i l¹ska (Zarêba 1989, s. 128).
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Summary
This works shows the silhouette of Professor Kazimierz Nitsch  the distinguished polish
linguist and recalls his achievements in dialectology and his written works. The text has been
shown as a media presentation during the research session entitled Professor Kazimierz Nitsch
 the researcher of East Prussia dialects.
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Nowe badania nad jêzykiem dawnych s³owiañskich gwar
Pomorza Zachodniego
(na przyk³adzie rozwoju zg³oskotwórczego *E, *E w nazwach
terenowych tego obszaru)

New investigations over language of former Slavic dialects
of Western Pomerania
(on example of development of the old syllabic *E and *E in field names
this area)
The development of syllabic sonants *E, *E > o³ in field names of Western Pomerania are similar to Old Polish, East Slavic and Macedonian language. Chronology and
causes of these changes in every language are however different.
S³owa kluczowe: badania gwarowe jêzyków s³owiañskich, rozwój sonantów zg³oskotwórczych
Key words:
the dialectal investigations of Slavic languages, development of the syllabic
sonants *E, *E

Nowe badania nad jêzykiem dawnych s³owiañskich gwar Pomorza Zachodniego s¹ kontynuacj¹ wczeniej prowadzonych przez ró¿ne orodki badawcze1
prac i maj¹ na celu zarówno uzupe³nianie materia³ów pozwalaj¹cych na bardziej
precyzyjne mapowanie faktów jêzykowych, jak te¿ poszerzenie zakresu materia³ów porównawczych przez konfrontacjê z polskimi atlasami gwarowymi oraz mapami fonetycznymi  g³ównie z Ogólnos³owiañskim atlasem gwarowym (OLA)2.
Dla polonistycznych i slawistycznych badañ jêzykowych Pomorze by³o zawsze interesuj¹cym obszarem, gdy¿ ciera³y siê tu cechy uznawane za typowo
1 Zakres tych prac zosta³ przedstawiony we Wstêpie do pierwszego tomu s³ownika: E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawieraj¹ce elementy s³owiañskie.
T. I: AO. Warszawa 2008.
2 W tym wypadku chodzi g³ównie o tom III Îáùåñëàâÿíñêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé aòëac.
Cepèÿ ôoíåòèêo-ãpaììàòè÷åñêàÿ. Âûïóñê 3. Warszawa 1994.
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pomorskie, takie jak powszechny brak metatezy *tãrt, np. Stargard, Karwia
(w opozycji do polskich form: gród, krowa) czy rozwój dawnych zg³oskotwórczych sonantów *E, *E w o³, por. n. m. Wo³cza, n. jez. Do³gie (por. pol. wilk,
d³ugi)3. Na obszarze Pomorza Zachodniego  szczególnie we wschodniej jego
czêci  konkurowa³y one z cechami typowymi dla gwar polskich. Na Pomorzu
Gdañskim, obejmuj¹cym zw³aszcza tereny gwar kaszubskich, mamy do czynienia z jeszcze ¿ywym i rozwijaj¹cym siê dialektem, posiadaj¹cym swoje wa¿ne
innowacje (np. powstanie tzw. kaszubskiego szwa ë < krótkiego *u, *y, *i, por.
Kaëbë pol. Kaszuby) i archaizmy, podczas gdy na obszarze Pomorza Zachodniego gwary pomorskie ulega³y germanizacji od XIIXIII w. do po³owy wieku
XX, a dzi  po II wojnie wiatowej  tereny te zamieszkuje ludnoæ przesiedlona z ró¿nych obszarów przedwojennej Polski.
Jedynym ród³em do poznania dawnych s³owiañskich gwar Pomorza Zachodniego s¹ zgermanizowane s³owiañskie nazwy rzek, jezior, miejscowoci,
nazwy osobowe i nazwy terenowe. Literatura opisuj¹ca zjawiska jêzykowe
i osadnicze, jakie dokonywa³y siê na obszarze Pomorza Zachodniego, jest obfita.
Teren ten by³ od wczesnego redniowiecza s³owiañski (dok³adniej od prze³omu
V i VI w. n.e., gdy zauwa¿a siê pierwsze lady osadnictwa s³owiañskiego na
Pomorzu, a nastêpnie ró¿ne fazy jego rozwoju  zw³aszcza w wieku VIIIX n.e.)4.
Póniej  oko³o XIIXIII w.  na obszarze Pomorza Zachodniego rosn¹ wp³ywy
niemieckie (po powtórnym chrzcie Pomorza przez biskupa Ottona z Bambergu).
Na dworze ksi¹¿¹t pomorskich pojawia siê rycerstwo z Niemiec, zaznacza siê
wp³yw zakonów i duchowieñstwa niemieckiego, nap³ywa ludnoæ niemiecka do
dóbr klasztornych, a do miast przybywaj¹ z Niemiec rzemielnicy. Pomorze
Zachodnie staje siê obszarem etnicznie i jêzykowo mieszanym s³owiañsko-niemieckim, a w koñcu niemieckim. Losy Pomorza by³y wiêc opisywane przez
historyków i jêzykoznawców obu tych narodowoci5.
Przyk³adem ci¹g³ego uzupe³niania wiedzy o dawnych s³owiañskich dialektach Pomorza Zachodniego mo¿e byæ za³¹czona mapka, przedstawiaj¹ca kontynuanty dawnego zg³oskotwórczego *E, *E. Materia³y z nazw terenowych przedstawiono wiêkszymi znakami na tle znaków mniejszych, ukazuj¹cych refleksy
tych sonantów w nazwach miejscowoci (za: JPPZ mapa 2 po s. 38). Materia³
porównawczy dla ró¿nych pomorskich zjawisk fonetycznych jest przytaczany
sporadycznie w ró¿nych publikacjach6. Je¿eli chodzi o nazwy terenowe na Po3 Oba te zjawiska ³¹cz¹ siê z zachowan¹ w dawnych dialektach pomorskich silniejsz¹ ni¿ we
wspó³czesnym jêzyku polskim wymow¹ sonantów r i l, por. dalej przyp. 22.
4 W. £osiñski: Osadnictwo plemienne Pomorza (VIX wiek). Wroc³aw 1982, mapki na s. 29
i 44. S³owiañski element nap³ywowy pocz¹tkowo s¹siadowa³ na tym obszarze z zanikaj¹c¹ kultur¹
tradycji wp³ywów rzymskich, por. ibidem, s. 31.
5 Zob. szerzej o tym we Wstêpie do opracowania wskazanego w przyp. 1.
6 Np. E. Rzetelska-Feleszko: Podzia³y i zwi¹zki jêzykowe na Pomorzu na wschód i zachód od
Odry. [W:] S³owiañskie pogranicza jêzykowe. Zbiór studiów. Red. K. Handke. Warszawa 1992, s. 135139.
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morzu Zachodnim, nie jest to jeszcze materia³ kompletny, gdy¿ pochodzi tylko
z pierwszego tomu publikacji Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawieraj¹ce elementy s³owiañskie, tom I AO (zob. przyp. 1). Dopiero po opracowaniu
tomu drugiego kompletny materia³ z nazw miejscowoci i nazw terenowych
mo¿na bêdzie wykorzystaæ do pe³nej ilustracji ró¿nych zjawisk jêzykowych,
jakie dawniej zachodzi³y na Pomorzu Zachodnim przed jego germanizacj¹.
Nazwy terenowe, jako na ogó³ póniej powiadczone od nazw miejscowoci, s¹ te¿ trudniejsze do jednoznacznej rekonstrukcji. W XIX i do po³owy XX w.
dominuj¹ ju¿ bowiem na tym obszarze tylko niemieckie nazwy terenowe, a jêzykowy element s³owiañski  wtopiony w nazwy zgermanizowane  jest rzadko
spotykany i zwykle dyskusyjny.
Za³¹czona mapka jednak nie wykazuje zasadniczych ró¿nic w kontynuantach zg³oskotwórczych *E, *E w nazwach miejscowoci i w zwykle póniej od
nich powiadczonych nazwach terenowych. Odbiega barw¹ jedynie punkt 1
(z el < *E) oraz p. 2 (z polskim rozwojem w lu < *E). Izolowan¹ postaæ
z el < *E w punkcie 1 nale¿y raczej ³¹czyæ z efektem pónych niemieckich
substytucji poprzez formy *E > *ol > *öl > el. Natomiast forma w p. 2 prezentuje typowo polsk¹ zmianê *E w ³u, która pojawi³a siê te¿ fakultatywnie tak¿e
w n. m. S³upsk7 i jest rezultatem oddzia³ywania jêzyka polskiego na gwary pomorskie8. Po³o¿one dalej na wschód gwary kaszubskie i s³owiñskie mog³y starsze formy z o³ zmieniaæ dalej w a³, np. má³knQc milkn¹æ, má³ñá b³yskawica,
s³owiñskie vá³k wilk9 dzi ju¿ niezwykle rzadkie. W formach tych sekwencja
o³ zla³a siê z kaszubskimi kontynuantami dawnego d³ugiego *â + ³.
Bardzo wa¿ny w ustaleniu dawnych zasiêgów zmian zg³oskotwórczego *E,
*E w o³ by³ artyku³ Kazimierza Rymuta opublikowany w 1960 r. w Zeszytach
Naukowych Uniwersytetu Jagielloñskiego i przedrukowany w Szkicach onomastycznych10. Jak wynika z zapisanego w redniowieczu materia³u onomastycznego, zakres kontynuantów o³ dla *E by³ znacznie szerszy ni¿ we wspó³czesnych
gwarach polskich i obejmowa³ pó³nocno-zachodnie Mazowsze oraz znaczn¹
czêæ Wielkopolski i l¹ska. Wspó³czesne formy literackie, typu S³up, Che³m
znane s¹ g³ównie z Ma³opolski11. Atlasowe mapki Karola Dejny s¹ w tym zakresie zbyt schematyczne, by mo¿na by³o na ich podstawie dok³adnie wyró¿niæ
charakter kontynuantów zg³oskotwórczych *E, *E w poszczególnych wyra7
8

Slupsk 1180, Slupsko 1236; Stolpz 1276 i in. JPPZ punkt 27, s. 39.
O tym ju¿ Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Sp³awiñski, S. Urbañczyk: Gramatyka historyczna
jêzyka polskiego. Wyd. IV. Warszawa 1981, s. 121, zob. przyp. 8.
9 H. Popowska-Taborska: Kaszubszczyzna. Warszawa 1980, s. 229 przytacza ponadto historyczne ma³kus milczek, pauny pe³ny.
10 K. Rymut: Przejcie * E w o³ w historii jêzyka polskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagielloñskiego 24. Filologia 6. Prace Jêzykoznawcze 3, s. 185201; tego¿: Szkice onomastyczne
i historycznojêzykowe. Kraków 2003, s. 275288.
11 Ibidem, s. 282 i mapka na s. 283.
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zach12. Formy mazowieckie typu vo³na t³umaczone s¹ tam jako przeg³oszone
z wczeniejszych *ve³na < *vEna13 lub jako formy wyrównane14. Równie¿
S³awomir Gala przytacza te dwie mo¿liwoci interpretacyjne. Mówi o mo¿liwym przejciu e³ w o³ pod wp³ywem oddzia³ywania dwuwargowego u < ³ lub
o labiowelaryzacji przed spó³g³oskami przedniojêzykowymi twardymi ET > ET > o³15.
Przy tym drugim t³umaczeniu nie mo¿na wyjaniæ rozwoju *E przed spó³g³oskami tylnojêzykowymi, jak np. w pomorskim wyrazie *wo³k. Postacie pomorskie
i wielkopolskie ulega³y bowiem welaryzacji (stwardnieniu *E na *E), podobnie
jak po³abskie, czêciowo ³u¿yckie oraz wschodnios³owiañskie, por. po³ab. cdun
czó³no, g³u¿. o³ty ¿ó³ty16, ros. æîëòûé ts., czasami niezwi¹zane z przeg³osem pralechickim lub z oddzia³ywaniem tendencji do wyrównañ analogicznych. Tego typu welaryzacjê *E > *E w jêzyku polskim t³umaczy siê po³o¿eniem
po spó³g³osce zêbowej, np. d³ugi, d³ubiê < *dEgújü, *dEbQ17.
O ile porównanie kontynuantów zg³oskotwórczego *E, *E w zakresie dialektów zachodnios³owiañskich jest dopuszczalne, to porównanie z dialektami
wschodnios³owiañskimi jest bardziej skomplikowane, gdy¿ w tych ostatnich dosz³o do historycznie udokumentowanej swoistej metatezy samog³oski jerowej
poprzez stadia pe³nog³osowe i poprzez rekonstruowane przeze mnie stadium
przejciowego usilnienia (wzmocnienia) sonantu. Sam mechanizm rozwoju
wschodnios³owiañskich sonantów zg³oskotwórczych, interpretowanych tradycyjnie jako po³¹czenia jerów mocnych z sonantami18 nie t³umaczy jednak dok³adnie staroruskich form pe³nog³osowych typu: púlún pe³ny19, których wyni12 Por. np. K. Dejna: Dialekty polskie. Wroc³aw 1973, s. 6872 i mapa 1; ten¿e: Atlas gwar
polskich. T. 4: Wielkopolska, Kaszuby. Warszawa 2002, mapa 6.
13 Zob. K. Dejna: Atlas..., mapa 6.
14 K. Dejna: Dialekty polskie, s. 71: Ustalenie siê mazowieckiego o³ mo¿na t³umaczyæ nie
przeg³osem el (Nit IV 28  chodzi o K. Nitscha: Wybór pism polonistycznych. Wroc³awKraków,
19551958), które przed przedniojêzykow¹ tward¹ przesz³o w e³ i potem w o³ (Rozw I 170
 chodzi o J. Rozwadowskiego: Wybór pism. Warszawa 1959, 1961), lecz uwa¿aæ je za wynik
labiowelaryzacji przez przedniojêzykow¹ tward¹ PET w twarde E , które nastêpnie, tak jak E po
wargowej przesz³o w o³ (mo³wa, Po³towsk) przy równoczesnym odrêbnym rozwoju nie zlabializowanego i miêkcz¹cego poprzedni¹ spó³g³oskê wargow¹ E w el. Miêkkoæ wargowej przed o³ by³aby w takim wypadku wtórna, wywo³ana kontaminacj¹ czy czêciowym wyrównaniem tematów
w typach: wo³n-a : welñe > vo³na, vo³ñe.
15 S. Gala: Ma³opolsko-l¹sko-wielkopolskie pogranicze jêzykowe. Cz. II. £ód 1994, s. 35.
Tam te¿ stwierdza (za: Z. Zagórskim: Gwary Krajny. Poznañ 1964, s. 12, mapa 1, te¿ MAGP mapa
328), ¿e zasiêgi o³ < e³ obejmuj¹ Wielkopolskê od Sêpolna Krajeñskiego, Wyrzyska po Inowroc³aw, Ko³o, £êczycê oraz l¹sk po liniê OlesnoLubliniecTarnowskie GóryGliwiceRacibórz.
Cecha ta jest obecnie w odwrocie, por. te¿ cz. I, mapa 45.
16 K. Dejna: Dialekty polskie, s. 71.
17 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Sp³awiñski, S. Urbañczyk: Gramatyka historyczna jêzyka polskiego, s. 121122.
18 Np. Z. Stieber: Zarys gramatyki porównawczej jêzyków s³owiañskich. Warszawa 1979,
s. 35.
19 B. B. Koëecoâ: Èñòîðè÷åñêàÿ ôîíåòèêà ðóññêîãî ÿçûêà. Moskwa 1980, s. 73.
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kiem jest wokalizacja jeru mocnego w po³nyj pe³ny. W zabytkach staroruskich
przewa¿aj¹ bowiem licznie powiadczone formy uznawane za cerkiewne, tzn.
zapisy: lú, lü, np. bezmlúviem milczeniem XI w.20 z jerem po sonancie. Moim
zdaniem, tak¿e staroruska metateza grup *tolt, *telt (np. w wyrazie *mãlt- > ros.
molot pol. m³ot)  podobnie jak rozwój wschodnios³owiañskich sonantów zg³oskotwórczych  odbywa³y siê poprzez chwilowe stadium usilnienia (wzmocnienia) sonantu21. Jeli przyjmiemy tak¹ hipotezê, to w procesie metatezy, jak te¿
przy rozwoju wschodnios³owiañskich sonantów zg³oskotwórczych istnia³ przez
pewien czas artykulacyjnie usilniony (a zatem bardziej wokaliczny)22 sonant
w towarzystwie mniej lub bardziej zredukowanej samog³oski. W jêzykach
wschodnios³owiañskich oraz w jêzyku bu³garskim i macedoñskim by³a to samog³oska jerowa.
W dialektach pomorskich i w polskim jêzyku literackim brakuje jednak
cis³ej korelacji rozwoju *E, *E z wokalizacj¹ jerów, które w tzw. mocnych
pozycjach przechodz¹ tu w e. Nawet wspó³czesne literackie formy typu kie³ba20

s. 186.

