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ARTYKU£Y
Adam Dombrowski
Wroc³aw

Determinanty gatunkowe i stylistyczne porad medycznych
w czasopismach dla kobiet*
Generic and stylistic determinants of medical advice
in periodicals for women
The article presents results of qualitative research of texts included medical advices
printed in women's magazines, which were published for last few years.
S³owa kluczowe: wzorzec gatunkowy, relacje nadawczo-odbiorcze, rejestr stylistyczny
Key words:
genres model, sender-receiver model, stylistic register

Celem artyku³u jest charakterystyka porad medycznych pod wzglêdem gatunkowo-stylistycznym. Warto zaj¹æ siê tym tematem, poniewa¿ problematyka ta
nie by³a szczegó³owo opracowana w literaturze jêzykoznawczej i istnieje zasadna potrzeba uwzglêdnienia jej w badaniach dyskursologicznych, tekstologicznych, jak równie¿ komunikacyjnych. Tematyka ta sporadycznie pojawia siê we
wspó³czesnej refleksji gatunkowo-genologicznej1. Do tej pory zajmowali siê ni¹
Maria Wojtak (2002, 2006), Agata ¯uk (2009), Monika Worsowicz (2010), Jerzy Obara (2008, 2010), Gra¿yna Filip (2006, 2007), Joanna Smól (2009, 2010),
Ewa Ficek (2006, 2012, 2013). Mimo to dostrzegam deficyty wiedzy w takich
obszarach, jak charakterystyka wzorca gatunkowego porad medycznych oraz
opis rejestrów stylistycznych tekstowych aktualizacji dyskursu poradnikowego.
W moim przypadku zamierzam zbadaæ listy do redakcji zawieraj¹ce porady
zdrowotne oraz opisaæ strukturê porady medycznej, ramê pragmatyczn¹ i rejestry stylistyczne.

* Sk³adam serdeczne podziêkowania za cenne wskazówki od anonimowych Recenzentów, które
pomog³y mi w pracy nad niniejszym artyku³em.
1 Postuluj¹ to m.in. Waldemar ¯arski (2008, 2010, 2011) i Ewa Ficek (2012, 2013).
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Wyj¹tkowe miejsce wród codziennej komunikacji interpersonalnej zajmuj¹
rady i porady. Nak³anianie do dzia³ania w celu osi¹gniêcia okrelonej korzyci
umieszcza poradnictwo prasowe w obrêbie szeroko pojêtego dyskursu poradnikowego, realizowanego za pomoc¹ bogatego repertuaru tekstów, aktów mowy
i rejestrów stylistycznych. We wspó³czesnej humanistyce i naukach spo³ecznych
zakres u¿ycia terminu dyskurs jest bardzo szeroki. Mówi siê bowiem o dyskursie ludycznym, p³ciowym, publicystycznym, spo³ecznym, feministycznym
itd. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e dyskurs jest pojêciem, które dotyczy wszystkich
dziedzin ¿ycia. Powoduje to, ¿e zakres terminu obejmuje gatunki mowy, rejestry
i style. W jêzykoznawstwie jest rozumiany jako sekwencja zachowañ jêzykowych, których kszta³t jest zale¿ny od pewnych determinantów: sytuacji komunikacyjnej, relacji nadawczo-odbiorczych oraz celu komunikacyjnego. Badania
nad dyskursem ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem, o czym wiadcz¹ liczne
publikacje2. Najciekawsz¹ koncepcj¹ ostatnich lat jest zaproponowana przez
Mariê Wojtak (2011: 6978), wed³ug której te cztery pojêcia (dyskurs, styl,
gatunek, tekst) tworz¹ wyran¹ ramê i stanowi¹ dla siebie kontekst poznawczy.
Podejcie to sprawia, ¿e ¿adne z tych pojêæ nie bêdzie b³yszczeæ ca³¹ gam¹
znaczeñ (Wojtak 2011: 70). Badaczka przedstawia dwa aspekty rozumienia
tych pojêæ. W pierwszym traktuje dyskurs jako najogólniejsze pojêcie, a gatunek
jako jego konkretyzacjê. W drugim zauwa¿a wzajemne odniesienia tych pojêæ,
zak³adaj¹c przy tym, ¿e oba typy d¹¿¹ do pe³nego opisu zasad tworzenia tekstów. Propozycja badawcza autorki uwzglêdnia najogólniejsze spostrze¿enia na
temat ewolucji badañ dyskursologicznych w Niemczech i Francji3.
Badaczka stawia tezê, ¿e najwiêksz¹ moc objaniaj¹c¹ ma dyskurs, który
jest postrzegany jako:
sposób zorganizowania ludzkiej aktywnoci, praktyka komunikacyjna okrelonej
spo³ecznoci (wspólnoty), która w trakcie ró¿norodnych interakcji ustala i uzgadnia
istotne dla siebie treci (wizjê wiata), konserwuje stosowne scenariusze zachowañ
2 Zob. publikacje z ostatnich lat dotycz¹ce dyskursu pedagogicznego m.in. E. Zierkiewicz:
Prasa jako medium edukacyjne: kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych.
Kraków 2013; E. Zierkiewicz, V. Drabik-Podgórna: Poradnictwo w kulturze indywidualizmu. Wroc³aw 2010; artyku³y E. Zierkiewicz: Poradnik jako podrêcznik ¿ycia. Krótka refleksja na temat
historii gatunku. [W:] Podrêczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Kraków 2011,
s. 109129; Zdrowie ma p³eæ! Analiza problemów zdrowotnych mê¿czyzn w prasie kobiecej. Nowiny Lekarskie 2012, 81, 5, s. 472484.
3 Moim zdaniem najciekawsz¹ prac¹ ostatnich lat ujmuj¹c¹ dokonania niemieckich i francuskich badaczy dyskursu w sposób syntetyczny jest zbiór artyku³ów zamieszczony w czasopimie
Oblicza Komunikacji 2012 (5): Analiza dyskursu centrumperyferie. Pod red. T. Piekota,
M. Poprawy. Wroc³aw 2012. Znajduj¹ siê w niej m.in. artyku³y W. Czachura i D. Miller: Niemiecka lingwistyka dyskursu  próba bilansu i perspektywy, s. 2443; H. Grzmil-Tylutki: Francuska
analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce, s. 4559; B. Witosz: Badania nad dyskursem we wspó³czesnym jêzykoznawstwie polonistycznym, s. 6175.
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komunikacyjnych oraz regu³y ich wype³niania za porednictwem wypowiedzi (i/lub
rodków niewerbalnych). Dyskurs to zarazem wzorzec zdarzenia komunikacyjnego, jak i sposób jego realizacji. (Wojtak 2011: 7071)

Termin ten obejmuje zatem zarówno okrelon¹ sytuacjê u¿ycia, uczestników, jak równie¿ sposób jego werbalizacji. Dyskurs jest wiêc pojêciem najszerszym. Gatunek natomiast profiluje dyskurs (temat, wiat, wartoci), z czego
jeden parametr musi byæ sta³y. Dalej charakteryzuje pojêcie tekstu na tle pozosta³ych elementów kolekcji. Rozumie go jako komunikacyjn¹ konkretyzacjê,
odzwierciedlaj¹c¹ w okrelonym stopniu przestrzeñ dyskursywn¹ przez pryzmat
gatunku (Wojtak 2011: 71). Wyranie zatem widaæ, ¿e podmiot jest zobowi¹zany do przestrzegania wzorca tekstu. Nastêpnie odnosi siê do pojêcia stylu, który
rozumie jako:
cechy uwarunkowane strukturalnie, determinowane pragmatycznie i zwi¹zane z genez¹ u¿ytych rodków. Ka¿demu gatunkowi da siê przypisaæ zarówno zbiór cech,
jak i odpowiadaj¹cych im wyk³adników. (Wojtak 2011: 7273)

Ka¿dy tekst jest zanurzony w stylu. Pojêcie stosownoci odnosi do stosownoci podmiotowej, przedmiotowej i stylistycznej. Styl determinuje sytuacja komunikacyjna oraz jej cel, który jest zale¿ny od sytuacji.
1. Charakterystyka materia³u
W czêci dotycz¹cej komponentów wzorca gatunkowego porady medycznej
wykorzysta³em rozwi¹zania zaproponowane przez Mariê Wojtak (2004) oraz
Teuna van Dijka (2001). W tworzeniu korpusu materia³owego wykorzysta³em
metodê jakociow¹ (Bauer i Arts 2000) oraz metodê analizy zawartoci czasopism (Mautner 2011).
Korpus stanowi¹ porady znajduj¹ce siê w wybranych czasopismach ukazuj¹cych siê w ostatnich latach (20102013). S¹ to czasopisma polskie: dwutygodniki, tygodniki, miesiêczniki. W opisie uwzglêdni³em ponad 180 porad. Wybra³em sposób zbierania materia³ów polegaj¹cy na uszczegó³awianiu i stopniowej
redukcji listów do redakcji w momencie, gdy ich analiza nie wnosi³a ju¿ niczego
nowego do zebranego korpusu, dziêki czemu jest on jednorodny. Wa¿nym kryterium przy decyzji o doborze listów by³a ich dostêpnoæ, co powoduje ³atwoæ
ich zebrania. Teksty zosta³y wybrane tak, aby pokazaæ kilka wariantów realizacyjnych gatunku. W ka¿dym z czasopism znajduje siê osobny dzia³, w którym
specjalici udzielaj¹ porad. Ich poszukiwanie zosta³o ograniczone do 10 tytu³ów,
co ³¹cznie stanowi 25 wybranych przeze mnie numerów. Skupi³em uwagê tylko na
listach do redakcji, które zawieraj¹ porady medyczne. Przeprowadzona przeze mnie
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jakociowa analiza czasopism mia³a na celu zbadanie listów, które zawieraj¹
porady udzielane przez ekspertów, pod wzglêdem stylistycznym i gatunkowym.
Dobór korpusu do badania by³ wiadomy. Stara³em siê wybraæ takie porady
medyczne udzielane na ³amach czasopism, aby by³y reprezentatywne dla gatunku. Podstawê materia³ow¹ stanowi¹ wybrane numery Poradnika Domowego
i Twojego Dziecka, natomiast pozosta³e porady wskazuj¹ na jego wariantywnoæ i prezentuj¹ osobliwoci zebranego materia³u. Dobieraj¹c materia³ przejrza³em kilkadziesi¹t czasopism kobiecych, w tym wszystkie numery Poradnika
Domowego z lat 2011 i 2013 oraz wszystkie numery Twojego Dziecka z lat
2012 i 2013. Poszukiwa³em tekstów do analizy tak¿e w innych pismach kobiecych. Badanie wybranych listów stanowi³o podstawê jakociowej analizy zawartoci czasopism. W sumie pozwoli³o to na wybór 185 listów do redakcji zawieraj¹cych porady medyczne. Sposób tworzenia korpusu oddaje poni¿szy schemat:
czasopisma
¯
czasopisma polskie
¯
czasopisma polskie: miesiêczniki, dwutygodniki, tygodniki
¯
czasopisma polskie o profilu poradnikowym
skierowane do kobiet
¯
wybrane numery z lat 20102013
¯
ponad 180 porad
¯
koncentracja uwagi na konkretnych gatunkach:
listy do redakcji zwieraj¹ce porady dotycz¹ce zdrowia
Schemat 1. Etapy ustalenia korpusu materia³owego pracy

Wykorzystane w analizie metody jakociowe, przede wszystkim analiza tekstu i dyskursu, metoda lingwistyczno-semiotyczna, a tak¿e analiza zawartoci
czasopism umo¿liwi³y kompleksowe opisanie badanego zagadnienia.
2. List do redakcji a porada prasowa
Porada medyczna zawarta w prasie stanowi tekst niesamodzielny. Jej powstanie poprzedzone jest zwykle listem do redakcji4, napisanym przez konkretn¹
4 Do tej pory wspomnian¹ problematyk¹ zajmowali siê: Skwarczyñska 1937; D¹browska
1994; Wojtak 2002; Czarnecka 2006; Filip 2006, 2007; Wolny-Zmorzyñski, Kaliszewski, Furman
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osobê, w którym opisuje ona swój problem, z którym zwraca siê do redakcji
czasopisma. Adresatem jest zwykle ekspert, który wspó³pracuje z danym wydawnictwem (lekarz b¹d psycholog itp.), mo¿e byæ nim równie¿ inny czytelnik.
Rzadko jest to dziennikarz lub redaktor. Po zapoznaniu siê w problemem udziela
on porady w odpowiedzi na list na ³amach czasopisma.
Tatiana Szczyg³owska (2011: 7992) traktuje list do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski. Analizuje teksty, w których uwidaczniaj¹ siê cechy typowe dla gatunków informacyjnych. W materiale badawczym uwzglêdni³a
sto listów pochodz¹cych z polskiej i angielskiej wersji Newsweeka. Badaczka
w swoim artykule przedstawia, czym jest list do redakcji, jakie s¹ cechy charakterystyczne tekstu epistolarnego oraz elementy sk³adaj¹ce siê na schemat gatunkowy. Porównuje je równie¿ do innych typów korespondencji. Wa¿nym punktem badañ sta³a siê ich autentycznoæ i tematyka. Jak pisze:
omawiany gatunek mowy spe³nia kryteria decyduj¹ce o jego przynale¿noci do
klasy listów, sporód których jednym z najistotniejszych wydaje siê chêæ skomunikowania siê z nieobecnym odbiorc¹. Z kolei cechê pozwalaj¹c¹ odró¿niæ list do
redakcji od innych typów korespondencji mo¿na zdefiniowaæ jako charakterystyczny dla tych tekstów cel komunikacji wyra¿aj¹cy siê w woli autora do podzielenia
siê za porednictwem redakcji swymi opiniami na tematy polityczne, kulturalne,
spo³eczne b¹d gospodarcze, które zosta³y poruszone we wczeniejszych artyku³ach lub w listach od innych czytelników. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu
na rodek przekazu, jakim jest dzia³ opinii w gazecie, list do redakcji jest przez
niektórych badaczy uznawany za pograniczny gatunek dziennikarski. (Szczyg³owska 2011: 92)

List do redakcji oraz odpowied na list do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski traktuj¹ tak¿e Kazimierz Wolny-Zmorzyñski i Andrzej Kaliszewski (2006: 118119). Autorzy charakteryzuj¹ przede wszystkim autora listu,
mianowicie:
pozostawia swoje dane wy³¹cznie do wiadomoci redakcji, która powiadamia o tym
czytelników: imiê i nazwisko nadawcy znane redakcji. Podyktowane jest to tak¿e
tym, ¿e redakcja odpowiada na przekazywane treci na swoich ³amach i musi znaæ
personalia tej osoby. Autor listu, decyduj¹cy siê na wys³anie go do redakcji, liczy
siê tak¿e z tym, ¿e jego tekst nie bêdzie w ca³oci wydrukowany: poddany zostanie
wewnêtrznej redakcji, polegaj¹cej na dokonaniu pewnych skrótów, niezbêdnych
poprawek jêzykowych. (Wolny-Zamorzyñski i in. 2006: 118119)