B. M. Mapêoâ: K ècòîðèè ðåäóöèðîâàííûõ ãëàñíûõ â ðóññêîì ÿçûêå. Kazañ 1964,

21 Por. J. Duma: Ró¿nice i podobieñstwa zachodz¹ce miêdzy metatez¹ *tãrt, *tãlt itp. a zjawiska sylabifikacji / desylabifikacji sonantów r, l. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica 1996, I, s. 111118.
22 Wzmocniona artykulacja sonantów zbli¿a je do charakterystyk w³aciwych samog³oskom,
a wiêc maj¹ one wyraniejsze formanty wokaliczne, a s³absze formanty tzw. szumu w³aciwego
spó³g³oskom (por. L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia. Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego. T. I. Kraków 1995, s. 58). Powoduje to lepsz¹ ich ³¹czliwoæ z s¹siaduj¹cymi
spó³g³oskami. W tendencjach rozwojowych jêzyków s³owiañskich wzmocnienie artykulacyjne sonantów prowadzi do wiêkszego nacechowania fonematycznego systemu samog³oskowego (czego
przyk³adem wród jêzyków s³owiañskich jest g³ównie jêzyk serbski i chorwacki z zachowanym
systemem intonacji i d³ugoci samog³oskowych), za tendencja os³abienia sonantów sprawia, ¿e s¹
one czêsto traktowane jako zwyk³e spó³g³oski (czego przyk³adem jest jêzyk polski, np. z ubezdwiêcznieniem wyg³osowego -r w wiatr, rozwojem r > , np. py przy itp.). W pierwszym
wypadku dany jêzyk odczuwany jest jako bardziej wokaliczny, a w drugim jako bardziej spó³g³oskowy szeleszcz¹cy. Wzmocniona wymowa sonantów prowadzi zwykle do ich stwardnienia (welaryzacji), a w szerszym zakresie mo¿e neutralizowaæ spó³g³oskowe opozycje pod wzglêdem palatalnoci. Procesy te nie s¹ do tej pory dostatecznie przebadane eksperymentalnie. Powy¿ej
naszkicowane zale¿noci zarysowuj¹ siê bowiem g³ównie przy badaniu dialektów po³udniowos³owiañskich, a zw³aszcza bu³garskich i macedoñskich, w których na wschodzie Bu³garii wystêpuj¹
przewa¿nie formy z roz³o¿eniem dawnych sonantów typu èerkova cerkiew i wystêpuje wiêcej
spó³g³osek palatalnych, za na zachodzie przewa¿aj¹ formy c[kfa itp. z usilnionym sonantem,
a iloæ spó³g³osek palatalnych jest ograniczona, por. te¿ przyp. 21. Ponadto, przy usilnieniu wymowy sonantów, ginie tzw. wstawny wokalizm, por. wsodniobu³garskie peúlen vs. zachodniobu³garskie púEn pe³ny. Teren gwar bu³garskich i macedoñskich jest  ze wspó³czesnego punktu widzenia
 najbardziej ilustratywny pod wzglêdem zachowania siê roz³o¿onych, wzmocnionych i zwokalizowanych zg³oskotwórczych sonantów. Wystêpuj¹ tu jeszcze dzi ró¿ne stadia ilustruj¹ce te procesy,
jakie mog³y przebiegaæ podobnie w przesz³oci na obszarze ca³ej S³owiañszczyzny. S¹ one  dzi
jeszcze w sposób widoczny  skorelowane z procesami welaryzacji systemu spó³g³oskowego. Na
Pomorzu Zachodnim redukcjê fonemów palatalnych mo¿na obserwowaæ, np. ledz¹c ograniczenia
procesów afrykatyzacji *t, *d, *r na æ, d, ø.
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sa, zgie³k (< *súgEkú), che³m wzgórze, pe³ny maj¹ e³ z rozwoju *E zwykle po
spó³g³osce tylnojêzykowej, a nie z wokalizacji jeru w pe³nog³osowej grupie
*úlú, jak to mog³o siê dziaæ na obszarze wschodnios³owiañskim. Tam bowiem
postaæ *úlú > ol powsta³a w wyniku wokalizacji jeru tylnego w o w tzw. mocnych pozycjach. Zatem rozk³ad sonantów zg³oskotwórczych na obszarze polskim dokonywa³ siê szybko i zapewne nie wci¹ga³ na trwa³e do tego procesu
samog³osek zredukowanych. Wspiera³ siê innymi dostêpnymi samog³oskami,
unikaj¹c tych, które w wyniku redukcji mog³yby ulec zanikowi. By³ to zatem
proces polegaj¹cy na stosunkowo szybkim przejciu monofonematycznego *E,
*E w po³¹czenia dwufonematyczne, gdzie elementem zg³oskotwórczym staje siê
pe³na samog³oska, a sonant przechodzi do klasy spó³g³osek.
Usilniona wymowa sonantu prowadzi zwykle do jego welaryzacji (stwardnienia). Dotyczy to zw³aszcza sonantu l23. St¹d mo¿e wynikaæ zbie¿noæ kontynuantów pomorskich i wschodnios³owiañskich w zmieszaniu zg³oskotwórczego
*E, *E, czego efektem s¹ identyczne pomorskie *vo³k i rosyjskie âîëê, choæ
droga rozwojowa obu form, jak to wskazano wy¿ej, by³a zapewne ró¿na.
Zg³oskotwórcze palatalne E np. vEk wilk (OLA 3, mapa 1, p. 214, 216),
Eti ¿ó³ty (mapa 10, p. 216) zachowuje siê tylko w niektórych gwarach s³owackich, co mo¿e byæ te¿ wtórne, skoro powsta³o s³owackie sEKko s³onko (mapa
12, p. 216) < *sEKúko, por. pol. s³onko.
Atlas jêzykowy S³owiañszczyzny (OLA) do rozwoju zg³oskotwórczego *E,
*E dodaje nowe fakty. Szczególnie interesuj¹ce s¹ kontynuanty zg³oskotwórczego *E, *E w dialekcie kaszubskim, wielkopolskim i l¹skim, które maj¹ o³ lub u³
na miejscu dawnych zg³oskotwórczych *E, *E. Koresponduj¹ one bowiem z formami pomorskimi ukazanymi na mapce. Formy te  wynotowane z III tomu
OLA tylko przyk³adowo  w poni¿szym zestawieniu zosta³y wyt³uszczone.
mapa 1: *vEkú  powszechne dzi pol. vilk wilk nawet na Kaszubach
i w mieszanych gwarach zachodniopomorskich24;
mapa 2: *vEg-, np. vilgny wilgotny;
mapa 3: *mEèitü np. milèi milczy, tylko w p. 242 mó/ lkñe;
mapa 4: *pEnújü np. peuny pe³ny, ale w czêci gwar zachodniej Wielkopolski: poWny p. 248, poWni 255, poWny i poWyn 269 oraz påWnyi 288 obok poWny
23 Zakresy utrzymania palatalnoci przed *E s¹ w gwarach bu³garskich mniejsze ni¿ przed *O,
dlatego ten drugi sonant lepiej nadaje siê do obserwacji zjawiska stwardnienia spó³g³osek w s¹siedztwie silnie artyku³owanego sonantu, por. ograniczone do niektórych gwar wschodniobu³garskich formy: elt, eúlt wobec últ ¿ó³ty, zob. szerzej J. Duma: Rozwój sonantów zg³oskotwórczych w gwarach po³udniowo-wschodniej S³owiañszczyzny. Wroc³aw 1990, mapa 17 oraz komentarz na s. 31. D³u¿sze utrzymywanie siê wzmocnionej artykulacji sonantu prowadzi³o w gwarach
bu³garskich nie tylko do stwardnienia samego sonantu, lecz tak¿e otaczaj¹cych spó³g³osek, por.
zachodnie c[n a wschodnie èeren, èer, por. ibidem, s. 94.
24 Gwary te s¹ wynikiem zmieszania ludnoci po II wojnie wiatowej. W gwarach kaszubskich jest to wynik oddzia³ywania polskiego jêzyka literackiego.
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289290 na l¹sku. Podobne formy znajdujemy te¿ na £u¿ycach: powny 234
235, 237. Na granicy z Czechami widaæ cienienie samog³oski w s¹siedztwie
form z utrzymanymi zg³oskotwórczymi sonantami, a wiêc: pylny 299 i czeskie
pylny obok pEny p. 202 i in.;
mapa 5: *vEna np. wyj¹tkowe kaszubskie vólna 242, vóWna 243 wobec
powszechnego veWna we³na. Podobnie jak K. Dejna, autorzy OLA t³umacz¹
w komentarzu wielkopolskie i l¹skie formy typu voWna / veWna p. 249, voWna,
p. 277, 289-290, våuna 288 wtórn¹ zmian¹ *e w o, å, ø przed W w sylabie
zamkniêtej, a mazowieck¹ wyj¹tkow¹ formê vjo³na 296 uwa¿aj¹ za wyrównan¹
wed³ug wzoru: vo³na : velñe > vo³na : vo³ñe. Z tymi formami koresponduj¹
³u¿yckie: wauma 234 i wouma 235, 237;
mapa 6: *dEgú d³ug nie ma dzi form z o³. Znajdujemy je tylko na £u¿ycach: dow 235, 237 (z zanikiem wyg³osowego *-g);
mapa 7: *dEgújü d³ugi jw. Na £u¿ycach: dowhi 235, dowi 237, w gwarach czeskich przy granicy polskiej wyj¹tkowe dougi 207;
mapa 8: *èEnú czó³no, kaszubskie èólno 242, èóuno 244, pomorskie,
wielkopolskie èo.WnWoe, èo.WnWoe 249, 259, èoWnWo 269, pó³nocnomazowieckie
æo.uno 262, pó³nocnoma³opolskie coWno 292, co³no 303. £u¿yckie formy cown
234, èowm 235. Formy z tzw. wtórnym pe³nog³osem wystêpuj¹ w gwarach
pó³nocnorosyjskich, np. èo³on, èo³n 636, ale formy ze wstawn¹ samog³osk¹
w grupie -ln s¹ czêste, por. ukraiñskie èov¶n 503, èovyn 504, èoven 505. Polskie
formy czó³no powsta³y z rozwoju *èEno > *èçlno > *èôlno25;
mapa 9: *Eèü, zEèü ¿ó³æ, kaszubskie þ.́lc 242, þ´Wc 243, pó³nocno-zachodnio-wielkopolskie o.uc 258260, l¹skie na granicy czeskiej oWæ 288289.
Na £u¿ycach owc 234, owæ 237. W gwarach pó³nocnorosyjskich zdarzaj¹ siê
formy pe³nog³osowe, np. oloc 597;
mapa 10: Etújü ¿ó³ty, na Kaszubach: o.Wuti 241, þ.́lti 242, w zachodniej
Wielkopolsce wyj¹tkowo þo.Wty 249, l¹skie þo.Wty 300, pó³nocnomazowieckie
þo.Wti 262; ³u¿yckie owty 234235;
mapa 11: brak form polskich dla *mEnüja b³yskawica;
mapa 12: *sEnüce s³oñce  brak form z o³ < *E;
mapa 13: *stEpú s³up  brak form o³ na terenie gwar polskich;
mapa 14: *tEstújü t³usty  tylko w gwarach ³u¿yckich towsty 235, 237;
mapa 15: *dEbetü d³ubie  brak form z o³;
mapa 16: *kEbasa kie³basa zachodniowielkopolskie i czêciowo pomorskie
koWbasa, æoWbasa 249, koWbasa, kobasa 248, koWbasa 278, l¹skie kaWbasa
277, ka³basa 299 obok keubasa 300. Na £u¿ycach kowbas 235, kowbasa 237.
Wed³ug komentarza do mapy formy polskie z o³ pochodz¹ z e³  czyli z form
25 K. D³ugosz-Kurczabowa, S. Dubisz: Gramatyka historyczna jêzyka polskiego. Wyd. 3.
Warszawa 2006, s. 112.
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identycznych, jak w jêzyku literackim  i powsta³y przez labializacjê e > o przed
³ lub dwuwargowym W. Mo¿na dodaæ, ¿e wskazuje na to zachowana palatalnoæ
k oraz okazjonalna jego palatalizacja w æ w formie æoWbasa 249. Pochodzenie
efemerycznych form z a³ 277, 299 jest niejasne. Koresponduj¹ one jednak z rozwojem *E > a³ w pol. ma³¿ oraz wskazanymi wy¿ej efemerycznymi formami
kaszubskimi typu má³knQc milkn¹æ.
Podsumowuj¹c ten przegl¹d form wspó³czesnych, nale¿y podkreliæ wtórnoæ zachodniowielkopolskich i czêciowo dzisiejszych pomorskich form z o³
w stosunku do e³, ³u, ³o, por. zw³aszcza komentarz do koWbasa, æoWbasa. Najbardziej konsekwentny, podobny do pomorskich, kontynuant o³ zachowuj¹ dzi
tylko dialekty ³u¿yckie, por. mapy syntetyczne XI i XII OLA.
Jak ju¿ wy¿ej wspomnia³em, materia³ z powiadczonych zwykle w redniowieczu nazw miejscowoci na Pomorzu Zachodnim pod wzglêdem rozwoju *E,
*E w o³, oW nie ró¿ni siê zasadniczo od powiadczonych zwykle od XIX do
po³owy XX w. nazw terenowych:
1. *ÈEpin(en Berg) wzgórze k. m. Przybiernów: Zelpinen Berg HK  I cz.
mo¿e od zaginionej, po³o¿onej 6 km na pn.z. od Kamienia n. m. *ÈEbino, zob.
PSz 72 (w zapisie Szolbyno 11867) lub bezporednio od *èEp- lub *èEbwzgórze, wierzcho³ek góry SP II 222, suf. *-in-. Pierwotne zetem mo¿e byæ *o³
zmienione póniej w e³.
2. *DEgaja *KQpa nazwa kêpy na Jez. £ebskim k. m. Kluki: Dlugå kàpb
LorS II 1471  I cz. od adi. d³uga (z polskim rozwojem *E > ³u).
3. *DEg(en Krug) zagroda na pd.z. od Maciejewa na wsch. od Goleniowa:
Dolgen Krug 1780 MpSchm 29  od n. jez. i n. m. Dolgen See (Maciejewo);
II cz. niem. Krug gospoda, karczma.
4. *DEg(en Teich) staw i b³oto k. rz. Dolgen Bach (brak w Pom.) g. biegu
rz. Ukleja uchodz¹cej do jez. Wowin na pd.z. od m. Cieszyno na pd.z. od
Wêgorzyna: Dolgen Teich 1780 MpSchm 30  I cz. n. stawu od n. rz. Dolgen
Bach 1780 MpSchm 30  ta za w zwi¹zku ze s³ow. adi. d³ugi (z pom. rozwojem
*E > o³), koñc. niem. -en; II cz. niem. Teich staw.
5. *DEg(enfeld) pole k. m. Stepieñ na pd.w. od m. Drêno: Dolgenfeld 1819
RzFk  I cz. od pom. adi. *dEgú d³ugi z rozwojem *E w o³, koñc. niem. -en;
II cz. niem. Feld pole.
6. *DEgobrodú lub (*-bruch) b³oto k. m. Babin na pn.z. od Pyrzyc: Dalgobrok 1226 PU I 294, Dre I 121, Dalgobrod 1235 PU I 382, LorH 19, Dulgobrod
1235 Dre I 169, Dalgobrod 1255 PU II 21, Dre I 377, 1295 PU III 230, Dalgobroth 1313 PU V 117, 119  I cz. z³o¿enia od s³ow. adi. *dEgú d³ugi. Zapisy ze
zmian¹ pom. zg³oskotwórczego l > *o³ > ul lub al; II cz. por. bród p³ytkie
miejsce na rzece lub jeziorze. W II czêci mog³o te¿ wyst¹piæ stniem. *brôkabagniste miejsce Kluge I 138, por. najstarszy zapis, adideowane póniej do
s³ow. bród.
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7. *DEgyje brody nieznany charakter obiektu w m. Gardna Ma³a na na
pd.z. od Gardny Wielkiej: Do:W¥ë bruodä LorS II 1472  I cz. por. pol. d³ugie
z pom. rozwojem *E > o³ i palatalizacj¹ g > d przed -e < *-yje; II cz. w N. pl.
od bród p³ytkie miejsce na rzece lub jeziorze z koñc. -y.
8. *XEm(berg) wzgórze k. m. Gostyñ na pn. od wierzna: Holmberg HK
 I cz. od pom. *xolm wzgórze, por. ni¿ej.
9. *XEm(berg Mohrs) b³oto na pd.z. od m. wiemino na pn. od Bia³ogardu:
Das Holberg Mohrs 1780 MpSchm 15  I cz. od *xEmú, pom. *xolm wzgórze
z uproszczeniem grupy spó³g³osek *-lmb- > -lb-, por. wy¿ej bez uproszczenia;
II cz. od niem. Moor b³oto.
10. *XEmú zapewne wzgórze k. m. Paprotno na granicy z Niemcami na
pd.z. od winoujcia: Der Golm HK  od *xEmú, pom. *xolm wzgórze jw.
z substytucj¹ *x- przez g- zob. te¿ ni¿ej.
11. *XEmú nieznany charakter obiektu k. m. Par³owo na w. od Wolina 2:
Holm HK, RzFk  jw. lub od niem. n. os. Holm Gottschald 335, por. te¿ niem.
gw. holm wyspa Lübben 147 (przejête z pom. *xolm wzniesienie).
12. *XEmú czêæ wyspy k. m. Karsibór na pd.w. od winoujcia: Holm HK,
Holm dzi Ma³y Che³m SNF 277  jw. W pobli¿u winoujcia te¿ wyspa
Mühlenholm dzi M³yñski Che³m SNF 292.
13. *XEmú nieznany charakter obiektu k. m. ¯elkowo na pn.z. od Damnicy:
Holm HK  jw.
14. *XEmú nieznany charakter obiektu k. m. Warnowo na pn.z. od Wolina:
Auf dem Holm HK  jw.
15. *XEmú wzniesienie na pn. od Trzebiatowa 5: Holin monticulum 1277
PU II 347, Holm 1285 PU II 550, holm 1309 PU IV 377  jw. z mylnym -in
zamiast -m w pierwszym zapisie lub z suf. *-in-: *XEmin- i uproszczeniem *lm
na l, por. ni¿ej.
16. *XEm(en Berg) lub *Gol(en Berg) wzgórze na w. od Koszalina: Cholin
1214 PU I 124, CPD 223, Dre I 81, 1284 PU II 532, monte Cholm 1281 PU II
527, montem Colsin 1275 PU II 303, 1308 PU IV 314, montem Golsin 1275 PU
II 306, Chollenberge 1300 Kl 36, RzF 1973:8990, monte Golm 1337 PU X 136,
Der Chollen Berg 1780 MpSchm 7, Der Gollen Berg 1836 UMbl 525, Gollen
Berg dzi Che³m, Che³mska Góra, Wzgórze Che³mskie SNF 144  I cz. od
*xl?mú, pom. *xolm wzgórze w pierwszym zapisie mo¿e z suf. *-in, por.
wy¿ej, póniej z niem. koñc. -en; II cz. niem. Berg wzgórze. Tam¿e n. zagrody
Gollendorf 1836 (brak w P)  od n. wzgórza. Mog³a te¿ wczenie nast¹piæ
adideacja do przymiotnika go³y. Warianty Colsin, Golsin powsta³y zapewne pod
wp³ywem n. m. Koszalin (w zapisach m. in. Cosslyn 1283, Coslin 1278) P 124
z metatez¹ sl > ls pod wp³ywem dawnych form typu Cholin 1214.
17. *XEm(en Berg) lub *Gol(en Berg) poroniête lasem wzgórze k. m.
Unimie na zach. od m. £obez: Gollen B. 1834 UMbl 967, Gollen Berg dzi
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Che³m SNF 69  jw. N. pobliskiego jeziora Gollen See 1834 UMbl 967 (dzi
Che³m BelN 26) od nazwy wzgórza.
18. *XEm(en Berg) wzgórze na pn. od m. Brzeniak na pn.z. od Drawska
Pomorskiego: Hulmen B. 1834 UMbl 1064  jw. z substytucj¹ *o przez u.
19. *XEm(en Berg) wzgórze ko³o Ko³obrzegu: monte Cholberch 1251 PU I
636, monte Colbergh 1255 PU II 20  jw., por. inna etymologia n. m. Ko³obrzeg
w P 251.
20. *XEm(wiese) ³¹ka k. m. Dargob¹dz na pn.z. od Wolina: Holmwiese HK
 I cz. od pom. *xolm wzgórze zob. wy¿ej.
21. (Grüner) *XEmú pó³wysep k. m. winoujcie: Grüner Holm dzi Che³mek SNF 69  I cz. od niem. grün zielony; II cz. pom. *xo³m wzgórze, por.
te¿ niem. Holm kêpa, wyspa. W pobli¿u wyspa na jez. Wicko: Götschen Holm
dzi Che³minka SNF 70.
22. *XEmünic-(berg) lub *Kamenic-(berg) wzgórze k. m. Janiewice na pd.w.
od S³awna: Komnitzberg HK  I cz. mo¿e od pom. *xolm wzgórze z substytucj¹
*x- przez k- i uproszczeniem *lmn na mn, zob. wy¿ej, suf. *-ünica lub od kamieñ
z substytucj¹ *a przez o i zanikiem nieakcentowanego *e, suf. *-ica.
23. *KEbic-(berg) wzgórze k. m. Truskolas na w. od Golczewa: Kolbitzberg
HK  I cz. mo¿e od n. os. *Ko³bic (z patronim. suf. *-ic), por. n. os. Kie³b,
Kie³biak SSNO z pom. rozwojem *E > o³.
24. *KEè(enwiese) ³¹ka k. m. S³onino na pn.z. od Bukówka na w. od Bia³ogardu: Koltzenwiese HK  I cz. mo¿e od *kEèú z pom. rozwojem *E > o³, por.
pol. gw. kie³cz chojak, karcz S³SE II 145 z niem. koñc. -en.
25. *KEè(ensoll) staw w m. Stare Ludzisko na pn.z. od Po³czyna: Kölzensoll
HK  I cz. jw.; II cz. dniem. sol sadzawka.
26. *KEè(erot) miejsce na pd.w. od Kamienia Pomorskiego: Coltserot 1324
PU VI 226, LorH 52  zapewne od *kEèü jw. z niem. suf. -er; II cz. niem. *Ort
(z opuszczeniem r lub jego przestawieniem Ort > *rot).
27. *KEèev(er Moor) b³oto k. m. Korzêcin na pn. od Wolina: Kolzower
Moor HK  I cz. od kie³cz chojak karcz S³SE II 145, suf. -ov- i niem. -er.
28. *KEpenücü (Hutung) zaros³y, podmok³y parów na pd.w. od m. Cewlino
na pd.w. od Koszalina: Die Kölpenz Hütung 1836 UMbl 525  I cz. od kasz. kåùp
³abêd Sychta II 123 (< *kEpú), suf. *-enücü z zanikiem ruchomego e; II cz.
niem. Hütung pastwisko.
29. *KEpin(er Moor) b³oto k. m. Radzanek i Maszewo 21: Kölpiner Moor
HK  bez zwi¹zku z n. m. lub n. jez., wiêc zapewne od kasz. kåùp ³abêd jw.,
suf. -in- oraz niem. -er.
30. *MEèarì wzgórze wraz z obni¿eniem terenu na zach. od m. Rzecino na
pn.z. od Po³czyna: Moltzare 1780 MpSchm 23  niejednoznaczne: od n. os.
*MEèarü : milczeæ por. n. os. Milcz¹cy, Milczek, Milczyski SSNO z pom. rozwojem *E > o³ lub od niem. n. os. Meltzer, Melzer (: Malz s³ód) Gottschald 419.
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Przedstawiony materia³ z nazw terenowych Pomorza Zachodniego pozwala
stwierdziæ, ¿e kontynuant o³ dla *E, *E zosta³ na tym obszarze spetryfikowany,
podczas gdy na terenie Polski, jak to ukazuj¹ onomastyczne badania K. Rymuta
i mapy OLA, o³ zosta³o na ogó³ wyparte przez wspó³czesne ró¿norodne efekty
rozpadu tych sonantów, zale¿ne zwykle od otaczaj¹cych spó³g³osek, por. pol.
wilk < *vEkú, pe³ny < *pEnújü, t³usty < *tEstújü, s³oñce < *sEnüce itp. Jednak
zarówno na obszarze polskim, jak i pomorskim, roz³o¿enie zg³oskotwórczych *E,
*E dokona³o siê na tyle szybko, ¿e nie wesz³y one w sta³e korelacje ze zredukowanym wokalizmem, lecz zwi¹za³y siê z innymi pe³nymi samog³oskami. Nie
by³a wiêc chyba mo¿liwa w jêzyku polskim i w gwarach pomorskich wtórna
sylabifikacja sonantów w specyficznych po³¹czeniach spó³g³oskowych lub po³¹czeniach z dawnym gin¹cym wokalizmem zredukowanym, jaka by³a mo¿liwa
w jêzyku czeskim w wyrazach *mügla (2 sylaby) > cz. mhla (1 sylaba) > mEha
mg³a (2 sylaby z metatez¹ spó³g³osek podyktowan¹ wokalicznym modelem
sylaby26 i z wtórn¹ sylabifikacj¹ l > E)27. W dialektach wschodniobu³garskich
mamy súlza (< *slüza), za w zachodniobu³garskich sEza lub z wokalizacj¹ súza,
suza28. W dialektach zachodniomacedoñskich dochodzi te¿ do przekszta³cania
po³¹czenia wystêpuj¹cych tu obocznie form súlza (te¿ okazjonalnie súEza, sEza)
w solza ³za, podobnie jak vúlk (te¿ vEk) w vo³k29. Otrzymujemy zatem w jêzyku
macedoñskim (a w³aciwie w czêci jego gwar zachodnich) koñcowy wynik
desylabifikacji sonantu identyczny z pomorskim i wschodnios³owiañskim, choæ
historycznie procesy te przebiega³y ró¿nymi drogami i w ró¿nych okresach.
Niestety, mapy 3 tomu OLA nie uwzglêdniaj¹ procesów tzw. wtórnej sylabifikacji, jaka dokonywa³a siê zw³aszcza na po³udniu S³owiañszczyzny, zob. tak¿e pol.
krew, krwi (< *krúvü), ale mac. krf30.
W jêzyku polskim tzw. wokalizacja sonantu zg³oskotwórczego, np. mówiæ <
*mo³wiæ jest wtórna, podobnie jak w wyrazach typu dugi < d³ugi czy w serbskim ïyí pe³ny < *pE:nú i polega na eliminacji sonantu na rzecz samog³oski,
czasami z jej wzd³u¿eniem kompensacyjnym (np. bu³g. gw. púún pe³en31,
26 Zob. I. Sawicka: Struktura sloga u balkanskim jezicima. Wroc³aw 1987 oraz wczeniejsza
literatura i badania tej autorki.
27 W. Bory: S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego. Kraków 2005, s. 320, ale *blúxa >
stczes. blcha > blecha s. 420.
28 J. Duma: Rozwój sonantów zg³oskotwórczych..., mapa 77.
29 Ibidem, mapa 78.
30 Ibidem, mapa 12. W 3 tomie OLA brak jest  ze wzglêdów politycznych  punktów z Bu³garii. Zapisy te nie uwzglêdniaj¹ te¿ ró¿nego stopnia roz³o¿enia sonantów zg³oskotwórczych na
sonant i niesamodzieln¹ samog³oskê (przydwiêk wokaliczny), jakie bardzo czêsto wystêpuje
w gwarach Bu³garii i Macedonii, a które zauwa¿a³ i notowa³ ju¿ Mieczys³aw Ma³ecki w opisie gwar
macedoñskich, Dwie gwary macedoñskie (Sucho i Wysoka w So³uñskiem). Cz. I i II. Kraków 1936.
31 Nie jest to forma z opuszczeniem l w púlún, lecz pochodna postaci púln pe³ny typowej
dla gwar zachodniobu³garskich s¹siaduj¹cych ze wzmocnion¹ wymow¹ sonantów, w której nie rozwija siê wokalizm wstawny, zob. J. Duma: Rozwój sonantów zg³oskotwórczych..., mapa 22.
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gú:ltúm prze³ykam). Taka wokalizacja (monofonematyzacja) dawnych roz³o¿onych zg³oskotwórczych sonantów *E, *E na grupy VS/SV, w której ginie sonant,
a zostaje po nim tylko pierwotnie z nim s¹siaduj¹ca samog³oska, zamyka drogê
do powtórnej sylabifikacji tego sonantu (tzn. z formy mówiæ nie mo¿e powtórnie
w sposób naturalny powstaæ forma *mEv-iæ)32.
Specyfik¹ form pomorskich by³o zapewne d³u¿sze utrzymanie usilnionej
wymowy *l (w grupie o³ < *E, *E), co doprowadzi³o do stwardnienia *l > l
i skutkowa³o utrzymaniem jednolitej barwy samog³oski, niezale¿nie od otoczenia konsonantycznego. Dlaczego by³a to samog³oska o, mo¿na tylko domniemywaæ. Byæ mo¿e dlatego, ¿e jest ona bardzo podobna pod wzglêdem charakterystyki fonetycznej do sonantu l, stanowi¹c jego wokaliczne wsparcie (lub
w jêzyku polskim czêsto jego przed³u¿enie), por. pom. *vo³k < *vEkú i pol.
s³onko < *sEnüe/*sEnúko.
W jêzyku polskim, inaczej ni¿ na Pomorzu, istnia³a tendencja do czêstego
rozk³adania siê sonantów *E, *E na po³¹czenia z samog³oskami wysokimi i/y
oraz u, co mo¿e byæ ró¿nie interpretowane, por. dla *[ rozwój kurcz, gurbiæ siê/
garbiæ siê, myrdaæ/merdaæ33, nazwa rzeki Wurte, póniej Warta i dla *E stpol.
st³up > s³up, stpol. s³uñce dzi s³oñce34.
Z terenów dialektów polskich barwa o z ró¿nych powodów35 siê wycofuje.
Zostaj¹ tylko lady w zapisach historycznych i rzadkie w dialektach. K. Rymut widzi
tu oddzia³ywanie gwar ma³opolskich, a póniej te¿ polskich form literackich.
Na wzmocnion¹ wymowê pomorskich sonantów mog¹ te¿ wskazywaæ liczne przypadki braku tzw. metatezy w grupie *tãrt, np. Karwia, Stargard. Silniej
wymawiany sonant r w tej grupie traktowany by³ bardziej jako element samog³oskowy ni¿ spó³g³oskowy. Bardziej wokaliczne, usilnione artykulacyjnie r zyskuje  tak jak samog³oska  wiêksz¹ ³¹czliwoæ z nastêpuj¹cymi po nim spó³g³oskami.
Najbli¿sze pomorskim kontynuantom o³ < *E, *E s¹ stare wielkopolskie
formy z podobnym roz³o¿eniem tych sonantów oraz formy dolno- i górno³u¿yckie. W tych ostatnich widaæ jednak wiêksze uzale¿nienie  w przypadku rozwoju *E  od przeg³osu przed spó³g³osk¹ przedniojêzykow¹ tward¹, np. g³u¿.
mjelèeæ milczeæ, wjelk wilk, ale po³ny pe³ny; d³u¿. melca milczeæ, welk
wilk, ale co³n czó³no36. W stosunku do otaczaj¹cych gwar na obszarze po32 Jednak z form typu gw. duk d³ug mo¿e powtórnie zostaæ wskrzeszona postaæ d³uk, gdy¿
ma ona oparcie w formie literackiej d³ug.
33 K. D³ugosz-Kurczabowa, S. Dubisz: Gramatyka historyczna..., s. 110111.
34 Ibidem, s. 111.
35 Obok wskazanych wy¿ej przyczyn mog³o to byæ tak¿e spowodowane wczeniejszym os³abieniem sonantu, co uzale¿nia³o barwê samog³oski towarzysz¹cej bardziej od otaczaj¹cych spó³g³osek a tak¿e od zmian samego l w niezg³oskotwórcze u.
36 F. S³awski: Jêzyki s³owiañskie. [W:] Jêzyki indoeuropejskie. Red. L. Bednarczuk. T. II.
Warszawa 1988, s. 927, 930.
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morskim zadziwia wielka sta³oæ refleksu o³ < *E, *E podobna do form po³abskich, gdzie wystêpowa³o w tym miejscu åu, np. måuz limak, ma³¿ < *smEü,
våuk wilk37. Tam jednak równie¿ wokalizacja jerów mocnych dawa³a kontynuanty å lub a przed spó³g³osk¹ palataln¹, por. po³ab. dåzd deszcz < *dú_dü, pan
pieñ < *pünü38. Zatem rozwój po³abskich sonantów *E, *E w pewien sposób
zgodny jest z ewolucj¹ wokalizmu zredukowanego w pozycji mocnej. Mo¿na
wiêc przypuszczaæ, ¿e i pomorskie formy z o³ mog³y byæ te¿ pierwotnie zwi¹zane ze zredukowanym wokalizmem, lecz póniej przekszta³ci³y siê, wzmacniaj¹c
wyodrêbnion¹ samog³oskê w o+³. Sekwencja o³ mia³a jednak na tyle usilniony
sonant, ¿e ³¹czy³ siê on bez trudu z nastêpn¹ spó³g³osk¹ zachowuj¹c w ten
sposób sw¹ sta³¹ pozycjê.
Natomiast obszar gwar polskich jest pod tym wzglêdem bardziej ró¿norodny
i mniej zale¿ny od wokalizacji jerów.

37
38

Ibidem, s. 923.
Ibidem.
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W jêzykach wschodnios³owiañskich rozwój hipotetycznych *E, *E (rozpatrywany z regu³y w literaturze jako po³¹czenie sonantu z jerami *úlú) > o³
powi¹zany by³ tak¿e z ewolucj¹ (wokalizacj¹) samog³oski jerowej w tzw. pozycji mocnej. Podobna sytuacja zachodzi w póniejszym okresie w dialektach
zachodniomacedoñskich, w których os³abiaj¹ca siê dawna silna artykulacja l
prowadzi do zmiany s¹siaduj¹cych form z úl (np. gúltam prze³ykam) w formy
go³tam ts.39. Tutaj jednak samog³oska zredukowana (ú) eliminowana jest z macedoñskiego systemu fonologicznego doæ póno, a zmiana tzw. ciemnego wokalizmu w postaci nowej samog³oski jerowej (dobrze znanej z gwar bu³garskich
jako kontynuantu jerów mocnych i s³abych, jak równie¿ samog³oski nosowej
oraz rozk³adu sonantów zg³oskotwórczych) nastêpuje zw³aszcza w macedoñskim
jêzyku literackim, gdzie jer zamieniany jest innymi samog³oskami40. Nie jest to
zatem proces bezporednio zwi¹zany z zachodz¹c¹ tu w przesz³oci wokalizacj¹
mocnego jeru w o, jak np. mac. bos bez  Sambucus < *búzú41. Mo¿na j¹
raczej ³¹czyæ z zachodz¹c¹ tu zmian¹ jerów s³abych i mocnych ró¿nego pochodzenia w ú > ô42 wzglêdnie wtórnego ú > o43.
Powy¿sze rozwa¿ania nie zamykaj¹ dociekañ nad histori¹ pomorskich, polskich i ogólnos³owiañskich sonantów zg³oskotwórczych *E, *E. Ukazuj¹ jednak,
¿e ich skomplikowany rozwój determinuje wiele czynników  w tym artykule
jeszcze niewymienionych. Mo¿e to byæ  obok wskazanego wy¿ej oddzia³ywania otoczenia konsonantycznego  sposób po³¹czenia l z wokalizmem zredukowanym czy te¿ zachowanie usilnionej, tzn. bardziej wokalicznej, artykulacji
sonantu l. Obok tego wa¿ne jest tak¿e uzale¿nienie rozwoju zg³oskotwórczego
sonantu od d³ugoci wyrazu44  jak to wyranie widaæ po zakresach wystêpowania ich odmian zg³oskotwórczych i roz³o¿onych w gwarach bu³garskich i macedoñskich  hipotetyczna zale¿noæ od d³ugoci samog³osek i mo¿e te¿ jego
uzale¿nienie od dawnych intonacji. Niebagateln¹ rolê odegra³y równie¿ zmiany
w systemach fonologicznych ró¿nych jêzyków s³owiañskich, a zw³aszcza elimi39
40

J. Duma: Rozwój sonantów zg³oskotwórczych..., mapa 69.
Por. bu³g. múgla - mac. magla mg³a (< *mügla); bu³g. túmno  mac. tevno ciemno
(< *tümüno), bu³g. pút  mac. pat droga (< *pQtü), bu³g. púrvija  mac. prv pierwszy (< *p\vü-)
itp.
41 J. Duma: Wokalizacja jerów s³abych w rdzennej sylabie nag³osowej w po³udniowo-wschodniej S³owiañszczynie. Wroc³aw 1979, mapa 17.
42 Por. te¿ w tych gwarach zmianê *Q > ú > ô  J. Duma: The development of the vowels *Q ,
*ê in the South-Eastern Slavic dialects. Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages. Warszawa 1991, mapa 8, s. 96, mapa 10, s. 98 i in.
43 Np. we wstawnym wokalizmie, por. J. Duma: Rozwój sekundarnego wokalizmu typu súm,
ogún, vatúr < *jesmü, *ognü, *vìtrú we wschodniej grupie dialektów po³udniowos³owiañskich.[W:] Studia ba³kanistyczne. T. II. Wroc³aw 1990, s. 2769.
44 Widoczne jest to w wielu wyrazach bu³garskich, gdy¿ np. zakres zachowania form zg³oskotwórczych w vEk jest nieco wiêkszy ni¿ w vEci, vEèica, zob. J. Duma: Rozwój sonantów zg³oskotwórczych..., mapa 16 i 78.
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nacja wokalizmu zredukowanego i w ró¿ny sposób zachodz¹ca tendencja do
likwidacji zg³oskotwórczego *E, *E drog¹ jego os³abienia i roz³o¿enia na element wokaliczny i spó³g³oskê pó³otwart¹. Dalsze badania i ewentualne polemiki
mog¹ rzuciæ na omawian¹ problematykê wiêcej wiat³a.
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Summary
In this article was showed specific development of syllabic sonants *E, *E in o³ in field names
of Western Pomerania including the Slavic elements. Similar development stepped out in extinct
dialects of Polabian, in Kashubian dialects and polish dialects of Pomorze, Wielkopolska and
Silesia. Under influence of Little Poland forms, and later the forms of literary Polish language the
figures from o³ < *E, *E they withdraw. In languages East Slavic and in Macedonian language,
where do they step out similar to Pomeranian syllabic results also *E, *E they had different
chronology and cause.
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Udzia³ Kazimierza Nitscha w pracach
nad ortografi¹ polsk¹*
Kazimierz Nitschs contribution to elaborating Polish orthography
Kazimierz Nitsch, an outstanding Polish linguist, in the thirties of 20th century was
the president of the Orthographic Committee of the Polish Academy of Arts and Sciences. In 1936 it accepted the rules of Polish orthography that have been valid until now.
Slowa kluczowe: Kazimierz Nitsch, jêzyk polski, ortografia
Key words:
Kazimierz Nitsch, Polish, orthography

To, ¿e Kazimierz Nitsch (18741958) przyczyni³ siê do wypracowania
obecnego kszta³tu ortografii polskiej, wiedz¹ chyba wszyscy polonici. By³ przecie¿ przewodnicz¹cym Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejêtnoci w roku 1936, gdy uchwalono regu³y w istocie obowi¹zuj¹ce do dzi. Jêzykoznawcy zainteresowani histori¹ jêzyka polskiego w czasach najnowszych pamiêtaj¹, ¿e Nitsch by³ zwolennikiem i inicjatorem zmian, które najpierw wywo³a³y
niezadowolenie, potem za zosta³y odrzucone (zw³aszcza propagowa³ szeroko
tzw. ³¹czn¹ pisowniê). Pozostawi³ wiele prac powiêconych kwestiom ortograficznym, a jeszcze wiêcej zwi¹zanych z nimi tematycznie.
Niniejszy referat jest zatem powiêcony sprawom znanym, omówionym w
publikacjach sprzed kilkudziesiêciu lat, które obecnie s¹ ³atwo dostêpne. Ma na
celu przypomnienie tych spraw. Przystêpuj¹c do jego przygotowania, mia³em to
poczucie. Odwie¿aj¹c kontakt z tekstami Nitscha i jego polemistów, zobaczy³em lepiej sylwetkê uczonego, jednego z najlepszych znawców polszczyzny,
i cz³owieka, obdarzonego charakterem i temperamentem, ale umiej¹cego w potrzebie powci¹gn¹æ swe emocje.
*

Referat wyg³oszony na sesji naukowej powiêconej pamiêci Kazimierza Nitscha PAN, badacza dialektów Prus Wschodnich 22 padziernika 2008 r.
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Jako jêzykoznawca nowoczesny, Nitsch nie uwa¿a³ siê  jak jego XIX-wieczni poprzednicy  za prawodawcê jêzyka. Uwa¿a³ siê jednak na pewno za kompetentnego i powo³anego interpretatora zjawisk wspó³czesnego jêzyka, mog¹cego
korygowaæ jêzyk drugich. Spe³nia³ wymagania, które sformu³owa³ wobec korektora jêzykowego: 1) g³êbsze oczytanie w ró¿nych okresach dotychczasowej
literatury i jakie takie zetkniêcie siê z mow¹ ludow¹ i 2) zetkniêcie siê z naukowym badaniem jêzyka (O korektorach jêzykowych s³ów kilka. JP 1934, XIX,
s. 18; przedruk: Polszczyzna piêkna i poprawna. 1963; s. 489). A ¿e umia³
dobrze pisaæ po polsku, tezy te zilustrujmy jego w³asn¹ wypowiedzi¹: Mianowicie, gdym na tablicy, umieszczonej przy Seminarium Jêzyka Polskiego, napisa³
w jakim og³oszeniu egzaminacyjnym, ¿e «ci studenci, co odbyli ju¿ trzy trymestry seminarium, mog¹ » znalaz³em wkrótce to co dwukrotnie podkrelone,
a nadto opatrzone pytajnikiem i wykrzyknikiem. Ze swej wiêc strony dopisa³em
tam zaraz zdziwienie, ¿e siê znalaz³ polonista nie znaj¹cy nawet pi¹tego wiersza
Pana Tadeusza (Panno wiêta, co jasnej bronisz Czêstochowy, ibidem,
s. 488; wyró¿nienia oryginalne). Nitsch pomin¹³ ostatnie ogniwo tego dialogu,
które przekaza³a krakowska tradycja ustna: studenci mianowicie dopisali: Co
wolno Mickiewiczu, to nie tobie, Nitschu1.
Podobnym tonem wypowiada³ siê Nitsch o kwestiach ortograficznych
 mo¿na tu przypomnieæ jego pe³ne pasji noty w Jêzyku Polskim o sprawach
zupe³nie drobnych. To, ¿e siê nimi zajmowa³, by³o najzupe³niej naturalne. Jak
pisze Stanis³aw Urbañczyk: na jêzykoznawców, którzy dzia³ali po r. 1900,
spad³ obowi¹zek uporz¹dkowania ortografii. Okaza³o siê, ¿e nadal to nie jest
proste2. Jednak pozycjê centraln¹, kluczow¹ w dziedzinie ortografii polskiej
(w której pamiêta go moje pokolenie) zaj¹³ Nitsch bynajmniej nie od razu. To
te¿ by³o naturalne: wród uczestników dyskusji i prac by³ m³ody. Czo³owi jêzykoznawcy galicyjscy Jan £o (18601928) i Jan Rozwadowski (18671935) byli
zreszt¹ o prawie pokolenie m³odsi od swego g³ównego warszawskiego adwersarza Adama Antoniego Kryñskiego (18441932).
Przypomnijmy. W chwili odzyskania niepodleg³oci by³o wielu wykszta³conych Polaków. U¿ywali oni jednak dwu konkurencyjnych zbiorów przepisów
ortograficznych, które mo¿na konwencjonalnie nazwaæ krakowskim i warszawskim3. Ich ujednolicenie, przede wszystkim dla potrzeb szkolnictwa, by³o spraw¹ piln¹. Oficjalna, firmowana przez Akademiê Umiejêtnoci w Krakowie (która przyjê³a w roku 1919 nazwê Polskiej Akademii Umiejêtnoci), Pisownia
1 Historyjka ta jest ogólnie znana (Google podaje 20, wyst¹pieñ sekwencji nie tobie, Nitschu).
Ostatnio przypomnia³ j¹ w druku Marian Kuca³a, który nale¿a³ do ostatniej grupy seminarzystów
Nitscha (Profesor Kazimierz Nitsch  w 50. rocznicê mierci. LingVaria 2008, III, nr 1(5), s. 192).
2 St. Urbañczyk: Dwiecie lat polskiego jêzykoznawstwa (17511950). Kraków 1993, s. 175.
3 Dok³adniej przedstawiam te kwestie w artykule Z. Saloni: O kodyfikacji polskiej ortografii
 historia i wspó³czesnoæ. Nauka 2005/4, s. 7196.
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polska ustalona ukaza³a siê w roku 1918 pod nazwiskiem Jana £osia (£o
1918). Tak pisa³ o niej Kazimierz Nitsch: Pisownia z r. 1918 by³a pierwsz¹
uchwalon¹ na zjedzie towarzystw naukowych i w³adz szkolnych ca³ej Polski.
Tote¿ powszechnie j¹ przyjêto: nikt nie poszed³ za protestami nawet wybitnych
jednostek, jak Balzer lub Kryñski. Niestety, przyjêcie to by³o teoretyczne;
w praktyce stosowano j¹ le i niedbale: nie tylko dzienniki, nawet szko³a chyba
zbyt czêsto nie uczy³a np., ¿e w pierwszej zg³osce wyrazów typu dieta nigdy nie
pisze siê j. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e zarody z³ego by³y w uchwa³ach, a wykonanie
jeszcze je pog³êbi³o (Pisownia polska, wyd. XI, 1936, s. 3).
Choæ Pisownia polska mia³a zawieraæ uchwa³y ostateczne, redaktor czy
autor czu³ siê upowa¿niony do wprowadzania w kolejnych wydaniach zmian i poprawek (uchwalanych czy te¿ zatwierdzanych przez PAU). Liniê tê kontynuowa³
Kazimierz Nitsch, który przej¹³ redakcjê Pisowni polskiej po mierci £osia. Podpisany, któremu po mierci poprzedniego redaktora powierzono nowe wydania,
mia³ na to wyrobiony pogl¹d: ¿e usterki pochodz¹ prawie wy³¹cznie nie ze z³ych
zasad, ale ze z³ego wykonania i ¿e jedn¹ z przyczyn tego by³a zbyt indywidualna
metoda pracy  pisa³ spowodu IX wydania Pisowni polskiej P. A. U.4.
Wprowadzi³ on dalsze korekty i poprawki do wydania IX Pisowni polskiej
(1932), wydanego jako druk oficjalny PAU bez nazwiska autora na karcie tytu³owej, i powtarzaj¹cego je wydania X (1933). Jak pisa³ w (podpisanej) przedmowie do wydania IX, by³y to dwa u³atwienia: 1. [ ] uproszczono system dzielenia (przenoszenia) [ ] 2. [ ] z³agodzono drug¹ bol¹czkê, mianowicie trudnoci w pisaniu razem lub oddzielnie (s. IV). Choæ jego zmiany mia³y byæ tylko
uporz¹dkowaniem i ulepszeniem, Nitsch  z wielu stron atakowany  mia³ poczucie niezrêcznoci. Odpieraj¹c ataki na nowe wydanie Pisowni polskiej
PAU, pisa³: Wreszcie pewna sprawa osobista, nie przeze mnie wyci¹gniêta:
dlaczego przez lat 14 nie protestowa³em przeciw pewnym b³êdom £osia w wykonaniu Pisowni, wyst¹pi³em za z tem po jego mierci? [ ] Nie mia³em te¿
¿adnego powodu cofaæ siê przed proponowanym mi objêciem nowego wydania,
przyj¹wszy je za, nie mog³em zostawiaæ tego, com uwa¿a³ za z³e, zw³aszcza za
tak bezsensownego dzielenia wyrazów i tak niekonsekwentnej pisowni z- i s-, po
czêci te¿ pisania ³¹cznie czy rozdzielnie. Oto wszystko (XVIII 1, s. 57). Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e przepisy dotycz¹ce dzielenia wyrazów przy przejciu do
nowej linii zosta³y z inicjatywy Kazimierza Nitscha znacznie uproszczone.
Przyjêto te¿ jego propozycjê ró¿nego pisania przedrostka z- (s-, -).
Zobaczmy jednak, jak wygl¹da w ujêciu wydania X Pisowni polskiej sprawa
pisania ³¹cznie czy rozdzielnie: Wyra¿enia, z³o¿one z przyimka i imienia, piszemy razem, je¿eli maj¹ znaczenie samoistnych przys³ówków, np. poma³u,
4 K. Nitsch: Pisanie ³¹czne lub rozdzielne. Spowodu IX wydania Pisowni polskiej P. A. U.
Jêzyk Polski 1932, XVII, z. 4 s. 97. Ze wzglêdu na temat niniejszego artyku³u w cytatach zachowujemy oryginaln¹ pisowniê  Z.S.
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zam³odu, zbliska, zdala, nakoniec, wkoñcu i t. d. (ale na koniec miesi¹ca, w
koñcu wsi i t.d.) (s. 30). I dalej:
Nieraz jednak piszemy takie po³¹czenia razem, chocia¿ w czêci drugiej mamy
formê przypadkow¹, u¿ywaj¹c¹ siê w licznych po³¹czeniach, lub imiê, wystêpuj¹ce jako osobny wyraz (maj¹ce jednak w takiej grupie bardzo czêsto inne znaczenie). Dzieje siê to wtedy, kiedy ca³oæ ma wyrane znaczenie przys³ówka. Tu
nale¿¹ m. in.: zboku i nabok; wbród; wtenczas, wówczas, podówczas, czasem,
zawczasu i poniewczasie; poczêci; wdal, wdali i woddali; dodnia i nadedniem;
poddostatkiem; zgóry, dogóry, wgórê i podgórê; nagwa³t; pokolei i skolei; naoko³o, dooko³a i doko³a; wkó³ko; nakoniec i wkoñcu; nakrzy¿; nakszta³t; wlot; spode³ba; zewszechmiar; wmig; napoczekaniu, wpogotowiu; wpó³ (dodrugiej), napó³
i napo³y; popo³udniu i przedpo³udniem; naodwrót, napowrót i powrotem, nawywrót; doprawdy, naprawdê, zaprawdê i wprawdzie; wprzód, naprzód, nasamprzód
i wprzody; przód; naprzyk³ad, np.: zrana, naraz, narazie, zrazu, odrazu, zrazu,
wraz, zaraz i zarazem; doreszty, zreszt¹, nareszcie i wreszcie; narówni; wskok;
zeszczêtem i doszczêtu; porodku; potrochu i potrosze; wty³ i sty³u; nawierzch
i zwierzchu; dowoli i mimowoli; nazad. Tak¿e np. (rzecz) niedowiary, niedopojêcia,
(ból) niedowytrzymania, ale nie do sprzedania, nie do jedzenia i t. p.  Poniewa¿ w
wielu z tych grup mo¿liwe jest pisanie roz³¹czne, mianowicie je¿eli ca³oæ nie ma
wyranego znaczenia przys³ówka, przeto dla unikniêcia w¹tpliwoci zaleca siê nastêpuj¹cy sposób: je¿eli do wchodz¹cego w sk³ad grupy rzeczownika mo¿na dodaæ
przydawkê, to mamy do czynienia z osobnym rzeczownikiem, je¿eli nie, to ca³oæ
stanowi przys³ówek. A wiêc np.: z (tej) góry zjechaæ trudno, ale zgóry lub odgóry
zacieka, podnieæ dogóry i tem bardziej zgóry p³aciæ; wzi¹æ z boku lewego i prze³o¿yæ na prawy, ale stoi zboku obok [ ] (s. 3233).