2006. Referujê za M. Kita: Dyskurs prasowy. [W:] Style wspó³czesnej polszczyzny. Pod red.
E. Malinowskiej, J. Nocoñ, U. ¯ydek-Bednarczuk. Kraków 2013, s. 219.
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Odpowied na list do redakcji jest natomiast zdaniem badaczy:
pewn¹ form¹ podjêcia rozmowy/dyskusji z autorem listu do redakcji, wyjanieniem
poruszonych przez niego problemów, ustosunkowaniem siê do nich, ale najczêciej
obron¹ linii ideowej pisma i redakcji. Odpowied na list do redakcji umieszczana
jest, podobnie jak Listy, w tej samej rubryce, by czytelnicy mogli siê szybko zorientowaæ, o co chodzi. (Wolny-Zamorzyñski i in. 2006: 119)

Artur Rejter (2004: 247) traktuje poradê jako akt mowy i definiuje j¹
w nastêpuj¹cy sposób:
Mówiê: zrób co w jaki sposób.
Mylê: chcesz to wiedzieæ, a ja wiem, jak to zrobiæ.
Mylê: Wiesz, ¿e gdy to mówiê, chce Ci pomóc.
Mylê: Nie musisz robiæ tak, jak mówiê.
W tym miejscu istotna jest kwestia wprowadzenia nastêpuj¹cego rozró¿nienia miêdzy aktem mowy a tekstow¹ aktualizacj¹ w postaci porady opublikowanej na ³amach prasy.
3. Schemat gatunkowy porady medycznej5
Zdaniem Marii Wojtak (2004: 1128), wzorzec gatunkowy jest schematem
obejmuj¹cym cztery aspekty: strukturalny (kanoniczny, alternacyjny, adaptacyjny, indywidualny), poznawczy6 (tematyczny), pragmatyczny (potencja³ illokucyjny, intencja wypowiedzi, kontekst) oraz stylistyczny (wyznaczniki gatunkowe
tekstu, np. szablonowoæ, sugestywnoæ, cis³oæ, obrazowoæ) i realizuj¹ce je
rodki jêzykowe (morfologiczne, leksykalne, sk³adniowe). Wszystkie te aspekty
dostrzec mo¿emy w analizie ró¿nych gatunków wypowiedzi. W mojej pracy
uwzglêdni³em przede wszystkim aspekt strukturalny, a tak¿e stylistyczny. Ka¿dy
rodzaj tekstu funkcjonuje w okrelonym kontekcie kulturowym i sytuacyjnym,
za pomoca których czytaj¹cy konstruuje jego sens7. Mówi siê o tym, ¿e komunikacja jêzykowa zachodzi w okrelonych warunkach spo³ecznych, kulturowych,
psychicznych oraz sytuacyjnych. Kontekst kulturowy odnosi siê do wiedzy, wartoci, praktyk w obrêbie spo³eczeñstwa. Czynniki te wp³ywaj¹ na jêzyk u¿yty
5
6

Pojêcie to przejmujê za Mari¹ Wojtak (2004: 16).
Aspekt ten pomijam w niniejszych rozwa¿aniach ze wzglêdu na ograniczenia czysto realizacyjne w postaci artyku³u.
7 Problematykê tê porusza np. ostatni tom serii Jêzyk a Kultura, który jest powiêcony kulturowym uwarunkowaniom wybranych aktów i gatunków mowy. Zob. Jêzyk a Kultura 23: Akty
i gatunki mowy w perspektywie kulturowej. Pod red. A. Burzyñskiej-Kamienieckiej. Wroc³aw
2012. Znajduj¹ siê w nim artyku³y m.in. J. Bartmiñskiego: Jak opisywaæ gatunki mowy?, s. 1332;
S. Niebrzegowskiej-Bartmiñskiej: Miejsce wartoci w opisie gatunków mowy, s. 3341; I. Loewe,
Globalne gatunki w polskiej telewizji. Rekonesans, s. 191198.
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w tekcie. Do podstawowego zasobu kompetencji kulturowej i komunikacyjnej
nale¿y wiedza o gatunkach mowy. Aspekt spo³eczny stanowi dostarczenie rad,
porad, wskazówek: w przypadku braku pewnoci, chêci potwierdzenia w³asnego
wyboru lub deficytu wiedzy.
Tekst porady zdrowotnej ma okrelon¹ strukturê, która jest cile uporz¹dkowana. Obecnoæ wymienionych ni¿ej segmentów stanowi wynik oczekiwañ
odbiorcy.
W opisie jej struktury wykorzysta³em nastêpuj¹ce determinanty gatunkowe:
 segmentacja tekstu porady,
 obligatoryjnoæ/fakultatywnoæ wystêpowania danego segmentu,
 sposób uporz¹dkowania.
Jeli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to na podstawie zebranego materia³u wyodrêbni³em trzy podstawowe segmenty:
 nag³ówek (element fakultatywny),
 wyró¿niony graficznie list czytelnika (zawieraj¹cy pytanie czytelnika),
 odpowied specjalisty.
Dzia³, w którym zamieszczony jest k¹cik poradniczy w analizowanych gazetach, najczêciej nosi tytu³ Zdrowie. Pojawiaj¹ siê w nim teksty o podobnym
ródle informacji (w tym przypadku s¹ nimi wy³¹cznie listy do redakcji, które
stanowi¹ ród³o materia³u). W dziale tym znajduje siê sta³a rubryka, w której
zamieszczone s¹ listy czytelników. S¹ one w wiêkszoci wyrazem obaw zdrowotnych czytelniczek, które w listach do redakcji prosz¹ o rzeteln¹ odpowied
eksperta. Dla przyk³adu w czasopimie Naj jest piêæ sta³ych dzia³ów: aktualnoci, rozrywka; moda i uroda; zdrowie; kuchnia, mieszkanie; psychologia, prawo. W Poradniku Domowym jest ich a¿ dziesiêæ: moda; bliskie spotkania;
uroda; psychologia; kulinaria; zdrowie; dom; prawo-rynek; relaks; czytelnicy-redakcja. K¹cik poradniczy8 sygnalizuje tytu³ rubryki (Rys. 1. I  Zapytajcie
ekspertów). Czêsto pod nim znajduje siê lead (III  Lekarze ró¿nych specjalnoci
odpowiedz¹ na pytania, doradz¹, uspokoj¹. Czekamy na wasze listy z dopiskiem
Naj  zdrowie). Nastêpnie zamieszczony jest tytu³ porady (IV  Bojê siê
zabiegów u dentysty. Czy mogê go poprosiæ o znieczulenie?). Kolejno zamieszczony jest list do redakcji (V  Sama myl o wizycie u stomatologa [ ]). Autoprezentacja w licie (VI  Helena, 41 lat, Kielce) mo¿e znajdowaæ siê w ró¿nych
miejscach, ale jej sta³ym komponentem jest podpis, imiê lub zastrze¿enie, np.
dane do wiadomoci redakcji. Pojawia siê tak¿e bardzo czêsto nazwa miejscowoci i wiek czytelników. Tematyka listów do redakcji zale¿y przede wszystkim
od profilu wydawniczego czasopisma. W analizowanym przeze mnie materiale
z prob¹ o radê zwracaj¹ siê g³ównie kobiety. Nadawcy wiedz¹, ¿e ich tekst
8 Budowê omawiam na przyk³adzie k¹cika poradniczego w czasopimie Naj 2013, nr 11
z 20 maja.
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Rys. 1. Elementy struktury dzia³u porad na przyk³adzie czasopisma Naj (I  tytu³ rubryki,
II  informacje o ekspertach, III  lead, IV  tytu³ porady, V  list czytelnika, VI  informacje
o nadawcy listu, VII  odpowied eksperta, VIII  grafika)
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zostanie upubliczniony, wiêc mog¹ temu zapobiec poprzez zawarcie pod listem
zastrze¿enia, co powoduje, ¿e pozostaje on tylko do wiadomoci redakcji pisma.
W prasie kobiecej czytelniczki czêsto skupiaj¹ siê na problemach prywatnych.
Wszystkim listom towarzyszy odpowied zawieraj¹ca poradê (VII  Narkoza
jest bezpiecznym rozwi¹zaniem). Ich autorzy (II  np. Grzegorz Prasa³ek. lek. med.,
specjalista pediatrii, internista) s¹ prezentowani poprzez umieszczenie ich zdjêcia, podanie imienia i nazwiska oraz specjalnoci medycznej, ale nie jest to
regu³¹. Nie wszystkie listy znajduj¹ce siê w danym numerze czasopisma s¹
autentyczne, ale zabieg ten jest zgodny z tradycj¹ tego gatunku. W rubryce
poradnikowej znajduj¹ siê tak¿e ró¿nego rodzaju grafiki, schematy i inne materia³y uzupe³niaj¹ce tekst (VIII). S¹ one najczêciej zwi¹zane z tematem porady
lub odnosz¹ siê do tematyki medycznej.
4. Rama pragmatyczna komunikatu porady
Wa¿nym determinantem gatunkowo-stylistycznym tekstów poradnikowych
jest ich rama pragmatyczna obejmuj¹ca intencjê autora wypowiedzi, a tak¿e jego
oczekiwania, cel porady, warunki komunikacji. Takim elementem porady prasowej w kolorowych pismach kobiecych jest wspó³zale¿noæ komunikacyjna autora i odbiorcy informacji, która jest konsekwentnie realizowana w ca³ym tekcie.
Mo¿emy j¹ traktowaæ jako swoist¹ strategiê komunikacyjn¹. Mianowicie obok
nadawcy i odbiorcy wystêpuje porednik w osobie redaktora czy dziennikarza.
Strategia ta zmierza do realizacji okrelonych celów komunikacyjnych. Porady
medyczne maj¹ konkretnego nadawcê. Wszystkie wskazówki udzielane w gazetach s¹ poparte autorytetem. Istnieje kilka sposobów na przedstawienie go czytelnikom. Sytuacjê tê oddaje schemat zaproponowany przez Ewê Ficek (2013):
list czytelnika zg³aszaj¹cego okrelony problem i prosz¹cego o pomoc, wyjanienie
jakiej sprawy, wsparcie + odpowied redakcji, czy te¿  co przecie¿ czêstsze
 odpowied wspó³pracuj¹cego z redakcj¹ eksperta (stylisty, psychologa, prawnika,
lekarza lub innego specjalisty) (Ficek 2013: 2)

oraz nieco bardziej skrótowy:
autor ® {[ przekazuj¹cy porady] ® [(przyjmuj¹cy porady) « (radz¹cy sobie)]} ® czytelnik (Ficek 2012: 156)

Badaczka umieszcza je w rodzinie form poradnikowych jako:
czasopisma, które anonsuje siê jako poradniki, ponadto dodatki prasowe (np. rozmaite wklejki b¹d mini broszury, k¹ciki porad lub fragmenty (dzia³y) czasopism, bêd¹ce ich integraln¹ czêci¹ (Ficek 2013: 77)
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Filip tymczasem relacje nadawczo-odbiorcze ilustruje za pomoc¹ nastêpuj¹cego
schematu:
Niespecjalista (czytelnik prasy) ® specjalista (redakcja) ® niespecjalista (czytelnik) (Filip 2006: 188; 2007: 71)

Istnieje kilka sposobów na przedstawienie nadawcy porady czytelnikom. Oto
kilka z nich:
a) nadawca oraz jego charakterystyka zawodowa w leadzie, np.
Prof. Piotr Jurkowski, pediatra. Kieruje Klinik¹ Pediatrii Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, pracuje w Centrum Medycznym POLMED (Mtj9 2012,
nr 12 (208), grudzieñ, s. 66);
b) przedstawienie nadawcy i jego specjalnoci
Barbara Leszczyñska, spec. medycyny rodzinnej, pediatra (k 2013, lipiec,
s. 68);
Pawe³ Kott, internista (¯ng 2010, nr 48 z 2 grudnia, s. 44);
c) nadawca podaj¹cy adres swojej strony internetowej
Bogdan Stelmach, seksuolog, www.seksuolog-warszawa.com.pl (Pd 2013,
nr 15 z 518 sierpnia, s. 26);
d) imiê, nazwisko i tytu³ zawodowy specjalisty
Dr El¿bieta Pietrus-Dunaszewska (Pd 2011, nr 7 (251), lipiec, s. 70);
e) imiê i miejscowoæ  w przypadku porad udzielanych przez czytelników
Janina . z Sulejówka, Krystyna P. z Warszawy (¯ng 2013, nr 20 z 16 maja,
s. 44).
Autorzy listów ujawniaj¹ swoj¹ to¿samoæ na kilka sposobów, np.:
a) poprzez podanie imienia
Anna, Goka, Basia, Sonia, Jola (Mtj 2012, nr 12 (208), grudzieñ, s. 110,
111);
b) poprzez podanie imienia, inicja³u nazwiska i miejscowoci
Jolanta S. z Lublina, Anna J. z Sieradza, Anita G. z W³oszczowej (P 21
grudnia 20113 stycznia 2012, nr 26, s. 26);
c) poprzez podanie imienia, wieku oraz miejscowoci, z jakiej pochodz¹
Zuzanna (38 lat), Lublin; Wies³awa (50 lat), £om¿a; Alicja (20 lat), Garwolin; Dorota (52 lata), Opole (T 2011, nr 27 z 14 grudnia, s. 68);
d) poprzez podanie imienia i miejscowoci
Anna z Leszna, Jola z Be³chatowa, Anna z Lubartowa (Td 2013, nr 2 (736),
luty, s. 7, 14).
9 Stosowane skróty tytu³ów czasopism: Mtj  Mamo to ja, k  wiat Kobiety, ¯ng
 ¯ycie na Gor¹co, Pd  Poradnik Domowy, P  Przyjació³ka, T  Tina, Td  Twoje
Dziecko.
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Jak widaæ, ka¿de z czasopism ma swój okrelony sposób identyfikacji
nadawców i odbiorców. W przypadku nadawcy listu do redakcji dane ujawnione
to imiê  pojawia siê ono we wszystkich poradach. Dalej s¹ to: wiek, inicja³
nazwiska, a tak¿e wskazanie miejscowoci, z której pochodzi osoba kieruj¹ca
swój list. W przypadku prezentacji specjalistów podaje siê ich imiê, nazwisko,
specjalnoæ zawodow¹, czasami miejsce pracy i krótk¹ charakterystykê zawodow¹. Kontekst porady jest wspólny nie tylko dla pisz¹cego list i specjalisty, jak
równie¿ wszystkich potencjalnych czytelników, którzy siêgn¹ do tej rubryki
w gazecie. Odbiorc¹ porady mo¿e byæ ka¿dy, tym bardziej ¿e nie jest ona skierowana do cile okrelonej, konkretnej osoby prosz¹cej o radê. Prawie we wszystkich analizowanych tekstach zamieszczone jest zdjêcie specjalisty danej dziedziny. Sprawia to wra¿enie bezporedniego kontaktu z drug¹ osob¹.
5. Rejestry stylistyczne porad medycznych
Ostatnim analizowanym aspektem wp³ywaj¹cym na skutecznoæ i jakoæ
porady medycznej w prasie kobiecej s¹ elementy stylistyczne obecne w tekcie.
Musz¹ byæ dla czytelników przede wszystkim jasne i zrozumia³e. Wa¿ne staje
siê zatem zauwa¿enie tego, jaka jest funkcja ka¿dej czêci w odniesieniu do
czytaj¹cego, czy jest ona dla niego odpowiednia i jasna oraz czy rady s¹ napisane precyzyjnie i przystêpnie, tak aby potencjalny czytelnik wiedzia³, w jaki
sposób wykorzystaæ przedstawion¹ w tekcie informacjê. Analiza rodków stylistycznych pomaga scharakteryzowaæ strukturê gatunku. S³ownictwo w tekstach
porad jest zró¿nicowane. Obok elementów potocznych, które s¹ najbardziej widoczne w leksyce osób pisz¹cych listy do redakcji, znajduj¹ siê te¿ okrelenia
specjalistyczne z zakresu medycyny czy farmacji. Te pierwsze powoduj¹, ¿e
tekst jest bardziej zrozumia³y, za drugie, zamieszczone w odpowiedziach lekarzy, czyni¹ ich odpowiedzi rzetelnymi i fachowymi. W odpowiedziach ekspertów daje siê zauwa¿yæ ró¿ne warianty ich formu³owania. Czyni¹ to w sposób
wysoce specjalistyczny, potoczny (Obara 2010: 80) lub mieszany. Ilustruj¹ to
nastêpuj¹ce przyk³ady:
(1) Mój synek zacz¹³ mówiæ tu¿ po ukoñczeniu roczku. Nie mia³ swojego dzieciêcego jêzyka [ ].

Ekspert udzieli³ odpowiedzi w tonie oficjalnym:
Dwulatek to cz³owiek na wczesnym etapie rozwoju mowy i mog¹ mu siê przytrafiæ ró¿ne
drobne i przejciowe trudnoci. (Td 2013, nr 2 (736), luty, s. 6)
(2) Trzeszczy mi w kociach, gdy np. klêkam, siadam, schylam siê po co.
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Specjalista odpisa³ w tonie nieoficjalnym, powtarzaj¹c za czytelnikiem
okrelenie potoczne:
Trzeszczenie mo¿e byæ zwi¹zane z przedwczesnym uszkodzeniem struktury sk³adników, które buduj¹ stawy. (Pd 2011, nr 10 (254), padziernik, s. 88)
(3) Na nogach mam sporo paj¹czków.

Lekarz udzieli³ odpowiedzi o charakterze mieszanym:
Nie jest to takie proste, bowiem najwa¿niejsz¹ rolê w powstawaniu zmian
naczyniowych odgrywaj¹ czynniki genetyczne [ ] Zmodyfikowaæ mo¿na jedynie tryb ¿ycia, który mo¿e sprzyjaæ tworzeniu siê paj¹czków i ¿ylaków. (Pd
2011, nr 7 (251), lipiec, s. 90)
Mo¿emy wyodrêbniæ piêæ krêgów tematycznych, do których odnosz¹ siê
terminy w listach do redakcji i odpowiedziach specjalistów, które sk³adaj¹ siê na
rejestr medyczny:
1) choroby, schorzenia: jersinioza; lordoza szyjna; mukowiscydoza; celiakia; borelioza; sarkoidoza; choroba Sprengla; mononukleoza; choroba refluksowa prze³yku;
2) stany lub objawy: wzrost we krwi stê¿enia enzymów w¹trobowych; choroba przewlek³a; zapalenie k¹cików ust; stan przedcukrzycowy; niedobór potasu;
zaburzenia barwnikowe;
3) zabiegi lub rodzaje terapii: USG jamy brzusznej; kolonoskopia; terapia
izotreonin¹; RTG barku; RTG klatki piersiowej; tonsillektomia; insulinoterapia;
krioterapia;
4) przyrz¹dy medyczne: aparat rentgenowski; endoproteza; przystawka
dopplerowska;
5) nazwy leków: maæ przeciwgrzybiczna; preparaty z pseudoefedryn¹; maci i globulki dopochwowe z estrogenami; lek zawieraj¹cy hormon drospirenonu
i etynyloestradiolu.
Pierwszy z nich stanowi¹ nazwy chorób oraz schorzeñ zgodnych z nomenklatur¹ medyczn¹. Przeciêtnemu czytelnikowi zazwyczaj nic one nie mówi¹,
a nierzadko utrudniaj¹ lekturê tekstu. Zazwyczaj decyduje o tym d³ugoæ i stopieñ skomplikowania budowy nazwy przypadku chorobowego, a tak¿e brak
stycznoci laików z tego typu s³ownictwem. Drugi ilustruje stany lub objawy
chorobowe. Niekiedy taki fragment równie¿ jest niezrozumia³y, czêsto eksperci
t³umacz¹ go w dalszej czêci odpowiedzi. Trzeci obszar stanowi s³ownictwo
odnosz¹ce siê do nazw zabiegów oraz ró¿nych sposobów leczenia. S¹ to nazwy
badañ, które proponuj¹ czytelnikom eksperci oraz przybli¿aj¹ im je. Doæ rzadko w analizowanych poradach pojawia³y siê nazwy przyrz¹dów medycznych.
Czêsto w czêci, w której lekarze omawiaj¹ rozmaite sposoby leczenia lub odno-
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sz¹ siê do pytañ o nie czytelników, podaj¹ specjalistyczne nazwy z zakresu
farmacji. Niezmiernie rzadko zdarza siê, aby lekarz podawa³ konkretn¹ nazwê
leku, który móg³by pomóc w danym przypadku. Interesuj¹cy przyk³ad odnalaz³em w czasopimie Naj, w którym w odpowiedzi specjalisty znalaz³y siê
nazwy handlowe wód mineralnych opatrzone odpowiednim komentarzem dotycz¹cym ich w³aciwoci chemicznych:
Wody kwane (np. Jan, D¹brówka), zawieraj¹cy rozpuszczony dwutlenek wêgla
(tzw. szczawy) [ ] z kolei wody z dwutlenkiem wêgla o odczynie alkalicznym
(Muszynianka, Staropolanka) [ ] po wody wysoko zmineralizowane (Zuber,
Franciszek) warto siêgn¹æ, gdy chcemy polepszyæ przemianê materii lub obni¿yæ
poziom cholesterolu. (N 2013, nr 11 z 20 maja, s. 27)

Na podstawie analizy porad medycznych zamieszczonych w kolorowych
czasopismach ³atwo mo¿na dostrzec ich popularnonaukowy profil o zró¿nicowanym rejestrze stylistycznym. Porady zdrowotne s¹ kierowane do czytelniczek
danego czasopisma, du¿o rzadziej siêgaj¹ po nie mê¿czyni. G³ówn¹ intencj¹
komunikacyjn¹ jest zalecanie, a nie wywieranie presji na odbiorcy, sygnalizowanie, a nie jej dyrektywny charakter. Warstwa stylistyczna jest doæ bogata pod
wzglêdem wykorzystania rodków jêzykowych. Wykorzystywanie w poradach
leksyki potocznej sprawia, ¿e s¹ one dla odbiorcy czytelniejsze i bardziej zrozumia³e. Specjalici próbuj¹ natomiast w dok³adny i specjalistyczny sposób przedstawiæ wszystkie wa¿ne informacje dotycz¹ce ró¿nego rodzaju schorzeñ czy
chorób, a tak¿e sposobów radzenia sobie z nimi, tak aby odbiorcy otrzymali
fachow¹ odpowied na drêcz¹ce ich pytanie. Lekarze udzielaj¹cy porad staraj¹
siê równie¿ przekazywaæ czytelnikom wiedzê. Sygnalizuj¹ to w tekcie poprzez
u¿ycie s³ów: potocznie, obiegowo, które sprawiaj¹, ¿e trudniejsze terminy s¹
bardziej zrozumia³e poprzez zastosowanie ich niespecjalistycznego odpowiednika. Podstawowy cel, który stawiaj¹ sobie ich autorzy to to, aby ich teksty na
³amach prasy by³y zrozumia³e. Dziêki stosowaniu s³ownictwa z zakresu medycyny prezentowanie osoby nadawcy tak¿e odgrywa istotn¹ rolê. Jest on przedstawiany jako osoba wykszta³cona, z ogromn¹ wiedz¹, do której warto zwróciæ siê
ze swoim problemem. Mo¿e to równie¿ powodowaæ konkretne zachowania odbiorców porad, którzy mog¹ dostosowaæ siê do wskazañ lekarza specjalisty lub
nie. Stosowanie leksyki potocznej powoduje pozorne zniesienie dystansu miêdzy ekspertem a czytelnikiem. Odpowiedzi lekarzy porz¹dkuj¹ tak¿e kolejne
kroki, jakie nale¿y podj¹æ, aby poradziæ sobie z dolegliwociami. Wskazuj¹ oni
swoim czytelnikom, co nale¿y zrobiæ na pocz¹tku, a na czym zakoñczyæ leczenie
lub doradzaj¹ wizytê u eksperta, poniewa¿ tylko on jest w stanie dok³adnie
zdiagnozowaæ problem i doradziæ podczas wizyty. Celem niniejszego artyku³u
by³a charakterystyka porad medycznych pod wzglêdem gatunkowo-stylistycznym. Traktujê ten¿e jako wstêp do dalszych badañ nad tekstami poradnikowymi.
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Wykaz róde³