Z punktu widzenia dzisiejszego pisownia proponowana przez Nitscha razi,
i to nie jako archaiczna, tylko dziwaczna. Razi³a ona i wspó³czesnych. On jednak by³ przekonany o swej s³usznoci. Spowodu IX wydania Pisowni polskiej
wypowiada³ kilka s³ów o wprowadzeniu tych drobnych zmian w ¿ycie5. Odpieraj¹c za ataki na nowe wydanie Pisowni polskiej PAU, pisa³: Przecie
ortografja nie jest dla tych, co przeszli gimnazjalny kurs gramatyki, z których
zreszt¹ ma³o kto wynosi na dalsze ¿ycie wiadomoæ o dwu czasownikowych
tematach,  ale dla wszystkich6. Chyba rzeczywicie wyobra¿a³ sobie, ¿e takie
zasady pisowni ³¹cznej i rozdzielnej, jakie proponuje, mog¹ byæ ³atwo przyswojone przez wszystkich i zaakceptowane przez rodowiska opiniotwórcze.
By³ chyba w tym zdaniu odosobniony. Bo narasta³o niezadowolenie, które
kie³kowa³o jeszcze wczeniej. W roku 1930 II Ogólnopolski Zjazd Polonistów
za¿¹da³ rewizji przepisów ortograficznych. A wydanie IX nie zosta³o zatwier5
6

K. Nitsch: Pisanie ³¹czne lub rozdzielne 1932, XVII, z. 4 s. 103.
K. Nitsch: Ataki na nowe wydania Pisowni Polskiej Akademii Umiejêtnoci. Jêzyk Polski
1933, XVIII, z. 4 s. 57.
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dzone do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego. Rozleg³o siê wiele g³osów krytycznych. Tak pisa³ o tych sprawach Stanis³aw Jod³owski (19021979):
Wytworzy³a siê sytuacja przykra i k³opotliwa; w zakresie kultury polskiej dosz³o
do konfliktu dwu autorytetów  naukowego (Akademii) i owiatowego (Ministerstwa W. R. i O. P.7). Powsta³o zamieszanie i dezorientacja. Nie wiadomo by³o,
czego siê trzymaæ: czy pisowni dotychczasowej, w redakcji £osia (na czas, na
czasie, na czczo, na czele, na darmo, na pewno, nie do pojêcia, nie do wiary, nie
do wytrzymania, z powodu; zpowrotem, zczasem, zcicha itp.), czy pisowni nowej,
w redakcji Nitscha (naczas, naczasie, naczczo, naczele, nadarmo, napewno, niedopojêcia, niedowiary, niedowytrzymania; spowodu; spowrotem, sczasem, cicha
itd.). Powsta³ nawet wtedy dowcip: Jeden do £osia, drugi Donitscha8.

Wród wypowiedzi krytycznych na temat propagowanych przez Nitscha zasad pisowni ³¹cznej i rozdzielnej najwa¿niejszy by³ memoria³ Witolda Doroszewskiego (18991976) opracowany na zlecenie Wydzia³u I-go Jêzykoznawstwa i Historji Literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w roku
19339. Autor krytykuj¹c d¹¿noæ wydania IX i X pisowni do pisania ³¹cznego,
gdzie tylko siê da, zwraca³ uwagê na to, ¿e prowadzi ona do tworzenia wyrazów sztucznych, niekiedy wrêcz groteskowych (przyk³adów nie trzeba przytaczaæ, wystarcz¹ te, które zawiera oryginalny cytat z wydania X). Trudnoæ teoretyczna jest tu niew¹tpliwa, poniewa¿ nie da siê przeprowadziæ wyranej granicy
miêdzy jednolitym wyrazem a po³¹czeniem dwu wyrazów, jednak podstaw¹,
punktem wyjcia powinno byæ za³o¿enie o samodzielnoci cz³onów kolokacji10.
Analiza by³a wielostronna, s³abo wyeksponowane elementy pozytywne (np. uproszczenie zasad dzielenia wyrazów) ginê³y w g¹szczu stwierdzeñ krytycznych. Prowadzi³a ona do bardzo ostrych wniosków ogólnych. Doroszewski zarzuca³ ostatnim wydaniom pisowni: niekonsekwencjê, b³êdy rzeczowe i niedok³adnoci,
niecis³e, a czasem wrêcz b³êdne sformu³owania, nieprzemylanie zasad, usterki
redakcyjne, w tym ra¿¹ce sformu³owania. Nie sposób odmówiæ s³usznoci przynajmniej niektórym z tych zarzutów. Gdy czyta³em czêæ ogóln¹ X wydania,
zgadza³em siê z Doroszewskim, ¿e robi ona bardziej wra¿enie refleksji ni¿ przepisów. Memoria³ autor zakoñczy³ wnioskiem, ¿e czêste i drobne zmiany wywo³uj¹ tylko zamêt (stwierdzenia tego nie wziêli niestety do serca ludzie, którzy
czuwali nad kodyfikacj¹ polskiej ortografii w póniejszych latach).
7 Zwróæmy tu uwagê na drobny szczegó³: tak (z kropkami) zapisa³ widocznie skrót Jod³owski
i tak wydrukowano w ksi¹¿ce wydanej po mierci autora, choæ jest w niej wielokrotnie PAU.
8 St. Jod³owski: Losy polskiej ortografii. Warszawa 1979; s. 69.
9 W. Doroszewski: Pisownia polska w ostatnich wydaniach. Warszawa 1933.
10 Tezy te Doroszewski rozwin¹³, dalej opracowuj¹c temat ju¿ jako cz³onek Komitetu Ortograficznego, por. W. Doroszewski: £¹czne i rozdzielne pisanie wyrazów. Sprawozdania z posiedzeñ
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1935, XXVIII, s. 135.
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Kryzys zosta³ jednak przezwyciê¿ony. W roku 1935, w wyniku porozumienia
z Ministerstwem, Polska Akademia Umiejêtnoci powo³a³a Komitet Ortograficzny, do którego zaprosi³a szereg towarzystw i instytucji, mog¹cych byæ uwa¿anych
za kompetentne w dziedzinie pisania po polsku. Jego przewodnicz¹cym zosta³,
chyba na zasadzie starszeñstwa, profesor Jan Rozwadowski, choæ wzglêdy merytoryczne przemawia³yby raczej za Nitschem, bo on w³anie przej¹³ po £osiu redakcjê Pisowni polskiej, która przez jêzykoznawców polonistów musia³a byæ wtedy traktowana jako wydawnictwo ewoluuj¹ce. Przewodnicz¹cym Nitsch zosta³
dopiero po mierci Rozwadowskiego (14 marca 1935). Komitet, powo³awszy siedem komisji problemowych, analizowa³ poszczególne problemy bardzo wnikliwie.
Czas pracy w Komitecie by³ bardzo intensywny dla Nitscha, a tak¿e dla
wielu innych jego cz³onków, wród których nale¿y wymieniæ Doroszewskiego,
który przewodniczy³ komisji grup wyrazowych i którego analiza problemu pisowni wyra¿eñ przyimkowych sta³a siê podstaw¹ kodyfikacji z roku 1936, oraz
Jod³owskiego, autora zatwierdzonych w roku 1936 zasad interpunkcji. Nitsch
analizowa³ poszczególne problemy, którym poprzednio powiêca³ ju¿ pewn¹
uwagê. Wród artyku³ów og³oszonych nieco wczeniej [tzn. w latach 1932
1936  Z.S.], ale w zwi¹zku z zamierzon¹ reform¹, które wymienia opublikowane jako wynik prac Komitetu wydanie XI Pisowni polskiej, jest piêæ jego prac
autorskich oraz jedna wspó³autorska (z Jod³owskim). A to nie wszystko, bo nie
ma wród nich pracy w tej dziedzinie bardzo wa¿nej, ale opublikowanej w tym¿e roku 1936 nieco póniej, ju¿ po wprowadzeniu nowych przepisów, a powiêconej pisowni wyrazów typu Maria11.
By³a to wed³ug Nitscha najtrudniejsza sprawa ortograficzna12. W koñcu
XIX w. w Krakowie pisano Marya, ale Julia, a w Warszawie Marja i Julja.
Zrazu w roku 1918 przyjêto pisowniê warszawsk¹. Nitsch by³ jej zagorza³ym
przeciwnikiem. Mia³ przeciw niej argumenty przede wszystkim fonetyczne (kryterium fonetyczne by³o wed³ug niego dla pisowni polskiej najwa¿niejsze): narzuca³a ona jednosylabow¹ interpretacjê g³osow¹ napisów typu TjA. Przeciw
niej przemawia³y nie tylko wzglêdy historyczne, ale i wariantywnoæ wymowy jemu wspó³czesnej (i dzi jeszcze mo¿na powiedzieæ [Maryja], z czym
nie k³óci siê ani napis Marya, ani Maria). S³awny jest przytaczany przez niego
przyk³ad trzynastozg³oskowca z Pana Tadeusza, który mo¿emy [musimy
 Z.S.] czytaæ:
Gerañjum, lewkonia, astry i fijo³ki
11 K. Nitsch: Reforma ortografii (przedstawiona na typie Maria). Przegl¹d Wspó³czesny
1936, LIX, s. 263276; przedruk K. Nitsch: Wybór pism polonistycznych. T. I. Wroc³aw 1954,
s. 136146.
12 K. Nitsch: Najtrudniejsza sprawa ortograficzna (typ Maria). Jêzyk Polski 1936, XXI,
z. 1 s. 1924.
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albo te¿
Geranijum, lewkoñja, astry i fijo³ki13.

W tym wypadku Komitet przyj¹³ rozstrzygniêcie, które Nitsch móg³ zaakceptowaæ  i mamy do dzi najwa¿niejsz¹ grupê niejednoznacznych napisów:
gdy napis mo¿e byæ odczytany na dwa sposoby (a trudnoæ ortograficzna przenios³a siê do przypadków zale¿nych: kiedy Ti, a kiedy Tii). Ostatecznie w roku
1936 Komitet ukoñczy³ prace zasadnicze, a 24 czerwca tego roku przepisy
zosta³y zatwierdzone przez Ministerstwo WRiOP. Swoj¹ przedmowê do broszury publikuj¹cej ich tekst, datowan¹ 30 czerwca 1936, Nitsch zakoñczy³ zdaniem:
Oby [reforma ortograficzna] przetrwa³a choæby kilka pokoleñ (s. 12). Oczywicie podporz¹dkowa³ siê wiêkszoci.
W wyniku dyskusji i ogólnego rozwoju sytuacji dosz³o do jeszcze jednego
wa¿nego i po¿ytecznego kroku: odró¿niono dwa typy wydawnictwa  oficjalne
przepisy uchwalone przez cia³o naukowe i jego autorytetem firmowane oraz
podrêcznikowe opracowanie tych przepisów dokonane przez konkretnego autora
i wydane na jego odpowiedzialnoæ.
Trzeba tu powiedzieæ, ¿e oko³o roku 1930 sytuacja by³a rzeczywicie k³opotliwa. 30 listopada 1928 r. zmar³ Jan £o, który figurowa³ jako autor na karcie
tytu³owej omiu pierwszych wydañ Pisowni polskiej. Potrzeba wydania nastêpnego i zmienionego by³a dla w³adz PAU oczywista. I có¿ robiæ z autorem?
Choæ niepodpisany jako autor, móg³ Nitsch uchodziæ za autora czêci wstêpnej do IX i X wydania Pisowni polskiej, on bowiem nada³ im zasadniczy kszta³t,
wzi¹wszy za podstawê tekst £osia z poprzednich wydañ. I on osobicie bra³ za te
przepisy odpowiedzialnoæ  dowodem tego s¹ cytowane wy¿ej jego wypowiedzi. Inaczej by³o z wydaniem XI. Nitsch kierowa³ Komitetem i nada³ przepisom
kszta³t redakcyjny, jednak wiele istotnych fragmentów przepisów by³o autorstwa
innych osób. Istotnie, by³y one dzie³em zbiorowym. Przewodnicz¹cy Komitetu
odnotowa³ jako rzecz godn¹ uwagi, ¿e Komitet mia³ poczucie wa¿noci spo³ecznej swego dzia³ania i zobowi¹za³ siê do bezwzglêdnego popierania uchwalonych
przepisów14.
Autorski podrêcznik wyda³ Nitsch niemal równolegle, notabene pod identycznym tytu³em Pisownia polska i z niemal identycznym podtytu³em Przepisy
 S³ownik (oficjalne wydanie XI mia³o: Przepisy  S³owniczek), co mog³o byæ
myl¹ce. Mia³o ono notê wed³ug uchwa³ Komitetu Ortograficznego Polskiej
Akademii Umiejêtnoci z roku 1936, ale nie by³o przez to cia³o firmowane. We
wstêpie autor, przytoczywszy na pocz¹tku dane bibliograficzne wydania XI,
13 K. Nitsch: Z ortograficznych wspomnieñ o ludziach. Jêzyk Polski 1956, XXXVI, z. 1,
s. 77; przedruk K. Nitsch: Ze wspomnieñ jêzykoznawcy. Warszawa 1960, s. 157.
14 K. Nitsch: Reforma ortografii
s. 146.
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pisze: Niniejsze opracowanie ró¿ni siê od tamtego, »oficjalnego«, ju¿ zewnêtrznie znacznie wiêkszymi rozmiarami. Bo chocia¿ i tam, tj. w samych uchwa³ach
Komitetu, wykroczono tu i ówdzie  z koniecznoci  poza zagadnienia czysto
ortograficzne, to tu dzieje siê to czêciej (o czym jeszcze ni¿ej), w zasadzie
zgodnie z ¿¹daniami publicznoci, nie mog¹cej zawsze cile rozgraniczyæ ortografii od ortoepii czy nawet gramatyki i chc¹cej tu mieæ jak najwiêcej pouczeñ. Po
wtóre, daje siê tu czasem bli¿sze wyjanienia. Wreszcie, o wiele, bo blisko 4 razy
obszerniejszy jest s³ownik, zawieraj¹cy nie tylko znacznie wiêcej wyrazów pochodnych i technicznych (w czym zreszt¹ nie mo¿na iæ za daleko), ale te¿ stale te
najwa¿niejsze formy fleksyjne, co do których mog¹ zachodziæ w¹tpliwoci15.
Przygotowanie podrêcznika by³o spraw¹ pal¹c¹. Jak wynika z materia³ów,
Komitet musia³ dzia³aæ szybko (maj¹c ca³y czas wiadomoæ, ¿e nie mo¿e tu
wpaæ w przesadê) pod presj¹ Ministerstwa, które chcia³o mieæ wyrane przepisy ortograficzne na nowy rok szkolny, tj. 1 wrzenia 1936 r. Na ten dzieñ powinny te¿ byæ gotowe podrêczniki i materia³y pomocnicze. wiadomoæ tego mia³
i przewodnicz¹cy Komitetu, i jego cz³onkowie. W nowym roku szkolnym ukaza³y siê jeszcze konkurencyjne podrêczniki Bronis³awa Wieczorkiewicza (1904
1974), a przede wszystkim Stanis³awa Jod³owskiego i Witolda Taszyckiego
(18981979), które wkrótce zyska³y ogromn¹ popularnoæ, a w latach powojennych sta³y siê podstawow¹ wyk³adni¹ przepisów ortograficznych.
Pisownia uchwalona przez Komitet Ortograficzny PAU i rozpowszechniona
w podrêcznikach i s³ownikach (bo przez lat z gór¹ 70 opracowano s³owników
masê) na pewno nie jest doskona³a. Ma swoje mankamenty, ma te¿ punkty
niedookrelone. A jednak pos³ugujemy siê zasadami, które  z trudem wypracowali ludzie z pokolenia naszych dziadów. Wród nich czo³owe miejsce zajmowa³ Kazimierz Nitsch.