Mamo to ja 2012, nr 12 (208), grudzieñ
Naj 2013, nr 11 z 20 maja
Poradnik Domowy 2011, nr 7 (251), lipiec; nr 10 (254), padziernik
Przyjació³ka 21 grudnia 2011  3 stycznia 2012, nr 26
wiat Kobiety 2013, lipiec
Tina 2011, nr 27 z 14 grudnia
Twoje Dziecko 2013, nr 2 (736), luty
¯ycie na Gor¹co 2010, nr 48 z 2 grudnia; 2013, nr 20 z 16 maja
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Summary
This article presents the results of qualitative research of texts including medical advice
printed in women's magazines, which have been published for the last few years. The analysis of
the collected material allowed the author to describe a genre's model, sender-receiver model and its
stylistic register using a qualitative method. Advice in women's magazine use texts and they are
interesting examples of advice's discourse. Because they are available for everyone, I believe my
choice of material was definitely correct. If they were treated as merchandise, the price, the mode
and the mass production, which decide about their popularity and brand on the Polish publishing
market, would be important.
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The function of ontological metaphors in The Origin of Species
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This article investigates the role of ontological metaphors in how Darwin conceptualized and described the concepts of evolutionary change, species, and natural selection.
We claim that objectification and personification have a theory-constitutive role in Darwins theory because of the following reasons: they must have been an indispensable step
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Wprowadzenie
Celem artyku³u, wpisuj¹cego siê w szersze badania nad funkcj¹ metafor
w jêzyku nauki, jest analiza metafor ontologicznych w dziele Karola Darwina
O powstawaniu gatunków. W naszych badaniach przyjmujemy za³o¿enia metodologiczne semantyki kognitywnej wraz z jej rozumieniem metafory konceptualnej. Na podstawie analizy wybranych przyk³adów spróbujemy wykazaæ, i¿ metafory nadaj¹ce abstrakcyjnym pojêciom ontologiczny status konkretnych bytów
stanowi¹ pierwszy i nieodzowny krok nie tylko w procesie ich dalszej metaforyzacji, ale w ogóle wyra¿enia w jêzyku oraz odgrywaj¹ istotn¹ rolê w konstruowaniu teorii naukowej. Metafory ontologiczne, najbardziej podstawowe i schematyczne, pozwalaj¹ na konceptualizacjê bytów abstrakcyjnych, takich jak
zmiana czy dobór naturalny, jako fizycznych obiektów. Oznacza to mo¿liwoæ
przypisania bytom abstrakcyjnym cech znanych z naszego bezporedniego dowiadczenia z obiektami materialnymi, takich jak jednostkowoæ, kumulacja czy
zdolnoæ oddzia³ywania na inne obiekty.
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W pierwszej czêci artyku³u omówimy pokrótce funkcje metafor w jêzyku
nauki wyró¿niane w literaturze przedmiotu. Kolejna czêæ bêdzie powiêcona
metaforom ontologicznym w ujêciu semantyki kognitywnej. Nastêpnie przejdziemy do analizy wybranych fragmentów tekstu Karola Darwina, opisuj¹cych
modyfikacje gatunków i dzia³anie doboru naturalnego. Zastanowimy siê równie¿
nad rol¹ metafor ontologicznych w konstruowaniu tych pojêæ i w formu³owaniu
teorii ewolucji. Ostatni¹ czêæ artyku³u stanowi¹ obserwacje i wnioski.
Analiza metafor konceptualnych zosta³a przeprowadzona na oryginalnym
tekcie pierwszego wydania On the Origin of Species z roku 1859 (dostêpnym
w wersji elektronicznej w ramach Projektu Gutenberg) i wydania drugiego
z 1860 (Oxford University Press 1998). Polskie odpowiedniki analizowanych
fragmentów tekstu pochodz¹ z t³umaczenia Szymona Dicksteina i Józefa Nusbauma z 1884 r. (De Agostini 2001, na podstawie wydania z 1959 r.). Poniewa¿
jednak polskie t³umaczenie opiera siê na szóstym, znacznie zmienionym przez
Darwina wydaniu dzie³a z roku 1872, zdarzaj¹ siê znacz¹ce rozbie¿noci miêdzy
angielsk¹ i polsk¹ wersj¹. Niestety, nie istnieje polskie t³umaczenie pierwszego
wydania On the Origin of Species. W wiêkszoci przypadków uda³o siê znaleæ
polskie odpowiedniki zachowuj¹ce omawian¹ przez nas metaforê. W nielicznych przypadkach, w których nie by³o to mo¿liwe, przywo³ano oryginalny tekst
angielski.
1. Funkcja metafor w nauce
Badania nad metaforami w ujêciu Georgea Lakoffa stawiaj¹ metaforê nie
tylko w centrum jêzyka, ale równie¿ w centrum mylenia. Liczne badania  nie
tylko z nurtu semantyki kognitywnej  zwróci³y uwagê na rolê metafor w jêzyku
nauki (np. Brown 2003; Boyd 1993; Fojt 2009; Knudsen 2003; Kuhn 1993;
Soskice, Harré 1995; Zawis³awska 2011). Koncentruj¹ siê one jednak przede
wszystkim na typie metafor okrelanych przez semantykê kognitywn¹ jako metafory strukturalne. To w odniesieniu do nich wyró¿niono liczne funkcje, jakie
metafora mo¿e pe³niæ w tworzeniu i przekazywaniu teorii naukowych. Poniewa¿
wyczerpuj¹cy opis tych funkcji mo¿na znaleæ w pracy Magdaleny Zawis³awskiej (2011: 101170), ograniczymy siê jedynie do ich krótkiej charakterystyki.
W badaniach nad metafor¹ w nauce wymienia siê takie jej funkcje, jak:
heurystyczna, ontologiczna, konstytutywna, egzegetyczna, katachretyczna, pragmatyczna, estetyczno-ludyczna. Funkcja heurystyczna dotyczy udzia³u metafory w tworzeniu teorii naukowych poprzez dostarczanie hipotez i wzorów wnioskowania, a w konsekwencji w wytyczaniu kierunku dalszych badañ. Funkcja
ontologiczna/kreacyjna okrela zdolnoæ metafory do tworzenia nowych, hipotetycznych bytów, zanim znajd¹ one potwierdzenie w badaniach empirycznych.
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Metafora mo¿e równie¿ wspomagaæ budowanie nowych modeli naukowych na
podstawie zgromadzonych danych empirycznych oraz poredniczyæ w przenoszeniu idei z jednej dziedziny wiedzy do drugiej. Richard Boyd (1993) nazywa
takie metafory konstytutywnymi (theory-constitutive metaphors), a jako ich
cechê dystynktywn¹ podaje niemo¿noæ parafrazy. Kolejna funkcja, funkcja egzegetyczna/dydaktyczna, dotyczy roli metafory w nauczaniu b¹d wyjanianiu
naukowych teorii. Wed³ug Boyda (1993) metafory w tej funkcji s¹ jedynie opisowe i mog¹ byæ wyeksplikowane za pomoc¹ jêzyka niemetaforycznego.
W funkcji katachretycznej/nominacyjnej metafora umo¿liwia tworzenie nowych terminów i dostarcza badaczom s³ownictwa do opisu nowego zjawiska.
Wyszczególnienie funkcji pragmatycznej zwraca uwagê na fakt, ¿e w nauce,
tak jak w innych rodzajach dyskursu, metafora mo¿e pe³niæ rolê perswazyjn¹.
Funkcja estetyczno-ludyczna przypomina o tym, ¿e metafora mo¿e równie¿
pe³niæ rolê czysto ornamentacyjn¹.
Na potrzeby naszej analizy ograniczymy siê do zaproponowanego przez
Boyda (1993) rozró¿nienia pomiêdzy funkcj¹ egzegetyczn¹ a konstytutywn¹,
gdy¿ odnosi siê ono do najistotniejszej kwestii: Czy dana metafora znalaz³a siê
w teorii jako narzêdzie jej wyjanienia, czy te¿ jest inherentn¹ czêci¹ teorii?
Innymi s³owy, czy metafora taka zosta³a wybrana jako jeden z wielu mo¿liwych
sposobów opisu, niekoniecznie najbardziej trafny, czy te¿ raczej jest ona sposobem nie tylko mówienia, ale i mylenia o danym zagadnieniu, elementem stymuluj¹cym rozwój teorii i razem z ni¹ rozwijanym, którego usuniêcie bez naruszania teorii nie jest mo¿liwe. Zagadnienie to wydaje siê szczególnie zasadne
w odniesieniu do metafor ontologicznych z racji ich schematycznoci i powszechnoci u¿ycia.
2. Metafory ontologiczne i obiektyfikacja
Klasyfikacja metafor konceptualnych na ontologiczne, strukturalne i orientacyjne zosta³a wprowadzona w 1980 r. przez Georgea Lakoffa i Marka Johnsona w pierwszym amerykañskim wydaniu ich klasycznej ju¿ ksi¹¿ki Metaphors
we live by i utrzymuje siê do dzi1. W tym artykule skupiamy siê tylko na
metaforach ontologicznych.
Zgodnie z propozycj¹ G. Lakoffa i M. Johnsona, metafory ontologiczne
umo¿liwiaj¹ rozumienie abstrakcyjnych i trudnych do wyra¿enia pojêæ poprzez
nasze dowiadczanie przedmiotów fizycznych, a wiêc pojmowanie ich jako
rzeczy i substancje (2010: 56). Jako szczególne typy metafor ontologicznych
badacze ci wymieniaj¹ metaforê pojemnika (container metaphor) i personifikacjê.
1 Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki mia³o miejsce w roku 1980, drugie w 2003. Artyku³ ten opiera
siê na polskim wydaniu z 2010 r. w t³umaczeniu Tomasza Krzeszowskiego.
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Zasadniczo jednak Lakoff i Johnson nie przypisuj¹ metaforom ontologicznym
jakiego szczególnego statusu, a nawet stwierdzaj¹, ¿e s³u¿¹ [one] bardzo ograniczonym celom, gdy¿ spogl¹danie na co nieokrelonego jako na rzecz lub
substancjê nie pozwala nam jeszcze poj¹æ tego jak nale¿y (2010: 58). Innego
zdania jest Aleksander Szwedek (2000, 2011), który zwraca uwagê na ich kluczow¹ rolê w procesie metaforyzacji. Podczas gdy Lakoff i Johnson traktuj¹
wszystkie trzy typy metafor jako równorzêdne, co jest doæ bezrefleksyjnie powtarzane w innych publikacjach, zw³aszcza o charakterze podrêcznikowym
(np. Kövecses 2002), Szwedek (2000) zdecydowanie twierdzi, i¿ zanim strukturalne czy orientacyjne metafory (z natury swojej relacyjne) mog¹ zostaæ uformowane, konieczna jest OBIEKTYFIKACJA (ontologizacja) odpowiednich pojêæ.
Ten sam autor pisze, ¿e metafory ontologiczne le¿¹ u podstaw zarówno metafor
strukturalnych jak i orientacyjnych2. Innymi s³owy, aby jakiekolwiek rozwiniêcie metaforyczne mog³o mieæ miejsce, musi je poprzedziæ obiektyfikacja, nadaj¹ca abstrakcyjnym i nieokrelonym konceptom status bytu materialnego, a schemat wyobra¿eniowy OBIEKT (MATERIALNY) stanowi punkt wyjcia do
innych metafor o ró¿nym stopniu uszczegó³owienia (Szwedek 2011).
W nastêpnej czêci artyku³u zajmiemy siê wybranymi pojêciami z teorii
ewolucji, tak jak je przedstawi³ Darwin oraz zastanowimy siê, jak¹ rolê odgrywaj¹ metafory ontologiczne w konceptualizacji tych pojêæ oraz w budowaniu
ca³ej teorii.
3. Metafory ontologiczne w konstrukcji teorii ewolucji
Karola Darwina
Aby osadziæ nasz¹ analizê w szerszej perspektywie, przedstawimy teraz
pokrótce najwa¿niejsze za³o¿enia teorii Darwina z uwzglêdnieniem zwi¹zanych
z nimi metafor konceptualnych. Podstawowym za³o¿eniem Darwina by³o to, ¿e
na skutek drobnych zmian, przekazywanych i kumulowanych z pokolenia na
pokolenie, gatunki ró¿nicuj¹ siê na odmiany, a nastêpnie na inne, nowe gatunki.
Zmiany te wynikaj¹ z faktu, ¿e osobniki najlepiej dostosowane do danych warunków maj¹ wiêksz¹ szansê na prze¿ycie i doczekanie potomstwa ni¿ pozosta³e. Z racji tego, ¿e wiêcej osobników danego gatunku przychodzi na wiat ni¿
dane rodowisko mo¿e utrzymaæ, walka o przetrwanie jest miêdzy nimi nieunikniona. Tym samym cechy, które daj¹ niektórym osobnikom jak¹ przewagê nad
innymi s¹ utrwalone i prowadz¹ do modyfikacji gatunku. Tak¹ w³anie tendencjê do utrzymywania siê korzystnych dla osobnika ró¿nic i odmian oraz zag³adê
2

before structural and orientational metaphors (relational in nature) can be formed, some
(ontologisation) of the relevant concepts is necessary [ ] ontological metaphors
underlie both structural and orientational metaphors (Szwedek 2000: 143144).
OBJECTIFICATION
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szkodliwych nazywa Darwin doborem naturalnym (2001: 92). Kluczowa naszym zdaniem dla sformu³owania teorii jest metaforyczna konceptualizacja
dwóch pojêæ: zmiany (w czasie) i doboru naturalnego.
3.1. Zmiana jest jak rzecz, któr¹ mo¿na nabyæ, gromadziæ i przekazaæ
Zmiana (wyra¿ona u Darwina równie¿ jako ró¿nica, przekszta³cenie czy
modyfikacja) jest niew¹tpliwie bytem niematerialnym, postrzegan¹ nieci¹g³oci¹
pomiêdzy stanem wczeniejszym a póniejszym  wynikiem porównania. Jednak metafora ontologiczna pozwala na przypisanie jej statusu bytu materialnego.
Chocia¿ jest to metafora o bardzo wysokim stopniu schematycznoci, to otwiera
dostêp do naszej bogatej wiedzy wynikaj¹cej z dowiadczenia z rzeczami materialnymi, która zostaje odwzorowana na pojêcie zmiany. Dziêki temu Darwin
mo¿e opisywaæ zmiany (ró¿nice/przekszta³cenia/modyfikacje) jako przedmioty,
które mo¿na nabywaæ (5) i zachowywaæ (3), sumowaæ (1) i gromadziæ (1, 2, 3),
a nastêpnie przekazywaæ (2) i przenosiæ (4, 5).
1. [...] unikaj¹ jednak uogólnieñ i zaniedbuj¹ wskutek tego zsumowania
w umyle wszystkich drobnych ró¿nic, nagromadzonych w ca³ym szeregu pokoleñ (39)3.
2. Dziêki tej walce wszelkie zmiany, choæby najs³absze, w jakikolwiek
sposób powsta³e, je¿eli tylko w pewnym stopniu s¹ korzystne dla osobników
danego gatunku w ich nieskoñczenie zawik³anych stosunkach z innymi istotami
organicznymi i z fizycznymi warunkami ¿yciowymi, bêd¹ sprzyjaæ zachowaniu
tych osobników przy ¿yciu i zwykle zostan¹ przekazane potomstwu (74).
3. Na to, aby u pewnego gatunku nagromadzi³a siê znaczna iloæ przekszta³ceñ, trzeba, aby raz utworzona odmiana znów, byæ mo¿e po d³ugim okresie czasu, zmieni³a siê lub wykaza³a indywidualne ró¿nice, tak samo korzystnej
jak i dawniej natury, trzeba, aby te indywidualne ró¿nice zachowa³y siê znowu
i tak dalej krok za krokiem (96).
4. [...] dobór naturalny mo¿e wp³yn¹æ na istoty organiczne w ka¿dym wieku,
gromadz¹c zmiany korzystne dla nich w tym wieku i przenosz¹c je dziedzicznie na ten sam okres ¿ycia (98).
5. Lecz robotnica mrówki [...] nie mog³a nigdy przenosiæ stopniowo nabytych modyfikacji w budowie lub instynkcie na swe potomstwo (303).
Taki opis odzwierciedla nastêpuj¹cy tok rozumowania: drobne zmiany sumuj¹ siê w d³ugim ci¹gu pokoleñ i daj¹ w efekcie du¿e zmiany, co ma wyjaniæ
powstawanie najpierw odmian a nastêpnie gatunków.

3

W nawiasie podano numery stron z polskiego wydania dzie³a Karola Darwina z 2001 r.
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3.2. Gatunek/odmiana jest jak rzecz zmieniaj¹ca siê w czasie.
Gatunek/odmiana jest jak walcz¹cy cz³owiek
Omówiona powy¿ej obiektyfikacja zmiany to pierwszy element sk³adowy
teorii o powstawaniu gatunków. Drugi, równie istotny, to obiektyfikacja i personifikacja odmiany i gatunku. Czym jest gatunek w biologii i jak nale¿y go
pojmowaæ, napisano bardzo wiele (np. Ruse 1989, rozdz. 4), a rozró¿nienie
miêdzy odmian¹ a gatunkiem do dzi nie jest oczywiste. W tym artykule przedstawimy jedynie rolê metafor ontologicznych  obiektyfikacji i personifikacji
 w kreowaniu tych pojêæ.
Chocia¿ zarówno odmiana, jak i gatunek sk³adaj¹ siê z ogromnej liczby
przedstawicieli, którzy w okresie swojego ¿ycia nie wykazuj¹ nowych cech ani
nie ulegaj¹ zmianom innym ni¿ wzrost czy staroæ, to ju¿ w przyk³adzie (3)
widzimy, ¿e Darwin pisze o nich jak o bytach materialnych gromadz¹cych przekszta³cenia i zmieniaj¹cych siê. Podobny zabieg widzimy w przyk³adzie (6)
i (7). W tych przyk³adach abstrakcyjne pojêcie gatunku/odmiany nie tyle okrela
swoich przedstawicieli jako grupê, ile odnosi siê do wyabstrahowanej formy (8),
która jest dla nich typowa. To w³anie pojêciu formy gatunku lub odmiany
nadany zostaje ontologiczny status bytu materialnego. Zabieg taki umo¿liwia
dalsz¹ metaforyzacjê, przy czym najwa¿niejsze dla teorii jest przedstawienie
(form) gatunków/odmian jako antagonistów w walce o byt (7, 8, 9).
6. Wreszcie izolacja da nowej odmianie czas do powolnego udoskonalania
siê, co niekiedy mo¿e byæ bardzo wa¿ne (116).
7. Dlatego te¿ rzadkie gatunki w jakimkolwiek okrelonym czasie bêd¹ siê
przekszta³ca³y i udoskonala³y wolniej od innych, a wskutek tego zostan¹ pokonane w walce o byt przez zmienionych i udoskonalonych potomków pospolitszych gatunków (121).
8. Ucierpi¹ oczywicie najwiêcej formy zmuszone najostrzej konkurowaæ
z formami ulegaj¹cymi przekszta³ceniom i udoskonaleniom. Widzielimy za
w rozdziale omawiaj¹cym walkê o byt, ¿e najostrzej konkuruj¹ ze sob¹ formy
najbli¿ej spokrewnione, odmiany jednego gatunku, gatunki jednego lub pobliskich rodzajów, poniewa¿ maj¹ prawie jednakow¹ budowê, konstytucjê i obyczaje. Wskutek tego ka¿da nowa odmiana lub gatunek bêdzie w czasie swego
powstawania najmocniej naciska³a na najbli¿ej spokrewnion¹ formê i bêdzie
usi³owa³a j¹ wytêpiæ (121122).
9. Teoria doboru naturalnego opiera siê na przypuszczeniu, ¿e ka¿da nowa
odmiana, a w koñcu ka¿dy nowy gatunek powsta³ i zachowa³ siê dlatego, ¿e mia³
pewn¹ przewagê nad tymi, z którymi wypad³o mu wspó³zawodniczyæ (390).
W przyk³adach tych widzimy, jak personifikacja umo¿liwia przeniesienie
wiedzy o antagonistycznych dzia³aniach ludzi na pojêcie gatunku/odmiany. Gatunki/odmiany zostaj¹ osadzone w roli uczestników walki i konkuruj¹ ze sob¹
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o ograniczone zasoby rodowiska naturalnego, w której to walce przekszta³cenia
i udoskonalenia decyduj¹ o zwyciêstwie. Takie rozumowanie stanowi istotê doboru naturalnego, kluczowego pojêcia wprowadzonego przez Darwina.
3.3. Dobór naturalny jest jak cz³owiek, który dzia³a
Analiza sposobu, w jaki Darwin opisuje dobór naturalny, ponownie pokazuje przejcie od schematycznej obiektyfikacji do coraz bardziej z³o¿onej personifikacji. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, ¿e chocia¿ Darwin sam definiuje dobór naturalny jako proces lub zasadê, to jednak zaledwie czterokrotnie
tak o nim pisze (np. 10, 11), choæ i te przyk³ady nie s¹ wolne od personifikacji
(por. przyk³ad 11):
10. [...] porednie te ogniwa zosta³y jednak wyparte i wytêpione w procesie
doboru naturalnego, tak i¿ nie znajdujemy ich przy ¿yciu (188).
11. [...] lecz w³anie sam proces doboru naturalnego d¹¿y nieustannie [...]
do zag³ady form rodzicielskich i ogniw porednich (188).
Do rozbudowania opisu doboru naturalnego pos³u¿y³a Darwinowi personifikacja. Przyjmujê za Szwedkiem, ¿e obiektyfikacja musia³a stanowiæ konieczny
etap w konceptualizacji doboru naturalnego, jednak nie jest ona widoczna
w jêzyku. Co ciekawe, w przypadku doboru sztucznego, który Darwin wprowadza jako analogiê i punkt wyjcia swojej argumentacji, konceptualizacja zatrzyma³a siê na obiektyfikacji, a dobór sztuczny jest przedstawiony w roli narzêdzia
s³u¿¹cego cz³owiekowi. Poni¿ej przytaczam dwa z nielicznych przyk³adów, posi³kuj¹c siê angielskim orygina³em, gdy¿ czêsto zdarza siê, ¿e t³umacze samorzutnie wprowadzali personifikacjê (por. 12a).
12. There can be no doubt that a race may be modified by occasional
crosses, if aided by the careful selection of those individual mongrels, which
present any desired character (18).
12a. Mamy wiele przyk³adów, ¿e rasa zmieni³a siê wskutek przypadkowych
skrzy¿owañ, je¿eli popar³ je staranny dobór osobników maj¹cych ¿¹dan¹ cechê (31).
13. And when a cross has been made, the closest selection is far more
indispensable even than in ordinary cases. If selection consisted merely in separating some very distinct variety, and breeding from it, the principle would be so
obvious as hardly to be worth notice (28).
13a. Je¿eli nawet skrzy¿owania dokonano, to najcilejszy dobór jest jeszcze bardziej niezbêdny ni¿ w zwyk³ych wypadkach. Gdyby dobór sprowadza³
siê jedynie do wydzielania wybitniejszych odchyleñ oraz do ich rozmna¿ania, to
zastosowanie jego zasad by³oby tak proste, i¿ ledwie zas³ugiwa³oby na wzmiankê (42).
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Z punktu widzenia semantyki kognitywnej wyjanienie ró¿nicy w przedstawieniu doboru sztucznego i naturalnego nie nastrêcza wiêkszych trudnoci. Dobór sztuczny rozumiany jest jako wynik wiadomych dzia³añ cz³owieka, zmierzaj¹cych do uzyskania po¿¹danych zmian u hodowanych zwierz¹t czy rolin
 jako suma takich dzia³añ. Rolê agensa zajmuje wiêc cz³owiek wraz ze swoimi
ukierunkowanymi dzia³aniami. W przypadku doboru naturalnego, a wiêc zmian
u organizmów w rodowisku naturalnym, miejsce agensa zostaje niewype³nione.
Jednak struktura jêzyka angielskiego, uwarunkowania kulturowe czy konstrukcja samej teorii domagaj¹ siê wyranie okrelonego agensa4. W niektórych fragmentach tekstu rola ta jest realizowana przez Naturê, której konwencjonalna
personifikacja (Matka Natura) musia³a narzucaæ siê Darwinowi niejako automatycznie. Z punktu widzenia mocy eksplanacyjnej proponowanej teorii takie rozwi¹zanie nie by³o satysfakcjonuj¹ce i zosta³o u¿yte przez Darwina raczej
w charakterze figury retorycznej. To w³anie personifikacja doboru naturalnego
pozwoli³a Darwinowi na bogaty i zró¿nicowany opis tego procesu, a tym samym
na rozwiniêcie samej teorii, co widaæ w poni¿szych przyk³adach:
14. W pe³ni uznajê, ¿e dobór naturalny dzia³a zawsze niezmiernie powoli
(120).
15. Chocia¿ dobór naturalny mo¿e dzia³aæ jedynie przez dobro i dla dobra
ka¿dej istoty organicznej, zdaje siê jednak, ¿e wywiera on wp³yw na te cechy
i na te szczegó³y w budowie, którym przypisujemy tylko podrzêdne znaczenie
(96).
16. Tym sposobem mo¿na chyba wyt³umaczyæ ten najdziwniejszy ze
wszystkich znanych instynktów  instynkt budowy plastrów  za pomoc¹ przypuszczenia, ¿e dobór naturalny korzysta³ stopniowo z mnóstwa kolejnych
i drobnych modyfikacji w prostszych instynktach. Przez drobne zmiany doprowadza³ on pszczo³y do coraz doskonalszego zakrelania w nale¿ytych odleg³ociach podwójnej warstwy kul [...] (300).
17. Mo¿na obrazowo powiedzieæ, ¿e dobór naturalny co dzieñ, co godzinê
na ca³ym wiecie zwraca uwagê na wszelk¹, chocia¿by najdrobniejsz¹ zmianê,
odrzuca to, co z³e, zachowuje i gromadzi wszystko, co dobre. Spokojnie
i niepostrze¿enie pracuje on wszêdzie i zawsze, skoro tylko nadarzy siê sposobnoæ, nad udoskonaleniem ka¿dej istoty organicznej w odniesieniu do jej
organicznych i nieorganicznych warunków ¿ycia (96).

4 Zagadnienie z³o¿onych przyczyn personifikacji doboru naturalnego zosta³o szeroko omówione w Drogosz (2010). Wród czynników, które sprawi³y, ¿e Darwin nie móg³ unikn¹æ personifikacji doboru naturalnego, mimo krytyki i mimo prób podejmowanych w kolejnych wydaniach swojej
ksi¹¿ki, oprócz analogii z doborem sztucznym, wymieniono scenariusz stworzenia gatunków,
w którym Bóg wystêpuje jako agens oraz czynniki jêzykowe, takie jak koniecznoæ podmiotu
w zdaniu angielskim i prototypowe powi¹zanie podmiotu z semantyczn¹ rol¹ tematu i agensa.
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Personifikacja doboru naturalnego jest bardzo wyrana w warstwie jêzykowej. Po pierwsze, dobór naturalny jest osadzony w funkcji podmiotu zdaniowego, która to funkcja prototypowo kojarzona jest z agensem i nadaje mu cechy
charakterystyczne dla agensa (por. Taylor 2007: 504). Istotniejszy jest jednak
dobór czasowników, w wiêkszoci prototypowo odnosz¹cych siê do dzia³añ ludzi. W opisie Darwina dobór naturalny dzia³a, wywiera wp³yw (14, 15, 17),
korzysta z modyfikacji, doprowadza pszczo³y (16), co daje wra¿enie celowoci dzia³ania; zwraca uwagê, odrzuca to, co z³e i gromadzi wszystko, co
dobre (17), co sugeruje nie tylko wiadome dzia³anie, ale równie¿ zdolnoæ
oceny i podejmowania decyzji. Okrelenie spokojnie pracuje przypisuje mu
ponadto odczuwanie stanów emocjonalnych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przyk³ad (17) jest wyj¹tkowy, je¿eli chodzi o zakres rozbudowania personifikacji.
W tekcie Darwina przewa¿aj¹ opisy, w których poza rol¹ agensa ¿adne inne
cechy nie zostaj¹ przeniesione z domeny cz³owiek. Nale¿y uznaæ to za szczególny
typ personifikacji, który okrelany jest jako agentyfikacja (por. Drogosz 2012d).
W nastêpnej czêci artyku³u zastanowimy siê na rol¹, jak¹ przytoczone przez
nas metafory ontologiczne odgrywaj¹ w tekcie Darwina i teoriach naukowych.
3.4. Funkcje metafor ontologicznych w dziele Darwina
Dotychczasowe analizy metafor w dziele Darwina (np. Al-Zahrani 2008;
Beer 1983; Drogosz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012a,b,c, 2013; Young 1985)
skupia³y siê przede wszystkim na metaforach strukturalnych. Na podstawie tych
opracowañ nale¿y uznaæ, ¿e metafory takie jak: ZMIANA EWOLUCYJNA TO
PODRÓ¯, RELACJE MIÊDZY ORGANIZMAMI TO WALKA, RELACJE
MIÊDZY ORGANIZMAMI TO DRZEWO RODOWE, odgrywaj¹ przede
wszystkim rolê konstytutywn¹, gdy¿ umo¿liwi³y Darwinowi skonstruowanie
spójnego modelu i wytyczy³y kierunek badañ dla jego nastêpców. Jednoczenie
dostarczy³y mu s³ownictwa do wyra¿enia teorii w jêzyku w sposób zrozumia³y
dla odbiorców, wype³niaj¹c w ten sposób funkcjê katachretyczn¹ i egzegetyczn¹.
Co wiêcej, we wspó³czesnym dyskursie o charakterze popularyzatorskim (np.:
podrêczniki szkolne, programy telewizyjne, strony internetowe przeznaczone dla
m³odzie¿y) rola egzegetyczna wysuwa siê na plan pierwszy, co szczególnie widaæ w próbach ich wizualizacji, zw³aszcza w odniesieniu do metafory podró¿y
czy drzewa rodowego. Nasuwa siê pytanie: Jak¹ rolê pe³ni¹ metafory ontologiczne opisane w tym artykule?
Wydaje siê, ¿e okrelenie funkcji metafor ontologicznych jest nieco bardziej
z³o¿one ni¿ w przypadku metafor strukturalnych. Po pierwsze, mo¿na mia³o
za³o¿yæ, ¿e nie zosta³y one u¿yte w sposób wiadomy przez autora tekstu (wyj¹tek mo¿e stanowiæ rozbudowana personifikacja w przyk³adzie 13), nie s¹ te¿
³atwo zauwa¿alne przez odbiorcê. Inaczej ma siê rzecz z metaforami strukturalnymi
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 w przypadku metafory walki czy drzewa rodowego Darwin niejednokrotnie
wyranie zaznacza, ¿e traktuje taki opis jako przenoniê. Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e obiektyfikacja i do pewnego stopnia personifikacja s¹, w ujêciu semantyki kognitywnej, a w szczególnoci w ujêciu Szwedka (2000, 2011), procesami
kognitywnymi niezbêdnymi do wyra¿ania pojêæ abstrakcyjnych. Po drugie,
obiektyfikacja i agentyfikacja s¹ wysoce schematyczne, co ogranicza transfer
wiedzy z domeny OBIEKT MATERIALNY, jak s³usznie zauwa¿yli Lakoff i
Johnson (2010). W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, ¿e obiektyfikacja i personifikacja (agentyfikacja) maj¹ ma³y potencja³ eksplanacyjny i st¹d ma³e prawdopodobieñstwo wykorzystania ich w funkcji egzegetycznej. Fakt, i¿ nigdzie nie spotyka siê wizualizacji doboru naturalnego jako osoby potwierdza takie
przypuszczenie. Nie do koñca wiêc zgadzam siê z Zawis³awsk¹, która uznaje
egzegetyczn¹ rolê personifikacji jako sposób na proste wyjanienie skomplikowanych zjawisk (2011: 167). Ponadto przywo³ane przez ni¹ metafory KOMÓRKI TO SPO£ECZNOÆ lub CHOROBA TO WOJNA stanowi¹ raczej przyk³ady metafor strukturalnych. Egzegetyczn¹ rolê metafor ontologicznych mo¿na
jedynie uznaæ na bardzo ogólnym poziomie przy za³o¿eniu, ¿e stanowi¹ konieczny etap w werbalizacji abstrakcji.
Wszystko przemawia za konstytutywn¹ rol¹ metafor ontologicznych.
W pierwszej kolejnoci nie mo¿na ich zast¹piæ ani wyra¿eniem dos³ownym, ani
inn¹ metafor¹. Jest to jeszcze bardziej problematyczne ni¿ w przypadku metafor
strukturalnych, gdzie zmiana metafory poci¹ga³aby za sob¹ znacz¹c¹ modyfikacjê teorii. Unikanie opisu zmiany czy doboru naturalnego jako fizycznego bytu
w ogóle uniemo¿liwi³oby opis. Po drugie, poniewa¿ metafory ontologiczne stanowi¹ konieczny proces kognitywny poprzedzaj¹cy wszelkie inne metaforyzacje, ich znaczenie w konstruowaniu i rozwijaniu teorii jest jeszcze silniejsze ni¿
w przypadku metafor strukturalnych. W przypadku teorii Darwina, skonkretyzowanie zmiany, gatunku i doboru naturalnego da³o pocz¹tek wszystkim rozwa¿aniom na ich temat, podejmowanym zarówno przez zwolenników, jak i przez
przeciwników teorii. Kolejne pokolenia ewolucjonistów bada³y zakres dzia³ania
doboru naturalnego, bezrefleksyjnie przyjmuj¹c, ¿e dobór dzia³a. Pojêcia te by³y
w kolejnych opracowaniach wzbogacane o nowe w³aciwoci, jednak ich pierwotna konceptualizacja zosta³a zachowana (np. póniejsze wersje teorii ewolucji
przedstawiaj¹ dobór naturalny jako si³ê nie jako osobê, ale zachowuj¹ jego
rolê jako agensa). Mo¿na wiêc zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e metafory ontologiczne nie tyle zosta³y u¿yte w teorii Darwina, ile j¹ stworzy³y.
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Podsumowanie
Celem artyku³u by³a próba okrelenia funkcji metafor ontologicznych
w teorii ewolucji poprzez analizê takich pojêæ, jak zmiana ewolucyjna, gatunek/
/odmiana i dobór naturalny w tekcie Karola Darwina O powstawaniu gatunków.
Wykazano, ¿e obiektyfikacja i personifikacja (agentyfikacja) s¹ nieodzowne do
skonkretyzowania tych pojêæ w stopniu umo¿liwiaj¹cym ich wyra¿enie w jêzyku. Prowadzi to równie¿ do przypisywania im niektórych cech przedmiotów
materialnych lub ludzi  np. zmiana mo¿e byæ gromadzona, przekazywana, przenoszona; gatunek/odmiana zmienia siê w czasie i bierze udzia³ w walce o byt;
dobór naturalny dzia³a. Jednoczenie takie metafory nie podlegaj¹ parafrazie na
wyra¿enia dos³owne, ale stanowi¹ punkt wyjcia do dalszych rozwa¿añ naukowych  pe³ni¹ wiêc funkcjê konstytutywn¹ w teorii Darwina. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pewnym ograniczonym stopniu metafory ontologiczne pe³ni¹ te¿
funkcjê egzegetyczn¹, gdy¿ jedynie poprzez skonkretyzowanie modyfikacji
i gatunku oraz personifikacjê doboru naturalnego móg³ Darwin i jego nastêpcy
wyjaniæ za³o¿enie teorii ewolucji w sposób zrozumia³y dla odbiorcy. Sta³o siê
tak, poniewa¿ mówienie o abstrakcjach przy u¿yciu terminów opisuj¹cych konkrety pozwala nam osi¹gn¹æ z³udzenie obiektywnoci, co u³atwia komunikacjê
na tematy abstrakcyjne (Taylor 2007: 592). Dalsze badania mog³yby udzieliæ
odpowiedzi na pytanie, czy tak¹ sam¹ rolê pe³ni¹ metafory ontologiczne w innych typach dyskursu naukowego?
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Summary
This paper addresses the question of the function that ontological metaphors perform in the
theory of evolution presented by Charles Darwin in his book On the Origin of Species. The
analysis focuses on three concepts: (evolutionary) change, species/variety and natural selection as
well as two types of ontological metaphors: objectification and personification. We claim that
ontological metaphors constitute an indispensable step in conceptualization of abstract concepts
and their precipitation in language. We have established that objectification and personification of
the investigated concepts cannot be removed through paraphrase into literal language and that
these metaphors shaped subsequent studies within the field of evolutionary biology. Consequently,
we believe that ontological metaphors have primarily a theory-constitutive function, and the exegetical function is only marginal.
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Przedmiotem artyku³u jest analiza 110 nazwisk, wyekscerpowanych z ksi¹g
metrykalnych 16 parafii, le¿¹cych w granicach dawnych powiatów m³awskiego
i szreñskiego, zgodnie z podzia³em administracyjnym Polski z drugiej po³owy XVI w.1
Antroponimy odzawodowe, funkcjonuj¹ce w nazewnictwie polskim od
wczesnego redniowiecza (XIII w.)2, stanowi¹ nieocenione ród³o informacji
o dawnym spo³eczeñstwie, a przede wszystkim o wykonywanych zawodach, istniej¹cych rzemios³ach, sposobie prowadzenia administracji pañstwowej na danym terenie itp. S¹ równie¿ cennym materia³em do badañ nad dawnym s³ownictwem polskim, czêsto bowiem nazwy zawodów, od których powsta³y póniejsze
nazwiska, dzi ju¿ w ogóle nie s¹ znane, np.: Cerulik (: cerulik chirurg, lekarz
akuszer SW) czy Strycharz (: strycharz rzemielnik wyrabiaj¹cy ceg³ê SW).
* Artyku³ powsta³ na podstawie mojej pracy doktorskiej pt. Nazwiska mieszkañców dawnych
powiatów m³awskiego i szreñskiego (XVII-XIX w.), obronionej w 2013 r., w której opracowa³am
6143 nazwiska mêskie, pochodz¹ce z terenu Zawkrza (powiaty m³awski i szreñski) na pó³nocnym
Mazowszu.
1 Zob. Atlas historyczny Polski. Mazowsze w 2. po³. XVI w. Pod red. W. Pa³uckiego. Warszawa 1973.
2 Fakt ten potwierdza S³ownik staropolskich nazw osobowych. Pod red. i ze wstêpem W. Taszyckiego. Wroc³aw 1965 i n.
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W chwili powstania formy odzawodowe wskazywa³y na wykonywane wówczas profesje i sprawowane funkcje przez ludzi okrelanych tymi nazwami3.
W ich strukturze zawarta by³a odpowied na pytania: Co robi³?, Kim by³?, Jakie
stanowisko zajmowa³? Formy odzawodowe informuj¹ o realnym zawodzie wykonywanym przez cz³owieka, o tym, co dany cz³owiek rzeczywicie robi³, jakie
pe³ni³ funkcje, jaki by³ jego status spo³eczny4.
Z czasem formacje od nazw zawodów utraci³y swoje pierwotne znaczenie,
zyskuj¹c funkcjê identyfikacyjn¹. Oznacza to, ¿e miêdzy osob¹ nazywan¹ Kowalem a nazw¹ zawodu kowal mog³o nie byæ ¿adnego realnego zwi¹zku.
W okresie stabilizacji nazwisk cz³owiek nosz¹cy takie nazwisko móg³ nie zajmowaæ siê nigdy kowalstwem. Z grupy nazwisk odzawodowych wy³¹czono nazwiska o niew¹tpliwym nacechowaniu metaforycznym typu Ksi¹dz, Papie¿, które zdecydowano siê w³¹czyæ do grupy nazwisk charakteryzuj¹cych.
Nazwiska odzawodowe odegra³y istotn¹ rolê w procesie kszta³towania siê
nazwisk Polaków. Uwa¿a siê, ¿e tego typu nazwiska by³y charakterystyczne dla
mieszczañstwa5, bowiem to w³anie wykonywany zawód by³ czêsto elementem
ró¿nicuj¹cym mieszkañców miast i wsi6. Ewa Wolnicz-Paw³owska pisze, ¿e wyp³ywa³o to z uwarunkowañ prawno-historycznych, bowiem W okresie
kszta³towania siê nazwiska szlachta nie mog³a zajmowaæ siê kupiectwem czy
rzemios³em, bo oznacza³o to utratê przywilejów stanowych. Z kolei na wsi nie
istnia³o zapotrzebowanie na bardziej wyspecjalizowane i luksusowe us³ugi; tu
powtarzaj¹ siê jedynie takie okrelenia, jak Kowal, M³ynarz, Tkacz i oczywicie
Wójt, So³tys  niewiele innych7.
Przytoczone wy¿ej zdanie potwierdza analizowany materia³: czêæ zgromadzonych nazwisk pochodzi od nazw zawodów typowych dla rodowiska miejskiego, inne utworzono od zawodów wykonywanych tak¿e w rodowiskach
wiejskich.
Mieszkañcy dawnych powiatów m³awskiego i szreñskiego od po³owy XVII
a¿ do po³owy XIX w. wykonywali wiele ró¿nych zawodów. Czêæ z nich uleg³a
zapomnieniu. Wiêkszoæ apelatywów, stanowi¹cych podstawy nazwisk, uda³o
siê powiadczyæ w ró¿nych s³ownikach jêzyka polskiego (w przypadku nazwisk
od ³aciñskich nazw zawodów  w s³ownikach jêzyka ³aciñskiego). Dla szeciu
form nie zdo³ano odnaleæ równobrzmi¹cego apelatywu.
3