15 K. Nitsch: Pisownia polska. Przepisy  s³ownik. Ksi¹¿nica  Atlas. LwówWarszawa
[1936], s. 5.
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Profesor Kazimierz Nitsch  ojciec polskiej dialektologii  bada³ gwary
by³ych Prus Wschodnich po raz pierwszy w czasie pobytu na tych terenach
w czerwcu 1906 r. Podczas tej podró¿y zebra³ materia³, który pozwoli³ mu na
przedstawienie najwa¿niejszych cech tych gwar. Drugi pobyt na Warmii i Mazurach, tym razem tylko tygodniowy, w lipcu 1931 r., jak sam pisze, przyczyni³ siê
do ostatecznego ujêcia tego zagadnienia.
Zespó³ gwar warmiñsko-mazurskich  to drugi, pó³nocnopolski  po gwarach by³ych Prus Zachodnich  obszar zbadany przez Profesora. Tu koniecznie
nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e na pocz¹tku XX w. wiedza o dialektach polskich,
którymi w codziennej komunikacji pos³ugiwa³o siê wówczas a¿ 80% spo³eczeñstwa, by³a nik³a. To dopiero w³anie dziêki badaniom przeprowadzonym przez
K. Nitscha, obejmuj¹cym wszystkie gwary na etnicznie polskim terytorium, polska dialektologia zosta³a ca³ociowo opracowana i to od razu na najwy¿szym
poziomie.
Monografia Dialekty jêzyka polskiego, wydana w 1915 r. stanowi do dzi
Bibliê ka¿dego dialektologa w Polsce.
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Dialektom Warmii i Mazur powiêci³ Profesor cztery ró¿ne pod wzglêdem
objêtoci artyku³y, a kompendium z 1915 r. równie¿ zawiera syntetycznie zarysowany stan jêzyka polskiego w omawianym regionie1.
Najbardziej szczegó³owo, choæ najmniej przejrzycie i bez po³o¿enia nacisku na rozró¿nienie cech bardziej i mniej dla opisu tych gwar istotnych, zawiera
wydana w 1907 r. praca Dialekty polskie Prus Wschodnich2. W tym samym roku
opublikowa³ Profesor Charakterystykê dialektów polskich w Prusiech Wschodnich3, tj. w³aciw¹ syntezê materia³u przedstawionego w pierwszej z wymienionych publikacji.
W roku 1932, a wiêc ju¿ po uzupe³niaj¹cym pobycie na Warmii i Mazurach,
a co wa¿niejsze  po zebraniu materia³u gwarowego z ca³ej Polski  przedstawi³
Jêzyk polski w Prusiech Wschodnich4, a w koñcu  dla S³ownika geograficznego
Pañstwa Polskiego  K. Nitsch opracowa³ Jêzyk polski Pomorza i Prus Wschodnich5. ledz¹c kolejne wy¿ej wymienione prace, widaæ ewolucjê pogl¹dów autora dotycz¹c¹ podzia³ów miêdzy poszczególnymi odmianami tych dialektów oraz
 co bardziej zwraca uwagê  oceny wp³ywów gwar s¹siaduj¹cych oraz procesów migracyjnych, które doprowadzi³y do opisywanego ugrupowania gwar warmiñsko-mazurskich.
Postaram siê omówiæ te najwa¿niejsze cechy, które zosta³y przez Profesora
uwzglêdnione w wymienionych pracach, a w dalszej kolejnoci spróbujê przedstawiæ pogl¹dy Profesora na kierunki, z jakich odbywa³a siê migracja ludnoci
polskiej na Warmiê i Mazury, co  jak s¹dzê  cile zwi¹zane by³o z polemik¹
polsko-niemieck¹ dotycz¹c¹ jêzyka i polskoci tych ziem, jaka mia³a miejsce
w okresie miêdzywojnia.
Celem, jaki sobie Autor Dialektów polskich Prus Wschodnich stawia³, by³o:
podaæ ogólny zarys w³aciwoci gwar wschodnio-pruskich (s. 252), a samo
opracowanie zwi¹zane by³o z przygotowaniem zarysu dialektologii polskiej dla
Encyklopedii polskiej zamierzonej przez Akademiê Umiejêtnoci, a czêciowo
i dla rosyjskiej Encyklopedii filologii s³owiañskiej profesora Jagicia (s. 252).
W zwi¹zku z tym, ¿e w roku 1907 nie by³y jeszcze opisane gwary Mazowsza,
1 O pobytach profesora Kazimierza Nitscha na Warmii i Mazurach oraz o jego opracowaniach
gwar tego regionu por. H. Klechówna: Region mazursko-warmiñski w dorobku naukowym Profesora Kazimierza Nitscha. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1958, nr 4 (62), s. 400404.
2 Opublikowane w: Materia³y i Prace Komisji Jêzykowej A.U. 1907, III, s. 297487; przedruk w: K. Nitsch: Wybór pism polonistycznych. T. III: Pisma pomorzoznawcze. Wroc³awKraków
1954, s. 252321 (numery stron wykorzystanych cytatów podajê za przedrukiem prac).
3 Opublikowana w: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1907, XIV, s. 17183;
przedruk: ibidem, s. 345356.
4 Opublikowany w: Prusy Wschodnie  przesz³oæ i teraniejszoæ. Poznañ 1932; przedruk:
ibidem, s. 362369.
5 S³ownik geograficzny Pañstwa Polskiego i ziem historycznie z Polsk¹ zwi¹zanych. T. I. Warszawa 1937, szp. 195202; przedruk: ibidem, s. 357361.
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wystêpuj¹ce na Warmii i Mazurach cechy dialektalne w tym pierwszym ujêciu
porównywane s¹ niejako si³¹ rzeczy tylko z tymi ju¿ znanymi, tj. g³ównie
zachodniopruskimi  tak w terminologii K. Nitscha  a tak¿e z lepiej znanymi
Autorowi pochodz¹cemu z Krakowa cechami Ma³opolski i l¹ska. Brak tu odniesieñ do zespo³u cech mazowieckich, co zostaje uzupe³nione dopiero w opracowaniu z 1932 r.
We wstêpie do tej pierwszej monografii Autor stwierdza: w Prusiech
Wschodnich bez porównania wiêksza jest rozmaitoæ dialektyczna w ich czêci
zachodniej ni¿ we wschodniej, gdzie wielkie czyni¹c w podró¿y skoki, mimo to
minimalne tylko zwykle znajdowa³em ró¿nice, bez porównania mniejsze ni¿ np.
w przewa¿nej czêci l¹ska lub Ma³opolski (s. 252). I dalej: Z natury rzeczy
sz³o mi przede wszystkim o ujêcie wszêdzie systemu g³osowego, w drugim rzêdzie
o zarys odmienni [tj. morfologii  W.S.]; materia³ s³ownikowy zapisywa³em
skrzêtnie, ale tylko, o ile sam siê nastrêcza³, ze sk³adni za mam tylko bardzo
nieliczne lune uwagi (których te¿ osobno nie ujmujê, lecz przy³¹czam do fleksji
lub s³ownika) (s. 253). Zaznacza te¿, ¿e szczególnie w Prusiech Wschodnich
wp³yw jêzyka literackiego jest minimalny (s. 253). Autor zdecydowa³ siê równie¿
na przedstawienie [jêzyka] Prus Wschodnich jako jednej ca³oci, a tylko wówczas, gdy rezultaty zmian jêzykowych s¹ ró¿ne w poszczególnych rejonach tego
regionu, wskazuje na mniejsze ugrupowanie gwarowe. Tym niemniej zwraca uwagê, ¿e wyró¿niaj¹ siê przede wszystkim dwie czêci: Warmia z Ostródzkiem
i Mazury [ ] Szczególnie ciekawa jest granica mowy warmijskiej, zupe³nie identyczna z granic¹ historyczno-administracyjn¹ (s. 254).
I. Najwa¿niejsze cechy fonetyczne, jakie Kazimierz Nitsch opisa³ w zebranym  w ró¿nym czasie  materiale.
W zakresie systemu samog³oskowego zwraca m. in. uwagê na:
1. Wymowê etymologicznego y jak i: ribi, grzibi, czisti6; w 1932 r. pisze
o tym zjawisku jako rdzennie pó³nocnopolskim, mazowiecko-pomorskim
(s. 363).
2. Wymowê kontynuantów dawnych samog³osek d³ugich:
a) ró¿nice w brzmieniu å umo¿liwi³y wydzielenie nastêpuj¹cych subregionów:
 ca³a Warmia i rodkowy pas Mazur, gdzie å jest ró¿ne od a i od o:
práwda, grubá, przy czym im dalej ku wschodowi tym mniej podobne jest å do
o, za a [dawne krótkie] bli¿sze staje siê e, daj¹c dwiêk w rodzaju szerokiego
niemieckiego ä: Warmia  práwda, czasem prawie prowda, wschód  prawdä,
przy czym nie dochodzi do zmieszania kontynuantów *â i ã;
6 Grafia przyk³adów podawana jest za Autorem, symbole dla poszczególnych fonemów
 zgodnie z dzisiejszym zapisem dialektologicznym.
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 Ostródzkie (mniej wiêcej po liniê Grunwald  Stêbark  Mielno  Marózek):
*â > o: provda, bzio³o, koza;
 Nidzickie (po Szczytno i Wielbark): å = a: pravda, carna, ba³a;
 okolice E³ku i Olecka: *â i ã > a, ale tylnojêzykowe k g x ulegaj¹ zmiêkczeniu przed dawnym ã, pozostaj¹c przed dawnym å bez zmiany: d³uga droga,
sucha capAa, matAa ceAa;
.
b) ë i o zachowuj¹ wszêdzie swe brzmienie odrêbne tak od e o, jak i od i/y
u, zgodnie z ca³ymi Prusami Zachodnimi, prócz ziemi che³miñskiej.
3. Wymowê samog³osek nosowych:
.
 literackie Q brzmi wszêdzie jak nosowe o, porednie miêdzy o a u, a wiêc
dómb, dziesónty;
 literackie ê jak nosowe ë: zémby, dziesiéñc, tylko na koñcu wyrazu przy
zatracie nosowoci jak e: pase krowe;
 wymowa ê jak ¹ istnieje jedynie w zachodniej Warmii: zamby, bañde, ja
pandza ta krowa, ale i tam cofa siê powoli na korzyæ wschodniowarmiñskiego
ê; w artykule Jêzyk polski w Prusiech Wschodnich K. Nitsch dodaje: Po ca³ej
Polsce rozsiana jest wymowa ê jak nosowe a [...]: z¹by, g¹sty, ewentualnie
zamby, pianta, raKka, g¹si, jå widz¹ ksiQ¿k¹ (lub widza ksiQ¿ka) trafia siê we
wszystkich g³ównych dialektach polskich: w ma³opolskim, l¹skim, wielkopolskim, kaszubskim i mazurskim, nie dziwi wiêc istnienie jej tak¿e na naszym
obszarze, gdzie wystêpuje w zachodniej i po³udniowej po³owie Warmii po liniê
Sprêców [dzi Sprêcowo], Dywity, Myk [dzi Myki], Klebark, Wyrandy, Purda.
W zwi¹zku z tym jest tu wymowa ka¿dego e przed spó³g³osk¹ nosow¹ jak a,
a wiêc np. ciamno, tam, z bratam (s. 364);
 barwa samog³oski nosowej: stale ginie nosowoæ na koñcu wyrazu: dzieci
idó z matkó po wode i stale wyodrêbnia siê w spó³g³oskê nosow¹ przed zwartymi: zëmb5, dziesiónty, pieñæ; przed szczelinowymi nigdy nie zachowuje siê stan
pierwotny. W szczegó³ach wygl¹da to niejednolicie. [ ] pas po³udniowy
mówi: po³udniowa Warmia æaki, gási, kóka; Niborskie [dzi Nidzickie] æéski,
géi, kóska; Ostródzkie i Lubawskie: æéki, géi, kóka  pó³nocny za: pn.zach. Warmia æajki, gaji, kójka, Malborskie æéjki, géji, kójka (s. 364).
4. Przejcie iW, yW > uW: tylko wówczas, gdy W nale¿y do tej samej g³oski:
buW, uW szy³, puW pi³, uWka chwilka; ale by³a, szy³a, psi³y, si³a; na Warmii
powszechne jest wprawdzie bu³a, psiu³a, robziu³a, ale s¹ to formy analogiczne
do rodzaju mêskiego bu³, pu³.
5. Labializacjê: Warmia i Mazury rodkowe: Wokno, Wojciec, Wucho, Wugór;
w Ostródzkiem, Nidzidzkiem i na Mazurach wschodnich przewa¿a d¹¿noæ do
wymowy oraæ, Olstyn.
6. Przeg³os za- > ze: jepko, Jedåm, Jegoda; zostaje jednak zawsze w: jama,
jasny, jadna; w opracowaniu z 1932 r. Autor dodaje: Pierwotnie ogólnomazowieckie jest przejcie pocz¹tkowego ja- w wiêkszej czêci wyrazów w je- [...].
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Zjawisko to, niegdy w³aciwe ca³emu Mazowszu, dzi ograniczone mniej wiêcej do £om¿yñskiego, a wiêc wystêpuj¹ce te¿ u obu ga³êzi Kurpiów, obejmuje
dok³adnie ca³¹ polsk¹ czêæ dawnych Prus Wschodnich, a wiêc tzw. Mazury,
Warmiê i Ostródzkie, nie siêga za nigdzie dalej na zachód, np. pod I³awê czy
Malborskie.
Podobna zmiana ra- >re- np. rek, poredziæ, reno jest ogólnie pó³nocnopolska (s. 363).
7. Wymowê wyg³osowego -ez: na wschodzie brzmi jak ëz: téj dobréj baby;
.
na zachodzie  uleg³o ci¹gniêciu w i/y: zenaèy (W), moi dobry matki, króvi
krócej.
W zakresie systemu spó³g³oskowego, który dla K. Nitscha ma wiêksze
znaczenie dla okrelenia pochodzenia naszych dialektów (s. 364), Autor zwraca szczególn¹ uwagê na:
¿ b¿, f¿, 1, H > pi, bi, fi
1. Wymowê wargowych spó³g³osek miêkkich: p,
(> i), vi (> i); mñi zachowa³o siê tylko na pocz¹tku wyrazów i po samog³oskach; wymowa tych spó³g³osek jest na ca³ym omawianym terytorium ró¿na:
 na Warmii: pasek, piwo, beda, robiæ, ofera ofiara  w znaczeniu
kompania odpustowa, ale: ilk wilk, oze wiozê, na g³oe na g³owie;
mñasto, mñila  Varñizd, ýñiza ¿mija (na ca³ych Mazurach i w Ostródzkiem
m < mñ ginie we wszystkich pozycjach: ñasto, ñila, kañëñ, Ñelno);
 na wschodzie terytorium (granica: Knis  Kosewo  Lipowo  Ruciane)
> p-, b/;
 zwi¹zan¹ z tym zjawiskiem tward¹ wymowê f < 1: fat, fynia, któr¹
uwa¿a za nawi¹zanie do Prus Zachodnich [tymczasem dzi wiemy, ¿e jest to
mazowizm].
2. Wymowê spó³g³osek szumi¹cych:
 jedynie Warmia rozró¿nia wszystkie trzy szeregi (choæ z wyj¹tkiem krañców wschodnich i zachodnich);
 w Ostródzkiem (po Grywa³d, Stembork, Tyrnawê, Lutek, Mierki) wystêpuje wymowa T, `, n, u, (przejciu w T, `, ulegaj¹ równie¿ te pochodz¹ce z roz³o¿enia wargowych miêkkich: pTes, b`oWi);
 zlanie siê szeregu szumi¹cego w sycz¹cym, znane jako mazurzenie, jest
powszechnie znan¹ w³aciwoci¹ Mazowsza pruskiego, np.: syja, zyto, krzyz,
cytåm, jezdze. Jak pisze K. Nitsch: Wyraz Mazur jest wieloznaczny. cile
bior¹c, jest to równoznacznik Mazowszanina, czyli mieszkañca Mazowsza,
oczywicie ca³ego Mazowsza, tak polskiego, jak i pruskiego. Ale w b. zaborze
pruskim wytworzy³o siê dla Mazura inne znaczenie: po polsku mówi¹cego
ewangelika, czyli w obrêbie dzisiejszych Prus Wschodnich, Polaka nie z Powila i nie z Warmii [...] Ostatnie mazurskie miejscowoci le¿¹ wzd³u¿ po³udniowej
granicy powiatu ostródzkiego: s¹ to Kurki, Mar¹zek [dzi Marózek], Waplewo,

242

Wanda Szulowska

Sitno, D¹brówno. [...] Ten niemazurz¹cy powiat ostródzki stanowi jêzykowe
przejcie od dialektu warmijskiego do lubawskiego (s. 364).
3. Wymowê ø: na Mazurach wszêdzie zachowuje brzmienie pierwotne  tu
lezy grzyb i susy siê, przesed; na Warmii nieraz przechodzi w  : g¿yb le¿y,
pszeszed.
4. Wymowê po³¹czeñ Ae, )e, Ai, )i, tj. spó³g³osek tylnojêzykowych k, g
i samog³osek przednich: na zachodzie nie jest ustabilizowana i mo¿e brzmieæ
zarówno ³okeæ i ³okieæ; wschodnia po³owa ma we wszystkich po³¹czeniach
brzmienie miêkkie: d³ugie, suchie, ogiéñ, giémba, suchi, dachi, 1. os. l. p. mogie,
rënkie; nawet przed a: séroká drogia.
5. W zwi¹zku z czêsto tward¹ wymow¹ ñ w okolicach szczególnie nara¿onych na wp³ywy niemieckie  w pó³nocnej czêci Warmii polskiej, a jeszcze
wiêcej w miastach (zw³aszcza warmijskich, jak Biskupiec i Watembork [dzi
Barczewo], ale te¿ i w niektórych mazurskich, np. Szczytnie, Dzia³dowie) ka¿de
ñ > n: kón, vén, studná, od négo, kanén, ziémna, mnasto, mna³ (w Szczytnie
ziéna, nasto, na³) (s. 349350).
6. Na Warmii i w rodk. Mazurach spotyka siê stare po³¹czenie l ñ, np.
laz³a,  ñém, [...], gdy zreszt¹ w Pr. Wsch. panuje nowszy typ: zlaz³a, z ñém
(s. 350).

(

(

II. Najwa¿niejsze cechy morfologiczne
W zakresie fleksji na omawianym terenie koñcówka dawnej liczby podwójnej -ta zachowana jest w 2 os. l. mn: robita, cota nieli, za formy z koñcówk¹
-æe: co robicie u¿ywane s¹ zazwyczaj  jako formy grzecznociowe  w odniesieniu do starszych osób.
W przypadku dwóch innych form mamy do czynienia z ró¿nicami morfologicznymi uwarunkowanymi przyczynami fonetycznymi:
 koñcówka narz. l. mn. W formie -my obejmuje Ostródzkie, Warmiê i Nidzickie: ch³opamy, ludziamy, za w formie -Hi > ni  Mazury rodkowe
i wschodnie: ludziami, koniami;
 koñcówka -ou w cel. l. p.: ojcoziu, kowáloziu cechuje Warmiê p³n.-wsch.
oraz Mazury (gdzie nieraz brzmi -oju: konioju); Ostródzkie i Warmia p³d.-zach.
ma koñc. -ozi: ch³opozi.
Poza omówieniem najwa¿niejszych cech fonetycznych i morfologicznych
opis Dialektów polskich Prus Wschodnich zawiera tak¿e kilka tekstów przedstawiaj¹cych te gwary i to zarówno teksty zapisane przez samego Kazimierza Nitscha, jak i listy rodowitych Mazurów oraz s³ownik, w którym znajduje siê ponad
500 wyrazów has³owych, a przytoczonych leksemów jest znacznie wiêcej, gdy¿
czêsto sam wyraz has³owy ilustrowany jest w szerszym kontekcie, np.: velbovaæ  velbunek; tedi ovedi lub tedi vedi (s. 318); zat: v zad ñe pøised ñigdi
Wierzbowo; ,ce¾i v zat odebraæ Zawady  znów, z powrotem (s. 319).
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Stopieñ germanizacji leksyki  w opracowaniu z 1907 r.  uzna³ Profesor za
bardzo wysoki. Pisa³ m.in.: Nad tym gronym dla jêzyka wp³ywem, sprawiaj¹cym, ¿e czasem ca³e niemal zdanie sk³ada siê z wyrazów niemieckich o polskich
koñcówkach, nie chcê siê tu rozwodziæ (s. 352). Ale w roku 1932 Jego s¹d
o s³ownictwie nieco z³agodnia³. Pisa³ wówczas: Zasób wyrazów jest w swej
podstawie wszêdzie zasadniczo polski. Z pierwotnej ludnoci pruskiej pozosta³y
zaledwie jednostkowe lady, np. kadyk ja³owiec = litew. kadagy~s (to samo
zapo¿yczenie w dialektach niemieckich), jeglijå jod³a z g dlatego, ¿e po litewsku jest e~glë; ale oba te wyrazy znane s¹ i na pó³nocy polskiego Mazowsza. [...]
Wp³yw niemiecki jest oczywicie wszêdzie silny, co w zakresie technicznym jest
zupe³nie zrozumia³e. Ale przyznaæ trzeba, ¿e niemieckie wyrazy wdzieraj¹ siê
i w zakresy, gdzie na pewno istnia³y, po czêci jeszcze istniej¹, wyrazy polskie;
tu nale¿¹: lepa warga, pylcek grzyb, bón bób itp. Nie brak oczywicie
i ciekawszych, nieraz bardzo starych wyrazów polskich, np. sneka lub sniéka
synowa, kciéæ kwitn¹æ, ostrów wy¿sze miejsce wród mokrej ³¹ki, z nåroku umylnie. Na ogó³ s³ownictwo jest albo ogólnie pó³nocno-polskie, np. kur
kogut, w Niborskiem [dzi Nidzickie] psiejak, albo mazowieckie, np. puszczån
lub pocian cieñ od przedmiotu, a ciegiêd miejsce cieniste; zarola, chaber
(nawet Malborskie nie ma pomorsko-wielkopolskiego modråka) (s. 366).
Praca ta zawiera równie¿ s³owniczek nazw miejscowych w brzmieniu cile tamtejszym (s. 319), w sk³ad którego wchodz¹ 54 nazwy, które w ksi¹¿ce
W. Kêtrzyñskiego Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi (Lwów 1879) maj¹ formê pod jakimkolwiek wzglêdem odmienn¹ lub niejasn¹ (s. 319), m.in.: Barkweda  Barkfyda7 [Samborowo]; Browiny  Broini [Browina]; Gietrzwa³d  GytrfåWd;
Mierki  Ñyrki; Mi³om³ynek  MñiWomWinek lub MWinomWinek; Naglady
 Någladi; Olsztyn  Wolstin.
Omówione wy¿ej cechy dialektalne, widoczne równie¿ w wymowie gwarowej nazw miejscowych, umo¿liwi³y podzia³ jêzyka tego regionu na mniejsze
zespo³y dialektalne (vide mapa). Ró¿nicê miêdzy gwarami Warmii i Mazur mo¿na zauwa¿yæ naj³atwiej, poniewa¿ tu najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ jest mazurzenie (Mazury) lub jego brak (Warmia), za nie mazurz¹cy powiat ostródzki
stanowi jêzykowe przejcie od dialektu warmijskiego do lubawskiego (s. 365).
Je¿eli wemiemy pod uwagê takie cechy, jak ró¿ne spiranty po wargowych
miêkkich, ró¿n¹ wymowê grup ke, Ae oraz ró¿ny stopieñ kontrakcji w wyg³osie
przys³ówków -ez, to wówczas ca³y omawiany region mo¿na podzieliæ na czêæ
wschodni¹, gdzie: p¿ >-, zawsze miêkka wymowa Ae oraz -ez >-ëz, oraz czêæ
zachodni¹, gdzie: p¿ > p, oboczna wymowa grup Ae || ke i -ez > -i/y.
7 Podajê tylko nazwê oficjaln¹ i jej postaæ gwarow¹ (kursyw¹) oraz  w nawiasie kwadratowym  nazwê dzisiejsz¹.
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Wykonano na podstawie „Dokładnego przedruku mapy wydanej w r. 1937”, zamieszczonego w: Kazimierz Nitsch, Wybór pism
polonistycznych, t. III, Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, 1954