J. Bubak: Proces kszta³towania siê polskiego nazwiska mieszczañskiego i ch³opskiego. Kraków 1986, s. 223.
4 Ibidem, s. 156.
5 Ibidem, s. 54.
6 Ibidem, s. 223.
7 E. Wolnicz-Paw³owska: Czy istnieje polskie nazwisko mieszczañskie? [W:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing i M. Graf. Poznañ 2010, s. 269278,
cyt. s. 272.
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Wszystkie nazwy zaliczone do tej grupy zakoñczone s¹ charakterystycznym
dla nazw zawodów sufiksem -arz: Kiecarz 1703 M 14v (: *kiecarz ten, kto szy³
kiece, por. kieca rodzaj sukni zamo¿nych niewiast SW); Miskarz 1698 Li 3v
(: *miskarz ten, kto wyrabia³ miski); Ozdarz 1714 M 49r (: *ozdarz, por. ozd
suszarnia s³odu, pó³fabrykatu do wyrobu piwa, s³odownia SXVI); pobielarz8
1798 M 120v (: *pobielarz malarz, tynkarz, por. pobieliæ bia³o powlekaæ,
bia³¹ farb¹ pokrywaæ, bieliæ wapnem, tynkowaæ SWil); Ramiarz 1767 D 28v
(: *ramiarz ten, kto wyrabia ramy) oraz prawdopodobnie Pylikarz 1799 Sz 117
(: *pylikarz ten, kto pyli, por. pyliæ napuszczaæ py³u, nape³niaæ py³em, kurzyæ SW).
Wyró¿niono nazwiska polskie (lub przyswojone do polszczyzny) i nazwiska
³aciñskie. W przypadku antroponimów pochodz¹cych od nieznanych wspó³czenie nazw zawodów dokonano ich objanienia. Omawiane nazwiska powsta³y
wskutek onimizacji.
Wród wszystkich antroponimów motywowanych przez nazwy zawodów
wyró¿nia siê grupa nazwisk rzemielniczych. Nazwiska takie s¹ równe nazwom
rzemios³ skórzanych, w³ókienniczo-odzie¿owych i obuwniczych, budowlano-ceramicznych, drzewnych, metalowych oraz spo¿ywczych. Drug¹ charakterystyczn¹ grupê stanowi¹ nazwiska od nazw zawodów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹.
Nazwiska motywowane przez nazwy zawodów wskazuj¹ na rzemielniczo-handlowy charakter ludnoci badanego obszaru.
Jak pisze Józef Kazimierski, od zacz¹tków pañstwowoci polskiej teren Zawkrza zwi¹zany by³ z dzia³alnoci¹ targow¹ ze wzglêdu na przechodz¹ce têdy
szlaki wymiany handlowej do Prus i do Królewca9. Przedmiotem wymiany by³a
przede wszystkim ¿ywnoæ, tote¿ obszary przygraniczne zamieszkiwane by³y
m.in. przez bartników i myliwych.
Od czasów ksi¹¿êcych handel sta³ siê podstawowym ród³em utrzymania
na pó³nocnym Mazowszu. Po sprowadzeniu Krzy¿aków do Polski wiêkszoæ
miast mazowieckich uczestniczy³a w wymianie handlowej z Zakonem. Z wymian¹ towaru wi¹za³y siê tak¿e ró¿ne zawody rzemielnicze (handlowano drewnem,
smo³¹, dziegciem, popio³em, woskiem, ¿ywnoci¹, futrami i skórami)10.
Do po³owy XVII w. trwa³ z³oty wiek miast mazowieckich. Miasta zawkrzeñskie przechodzi³y fazê rozkwitu i mia³y wówczas typowo rzemielniczy
charakter. Tylko dla przyk³adu w M³awie by³o 225 rzemielników i 18 praso³ów oraz szewców i piwowarów. Szczególnie ci ostatni dostarczali najwiêkszy
dochód w³adzy dominalnej, a od II po³owy XVI w. gorzelnictwo11. Ludnoæ
ma³ych miast zawkrzeñskich trudni³a siê równie¿ rolnictwem, ogrodnictwem,
jak dawniej handlem, a tak¿e rzemios³em.
8
9
10
11

Podaj¹c cytaty ród³owe, zachowano oryginaln¹ pisowniê wielkich i ma³ych liter.
J. Kazimierski: M³awa  jej dzieje. XII wiek  1863. M³awa 2004, s. 49, 68.
Ibidem, s. 66.
Ibidem, s. 75.
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Oprócz nazwisk od nazw rzemielniczych i zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ handlow¹, w analizowanym materiale wyst¹pi³y formy motywowane nazwami innych zawodów oraz pe³nionych funkcji spo³ecznych i kocielnych.
W materiale wyst¹pi³o 98 nazwisk utworzonych od polskich (lub przyswojonych do jêzyka polskiego) nazw zawodów:
Adwokat 1660 M 1r (: adwokat); Aptekarz 1746 D 29v (: aptekarz); Bartnik
1701 Li 1v (: bartnik pszczelarz, chodz¹cy oko³o barci lenych SW); Bednarz
1693 M 36r (: bednarz rzemielnik wyrabiaj¹cy naczynia klepkowe SW); Borowy 1720 M 4r (: borowy dozorca boru, leniczy SW); Brukarz 1740 Sz 7
(: brukarz rzemielnik, zajmuj¹cy siê brukowaniem ulic, ten, co kamienie
ciosa, kamieniarz SW); Cerulik 1745 M 56r (: cerulik stp. chirurg, lekarz
akuszer SW); Cha³upnik 1811 W 2r (: cha³upnik ch³op bezrolny, posiadaj¹cy
na w³asnoæ sam¹ tylko cha³upê z ma³ym kawa³kiem gruntu albo bez niego,
zagrodnik SW); Ciela 1690 Sz 18 (: ciela); Dekarz 1726 Ku 11r (: dekarz
rzemielnik pokrywaj¹cy dachy, dacharz SW); Dragon 1759 Li 59r (: dragon
kawalerzysta, pe³ni¹cy s³u¿bê pieszo SW); Flis 1686 Sz 32 (: flis majtek
rzeczny, szkutnik, oryl SW); Fornal 1703 M 37r (: fornal parobek do koni,
stajenny, furman, wonica SW); Garbarz 1773 K 15r (: garbarz rzemielnik,
wyprawiaj¹cy skóry zwierzêce SW); Germek 1666 M 8r (: giermek ten, co nosi³ orê¿ albo rynsztunek za rycerzem SW); Gnap 1774 S 30v i Knap 1781 S 7r
(: knap ch³opak, m³odziak, parobek, stp. i gw. tkacz, sukiennik SW); Gorzelany 1696 Li 2v (: gorzelany ten, co pali wódkê, majster w gorzelni SW);
Grabarz 1688 Sz 34 (: grabarz); Gracz 1688 Sz 34 (: gracz); Grajek 1685 Sz 34
(: grajek muzykant SW); Hajduk 1776 ¯ 8r (: hajduk ¿o³nierz piechoty wêgierskiej, która istnia³a w Polsce do pocz¹tku po³owy XVII w. SW); Hertman
1760 Li 28v (: hertman hetman SHE); Kaczmarz 1723 Li 13v (: karczmarz);
Kapitan 1699 Li 3r (: kapitan); Kat 1782 WK 12r (: kat wykonawca kar cielesnych i kary mierci, oprawca, siepacz, ³apacz Sstp); K³odarz 1750 Li 29v
(: k³odarz); Ko³odziéj 1679 M 13v (: ko³odziej); Kopacz 1676 M 13v (: kopacz
robotnik, zatrudniony przy pracach ziemnych, wykopowych, grabarz, grzebi¹cy zmar³ych, rêbacz w ¿upie solnej Sstp); Kopcarz 1737 Li 22r (: kopcarz ten
co siê trudni sypaniem kopców SW); Kopczarz 1798 Szy 7r (: kopczarz zagrodnik odrabiaj¹cy pewn¹ liczbê dni za wyznaczone mu w kopach zbo¿e SW);
Kotlarz 1696 Sz 54 (: kotlarz rzemielnik wyrabiaj¹cy ró¿ne przedmioty z miedzi, np. kot³y, rondle SW); Kowal 1683 Sz 53 (: kowal); Krawiec 1693 M 46r
(: krawiec); Kromarz 1782 L 20 (: kramarz kupiec sprzedaj¹cy drobne towary,
drobny handlarz, przekupieñ SW); Kucharz 1694 M 14r (: kucharz); Kuchta
1669 M 13r (: kuchta kucharz Sstp; pomocnik kucharza, kucharczyk SXVI);
Kumierz 1754 Ku 28v (: kunierz rzemielnik szyj¹cy wyroby futrzane ze skór
zwierzêcych Sstp); Lekarz 1717 Li 3v (: lekarz); Leman 1706 D 10v (: leman
lennik, wasal, ho³downik SXVI); Lesnik 1730 Li 14r (: lenik); Leniczy 1781
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Z 34 (: leniczy lenik SW); Mielczarz 1698 M 38v (: mielcarz ten, co przygotowuje s³ód, s³odownik Sstp; piwowar SXVI); M³ynarz 1682 Sz 88 (: m³ynarz); Mniecznik 1677 M 17v (: miecznik rzemielnik wyrabiaj¹cy miecze,
urzêdnik dworski nosz¹cy miecz przed panuj¹cym, tak¿e urzêdnik ziemski
Sstp); Mostalesz 1751 ¯m 7r (: masztalerz starszy stajenny, ten co ma dozór
nad stajni¹ i koñmi SW); Myliwiec 1677 M 17v (: myliwiec myliwy, strzelec, ³owiec, ten, co chodzi na polowania SW); Oficyalista 1777 Sz 192
(: oficjalista stp. urzêdnik, szczególnie s¹dowy, ni¿szy urzêdnik w biurze
prywatnym, funkcjonariusz, ajent, ten, co siê znajduje w s³u¿bie prywatnej
przy zarz¹dzie dóbr, jako rz¹dca, ekonom, pisarz SW); Ogrodnik 1722 Sz 104
(: ogrodnik); Ogrodowy 1706 Li 5r (: ogrodowy); Olejnik 1709 Ch 12 (: olejnik
ten, co wybija olej, handluj¹cy olejem SW); Olejownik 1701 M 22r (: olejownik ten, co wyrabia, albo sprzedaje olej (oliwê) Sstp); Olewnik 1687 Sz 103
(: oliwnik ten, co t³oczy oliwê SW); Organista 1718 Sz 191 (: organista); Oryl
1731 Ch 12 (: oryl flisak, flis, szkutnik SW); Owczarz 1678 M 21v
(: owczarz); Pacho³ek 1717 Li 9r (: pacho³ek s³uga, parobek, czeladnik
SEBor); pasterz 1694 M 49v (: pasterz); Piernikarz 1761 M 69r (: piernikarz
ten, co zajmuje siê pieczeniem i sprzeda¿¹ pierników SXVI); pisar 1774 M 84r
(: pisarz); Piwowar 1706 Li 5r (: piwowar zajmuj¹cy siê warzeniem piwa
SWil); P³ocinnik 1699 M 39r (: p³óciennik ten, co p³ótno robi: zajmuj¹cy siê
sprzeda¿¹, handlem p³ótna eSWil); Podwojski 1703 Sz 109 (: podwojski wony
miejski, roznosz¹cy polecenia s¹dowe; krzykacz s¹dowy i obwo³ywacz og³oszeñ
s¹dowych SWil); Popielarz 1752 ¯ 16v (: popielarz który popió³ robi lub te¿
zbiera, sprzedaje eSWil); Rataj 1704 D 11v (: rataj kmieæ, oracz, rolnik, ch³op,
wieniak, nie s³u¿¹cy dworowi SW); Ratuny 1702 Sz 119 (: ratuszny ratuszowy SW); Rotman 1762 i Rytman 1797 K 13r M 98v (: rotman, rytman starszy
flisak, przewodnik statków wodnych na rzekach sp³awnych, sternik, starosta
SW); Rybak 1726 Li 17v (: rybak); Rymarz 1695 Sz 197 (: rymarz rzemielnik
produkuj¹cy wyroby z rzemienia, siodlarz, tak¿e stp. rymotwórca SW); Rzeznik 1693 Sz 197 (: rzenik); Skotarz 1706 Ku 8r (: skotarz pasterz byd³a SW);
Smolarz 1716 M 51r (: smolarz robotnik, który robi, wypala z drzew lub sprzedaje smo³ê eSWil); Smulnik 1733 Li 18v (: smolnik ten, co pêdzi z drzewa
smo³ê i handluje ni¹; ten, co smaruje smo³¹ SW); Snycerz 1717 Sz 126 (: snycerz artysta rzebi¹cy w drzewie, w koci s³oniowej, w kamieniu, rzebiarz
SW); So³tys 1770 Ku 36r (: so³tys); Stangret 1765 Li 37r (: stangret wonica
SW); Stolarz 1681 Sz 234 (: stolarz); Strycharz 1764 Sz 201 (: strycharz rzemielnik wyrabiaj¹cy ceg³ê SW); Strzelec 1746 B 12r (: strzelec); Szejder 1779
Ku 104v (: szajder ten, co siê trudni zbieraniem i oczyszczaniem odrobin drogich metali SW); Szelwach 1724 Ku 8v (: szelwach szyldwach, stra¿, warta,
¿o³nierz stoj¹cy na warcie SW); Szewc 1697 Li 5v (: szewc); Szlusarz 1715 Sz
126 (: lusarz); Sztalmach 1697 Li 9r (: stalmach, stelmach ko³odziej, kolenik,
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rzemielnik, co czêæ drewnian¹ pojazdu robi eSWil ); Tagielnik 1694 M 40v
(: tagielnik stp. komornik SW); Tkacz 1730 Li 19r (: tkacz rzemielnik, który
zajmuje siê tkaniem sukna, p³ótna, który robi tkaniny SW); Tracz 1683 Sz 137
(: tracz ten, co trze kloce na tarcice pi³¹ rêczn¹, pi³arz, pilarz SW); U³an 1765
Ku 36v (: u³an); W³odarz 1696 Ku 8v (: w³odarz stp. w³adca, panuj¹cy, pan,
zwierzchnik, rz¹dca w posiad³oci ziemskiej; karbowy, gumienny, stp. kmieæ
wybrany przez dziedzica do dozorowania wszelkich robót rolniczych na folwarku, wójt wiejski SW); Wojt 1747 Li 20r (: wójt); Woznica 1699 D 11v
(: wonica ten, co wozi, powozi, furman, stangret SW); Wozny 1696 Li 6v
(: wony ni¿szy oficjalista s¹dowy, s³uga s¹dowy SW); Wrotny 1743 ¯ 23v
(: wrotny gw. odwierny, szwajcar, furtian SW); Zaganiac 1788 M 128v
(: zaganiacz ten, co zagania; pastuszek, potrzódka SW); Zarêba 1765 M 79v
(: zarêba ten który zarêbuje SL); Zdun 1709 Sz 210 (: zdun rzemielnik
robi¹cy garnki z gliny, garncarz, albo stawiaj¹cy piece SW); ¯o³nierz 1772 Ch
111 (: ¿o³nierz), a tak¿e ¯ebrak 1706 Li 7r (: ¿ebrak).
Drug¹ niewielk¹ grupê stanowi¹ nazwiska ³aciñskie. Jak twierdzi Józef Bubak, formy tego typu wystêpowa³y w ³aciñskich tekstach pisanych. Wysz³y
z u¿ytku wraz ze znikniêciem ³aciny z dokumentów miejskich w po³owie XVII
w. Jak dodaje autor, w u¿yciu pozosta³y jedynie nazwy osobowe typu Faber,
Figulus, których zaczêto u¿ywaæ potocznie ze wzglêdu na ich przylgniêcie
do danego nosiciela12.
W materiale wyst¹pi³o szeæ nazwisk motywowanych przez ³aciñskie nazwy
zawodów:
Aurygz [!] 1703 Li 1r (: auriga parobek od koni, masztalerz S£); Faber
1707 Li 2r (: faber kowal tak¿e rêkodzielnik, rzemielnik, wykwalifikowany
robotnik SNS); Ferryfaber 1807 K 15r (: ferrifaber kowal S£); Figulus 1697
Sz 163 (: figulus garncarz, zdun S£); Sartor 1662 M 26v (: sartor krawiec
S£); Sutor 1749 Li 36r (: sutor szewc S£).
Podsumowanie
W materiale wst¹pi³o 110 nazwisk motywowanych przez nazwy zawodów
oraz nazwy pe³nionych funkcji. Antroponimy równe nazwom zawodów by³y
charakterystyczne przede wszystkim dla mieszczañstwa, choæ wyst¹pi³y tak¿e
nazwiska motywowane przez nazwy zawodów typowych dla mieszkañców wsi.
Nazwiska równe nazwom zawodów wskazuj¹ na rzemielniczo-handlowy
charakter ludnoci badanego terenu.

12

J. Bubak, op. cit., s. 168.
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Ogólny sumariusz parafii Bogurzyn (17361825)
Ogólny sumariusz parafii Chamsk (17071825)
Ogólny sumariusz parafii D³utowo (16931825)
Ogólny sumariusz parafii Kuklin (17731825)
Ogólny sumariusz parafii Kuczbork (16941825)
Ogólny sumariusz parafii Lubowidz (17561825)
Ogólny sumariusz parafii Lipowiec Kocielny (16961825)
Ogólny sumariusz parafii M³awa (16601800)
Ogólny sumariusz parafii Stupsk (17651825)
Ogólny sumariusz parafii Szreñsk (16821825)
Ogólny sumariusz parafii Szyd³owo (17881825)
Ogólny sumariusz parafii Wieczfnia Kocielna (17541825)
Ogólny sumariusz parafii Wyszyny Kocielne (17871825)
Ogólny sumariusz parafii Zielona (17551825)
Ogólny sumariusz parafii ¯urominek Kapitulny (17211825)
Ogólny sumariusz parafii ¯mijewo (17491825)
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Summary
In the analyzed material, there are 110 surnames dependent on professions and performed
functions. Anthroponyms dependent on the names of professions were characteristic mostly among
the bourgeoisie, but there are also profession dependent surnames typical of villagers. Two types
of anthroponyms have been distinguished: Polish (or acquired in the Polish language) and Latin.
Profession-dependent surnames indicate craft and commercial character of the inhabitants of the
researched area.
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Syntagmatic translation: translators friend or foe?
T³umaczenie syntagmatycznie: przyjaciel czy wróg t³umacza?
The term syntagmatic translation can be applied to such types of translation
techniques as literal translation, calque or transfer. While these are often perfectly
legitimate translation procedures resulting in correct target texts, they can also lead to
translation errors that can, potentially, completely ruin the translators efforts. Excessive
adherence to syntagmatic translation stems from lack of time, insufficient attention
devoted to the process of translation and its various stages, inadequate knowledge of the
source and target languages, as well as source and target cultures. It seems, however, that
errors that are caused by excessive syntagmatic translation appear most frequently in
target texts produced by inexperienced translators (students of translation, in particular).
Hence, it is extremely important to direct attention to this specific problem in the didactic
process. This paper discusses some examples of problematic syntagmatic translations
produced by students of translation with the view of highlighting the necessity for
employing control mechanisms when creating target texts.
Key words:

translation, direct translation procedure, syntagmatic translation error, competence

1. Direct methods of translation
One of the first modern typologies of translation procedures was created by
two Canadian linguists Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet. Their Stylistique
comparée du français et de langlais was published first in 1958 and is
considered the most influential work concerning translation studies in the 1950s
(Venuti 2003: 69). By applying comparative stylistics methods to FrenchEnglish translation, these aforementioned linguists created a theoretical
framework for a number of translation methods that have been later adopted by
various scholars and practitioners of translation. As Lawrence Venuti
emphasises, they produce[d] a textbook that has been a staple in translator
training programs for over four decades (Venuti 2003: 70).
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Basically, Vinay and Darbelnet divided translating methods into two major
types: direct (or literal) translation and oblique translation. Direct methods are
applicable in a specific number of limited situations. According to the authors:
In some translation tasks it may be possible to transpose the source language message
element by element into the target language, because it is based on either (i) parallel
categories, in which case we can speak of structural parallelism, or (ii) on parallel
concepts, which are the result of metalinguistic parallelisms. But translators may
also notice gaps, or lacunae, in the target language (TL) which must be filled by
corresponding elements, so that the overall impression is the same for the two
messages. (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 84)