W koñcu  uwzglêdniaj¹c trzy stare w³aciwoci polskie nieistniej¹ce ani na
wschodzie, ani na zachodzie omawianego regionu, tj. ró¿nice w wymowie kontynuantów dawnego å, wymowê protetyczn¹ i dawny typ po³¹czeñ l-, ñ mo¿emy stwierdziæ, ¿e Warmia ³¹czy siê ze rodkowymi Mazurami.
W roku 1907 Kazimierz Nitsch  jeszcze przed zbadaniem dialektów mazowieckich  na podstawie wiedzy o cechach zachodnio- i wschodniopruskich
(póniej przez tego¿ Badacza zwanych cechami Pomorza i Prus Wschodnich)
stwierdza³: Fakt ten dowodzi, ¿e biskupi warmijscy i Krzy¿acy nie z jednych
stron sprowadzali kolonistów (s. 254).
Jednoczenie zastanawiaj¹c siê, sk¹d ludnoæ warmijska przysz³a  wskazuje
na ziemiê che³miñsk¹, wymieniaj¹c piêæ, wspólnych dla obu ziem cech. Wzi¹³
wówczas pod uwagê: wymowê å, brak dyftongicznej wymowy o, <, nisk¹ wymowê ê jako ¹, labializacjê oraz wymowê typu fat wiat. Tymczasem te trzy
ostatnie zjawiska jêzykowe mo¿na ³¹czyæ z Mazowszem. Dopiero w 1932 r. pisa³:
geneza dialektów warmijskich i ostródzkiego jest w zasadzie jasna. Wraz z dialektem lubawskim jest to grupa powsta³a przez zmieszanie siê mowy mazowieckiej z mow¹ zachodnio-polsk¹, prawdopodobnie kujawsko-dobrzyñsko-che³miñsk¹. Idzie tylko o to, który z tych sk³adników jest dawniejszy i silniejszy (s. 367).
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I dalej: Nawet niew¹tpliwie silne wp³ywy mazowieckie  z których najwa¿niejsze, konsekwentnie przeprowadzone s¹: @ > p, za- > ze- nie zdo³a³y zniszczyæ
pierwotnie zachodnio-polskiego charakteru mowy warmijskiej, zw³aszcza zachodniej, przykry³y j¹ tylko doæ silnie mazowieckim pokostem (s. 368).
Odnonie gwar mazurskich Profesor podsumowuje: Co do Mazurów, oczywicie bez Ostródzkiego, rzecz jest jasna przynajmniej w ogólnych zarysach.
Mowa ich jest w ca³oci mazowiecka. Pochodz¹ oni niew¹tpliwie z bli¿szego,
starego Mazowsza, zupe³nie tak samo, jak stamt¹d pochodz¹ mieszkañcy Pó³nocnej czêci Mazowsza polskiego. Dwie cechy ³¹cz¹ ca³e Mazowsze pruskie
z pó³nocno-wschodni¹ czêci¹ polskiego: wymowa za- > ze- i zanik wargowoci
w miêkkim 1 (ara wiara, scåú szczaw) (s. 367).
Jako ostateczn¹ konkluzjê odnosz¹c¹ siê do rozwa¿añ o kierunkach osiedlenia, jaka wynika z analizy zjawisk jêzykowych terenów by³ych Prus Wschodnich, czyli  z grubsza bior¹c  dzisiejszego województwa warmiñsko-mazurskiego, mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹c¹ uwagê Kazimierza Nitscha: Ogólny obraz
historii polszczyzny w dzisiejszych Prusiech Wschodnich by³by taki. Najdawniejsz¹ czêci¹ ludnoci polskiej byliby tu Warmiacy i Ostródzianie, których
pierwsze warstwy pochodz¹ na pewno z zachodu, jêzykowo s¹dz¹c, g³ównie
z ziemi dobrzyñsko-che³miñskiej. Warmia na pewno by³a polska przed rokiem
1446. Po tej dacie wp³yw mazurski na Ostródzkie by³ bardzo ³atwy: popiera³a go
wspólnoæ polityczna, a potem i wyznaniowa, na Warmiê trudny (s. 368).
Na koniec warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e wyniki badañ przeprowadzonych
przez Profesora Kazimierza Nitscha na pocz¹tku ubieg³ego stulecia na terenie
by³ych Prus Wschodnich (obecnie Warmii i Mazur) s¹ do dzi podstaw¹ naszej
wiedzy o tych dialektach. Badania przeprowadzone w latach 50. XX w. poszerzy³y
nasz¹ wiedzê g³ównie o leksyce tego regionu (na tego typu badania Profesor
mia³ za ma³o czasu)  co wa¿ne  ¿adne z Jego spostrze¿eñ nie uleg³o zakwestionowaniu przez póniejszych badaczy.
Summary
The author focuses on the most important phonetic phenomena related to the vocalic and
consonantal system and on lexical phenomena, including the influence of the German language
and the Old Prussian language described by professor K. Nitsch in the early 20th century in his
works on the vernaculars of the then East Prussia. Attention has been drawn to the crystallisation
of the professors views regarding the relationship between the language and the colonisation of
those lands since the 14th century, and to the evidence of the Polish origin of the vernaculars of
todays Warmia and Masuria. Consecutive colonisation waves from Dobrzyñ and Che³mno regions
and from northern Mazovia, coupled with changing conditions and political boundaries, have led
to the formation of contemporary dialectal subgroups in the area: non-masurianising LubawaWarmia vernaculars and masurianising Mazovian vernaculars.
(t³umaczy³a: Wies³awa £ukasik)
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Uczucia wyra¿ane za pomoc¹ jêzyka cia³a
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Feelings expressed via body language in folk songs
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The article concerns gestures, mimics and behaviours presented in folk songs in the
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Na wstêpie artyku³u chcia³abym zaznaczyæ, ¿e jestem przedstawicielk¹ pracowni S³ownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Instytutu Jêzyka Polskiego
PAN, której pracownicy czuj¹ zwi¹zek z prof. Nitschem, pamiêtaj¹c o jego
badaniach na terenie Warmii i Mazur. W wieku 32 lat odby³ on podró¿ dialektologiczn¹ po tym terenie, co zaowocowa³o wydaniem kilku opracowañ: Dialekty
polskie Prus Zachodnich (1907), Dialekty polskie Prus Wschodnich (1907),
Charakterystyka dialektów polskich w Prusiech Wschodnich (1907), Jêzyk polski Pomorza i Prus Wschodnich (1937) (za: Nitsch 1954).
W krêgu zainteresowañ Kazimierza Nitscha znajdowa³ siê jêzyk polski,
a przede wszystkim jego dialekty i odmiany regionalne. Folklor raczej nie by³
przedmiotem jego studiów, aczkolwiek jest pewien wyj¹tek. Otó¿ Nitsch szczególn¹ uwagê zwróci³ na pieni z Warmii zebrane i opracowane przez Augustyna
Steffena, do których napisa³ wstêp (pieni zosta³y równie¿ opatrzone wstêpem
Jana Stanis³awa Bystronia). Z tekstu wstêpu wynika, ¿e podczas opracowywania
zbiorów pieni s³u¿y³ tak¿e rad¹ i pomoc¹ Steffenowi jako dialektolog, wprowadzaj¹c go w umiejêtnoci fonetyczne (Nitsch 1931, s. XI). Wywnioskowaæ
mo¿na, ¿e to fonetyka najbardziej go zainteresowa³a w pieniach warmiñskich:
Je¿eli za idzie o mowê pewnej warstwy jako ca³oci, to wa¿niejsza od s³ownictwa jest t. zw. gramatyka, w jej obrêbie za mniej sk³adnia, bardziej od niej
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formy odmienne, najbardziej g³osownia (Nitsch 1931, s. IX). Dlatego te¿ poczyni³ kilka cennych uwag na temat wymowy ró¿nych g³osek przez Warmiaków,
które u³atwi³yby odbiorcy lekturê tych¿e pieni.
Przedmiotem analizy w tym artykule bêd¹ gesty s³u¿¹ce wyra¿aniu uczuæ
w pieniach ludowych z nastêpuj¹cych tomów: Mazury Pruskie Oskara Kolberga,
Polskie pieni ludowe z Warmii Augustyna Steffena oraz Warmia i Mazury cz. 15
pod redakcj¹ Ludwika Bielawskiego. Gesty, zachowania, mimika s¹ ³¹czone z danymi uczuciami na mocy konwencji, ale czêsto maj¹ tak¿e swoje oparcie w badaniach psychologicznych i fizjologicznych, np. poczerwienieæ z gniewu. Dodatkowo mog¹ stanowiæ instancjê odwo³awcz¹ w razie trudnoci interpretacyjnych
(Antas 1996, s. 71). Rozpoznanie stanu emocjonalnego b¹d uczucia nie powinno
stwarzaæ problemu ludziom pochodz¹cym z tego samego krêgu kulturowego, poniewa¿, jak pisze Antoni Kêpiñski (1977, s. 17): w percepcji cudzego stanu
psychicznego [...] odgrywa rolê percepcja w³asnej reakcji emocjonalnej, która na
zasadzie zwierciad³a odbija stan emocjonalny drugiej osoby.
Jêzyk cia³a by³ przedmiotem obserwacji ludzi od najdawniejszych czasów,
co znalaz³o odbicie we frazeologii czy przys³owiach (por. zacieraæ rêce w nadziei na co; Deszcz ranny, p³acz dziecka i ¿o³nierza kochanie nied³ugo trwaj¹).
Wartoæ gestów dostrzegano ju¿ w antyku, retoryka staro¿ytna wyró¿nia³a jako
niezbêdn¹ czêæ przemowy actio, czyli prezentacjê mowy, na któr¹ sk³ada³y siê
m.in. gesty i zachowania niezbêdne przy jej wyg³aszaniu (Traciewicz 2001).
Systemy gestyczne zainteresowa³y naukowców w XVIII w., kiedy to przypisano
im funkcjê reprezentowania stanów wewnêtrznych cz³owieka (Brocki 1996a,
s. 3). Wtedy to psychologizm uzna³ gest za zewnêtrzn¹ i przypadkow¹ (tzn. nie
intencjonaln¹) pow³okê dla emocji (Brocki 1996a, s. 3). Za pomoc¹ gestów,
mimiki, pozycji cia³a, ubioru, dystansu fizycznego, jak i kontaktu wzrokowego
odbywa siê komunikowanie niewerbalne, które mo¿e zaprzeczaæ, os³abiaæ b¹d
wzmacniaæ przekaz werbalny, odnosi siê do stosunku istniej¹cego miêdzy
nadawc¹ a odbiorc¹. Polega na wymianie informacji bez u¿ycia s³owa (DobekOstrowska 1998, s. 15). Istniej¹ rozbie¿noci w kwestii uniwersalnoci komunikowania niewerbalnego, z jednej strony uwa¿a siê, ¿e ka¿da wspólnota jêzykowo-terytorialno-kulturowa ma w³asny zespó³ skonwencjonalizowanych znaków
gestyczno-mimicznych, które cechuj¹ siê cile okrelon¹ form¹, znaczeniem
i zakresem u¿ycia. [...] Znaki te mog¹ wyra¿aæ stosunek emocjonalny nadawcy
do przekazywanych treci albo wywo³ywaæ okrelone reakcje odbiorcy (Jarz¹bek 2002, s. 5). Z drugiej  przytacza siê opiniê Ericha Fromma uwa¿aj¹cego
pewne gesty za wspólne dla ludzkoci bez wzglêdu na rasê, kulturê czy narodowoæ (za: Krawczyk 1983). Za wrodzone Krystyna Jarz¹bek (1994, s. 8) uznaje
np. pionowe bruzdy na czole jako objaw gniewu czy umiech jako objaw radoci, zadowolenia. Funkcjonowanie komunikatów niewerbalnych w spo³eczeñstwie nie jest jednolite  gest lub wyraz twarzy jako znak mo¿e wystêpowaæ
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samoistnie (komunikacja bezdwiêczna), mo¿e towarzyszyæ wypowiedzi, wreszcie jego jêzykowy przek³ad mo¿e staæ siê nowym elementem zasobu leksykalnego (Krawczyk 1983, s. 138). Poprzez gesty zarówno wiadome, jak i niewiadome, komunikowane s¹ informacje o uczuciach, intencjach, postawach,
czasami nawet wbrew woli nadawcy (Traciewicz 2001, s. 79).
W analizowanych pieniach, obok leksemów nazywaj¹cych uczucia (np. mi³oæ, gniew, smutek), pojawiaj¹ siê tak¿e leksemy nazywaj¹ce objawy uczuæ. W takich przypadkach najczêciej zostaje zwerbalizowane uczucie bêd¹ce przyczyn¹
objawów lub z kontekstu mo¿na wywnioskowaæ, jaka jest przyczyna danego objawu (por. Jêdrzejko, Nowakowska-Kempna 1985, s. 84). W referacie rozwa¿ane
bêd¹ komunikaty niewerbalne charakterystyczne dla poszczególnych uczuæ, a mianowicie radoci, mi³oci, wzruszenia, smutku, strachu, z³oci i pogardy.
RADOÆ
Wyrazem twarzy kojarzonym niew¹tpliwie z radoci¹ jest umiech, który wystêpuje samodzielnie albo towarzyszy stosownym w danej sytuacji wypowiedziom (Jarz¹bek 1994: 152). Jêzykowo oddaj¹ to takie leksemy, jak:
 miaæ siê:

Czorno kokosz psieje,
Kowolka sia nieje
Kowoliki kujó,
Panny wyskakujó
(Stef II, s. 116)

 miaæ siê (do kogo):

Mi³y <wiatrek> wieje,
ciep³e s³onko grzeje,
a dziewczynka w okieneczku
do ch³opca siê mieje
(K 202)

 umiechaæ siê:

a piynkno-æ tu pora ludzi,
co za tym sto³ym sedzi.
Sedzó uoni, sédzo,
na sie spoglundajo,
a co na sie uockiym spojrzó,
to sie umiychajó
(K 83)
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 umiechn¹æ siê:

a jo w szczynciu mojym tilkom sie umiychno³
(WM III, s. 114)

 rozemiaæ siê:

usiade sie kole ciebzie,
to ja myle, zem jest w niebzie, [...]
Dziywcyna sie rozemna³a, [...]
i Jasiecka ukocha³a
(WM III, s. 206)
dziewczyna sie roznia³a,
jedzie Jasieczek mój najmilejszy,
którnygo wyglunda(³a)
(WM I, s. 260)

 mieæ miech:

anieli miech tam nieli
(WM V, s. 108)

Dwiêkowym znakiem radoci mo¿e byæ te¿ gwizdanie, tu zestawione ze
skakaniem, czyli ruchem do góry, oznaczaj¹cym co pozytywnego, dodatniego
(por. Nowakowska-Kempna 1995, s. 135143):
Oj, jidzie z góry, gzizdo i skocze [...]
Nie p³acz, dziewczyno, jid matce poziedz,
co na niedziela psierszo zapoziedz
(WM II, s. 75)
I zlaz³a z sopy, idzie a p³ace,
a mój najmilsy gzizda i skace
(WM III, s. 45)

oraz

Bêdzie Zosia p³akaæ,
bêdzie smêtku wiele,
a my bêdziem skakaæ,
jak bêdzie wesele
(K 578)
Ona siedzi na sto³usku i zewnie p³ace,
a on chodzi po izdebce i tylko skace.
Wsad cepecek na swe uski,
wsyj zalotki w róg poduski,
najmilsa moja
(WM I, s. 255)
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A ja bynde po komorze
od radoci skakaæ
(WM I, s. 217)

MI£OÆ
Mi³oæ objawia siê na wiele sposobów, inaczej w przypadku kobiety i mê¿czyzny, a inaczej w relacji rodzice  dziecko. Tylko takie rodzaje mi³oci znajduj¹
odzwierciedlenie w zebranym materiale, chocia¿ oczywiste jest, ¿e nie wyczerpuj¹ one repertuaru relacji mi³osnych. Pieni daj¹ ubogi zestaw objawów uczucia mi³oci, w zamian prezentuj¹c liczne s³ownictwo nazywaj¹ce mi³oæ, np.
mi³owaæ, ulubiæ, kochaæ itp. Zewnêtrznymi oznakami mi³oci s¹ zachowania
wyra¿ane nastêpuj¹cymi czasownikami:
 przytuliæ siê (do kogo):
Do kogo¿ ja sie przytuliæ mám,
ojca i matki juz ja ni mam.
Przytulê ja siê do Janecka,
to jest mój ojciec i matecka.
Przytulê ja siê do dziewcyny,
tak jak orzech do lescyny
(K 127)

 ciskaæ (kogo):

ciska³a go mocno z goruncy mni³oci
(WM II, s. 129)

 wzi¹æ (kogo) za rêkê:

wziu³ jó za rynke z mni³oci
(WM II, s. 115)

WZRUSZENIE
Wzruszenie to stan psychiczny tego, kto doznaje uczuæ tkliwoci, czu³oci,
rozrzewnienia (SJPDor X, S. 380). Sytuacja lubu dwojga kochaj¹cych siê
ludzi w poni¿szym cytacie sugeruje, ¿e wzruszenie ³¹czy siê z radoci¹ doznawan¹ w trakcie tego wydarzenia. £zy wzruszenia pojawiaj¹ siê u obojga m³odych na skutek silnych prze¿yæ emocjonalnych:
przed tym o³tarzykiem,
lub braæ oboje.
Tam nam bêd¹ graæ
i piêknie spiewaæ,
a my oboje, [...]/
bêdziewa p³akaæ
(K 506)
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SMUTEK
¯al oraz rozpacz zosta³y uznane na potrzeby niniejszego artyku³u za rodzaje
smutku, poniewa¿ ich objawy s¹ podobne, czasami jednakowe i tylko dodatkowa
informacja w tekcie pieni pozwala na dok³adne okrelenie rodzaju smutku. ¯al
i rozpacz to uczucia smutku w po³¹czeniu z konkretn¹ przyczyn¹: ¿al uczucie
smutku z powodu utraty kogo, czego, doznanego zawodu (SJPDor X, s. 1394)
lub w po³¹czeniu z innym uczuciem (stanem emocjonalnym): rozpacz uczucie
beznadziejnoci, bezsilnoci, spowodowane utrat¹ nadziei, zw¹tpieniem w co,
nieszczêciem (SJPDor VII, s. 1213).
P³acz i ³zy s¹ powszechne w folklorze, nierozerwalnie zwi¹zane z ¿yciem
cz³owieka. P³acz towarzyszy równie¿ osobom boskim, zwierzêtom, zjawiskom
przyrody czy przedmiotom (Majer-Baranowska 1988, s. 108). Leksem p³akaæ
³¹czy siê z ró¿nymi przedrostkami: na-p³akaæ, u-p³akaæ, wy-p³akaæ, za-p³akaæ.
Pojawiaj¹ siê tak¿e hiponimy tej czynnoci: beczeæ, ³kaæ, ryczeæ, szlochaæ. Leksem p³acz ma mniejsz¹ frekwencjê ni¿ p³akaæ. Cz³owiek, który p³acze ma
u-/ wy-/ za-p³akane oczy, jego oczko p³acze. £za jest objawem smutku (Pisarkowa 1984, s. 97) i wystêpuje niemal¿e równie czêsto w tekstach pieni ludowych
Warmii i Mazur, pojawiaj¹c siê w takich frazemach, jak m.in.: k¹paæ oczêta we
³zach, myæ siê we ³zach, (u)roniæ ³zê, po³ykaæ ³zy, patrzeæ ze ³zami, zalaæ siê
³zami, laæ ³zy, przelaæ ³zy, zalaæ oczki ³zami, polaæ (co) ³zami, oblaæ siê ³zami,
oblaæ (co) ³zami, wylaæ ³zy, ³zy siê puszczaj¹, ³zy padaj¹, ³zy p³yn¹, otrzeæ ³zy,
³za ³zê str¹ca, krwawe ³zy, gorzkie ³zy, ³zy ¿alu, ³zy w oczach, za³zawiony wzrok.
Pewne gesty wskazuj¹ na chêæ zatarcia ladu ³ez. Smutne uczucie, nieprzyjemne
doznanie wywo³uje p³acz, za ocieranie ³ez jest prób¹ zamaskowania skutku tego
uczucia. Efekt finalny tego objawu jest oddany za pomoc¹ leksemów: ob-/ o-/ u/ wy-cieraæ oczy/ ³zy. Widocznym objawem niedawnego p³aczu s¹ tak¿e nieoschniête ³zy.
Urszula Majer-Baranowska (1988, s. 105) pisze, ¿e w pieniach ludowych
p³akaæ wystêpuje czêsto w zestawieniach z innymi czasownikami, które nazywaj¹ zachowania towarzysz¹ce prze¿ywaniu przykrych uczuæ, emocji. Takim
czasownikiem jest lamentowaæ i zwrot za³amaæ r¹czki:
p³äce, p³äce, lamentuje,
<na zalety narzekuje>
(K 248)
Cicho dziywce, nie p³ac, nie lamyntuj sobzie
(WM II, s. 229)
Tera uóna p³aka³a i za dzban lamyntowa³a
(WM III, s. 37)
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rónczki za³oma³a, ³oczki zap³aka³a
(Stef II, s. 13)

Za³amywanie r¹k jest gestem skonwencjonalizowanym o symbolice ³atwej
do zrozumienia (por. Krawczyk 1983), w wyekscerpowanym materiale pojawia
siê bez podania nazwy uczucia, poniewa¿ sytuacja wyjania, czy jest oznak¹
smutku, ¿alu, rozpaczy, czy têsknoty:
<A> stoi tam, stoi,/ rêce za³amuje;/
na prawéj r¹czeczce/ dzieci¹tko piestuje
(K 288)
Jeden z ni¹ tañcuje, drugi j¹ ca³uje,/
a ten trzeci, jej najmilszy, r¹czki za³amuje
(K 523)
Stoji mi³a w <okieneczku>/ wygl¹daj¹c <kochaneczka>/
Stoji, stoji i sumuje,/ bia³e rêce za³amuje
(K 130)

Smutek i ¿al bywaj¹ bardzo intensywnymi prze¿yciami, emocjami, a w rezultacie mog¹ doprowadziæ cz³owieka do omdlenia:
Tak, tatusiu, ja pójde/ i wojowaæ ja bêdê./ [...]
Gdy na konia wsiada³a,/ ojciec, matka zemdla³a
(WM II, s. 165)
i uod ¿alu tak ciej¿kiego zaraz uomgla³a
(WM III, s. 67)

Uczucie mo¿e siê ujawniaæ w g³osie lub spojrzeniu, zmienia siê wtedy ton
g³osu, jego natê¿enie:
i tak ¿a³osnam g³osem mozi³a do mnie
(WM III, s. 61)
lub wygl¹d i wielkoæ oczu:
smutnie spogl¹dam w to i owo strone
(WM V, s. 116)
¿a³oliwie spoglunda, uod Boga ³aski ¿unda
(WM III, s. 126)
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Skutkiem smutku i zmartwieñ jest siwienie w³osów na g³owie. Jest to rzeczywista reakcja organizmu wiadcz¹ca o wielkim cierpieniu i trosce:
Siu³a ³ón krsi przelo³,
Tylem ³ez wyla³a,
£od tégo wszystkiégo
G³owa posizia³a
(Stef II, s. 69)

Równie jednoznacznie odbierany jest gest targania lub rwania w³osów z g³owy jako objaw rozpaczy, wielkiego cierpienia:
Rynce matki za³amujó,/ w³osi targajó i omdlewajó
(WM V, s. 102)

Materia³ dostarczy³ nielicznych przyk³adów frazeologizmów oddaj¹cych objawy uczuæ smutku i ¿alu: chodziæ jak we nie chodziæ, mówiæ, ¿yæ itp., nie
zdaj¹c sobie jasno sprawy z tego, co siê dzieje, nie byæ w pe³ni przytomnym
(SF 466), biæ siê w piersi biæ siê piêci¹ w piersi na znak skruchy, ¿alu; kajaæ
siê, ¿a³owaæ (SJPDor I, s. 492). Obrazowoæ u¿ytych frazeologizmów sprawia,
¿e uczucia zdaj¹ siê byæ silniejsze i bardziej intensywne:
opuciu³ nonilsó i zasnu³ na wziek(i) [...]
Chodzi³a jak we nie i rzywnie p³aka³a
(WM II 129)
Adam sie pod licie kryje,
we swe piersi sie bije
(WM V 39)

Repertuar gestów i zachowañ obecnych podczas prze¿ywania uczuæ smutku,
cierpienia, ¿alu jest niezwykle bogaty i zró¿nicowany. Obejmuje mimikê twarzy,
gesty wykonywane za pomoc¹ r¹k, zmiany motoryczne, reakcje ca³ego cia³a,
zmiany koloru czêci cia³a.
STRACH
Objawy strachu zanotowane w pieniach dotycz¹ zmiany koloru skóry
(bledniêcie) oraz reakcji ca³ego cia³a (omdlenie), s¹ wynikiem obawy przed
konsekwencjami czynów lub lêku na skutek niespodziewanego zdarzenia:
Na ³ó¿eczko pad³a
I jek ciana zblad³a:
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Przebocz, przebocz, kochaneczku,
Bom cie nie pozna³a
(Stef I, s. 108)
starsa sziostra mnie zabi³a
i pod kierzek malin skry³a,
tam w rogu gaju.
Pani poblad³a,
jak stoja³a pad³a,
ile straty, ile skody
(WM II 75)
Ona jego ujrza³a,
zlêk³a siê go i omdla³a
(K 388)

Z£OÆ
Jedynym objawem z³oci w pieniach okazuje siê machanie rêkami w momencie
niezwyk³ego zdenerwowania i wzburzenia. Z³oæ wywo³uje w cz³owieku gwa³townoæ ruchów, czasami brak kontroli nad gestami:
Mama ze z³oci rêkoma mocho,
a ja sia nieja cha cha cha cha
(WM IV 23)
Mama my mózi:
Wstoñ do roboty.
Mamo, nie wstona,
Boló mnie gnoty.
Mama sia gniewa,
Mama sia z³oci,
Rónczkamy mocho,
A jo sia nieja
cha cha cha cha
(Stef I 152)

LEKCEWA¯ENIA
Pogarda i ³agodniejsze od niej lekcewa¿enie objawiaj¹ siê przede wszystkim
poprzez miech wyra¿any leksemami:
 miaæ siê:

Mama my mózi:
Wstoñ do roboty.
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Mamo, nie wstona,
Boló mnie gnoty.
Mama sia gniewa,
Mama sia z³oci,
Rónczkamy mocho,
A jo sia nieja
cha cha cha cha
(Stef I 152)

 miaæ siê z kogo:

kto p³aka³, narzeka³, ja siê z niego mia³a
(K 528)

 namiaæ siê z kogo:

Oj, bo ch³op gorzeje,
popio³em sie miele,
z inszemi rozmawia,
z ciebie sie namieje
(K 252)

 wymiewaæ siê z kogo:

Lepsiby sie nie wyniéwo³
I wloz za psiec, portki zszywo³
(Stef I 104)

 pomiech:

Kto kochanie lubi,
ten sw¹ nockie trudzi;
má wzgarde od Boga
i pomiech od ludzi
(K 179)

 podmiech:

Kto zalotów lubzi, niejeno noc strudzi,
ma wzgarde u Boga i podmiech u ludzi
(WM II 220)

 miech (ludzki):

Bo mnie w przygodzie ratowa³
i miychów ludzkiych uchowa³
(WM V 81)
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Inny sposób okazania lekcewa¿enia wyra¿a potoczne gwizdaæ na kogo
oznaczaj¹ce lekcewa¿yæ kogo, co; nie liczyæ siê z kim, czym (SJPDor II,
s. 1390). Tak postêpuje ch³opak niezainteresowany dziewczyn¹:
A to wi mylicie, ze jo za nió stoje,/
nagzizdom jo na nió i na ji stroje
(WM III 114)

Analiza pieni ludowych z terenu Warmii i Mazur pokaza³a, ¿e obfituj¹ one
w s³ownictwo nazywaj¹ce objawy uczuæ. Szczególnie liczne w przypadku uczuæ
negatywnych  smutku, ¿alu, przygnêbienia. Obrazuje to, jak wygl¹da³o ¿ycie,
przede wszystkim duchowe, mieszkañców tych krain. Zleksykalizowany jêzyk
cia³a uwiadamia tak¿e odbiorcom, ¿e nie tylko s³owa buduj¹ relacje miêdzy
ludmi, poniewa¿ to komunikaty niewerbalne stanowi¹ ponad 65% wszystkich
przekazywanych informacji (Niedzielski 1991; Szczepankowski 2002). Ponadto
badania naukowe dowiod³y, ¿e sygna³y niewerbalne maj¹ piêciokrotnie wiêksze
oddzia³ywanie ni¿ werbalne (Brocki 1996b, s. 130).
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Summary
Most informations is represented though nonverbal messages. This standard also concerns
feelings, which can be expressed by gestures, mimics and behaviours. Body language presented in
folk songs discussed in this article is classified in the following categories: happiness, love,
tenderness, sadness, anger and disdain. My analysis shows that some mimics are common for 2 or
more different feelings, such as laughter signifying either happiness or disdain. Moreover, the
examination displays that sadness is frequently expressed by certain behaviours e.g. crying, wringing ones hands or wiping their eyes. The article visualizes the abundance of methods allowing
for demonstration feelings in folk artistic activity.
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New Pathways in Linguistics S. Puppel, M. Bogus³awska-Tafelska (red.).
Olsztyn 2008
Za znacz¹ce wydarzenie w jêzykoznawstwie w 2008 r. nale¿y uznaæ ukazanie siê pierwszego tomu serii New Pathways in Linguistics, wydawanego
przez Zespó³ Filologii Angielskiej Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powiêcony g³ównie zagadnieniom lingwistyki kognitywnej, zbiór referatów jest udan¹ prób¹ odpowiedzi na zmiany
zachodz¹ce we wspó³czesnym jêzykoznawstwie, ukierunkowane przewa¿nie na
wzajemne stosunki miêdzy jêzykiem i poznaniem, jak równie¿ na komunikacyjne aspekty funkcjonowania jêzyka.
W zwi¹zku z przedstawionymi problemami oraz postawionymi celami materia³ w tomie zosta³ podzielony na dwie grupy artyku³ów. W pierwszej autorzy
postawili przed sob¹ zadanie opracowania podstaw paradygmatu interdyscyplinarnego w lingwistyce XXI w. Rozpoczyna j¹ artyku³ powiêcony uzasadnieniu
formowania siê autonomicznego kierunku na bazie wspó³czesnej lingwistyki
komunikacyjnej, przeciwstawiaj¹cego siê tradycyjnym badaniom intralingwistycznym. Dla nowego kierunku zaproponowano nazwê komunikologia.
Koniecznoæ wyjcia poza ramy tradycyjnych paradygmatów lingwistycznych umotywowana jest zarówno ró¿norodnoci¹ aspektów wspó³czesnej dzia³alnoci komunikacyjnej, jak równie¿ licznymi, nowymi problemami badawczymi formu³owanymi dzi w studiach nad jêzykiem. Komunikologia mo¿e wspó³istnieæ z lingwistyk¹, tworz¹c z ni¹ now¹ konfiguracjê przestrzeni semiotycznej,
rozumianej jako ca³okszta³t elementów i czynników sytuacji komunikacyjnych
(dyskursów). Wspólnym punktem dla lingwistyki i komunikacji mo¿e byæ korelacja z siatk¹ semiotyczn¹, która w³¹cza drug¹ triadê znaków Pirsa (znak, obraz,
kod), przy czym ró¿nica miêdzy nimi skupia siê na okreleniu istotnych dla
badania znaków. Dla lingwistyki bêd¹ to przede wszystkim zakodowane znaki
jêzykowe, ale tylko wtedy, gdy sfera komunikologii nie bêdzie ograniczona.
Takim sposobem semiosfera nabywa dwóch wymiarów  zorientowanego jêzykowo z koncentracj¹ uwagi na aspektach kodowych oraz zorientowanego komunikacyjnie, który uwzglêdnia wszystkie rodzaje znaków.
Dla dzisiejszych jêzykoznawców opracowanie podstaw teoretycznych nauki, która by³aby zarówno alternatyw¹ dla lingwistyki tradycyjnej, jak równie¿
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jej dope³nieniem, przedstawia siê bardzo presti¿owo. Nie mniej presti¿owym
zadaniem jest rozwój wspó³czesnych wyobra¿eñ o systemie funkcji jêzyka, które
postawi³ przed sob¹ autor kolejnego artyku³u Funkcje jêzyka w perspektywie
ekolingwistycznej.
Jednym z podstawowych problemów jest rozró¿nienie funkcji ogólnych jêzyka oraz funkcji szczególnych, realizuj¹cych siê na poziomie jednostek jêzykowych. Problem ten uwzglêdnia tak¿e perspektywê ekolingwistyczn¹, która bierze pod uwagê takie czynniki, jak: zwi¹zek synchronii oraz diachronii
w rozpatrywaniu jêzyków, udzia³ kontaktów i konfliktów jêzykowych oraz
wzglêdy polityki jêzykowej.
Odchodz¹c od tradycyjnego, wprowadzonego na pocz¹tku XX w. przez
Bühlera, rozwa¿ania funkcji jêzyka, które s¹ cile powi¹zane z mówi¹cym (ekspresja), s³uchaj¹cym (apelacja) oraz przedmiotem rozmowy (reprezentacja), autor
proponuje rozszerzenie tego wykazu do szeciu parametrów, w zwi¹zku z którym
jêzyk realizuje siê jako system funkcjonalny. W kontekcie owych parametrów
rozpatrywane s¹: 1) wiat jako rzeczywistoæ materialna, spo³eczna lub psychiczna; 2) cz³owiek jako podmiot indywidualny lub grupowy; 3) wzajemne oddzia³ywanie podmiotów z uwzglêdnieniem zasad wspó³pracy w komunikacji; 4) dyskurs
jako wydarzenie interaktywne, które uwzglêdnia takie aspekty, jak warunki oraz
kody komplementarne wzajemnego oddzia³ywania; 5) konwencjonalny system
wartoci, który w wiêkszym b¹d mniejszym stopniu jest wspólny dla wszystkich
uczestników sytuacji komunikacyjnej; 6) sytuacja jêzykowa, uwzglêdniaj¹ca warianty spo³eczne i funkcjonalne jêzyka (s. 2425). Dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ
dwa rodzaje realizacji funkcji jêzyka  eksplikacyjny (sposób przedstawiania rzeczywistoci w jêzyku i mowie) oraz instrumentalny (wykorzystywanie jêzyka we
wszystkich mo¿liwych rodzajach dzia³alnoci). Przy takim podejciu mo¿na wyodrêbniæ dwanacie podstawowych funkcji jêzyka: nominatywn¹, magiczn¹, indeksow¹, ekspresywn¹, asocjatywn¹ (symboliczn¹), pragmatyczn¹, stylistyczn¹, etologiczn¹ (heurystyczn¹), kognitywn¹ (kumulacyjn¹), kreatywn¹, statutow¹
(dystrybucyjn¹), deterministyczn¹ (inicjacyjn¹). Zaproponowana klasyfikacja
funkcji jêzykowych jest otwarta i mo¿liwe jest jej uzupe³nianie.
Ostatni artyku³ tej czêci monografii powiêcony jest próbie uzasadnienia
mo¿liwoci wyjcia lingwistyki poza ramy badañ jêzykoznawczych i w³¹czenia
jej w kr¹g nauk przyrodniczych. Taka integracja powinna pozwoliæ z jednej
strony na wypracowanie interdyscyplinarnego paradygmatu naukowego na bazie
lingwistyki kognitywnej, który by³by uniwersaln¹ metod¹ naukow¹ pozwalaj¹c¹
zrozumieæ cz³owieka jako podmiot psychofizjologiczny; a z drugiej umo¿liwiaj¹c¹ rozumienie kognitywistyki jako wielowymiarowego, kompleksowego studium cz³owieka (s. 46). Wród nauk, które powinny znaleæ siê w przewidzianej
syntezie, znajduj¹ siê: antropologia, socjologia, neurobiologia, psychoterapia,
teoria sztucznej inteligencji. Proponuje siê tak¿e wykorzystanie w jêzykoznaw-

Recenzje, omówienia, sprawozdania

263

stwie modeli fizyki kwantowej, a tak¿e metod fizyki i matematyki w badaniach
nad wiadomoci¹ przyrody oraz procesami ludzkiego mylenia. Analizuj¹c
otwieraj¹ce siê mo¿liwoci, autorka dosz³a do wniosku, ¿e wspó³czesna lingwistyka kognitywna dysponuje potencja³em, by badaæ trójstronny stosunek miêdzy
cz³owiekiem, jêzykiem i otaczaj¹cym go wiatem elementów materialnych i niematerialnych oraz ¿e ka¿de badania procesów jêzykowych stanowi¹ jednoczenie studium cz³owieka i otaczaj¹cego go wiata.
W drugiej czêci monografii kolektywnej zamieszczone s¹ artyku³y powiêcone ró¿nym aspektom analizy kognitywnej systemu jêzyka oraz procesów jêzykowych. Rozdzia³ ten rozpoczyna referat, który zosta³ przygotowany na bazie
tradycyjnych badañ z zakresu znaczenia angielskich przyimków. Nowa w tym
podejciu jest próba wykorzystania w analizie zasad fizyki kwantowej dla tworzenia nowej drogi w interpretacji wahañ w spektrum znaczeñ przyimków.
Kolejny referat stanowi kognitywn¹ analizê metafor ontologicznych, po które siêgn¹³ Karol Darwin, pisz¹c swoje s³ynne dzie³o O powstawaniu gatunków;
metaforyzacja w dyskursie naukowym umo¿liwi³a Darwinowi przejrzyste przedstawienie swoich koncepcji.
W nastêpnych referatach tej czêci monografii analizowana jest alternatywa
wykorzystania podejcia kognitywnego w fonologii, maj¹ca w efekcie umo¿liwiæ lepsz¹ interpretacjê procesów fonetycznych i w³¹czenia fonologii jako paradygmatu w jêzykoznawstwie do sfery lingwistyki kognitywnej. Kolejne studium
stanowi analizê porównawcz¹ angielskich i polskich zwrotów bezokolicznikowych z punktu widzenia gramatyki kognitywnej. Ostatni referat omawia mechanizmy kognitywne w procesach nabywania i pos³ugiwania siê przyimkami lokacyjnymi w jêzyku polskim.
Podsumowuj¹c, w monografii ukazano szerokie spektrum nowych kierunków wykorzystania podejæ kognitywnych w badaniu ró¿nych poziomów jêzyka.
Recenzowany tom otwiera seriê, w której bêd¹ publikowane materia³y odzwierciedlaj¹ce niestandardowe, nowoczesne metody w studiach nad jêzykiem.
Sergiusz Gryniewicz

Joanna Wrycza: Galaktyka jêzyka Internetu. Nova Res  Wydawnictwo Innowacyjne. Gdynia 2008
Galaktyka jêzyka Internetu to zbiór esejów dotycz¹cych tekstu w mediach
elektronicznych. Tytu³ nawi¹zuje do klasycznych ju¿ dzie³: Galaktyki Internetu
M. Castellsa i Galaktyki Gutenberga M. McLuhana. Autorka obra³a sobie wiêc
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zacnych patronów i tym samym podjê³a mia³e zamierzenie ukazania zagadnieñ
pimiennoci elektronicznej na tle wczeniejszej tradycji kulturowej (s. 9).
J. Wrycza jest doktorantk¹ Filologicznego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu
Gdañskiego. Zajmuje siê tak¿e twórczoci¹ literack¹ i pewnie to spowodowa³o, ¿e
(nie neguj¹c wartoci naukowej tego zbioru) czyta siê go ³atwo i przyjemnie.
Tom sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów-esejów. Pierwszy z nich zatytu³owany Od Galaktyki Gutenberga do Galaktyki Internetu zaczyna siê od omówienia
dialogu Platona Fajdros, przeciwstawiaj¹cego zalety mowy wadom pisma, uznanego za wynalazek sztuczny i obcy. Na tym tle ukazuje siê pogl¹dy W. Onga
i M. McLuhana na temat oralnoci i pimiennoci. Wra¿enie do³¹czonego na
doklejkê sprawia podrozdzia³ S³owo pisane na ekranie komputera, przedstawiaj¹cy wizjê historii i rozwoju ekranu wed³ug L. Manovicha i P. Levinsona.
Nastêpny rozdzia³ Emotikony wyzwaniem dla interpunkcji dotyczy usytuowania tych graficznych odpowiedników emocji w systemie interpunkcyjnym.
Autorka traktuje je jako próbê wyznaczenia systemowi przestankowania nowych wyzwañ (s. 31), porównuj¹c je do tradycyjnego wykrzyknika, pytajnika
i wielokropka. Na pochwa³ê zas³uguje to, ¿e badaczka udowodni³a, ¿e jednak
o emotikonach da siê napisaæ co nowego, a nie tylko ograniczaæ siê do podania
ich rejestru i standardowych opinii.
Kontynuacj¹ rozwa¿añ o ikonograficznoci jest kolejna czêæ zbioru  Nowe
piktogramy we wspó³czesnym jêzyku. Cechy pisma obrazkowego w komunikacji
internetowej, w której ukazano rolê komputerowych znaków obrazkowych, np.
koperty symbolizuj¹cej e-mail czy lupy oznaczaj¹cej powiêkszenie dokumentu
w porównaniu do trzech niealfabetycznych systemów pisma: klinowego, hieroglificznego i chiñskiego. J. Wrycza konstatuje m.in., ¿e elektroniczne buki
mo¿na porównaæ z kategori¹ »istoty ludzkie« w pimie piktograficznym (s. 44),
zaznaczaj¹c jednak, ¿e staro¿ytne piktogramy przedstawia³y sylwetki, natomiast
emotikony twarze. U¿ytkownicy wspó³czesnych piktogramów nie d¹¿¹ tak¿e w
przeciwieñstwie do swoich protoplastów do ukazania za ich pomoc¹ spójnej,
choæ z powodu ograniczeñ technicznych prostej, historii.
Dalsze rozwa¿ania dotycz¹ zagadnieñ (para)genologicznych. Pierwszy podrozdzia³ w tej czêci ksi¹¿ki to E-mail jako romantyczny list. Od powieci epistolarnej do S@motnoci w sieci. Autorka skupia siê tu na licie elektronicznym jako przekaniku treci uczuciowych, zak³adaj¹c, ¿e jak niegdy skrzynki
na listy, tak obecnie skrzynki elektroniczne sta³y siê powierniczkami mi³osnych
uniesieñ (s. 51). Zestawia powieci epistolarne Now¹ Heloizê i Cierpienia m³odego Wertera ze wspó³czesn¹ powieci¹ w mailach  S@motnoci¹ w sieci.
W nastêpnych esejach J. Wrycza omawia internetow¹ recenzjê polifoniczn¹
w porównaniu do klasycznych form opinii oraz zastanawia siê, czy blog jest
dziennikiem internetowym, czy gatunkiem hybrydalnym. Do kategorii recenzji
zalicza tak¿e wypowiedzi jednozdaniowe, uznaj¹c ¿e wspó³tworz¹ one ogóln¹
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polifoniczn¹ wypowied na temat jakiego zagadnienia. Podkrela, i¿ e-recenzje
tworz¹ strukturê nie tylko wielog³osow¹, ale i piêtrow¹, poniewa¿ mo¿na je skomentowaæ, podobnie jak komentarz do komentarza i zauwa¿a, ¿e tradycyjnych recenzentów zast¹pi³a publicznoæ, która przemówi³a we w³asnym imieniu, a w zwi¹zku z tym oceniaj¹ca czêæ recenzji przyæmi³a jej komponent opisowy (s. 65).
Blog zostaje zestawiony z tradycyjnym dziennikiem. Za cechy typowe
dla elektronicznego diariusza autorka uznaje m.in. tzw. blogroll, czyli zbiór odnoników do polecanych blogów. Same blogi uznaje za gatunek hybrydalny,
stanowi¹cy pomost pomiêdzy multimedialnymi dokumentami HTML a opart¹
na tekcie komunikacj¹ typu CMC (s. 105). Pomiêdzy rozwa¿ania powiêcone
blogowi i recenzji wplata podrozdzia³ Kultura prowadzenia sporów na forum
internetowym, prawdopodobnie maj¹cy ³¹czyæ siê tematycznie z wnioskami dotycz¹cymi recenzji, ale niestety sprawiaj¹cy wra¿enie, ¿e pojawi³ siê w tym
miejscu ksi¹¿ki przypadkowo.
Internetowym tekstom funkcjonalnym (encyklopediom i s³ownikom) powiêcone s¹ eseje Wikipedia prób¹ urzeczywistnienia wizji wielkiej encyklopedii
i Elektroniczna Wie¿a Babel. Wikis³ownik zbiorowym dzie³em leksykograficznym.
Wikipedia i Wikis³ownik zostaj¹ potraktowane jako opracowania powsta³e na
styku funkcji poznawczej (przejawiaj¹cej siê w projekcie tworzenia i rozbudowywania po³¹czonego systemem odnoników kompendium wiedzy) i spo³ecznej
(uwidaczniaj¹cej siê w tym, ¿e tworzy je zbiorowoæ). Has³a s¹ tworzone zgodnie z zasad¹ NPOV  Neutral Point of View, od momentu publicznego upowszechnienia mog¹ byæ poprawiane i uzupe³niane przez inne osoby  jak s³usznie zauwa¿aj¹ autorzy Wikipedii, jest ona nie tylko produktem, ale przede
wszystkim procesem (s. 131).
Jak dowiadujemy siê z Galaktyki jêzyka Internetu, jeden z od³amów najpopularniejszej internetowej encyklopedii  Wikis³ownik stawia sobie nader wysokie i idealistyczne (obawiam siê, ¿e nierealne) za³o¿enie bycia po³¹czeniem
s³ownika wszystkich jêzyków wiata ze s³ownikami: etymologicznym, ortograficznym, fleksyjnym, frazeologicznym, imion, nazw w³asnych, skrótów, przys³ów, a tak¿e s³ownikiem jêzyka polskiego, poprawnej polszczyzny oraz wyrazów
obcych (s. 135). Has³a, dziêki mo¿liwociom multimedialnym Internetu, wzbogacaj¹ pliki dwiêkowe oraz ilustracje. Z powodu niekontrolowanej mo¿liwoci
uzupe³niania przez wszystkich zainteresowanych nie jest to s³ownik mog¹cy
pe³niæ rolê normatywn¹, ale raczej projekt ukazuj¹cy ró¿norodnoæ jêzyka,
a zarazem ró¿norodnoæ wiata (s. 147).
Dwie czêci zbioru  ósma i ostatnia, jedenasta, dotycz¹ hipertekstu: Hipertekst wobec ograniczeñ ksi¹¿ki drukowanej oraz Odbiorca zniewolony, czyli
o czytaniu literackiego hipertekstu. Wbrew wartociuj¹cym tytu³om esejów
przedstawione teorie s¹ doæ wywa¿one, a kwestia tego, czy hipertekst wyruguje
tradycyjny druk, zostaje przedstawiona jako otwarta. Hipertekst zdefiniowano
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jako sieæ tekstów, które s¹ ze sob¹ powi¹zane, pomimo ¿e nie musi byæ zachowany miêdzy nimi logiczny zwi¹zek, a zarazem taka metoda przedstawiania
wiadomoci, w której wybrane s³owa mog¹ po wskazaniu na nie dostarczaæ
dodatkowych informacji (s. 111). Dyskusyjne wydaje mi siê potraktowanie
przez badaczkê hipertekstu jako gatunku w charakterystycznym dla niego rozziewie miêdzy wi¹zanymi z nim nadziejami a wywo³anym przezeñ rozczarowaniem (s. 153), tym bardziej ¿e J. Wrycza ogranicza siê do przegl¹du cytatów
i teorii badawczych, nie precyzuj¹c w³aciwie, na czym gatunkowoæ hipertekstu mia³aby polegaæ.
Wra¿enie robi erudycja badaczki i umiejêtnoæ ³¹czenia rozwa¿añ z ró¿nych
dyscyplin w odniesieniu do komunikacji internetowej. Niemniej jednak mo¿e
warto by³oby ograniczyæ zakres tematyczny na rzecz bardziej pog³êbionej analizy mniejszej iloci zagadnieñ. Autorka przekazuje multum wiadomoci o wielu
zjawiskach, si³¹ rzeczy s¹ to rozwa¿ania niekiedy powierzchowne, np. adekwatna raczej tylko wobec czatów dla nastolatków uwaga internetowa komunikacja,
pomimo ¿e odbywa siê równie¿ za pomoc¹ znaków pisma, ma bowiem niewiele
wspólnego z jêzykiem pisanym. Jest raczej prób¹ stworzenia nowego kodu komunikacyjnego, w którym monosylabiczne wypowiedzi wespó³ z bukami
i elektronicznymi kuflami piwa tworz¹ pewien zrozumia³y dla rozmówców jêzyk (s. 48). Bardzo jestem ciekawa rezultatów tego, kiedy J. Wrycza zdecyduje
siê napisaæ wiêcej o wybranym, wê¿szym przedmiocie badañ. Uwzglêdniaj¹c
jakoæ analizowanego opracowania i niew¹tpliw¹ przyjemnoæ lektury rozwa¿añ
m³odej autorki, s¹dzê, ¿e bêdzie to bardzo ciekawa rozprawa.
Alina Naruszewicz-Duchliñska

Sprawozdanie z konferencji: Miasto w perspektywie onomastyki i historii,
Poznañ, 57 stycznia 2009 r.
W dniach 57 stycznia 2009 r. odby³a siê w Poznaniu konferencja naukowa
zatytu³owana Miasto w perspektywie onomastyki i historii zorganizowana
przez Pracowniê Onomastyczn¹ Zak³adu Gramatyki Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydzia³ Filologiczno-Filozoficzny i Komisjê Jêzykoznawcz¹ Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, przy wspó³udziale Archiwum Pañstwowego i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Konferencjê otworzyli dziekan Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Tomasz Pokrzywniak i prezes Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk prof. dr hab. Jacek Wiesio³owski.
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Stanowi³a ona zwieñczenie prowadzonych pod kierunkiem Ireny Sarnowskiej-Giefing prac nad antroponomastykonem Poznania doby redniopolskiej*,
wpisuj¹cych siê w wieloletni¹ tradycjê badañ z zakresu onomastyki (antroponomastyki i toponomastyki) prowadzonych w orodku poznañskim. Osi¹gniêcia
onomastów poznañskich zaprezentowa³  w wyk³adzie otwieraj¹cym obrady
 Karol Zierhoffer (Dorobek i perspektywy poznañskiej onomastyki).
Intencj¹ organizatorów konferencji by³o zintegrowanie przedstawicieli ró¿nych dyscyplin humanistycznych podejmuj¹cych w swych badaniach zagadnienia zwi¹zane z przestrzeni¹ miejsk¹. W wyznaczonym zakresie tematycznym
znalaz³y siê takie zagadnienia, jak:
1) kszta³towanie siê nazwiska mieszczañskiego w Polsce i Europie;
2) antroponomastykony wybranych miast;
3) dynamika przemian nazewniczych zwi¹zanych z dziejami miasta, regionu, kraju;
4) nazewnictwo miejskie;
5) dowiadczenie historyczne jako niezbêdny kontekst dla badañ onimii
miejskiej;
6) miasto z perspektywy dokumentów archiwalnych (ewaluacja róde³ pod
k¹tem badañ nad onimi¹).
Proponowana tematyka spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem przedstawicieli krajowych i zagranicznych rodowisk naukowych. Obok goci reprezentuj¹cych wiod¹ce orodki akademickie w Polsce, swój akces zg³osili jêzykoznawcy z Czech, S³owacji, Niemiec, Rosji i Ukrainy (57 referentów). W toku trzydniowych obrad  plenarnych i w trzech sekcjach  zaprezentowano 40 referatów
ujmuj¹cych z ró¿nych perspektyw (onomastyki, historii, archiwistyki) problematykê miasta i jego mieszkañców. Obrady odbywa³y siê w Collegium Minus
i Collegium Maius UAM oraz w sali obrad Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Integralny element konferencji stanowi³y warsztaty i prezentacje prowadzone przez pracowników obu poznañskich archiwów: Archiwum Archidiecezjalnego oraz Archiwum Pañstwowego.
Wszystkie prezentowane podczas konferencji referaty charakteryzowa³y siê
wysokim poziomem merytorycznym  omawiane w nich zagadnienia wymaga³y
podjêcia przez autorów tak¿e kwestii teoretycznych (metodologii badañ onomastycznych). Najliczniej reprezentowane pole tematyczne (14 wyst¹pieñ, w tym
10 plenarnych) objê³o zagadnienia zwi¹zane z antroponomastykonami miast polskich i obcych, obserwowanymi tak historycznie, jak i na p³aszczynie synchronicznej. Rolê rozwijaj¹cych siê od XII w. miast, a zw³aszcza du¿ych centrów
urbanistycznych, w kszta³towaniu siê nazwisk niemieckich przedstawi³ w swoim
wyst¹pieniu Fridhelm Debus (Die Bedeutung der Stadt für die Entstehung der
* Ministerialny projekt badawczy nr 1 H01 D 042 30.
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deutschen Familiennamen). Pytanie o czynniki kulturowe determinuj¹ce przemiany nazewnictwa osobowego w jednym z najbogatszych miast XVII-wiecznej
Rusi postawi³a Bo¿ena Hrynkiewicz-Adamskich (Siedemnastowieczny antroponomastykon Wielkiego Ustiuga). Nazwom osobowym wyzyskanym do nominacji mieszkañców Wêgorzewa (zró¿nicowaniu semantycznemu, s³owotwórczemu i fonetycznemu tych antroponimów) powiêci³a swój referat Maria Biolik
(Wybrane nazwiska mieszkañców Wêgorzewa przyk³adem kszta³towania siê
nazwisk mieszczañskich na terenie by³ych Prus Wschodnich), natomiast antroponimia kresowa na przyk³adzie imion i nazwisk historycznych mieszkañców
Jaz³owca i Drohobycza, ze szczególnym uwzglêdnieniem hybryd jêzykowych
pojawiaj¹cych siê tu na skutek wielowiekowego s¹siedztwa z osadnictwem
wschodnios³owiañskim, omówiona zosta³a w referacie Wandy Szulowskiej
(Z antroponimii kresowej koñca XIX wieku). Wnioski o charakterze onomastycznym, kulturowym i osadniczo-etnicznym, bêd¹ce wynikiem analizy nazw
osób piastuj¹cych w³adzê w Koszalinie w okresie redniowiecza okrelanych
bez wzglêdu na charakter piastowanego urzêdu, burmistrzami  zaprezentowa³
Andrzej Chludziñski (Nazwy osobowe burmistrzów Koszalina  do 1500 roku).
Historycznej antroponimii Hrubieszowa dotyczy³ referat Marcina Kojdera, prezentuj¹cy sposoby nominacji osób (mê¿czyzn i kobiet) utrwalone w wieckich
i kocielnych ksiêgach s¹dowych (Uwagi o nazewnictwie osobowym mieszkañców Hrubieszowa w XVII i XVIII wieku). Nazewnictwo osobowe Unierzy¿a
na Mazowszu, w oparciu o sumariusz miejscowej parafii dokumentuj¹cy imiona
i nazwiska parafian w latach 16701800, stanowi³o przedmiot referatu Ma³gorzaty
Pawikowskiej (Antroponimia Unierzy¿a na Mazowszu z pocz¹tku XVII wieku).
Próbê zweryfikowania istniej¹cego w onomastyce pogl¹du, ¿e nazwiska zakoñczone na -owicz/-ewicz s¹ historycznie nazwiskami mieszczañskimi, podjê³a
Ma³gorzata Magda-Czekaj (Nazwiska na -owicz z wybranych miast Polski od
XVIXVIII wieku). Ostatni z przywo³anych referatów koresponduje tematycznie
z teoretycznymi ustaleniami zawartymi w plenarnym referacie Ewy WolniczPaw³owskiej (Czy istnieje polskie nazwisko mieszczañskie?), która  na podstawie analizy obszernej literatury przedmiotu  dowodzi braku modelowej formacji sufiksalnej, daj¹cej siê przypisaæ rodowisku mieszczañskiemu.
Specyfik¹ antroponomastykonu licznych miast polskich jest wzajemne przenikanie siê nazewnictwa rodzimego i obcego  problematyce tej powiêcone
zosta³y dwa referaty. Ma³gorzata Jaracz omówi³a imiona i nazwiska przedstawicieli mniejszoci ¿ydowskiej zamieszkuj¹cej w Bydgoszczy w latach 19201939
(Antroponimia ¯ydów w przestrzeni nazewniczej miêdzywojennej Bydgoszczy), natomiast w wyst¹pieniu Moniki Kresy zagadnienie to ujêto komparatystycznie i kontrastywnie (Analiza porównawcza dziewiêtnastowiecznych nazwisk katolików i ¯ydów, mieszkañców Wêgrowa, jako dowód wzajemnych
interferencji, ró¿nic i podobieñstw dwóch systemów antroponimicznych, kszta³tuj¹cych siê w jednym rodowisku miejskim).
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Trzy referaty prezentowa³y wyniki badañ nad historyczn¹ antroponimi¹
mieszkañców Poznania prowadzone przez cz³onków Pracowni Onomastycznej
UAM. Widziane z perspektywy ró¿nych typów dokumentów zagadnienia dotycz¹
kszta³towania siê i stabilizacji nazwisk mieszkañców  cz³onków jedynej zlokalizowanej w murach miasta parafii (Aleksandra Kulupa Nazwiska poznaniaków na
podstawie ksi¹g metrykalnych parafii w. Marii Magdaleny w Poznaniu) oraz
nazwisk obywateli miasta (cives) (Kinga Banderowicz Poznaniacy  mieszkañcy
Wielkopolski, krajanie czy obywatele wiata? Procesy imigracyjne uchwycone
w nazwiskach i tekcie poznañskich ksi¹g przyjêæ do prawa miejskiego 1575
1793). Podsumowanie dotychczasowych badañ nad nazwiskami mieszkañców
Poznania doby redniopolskiej z perspektywy prac zwi¹zanych z ich opublikowaniem w formie s³ownika onomastycznego zaprezentowane zosta³o w plenarnym
wyst¹pieniu Ireny Sarnowskiej-Giefing (S³ownik nazwisk mieszkañców Poznania
XVIXVIII w. i jego cele: onomastyczny, ogólnojêzykowy i historyczno-kulturowy). Wyznaczony cel onomastyczny wi¹¿e siê z odtworzeniem procesu kszta³towania siê i stabilizacji nazwiska (charakterystyczne dla Poznania jest za³amanie
siê w po³owie XVII w.  w zwi¹zku z najazdem szwedzkim  zarysowuj¹cej siê
w XVI w. wyranej tendencji stabilizacyjnej). Z celem ogólnojêzykowym (rozumianym jako dope³nienie w opisie zjawisk jêzykowych, ucilenie ich chronologii
i geografii) pozostaj¹ styczne rozpoznania dotycz¹ce odbitych w poznañskim nazewnictwie osobowym redniopolskich i regionalnych (wielkopolskich) cech jêzykowych. Badaniom nazewnictwa osobowego Poznania  terenu cierania siê
dwóch jêzyków (polskiego i niemieckiego) oraz dwóch kultur  wyznaczono tak¿e
cel historyczno-kulturowy. W referacie wskazano m.in. na proces dyfuzji, tj. rozprzestrzeniania siê zjawisk przynale¿nych do zachodniej kultury mieszczañskiej
(kultury onimicznej niemieckich wspólnot miejskich).
Poza problematykê antroponimii miejskiej wykracza³y dwa plenarne wyst¹pienia referentów poznañskich: Bogdana Walczaka (Najczêstsze nazwiska
wielkopolskie) i Jerzego Sierociuka (Bukowiec Górny  dzieje wsi nazwiskami pisane). Autor pierwszego z nich na podstawie S³ownika nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych Kazimierza Rymuta zaprezentowa³ nazwiska wykazuj¹ce w Wielkopolsce frekwencjê wyranie wy¿sz¹ ni¿ w innych regionach kraju.
Zwróci³ te¿ uwagê na wartoæ konotacyjn¹ wielkopolskiego nazwiska Kaczmarek. W referacie dialektologa Jerzego Sierociuka pokazany zosta³ proces kszta³towania siê nazwisk mieszkañców wielkopolskiej wsi (ci¹g³oæ zwi¹zana z zasiedzia³oci¹ i rodzimoæ lokalnej antroponimii).
Drugi kr¹g tematyczny tworz¹ referaty powiêcone nazewnictwu miejskiemu (siedem wyst¹pieñ), zw³aszcza plateonimii, która stanowi³a zasadniczy
przedmiot rozwa¿añ Aleksandry Cielikowej (Historia, tradycja i wspó³czesnoæ obecne dziêki antroponimom w nazwach ulic Krakowa), podejmuj¹cej
nie tylko próbê odpowiedzi na pytania o czas, motywacjê, formê, wzór, normê
i ideologiê  czynniki wp³ywaj¹ce na wybór i spo³eczn¹ akceptacjê antroponimów
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 patronów ulic w Krakowie, ale te¿ o komunikacyjny obieg plateonimów i rozumienie pojêcia tradycji w tym zakresie. W grupie tej mieszcz¹ siê równie¿
wyst¹pienia El¿biety Borysiak (Polskie miasta-Zdroje w wietle nazw ulic)
oraz Jerzego Grzelaka (Nazewnictwo ulic Szczecina w okresie 19451990 jako
narzêdzie formowania nowej »postêpowej« wiadomoci spo³ecznej). Kolejne
wyst¹pienia powiêcone by³y b¹d analizie onomastykonu konkretnych miast
(Iwona ¯uraszek-Ry Kszta³towanie siê nazewnictwa miejskiego Zielonej Góry)
lub okrelonej kategorii onimicznej (Elena Palinciuc Nazwy lokali handlowych
na Starym Miecie w Krakowie), b¹d zagadnieniom natury lingwistycznej
(Jana Marie Tuková Gramatické tvary èeských mìst  jejich historie a souèasnost
oraz David Vaculik Problematyka nazewnictwa miejskiego). Z referatami
o charakterze analitycznym bezporednio ³¹cz¹ siê wyst¹pienia plenarne, których przedmiot stanowi³y teoretyczne aspekty urbonimii i urbanonimi (cztery
referaty): Rudolfa rámka (Problematika typologie názvù èeských mìst), Zygmunta Zagórskiego (Problematyka i metody badañ nazewnictwa wspólnoty
miejskiej) oraz Mieczys³awa Balowskiego (Zmiana funkcji pe³nionych przez
nazwy ulic  od funkcji lokalizacyjnej do symbolicznej).
Kolejn¹ grupê tematyczn¹ stanowi³y referaty (siedem wyst¹pieñ) podejmuj¹ce szeroki kontekst badañ onomastycznych, niejednokrotnie wzbogacony
o ustalenia innych dyscyplin humanistycznych, reprezentuj¹ce onomastykê kulturow¹ i literack¹. Interferencje badañ onimicznych oraz historii (w tym historii
sztuki) i teologii odzwierciedla³y referaty Katarzyny Wêgorowskiej (Wilno
w perspektywie onomastyki, malarstwa i historii), Beaty £ukarskiej (Religia
w literackim obrazie przestrzeni barokowego miasta) oraz Violetty Jaros (Krajobraz sakralny w przestrzeni onomiczno-spo³ecznej Czêstochowy). Najnowsze
ustalenia z zakresu semiotyki znalaz³y odzwierciedlenie w referacie Ma³gorzaty
Rutkiewicz-Hanczewskiej (Ikoniczny wymiar nazewniczej przestrzeni miasta), po narzêdzia badawcze kognitywizmu siêgnê³a Eliza Grzelakowa (Toponomastyczna kreacja jêzykowego obrazu miasta  czas i przestrzeñ), Magdalena Graf zaprezentowa³a literackie obrazy stolicy Wielkopolski (Poznañ: miasto
rzeczywiste  miasto literackie), instrumentarium kulturoznawstwa wykorzysta³a Aleksandra Kosicka-Pajewska w swej charakterystyce miast-stolic (Poznañ i Warszawa  miasta ¿ywe w XIX wieku).
Interesuj¹c¹ klasê stanowi³y prezentowane w Archiwum Pañstwowym referaty, w których perspektywa onomastyczna cile wi¹za³a siê z zagadnieniami
dotycz¹cymi róde³ archiwalnych stanowi¹cych przedmiot ekscerpcji materia³u
antroponimicznego (trzy referaty). Maria Czaplicka-Jedlikowska okreli³a dotychczasowy stopieñ wyzyskania zasobów archiwalnych do badañ nad nazewnictwem Bydgoszczy (Miasto Bydgoszcz z perspektywy dokumentów archiwalnych w zakresie badañ onomastycznych), Danuta Lech-Kirstein omówi³a
specyfikê ksi¹g cechowych Opola jako cennego ród³a rodzimej antroponimii
(Ksiêgi cechowe miasta Opola jako cenne ród³o nazw osobowych), o istot-
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nym elemencie badañ nad historycznym nazewnictwem, jakim jest grafia poszczególnych dokumentów i jej wp³yw na odczytania nazw w³asnych przez badaczy onomastów, traktowa³ referat Marii Trawiñskiej (Grafia nazw w³asnych
w XIV-wiecznej poznañskiej ksiêdze ziemskiej). Podjêta w nich problematyka
korespondowa³a z tematami odbywaj¹cych siê w trakcie konferencji warsztatów
prowadzonych przez poznañskich archiwistów. Niezbêdny kontekst dla referatów jêzykoznawczych/onomastycznych stwarza³y towarzysz¹ce warsztatom wyst¹pienia wybitnych poznañskich historyków powiêcone dziejom miasta oraz
jego socjotopografii: Tomasza Jurka (Poznañ i jego mieszkañcy w XIII wieku)
i Jacka Wiesio³owskiego (Poznañ i jego mieszkañcy w XIVXVIII wieku).
Zasadniczym celem warsztatów by³o jednak udostêpnienie i krytyczne omówienie dokumentów znajduj¹cych siê w zasobach poznañskich archiwów, szczególnie za wskazanie ich przydatnoci do badañ onomastycznych. Prowadz¹ca
warsztaty w Archiwum Pañstwowym kustosz Zofia Wojciechowska zaprezentowa³a akta miasta Poznania z lat 13441793, w tym m.in. uznawany za najstarszy
dokument kancelarii miejskiej  dekret rady miasta; najstarsz¹ ksiêgê radzieck¹
z lat 13981449; akta s¹dów oraz miejsk¹ dokumentacjê rachunkow¹ z XVI w.
W Archiwum Archidiecezjalnym uczestnicy konferencji mieli okazjê obejrzeæ
przygotowan¹ wystawê archiwaliów i zapoznaæ siê z nowymi metodami udostêpniania ksi¹g metrykalnych w ramach Cyfrowego Archiwum Archidiecezji
Poznañskiej. Dyrektor ks. Roman Dworacki przedstawi³ historiê archiwum oraz
interesuj¹c¹ prezentacjê multimedialn¹ powiêcon¹ aspektom technicznym jego
modernizacji. Kustosz Magdalena Lange omówi³a wartoæ poszczególnych dokumentów archiwalnych dla badañ antroponimicznych. Uczestnicy wys³uchali te¿
prelekcji na temat archiwaliów dokumentuj¹cych dzia³alnoæ centralnych urzêdów diecezjalnych oraz organizacji i stowarzyszeñ kocielnych.
Trzydniowe obrady podsumowa³ Rudolf rámek. Konferencjê zamyka³a
wycieczka do Gniezna, podczas której gocie mieli okazjê zwiedziæ katedrê oraz
zapoznaæ siê ze skarbami tutejszego archiwum.
Wszystkie wyg³oszone referaty, tak¿e zg³oszone wczeniej (zapowiadane
w wydanym przed konferencj¹ zeszycie streszczeñ), których autorzy z przyczyn
losowych nie mogli wzi¹æ udzia³u w konferencji, zostan¹ opublikowane tomie
pokonferencyjnym, który uka¿e siê nak³adem Wydawnictwa Naukowego Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Konferencja pokaza³a, jak wa¿ne jest interdyscyplinarne podejcie do badañ
(diachronicznych i synchronicznych), których przedmiot stanowi¹ nazwy w³asne
 wyk³adniki narodowej kultury. Wspó³praca UAM i archiwów pozwoli³a dowieæ,
¿e stosunek do dorobku kulturalnego wyra¿a siê najpe³niej w zintegrowanych dzia³aniach, pozwalaj¹cych na poznanie go i zachowanie dla nastêpnych pokoleñ.
Magdalena Graf
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Sprawozdanie z IV Miêdzynarodowego Kongresu Germanistycznego w Sewilli, 1517 grudnia 2008
W dniach 1517 grudnia 2008 r. odby³ siê w Sewilli IV Miêdzynarodowy
Kongres Germanistyczny (IV Congreso Internacional de Estudios Filológicos
Alemanes). Konferencja zosta³a zorganizowana przez stowarzyszenie naukowe
Filologia Niemiecka (Grupo de Investigación Filologia Alemana) i Uniwersytet
w Sewilli.
Aby umo¿liwiæ germanistom reprezentuj¹cym ró¿ne kraje i dyscypliny filologiczne aktywny udzia³ w kongresie, a s³uchaczy zapoznaæ z najnowszymi wynikami badañ, oraz ¿eby wesprzeæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zbli¿enia obu germanistyk (krajowej i zagranicznej), organizatorzy zdecydowali siê nie nadawaæ
konferencji cile okrelonego tematu, a ustanowili otwart¹ formu³ê tego spotkania, obejmuj¹c¹ rozmaite zagadnienia z zakresu jêzyka, literatury i kultury krajów niemieckojêzycznych w perspektywie kontrastywnej i komparatywnej. Zabrakn¹æ wiêc nie mog³o ró¿norodnych i szczegó³owych tematów przedstawiaj¹cych najnowsze badania jêzykoznawcze, literaturoznawcze, historyczne, translatoryczne i glottodydaktyczne.
Na kongresie wyg³oszono oko³o stu referatów. Jêzykiem konferencyjnym
by³ jêzyk niemiecki i hiszpañski. Nie przewidziano, zapewne ze wzglêdu na
otwart¹ formu³ê, tradycyjnych wyk³adów plenarnych. Wszystkie wyst¹pienia
mia³y miejsce w równolegle przebiegaj¹cych sekcjach, a referatom towarzyszy³y
¿ywe dyskusje. Uczestnicy przybyli z 25 krajów, g³ównie europejskich. W kongresie wziê³o udzia³ siedmioro germanistów z Polski, reprezentuj¹cych ró¿ne
orodki uniwersyteckie (Olsztyn, Lublin, £ód, Kraków, Wroc³aw). Szczegó³owy program znajduje siê na witrynie internetowej http://grupo.us.es/gfilalem/
Programm.pdf.
Ze wzglêdu na ogromn¹ rozpiêtoæ tematyczn¹ i dziedzinow¹ nie jest mo¿liwe zarysowanie jednolitego kierunku zainteresowañ i badañ referentów. Wielu
uczestników podjê³o siê wyzwania ³¹czenia perspektyw, czy te¿ kontrastowania
ró¿nych aspektów w zakresie jêzyka, kultury i literatury germanistyki rodzimej
i zagranicznej. Dominowa³y wielop³aszczyznowe studia niemiecko-hiszpañskie
w zakresie jêzykoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Liczni referenci podejmowali te¿ próbê uchwycenia i przedstawienia specyfiki jêzykowej,
kszta³ceniowej czy kulturowej na okrelonym i wybranym obszarze. Spotkanie
przedstawicieli tak licznych i ró¿nych germanistyk zagranicznych umo¿liwi³o
dialog i wymianê dowiadczeñ oraz ukaza³o wielk¹ ró¿norodnoæ na ³onie germanistyki zagranicznej odnonie stosowanych modeli dydaktycznych, prowadzonych badañ i wdra¿anych koncepcji. Wiele wra¿eñ estetycznych i artystycz-

Recenzje, omówienia, sprawozdania

273

nych dostarczy³ wieczór autorski pisarki Elizabeth Szefer, jak te¿ pokaz narodowego tañca hiszpañskiego flamenco.
Wymiernym i trwa³ym efektem kongresu bêdzie numer specjalny wydawanego przez stowarzyszenie Filologia Niemiecka czasopisma Estudios Filológicos Alemanes (http://www.institucional.us.es/restfa), w którym uka¿¹ siê teksty
powsta³e na podstawie wyg³oszonych referatów.
Konferencja przebiega³a w bardzo mi³ej i przyjaznej atmosferze. Poza ciekawymi dyskusjami, które towarzyszy³y wyst¹pieniom, równie¿ rozmowy kuluarowe i spotkania o charakterze towarzyskim sta³y siê okazj¹ do wymiany opinii
i dowiadczeñ dydaktycznych.
Magdalena Pieklarz

Sprawozdanie z sesji naukowej: Profesor Kazimierz Nitsch badacz dialektów Warmii i Mazur, 22 padziernika 2008
W 2008 r. minê³o piêædziesi¹t lat od mierci Profesora Kazimierz Nitscha.
Sta³o siê to powodem zorganizowania sesji naukowej powiêconej pamiêci wielkiego badacza dialektów Prus Wschodnich. Sesja naukowa odby³a siê 22 padziernika 2008 r. Organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Komisja Badañ nad kultur¹ Warmii
i Mazur Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie.
Sesjê rozpoczêto odczytaniem listu Mariana Bizana z Brodnicy, w latach 1948
1952 ucznia Profesora Nitscha, oraz jego wspomnieñ Kazimierz Nitsch
 dyrygent orkiestry jêzykowej. M. Bizan w swoich wspomnieniach napisa³:
Zawsze mi siê wydawa³o, ¿e Kazimierz Nitsch mia³ zrozumienie dla takich
dwiêków i ¿e uwa¿a³ wydaj¹cy je instrument za godny uczestnictwa w orkiestrze jêzykowej. A ¿e siê czêsto ró¿nimy w mowie, w pisaniu, ¿e nie zatracamy
bogactwa odrêbnoci, traktuj¹c je jako skarb, który trzeba chroniæ? No có¿
mamy swoje ma³e ojczyzny jêzykowe. Chroni³ je, bada³ i opisywa³ przez ca³e
¿ycie nasz nauczyciel, profesor Nitsch.
W czasie obrad wyg³oszono szeæ referatów. ¯ycie i dzie³a Profesora Kazimierza Nitscha przedstawi³a w formie prezentacji multimedialnej Maria Biolik
(zob. niniejszym tomie artyku³ na s. 209212. Zwi¹zki Profesora Kazimierza
Nitscha z Warmi¹ Mazurami omówi³ Jan Ch³osta. Dokonania Kazimierza Nitscha
w zakresie ortografii przedstawi³ Zygmunt Saloni (zob. s. 229236. Wanda
Szulowska przedstawi³a gwary Warmii i Mazur w ujêciu Profesora Kazimierza
Nitscha (zob. s. 237245. Jerzy Duma nawi¹za³ do badañ Kazimierza Nitscha na
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terenie Pomorza Zachodniego, referuj¹c nowe badania nad jêzykiem dawnych
s³owiañskich gwar tego obszaru (zob. s. 213228). Ostatni referat wyg³osi³a
Agnieszka We³pa, przedstawiaj¹c wyra¿anie uczuæ za pomoc¹ jêzyka cia³a
w pieniach ludowych z Warmii i Mazur (zob. s. 247259). Teksty referatów
zosta³y zamieszczone w prezentowanym XI zeszycie Prac Jêzykoznawczych
za rok 2009.
Maria Biolik