In these cases direct procedures can be used. Other situations, in which certain
stylistic effects cannot be transposed into the TL without upsetting the syntactic
order (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 84), require more complex procedures
named oblique ones.
Direct methods as differentiated by the two scholars include: borrowing,
calque and literal translation. Borrowing is, clearly, the most direct method par
excellence. It is not only used to overcome a lacunae, but often to create
a stylistic effect (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 85) and to emphasise the
foreignness of the source text. As the authors highlight, the decision to borrow
a SL word or expression for introducing an element of local colour is a matter of
style and consequently of the message (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 85).
Borrowings are the most obvious sources of enriching the target language. They
are used copiously by translators who are reluctant to introduce neologisms in
order to name the phenomena absent in the target culture and therefore requiring
naming. Presently when translating texts in such fields as information technology
and medicine, translators very frequently borrow original terms, especially from
English. If one looks at the IT jargon in Polish, it is dominated by words
transferred directly from English, or transferred and adapted to Polish grammar
and pronunciation (transcribed).
The next direct procedure, that is calque, is defined as a special kind of
borrowing whereby a language borrows an expression from another, but then
translates literally each of its elements (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 85).
This procedure can result either in a lexical or structural calque. The former
introduces a new mode of expression while respecting the syntax of the target
language. The latter enriches the target language with a new construction. This
method of translation is very often applied when translating names of
organizations and compound-nouns.
The third direct method involves literal translation. While this term is
ambiguous and various scholars understand it differently, Vinay and Darbelnet
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provide an apparently clear definition. According to them, literal translation is
the direct transfer of a SL text into a grammatically and idiomatically
appropriate TL text in which the translators task is limited to observing the
adherence to the linguistic servitudes of the TL (Vinay, Darbelnet 1958/1995/
2003: 86). The difference between calque and literal translation involves the size
of the translated unit. Calque refers to a smaller unit (expression), literal
translation  a larger one, such as a clause. Based on their comparative
approach, the scholars claim that literal translation is a unique solution (since its
result must not violate grammatical rules and the idiomaticity of the target
language) and is most frequently found between two languages of the same
family.
These direct methods (as well as oblique ones that are not the subject of this
study) have been incorporated into typologies of translation procedures created
by other scholars. Roman Jakobson, another scholar of that period, proposes to
overcome a deficiency in terminology by, inter alia, loan-words and loantranslations (Jakobson 1959/2003: 115) that correspond to borrowings and
calques, respectively. Jakobson obviously does not mention literal translation as
he focuses in his classification of available procedures on terminological
problems that need to be tackled rather than all translation issues. Peter
Newmark, on the other hand, attempting to create an all-encompassing
classification of procedures, mentions all three direct methods. He chooses the
term transference for Vinay and Darbelnets borrowing and Jakobsons loanword, which he further subdivides into transliteration (conversion of different
alphabets). He treats transcription as a separate procedure that he terms
naturalisation. According to him, naturalisation succeeds transference and
adapts the SL word first to the normal pronunciation, then to normal
morphology (word-forms) of the TL (Newmark 1988/2005: 82). Calque/loantranslation in his terminology becomes through-translation, this term being more
transparent in his view (Newmark 1988/2005: 84). Literal translation in
Newmarks typology is differentiated from word-for-word and one-to-one.
Word-for-word translation transfers SL grammar and word order, as well as the
primary meanings of all the SL words, into translation, and is normally effective
only for brief simple neutral sentences, whereas [i]n one-to-one translation,
a broader form of translation, each SL word has a corresponding TL word, but
their primary (isolated) meanings may differ (Newmark 1988/2005: 69). Literal
translation then extends beyond one-to-one and ranges from one word to one
word, through group to group, collocation to collocation, clause to clause, to
sentence to sentence (Newmark 1988/2005: 69).
At some point of the didactic process, any student of translation in an
institutional framework comes across these classic typologies of translation
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procedures. Institutional courses of translation involve not only practice but also
theory, thus students examine these typologies when investigating the theoretical
premises of Translation Studies. Generally, they regard Newmarks classification
as particularly challenging, finding it difficult to differentiate between one-toone, word-for-word, literal and through-translation. Irrespective of these
difficulties, even inexperienced adepts of translation are quite familiar with
these methods that are available to them. Yet, it seems they are not actually fully
aware of their pitfalls.
2. Syntagmatic translation errors
Interestingly, while discussing translation errors, most resource books
mention linguistic interference at the word and above-word level in the form of
false friends, borrowings and calques (cf. D¹mbska-Prokop 2000: 57). In other
words, under specific circumstances a perfectly adequate translation procedure
turns into a translation error, that is a form of translation which is for some
reason unacceptable in the target language. The creators of the mentioned
typologies of translation procedures actually warn against overusing them, since
their inappropriate application may result in all sorts of problematic translations.
Vinay and Darbelnet explicitly state that if, when translated literally, the
message gives another meaning, has no meaning, is structurally impossible, does
not have a corresponding expression within the metalinguistic experience of the
TL, or has a corresponding expression, but not within the same register, then
oblique methods should be used (Vinay, Darbelnet 1958/1995/2003: 87).
Otherwise, in such situations, if translators adhere to direct methods of
translation they violate grammatical, idiomatic, and/or stylistic rules of the target
language, thus leading to an erroneous translation. They also indicate that
calques may become an integral part of the language and may undergo
a semantic change, thus turning them into false friends. Consequently,
translators need to be particularly conscious of this aspect of interlingual
interference. Newmark, who believes that literal translation is a basic translation
procedure, warns that above word level it becomes increasingly difficult
(Newmark 1988/2005: 70). He states that in any problematic issue, literal
translation should be ruled out because it may lead to unnatural (unidiomatic)
translation. Moreover, in his pragmatic approach, Newmark enumerates those
instances of expressions or words that should be transferred, stressing that in
fact, in principle, it is preferable to translate creatively and authoritatively names
of objects, inventions, devices, processes if they are neologisms, rather than
transferring them. He also warns against through-translations (calques) since
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these frequently result in translationese, in particular in brochures, guide-books,
and tourist material (Newmark 1988/2005: 85).
All things considered, excessive and unjustified adherence to direct methods
of translation can lead to translation errors, thus there is a thin red line between
a procedure and an erroneous choice. Hence, typologies of translation errors
frequently mirror translation procedures. In his extended classification of
translation mistakes, Krzysztof Hejwowski separates syntagmatic translation
errors as his first group of mistakes. These include: dictionary equivalents
(choosing the most common dictionary equivalent, often irrespective of the
context), false friends (words that are similar graphically or phonetically to the
source language words, but which have a different meaning), commonly
accepted equivalents, calques, and unnecessary transfers (Hejwowski 2004:
203210).
Inexperienced adepts of translation are often confused with respect to
syntagmatic translation procedures. Being unsure as to what extent they can
depart from the original, they far too often cling to the source text structures and
lexis thus producing target texts that are not only unidiomatic, but often
nonsensical. The choice of direct methods of translation is then directly
interrelated with the translation unit (the stretch of the ST on which the
translator focuses attention in order to represent it as a whole in the TL) and
translational competences.1 The smaller the translation unit chosen, the greater
the chance of syntagmatic translation. As is well documented, inexperienced
translators tend to focus on smaller units (single words, expressions) than
experienced ones who can isolate and translate units of meaning, that is phrases,
clauses, or sentences. Competent translators realize when direct procedures are
applicable, and when they should be avoided. Those who lack linguistic
competence (proficiency in both the source and target languages) and,
especially, psychological competence along with logical competence (ability to
interpret and understand the original text and draw conclusions concerning it, as
well as the awareness of ones own limitations and self-criticism leading to
searching for the most appropriate solutions) often fall into the trap of direct
translation that becomes a curse rather than a blessing.

1 For a concise summary of translators competences see, for instance: the entry Kompetencje
t³umacza [Translators competences] in Ma³a encyklopedia przek³adoznawstwa edited by Urszula
D¹mbska-Prokop (2000: 109110) or the section Rozumienie [Understanding] in Wspó³czesne
tendencje przek³adoznawcze by Alicja Pisarska and Teresa Tomaszkiewicz (1998: 8188) where
various competences are enumerated and discussed.
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3. Empirical examples

Adherence to syntagmatic translation is particularly evident in the target
texts produced by students who learn the art and craft of translation. Problematic
syntagmatic solutions are mostly caused by students lack of experience, but also
by their lack of higher-level analysis abilities, and, unfortunately, lack of professionalism understood as a willingness to conduct additional research in order to
achieve the best quality translation possible under given circumstances. The
following examples have been collected from the works produced by students of
English Philology (BA level) who specialise in translation. They participated for
two years not only in Practical English classes at the university level (B2 according to the Common European Framework of Reference for Languages), but
also in such courses as: Translation in a Historical Perspective (lectures), Introduction to the Theory of Translation (lectures), Translation Studies (lectures and
classes), Written Translation (classes). During these courses students were instructed not only in translation procedures, but also translators competences and
workshop, as well as the reasons for translation errors. Particular stress was
placed on the ethical issues connected with the profession of translator (professional responsibility) and the need to constantly extend ones knowledge (both
linguistic and extralinguistic). Nevertheless, despite these didactic efforts, they
continued to adhere excessively to syntagmatic translation procedures.
To exemplify the problem of syntagmatic translation, informative texts
concerning tourist information have been chosen, as they constitute a large bulk
of translated texts. Travel agencies that welcome international clients need to
have their offer in several languages, English and German being most common
in Poland. Apart from general information, they provide specific itineraries, and
the first five examples constitute a sample translation of this type of text
produced by a student. The original text consisted of the description of one-day
trips in the region of Mazury (Masuria).
Ex. 1. KRUTYÑ  boat cruise on the river Krutyñ
Apparently this translation is perfectly correct. No mistakes can be noticed
as far as the use of English is concerned (grammar). A foreigner will not find the
offer incomprehensible and will be likely ready for an adventure. He will be
surprised, if not shocked, however, when, having arrived at the village of
Krutyñ, he will see the river: knee-deep and 5-6 meters wide. A mental image
created by the expression boat cruise will be contradictory to the reality of the
natural environment. In the context of a river, the noun cruise refers to
a voyage by a rather large vessel on a relatively large river (the Mississippi, the
Thames, the Seine). The Krutynia River is a small river perfect for canoeing and
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kayaking trips as well as trips in self-propelled boats. Its main attraction for
tourists is its picturesqueness which can be enjoyed when sitting in an open
wooden boat propelled by a helmsman.

Fig. 1. The Krutynia River
(https://www.google.pl/search?q=krutynia)

A very useful tool, that is Google image, would help the translator to avoid
using the phrase boat cruise. When this phrase is entered into the search
engine, the images provided demonstrate a completely different size of river and
type of vessel.

Fig. 2. River boat cruise
(https://www.google.pl/search?q=boat+cruise)

The result of such preliminary investigation, based on double checking the
meaning of the suggested translation solution, should initiate a searching
mechanism for a completely different equivalent for the originally used sp³yw
³odzi¹ [boat trip; literally sp³yw means flow]. In order to differentiate the trip as
by a boat propelled by someone else (fig. 1) and canoeing or kayaking, in the
source text the noun boat is added which resulted in a wrong dictionary
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equivalent cruise since this word is associated with travelling by a vessel.2
This mistake was caused mainly by the lack of extratextual knowledge.
Understanding sp³yw as a type of trip (wycieczka) resulted in looking for a word
that collocates with a boat, hence boat cruise. The translator having no firsthand experience with this particular river and activities available on it, rather
than searching for information (psychological competence in its broad
understanding) resorted to dictionaries. Insufficient encyclopaedic competence
(general knowledge) is evident in the mistranslated name of the river. The
village is named Krutyñ, whereas the river  Krutynia. Since the Polish language
is inflectional, in the original the name of the river was used in its instrumental
case Krutyni¹. The translator simply transferred the proper name, having
produced the text referring to the village.
This example clearly demonstrates the effect an incompetent translation has
on the receiver  the target readers expectations concerning the trip based on
the received message are completely different from the actual offer of the travel
agency. Thus the reader is misled and misinformed by this translation. A similar
effect is achieved by the translation of information concerning Galindia:
Ex. 2. GALINDIA  Masurian Paradise  fortified town of the Galinds tribe
Galindia is the historical name of the area where Galindians  a West Baltic
tribe, and later an Old Prussian clan  formerly lived. Presently this name
additionally refers to an area on the peninsula on Lake Be³dany where the old
wooden settlement of Galindians has been reconstructed. This reconstruction
consists of basically two stylised buildings housing a hotel and conference rooms,
surrounded by a wooden palisade. It can therefore hardly be called a fortified town.

Fig. 3. Galindia
(https://www.google.pl/search?q=Galindia)
2

See the entry wycieczka in Wielki s³ownik polsko-angielski PWN-Oxford (2004: 1261).
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The translation again evokes a completely different mental image than the
reality. It is caused by choosing a wrong dictionary equivalent. Town implies
a much larger place than a settlement. The original promotional materials
employ the word grodzisko that is derived from gród [town]. Gród was
a medieval Slavonic fortified settlement and later a town, hence many bilingual
dictionaries provide the latter word as its equivalent. This is incorrect in the
context of Galindia that features just two buildings. Consequently the
translators choice can be either classified as a wrong dictionary equivalent or
a commonly accepted equivalent (often the border between the two types of
errors is fluid). Irrespective of the classification, it evidences a complete
divergence from reality (resulting from word-for-word translation) because the
translator lacked sufficient knowledge and did not conduct proper research. This
is even more evident in transferring the Polish name of the tribe used in the
genitive case (Galindów) in the original. The translator left the case ending and
transferred the root Galind instead of providing its English equivalent
Galindians. Such mistakes of incorrect borrowing confuse the target recipients
who, at least potentially, may have problems in finding information about the
phenomena they are interested in. Searching for Galind may not return expected
results, and Krutyñ will refer to the village rather than the river.
Excessive adherence to dictionaries without reflecting upon the extratextual
reality is probably best evident in the following example:
Ex. 3. MIKO£AJKI  seamans village, summer capital of Masuria
Miko³ajki is a picturesque town (though with its population of about 4000
people it would be considered a village by the UK standards) in the heart of
Mazury, the Lake District in Poland, with no connection to the sea. Located on
the shore of niardwy, the largest lake in the country, it is a Mecca for yachting.
The original place of interest to visit was termed wioska ¿eglarska [literally:
sailing village] and referred to a modern inland harbour with several marinas.
The translation is utterly misleading as it suggests that the town of Miko³ajki is
in fact a village located at the seaside (or, from the point of grammar: belonging
to some seaman). The mistranslated phrase resulted from calquing the original
expression and choosing a wrong equivalent for sailor (online bilingual
dictionaries provide seaman as an equivalent of ¿eglarz [sailor]).3 Instead of
adhering to direct methods of translation, the translator should check what the

3 Compare: http://www.translatica.pl/slowniki/wyszukiwanie-polsko-angielsko-polskie/
%C5%BCeglarz/?show=best; http://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/%C5%BCeglarz.
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expression wioska ¿eglarska stands for in reality and then, based on this
knowledge, translate the phrase, harbour being the most obvious option.
Grammar problems, as already evidenced in the above examples featuring
two incorrect uses of the Saxon genitive, are also frequently caused by
syntagmatic translation. In the next example the receiver of the target text is
forced to apply much cognitive effort to understand the message:
Ex. 4. SZTYNORT  former aristocratic residence of the Lehndorfs family,
castle remains, antique park
This translation obviously contradicts the notion of the minimax strategy:
pragmatically speaking, the translator resolves for that one of the possible
solutions which promises a maximum of effect with a minimum of effort (Levý
1967/2003: 156). In this case the translators effort was indeed minimal, yet the
result is far from maximal. Being part of a tourist offer, the text should be
immediately intelligible. Initially, it is quite difficult to follow the message as
remains seems to function as the verb, thus one is likely to understand that the
castle remains in Sztynort. There are three major problems in this example. The
first is grammatical error concerning the plural form of the family name. Since
the definite article and the noun family are added, the name should remain in
the singular form  the Lehndorff family (spelling is also incorrect, as the name
is spelled with double f). Then in the village of Sztynort there has never been
a castle, but a palace, as can be easily checked in numerous, readily available
sources. So the equivalent chosen is inappropriate. And finally, since the palace
is ruined, in the original the phrase pozosta³oci pa³acu [the ruins of the palace]
was used. The dictionary equivalent of the noun pozosta³oæ is remains
(plural) 4 and so the translator used it without consideration given to the
transparency of the created message. Castle remains can thus be seen as
a confusing through-translation that apparently observes the grammatical rules
of English.
Direct translation may not only confuse the reader or create a different
image of reality for him, but also be completely incomprehensible. This can be
illustrated by the description of the village of Wojnowo:
Ex. 5. WOJNOWO  countryside with the antique nunnery of an old
ceremonial from 19th century
If the previous examples were understandable without referring to the
original texts (though obviously misleading), this translation leaves the reader in
4

See the entry pozosta³oæ in Wielki s³ownik polsko-angielski PWN-Oxford (2004: 829).
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the dark. One could imagine perhaps that during ones trip one will enjoy the
countryside, but why would this countryside have a name? Then the collocation
antique nunnery is quite surprising, even more so if we consider the date  the
19th century. One would rather expect an old nunnery, which is much more
idiomatic. Finally the phrase nunnery of an old ceremonial is simply
gibberish. Yet, when confronted with the original this translation becomes
relatively easy to decipher since it is based entirely in direct translation methods:
Ex. 5a. WOJNOWO  countryside // with // the antique // nunnery // of an
old // ceremonial // from // 19th century
WOJNOWO  wie // ze // starym // klasztorem //staro//obrzêdowców // z //
XIX w.
Each word was translated directly into English with the noun
staroobrzêdowcy being through-translated. Staroobrzêdowcy is a compound
noun that consists of the adjective stary [old] and a noun obrzêdowcy that
derives from obrzêd [ceremony]. The creative translator coined a very
innovative term for an ethnic and religious minority group of Staroobrzêdowcy
(also called: starovery, staroobryadtsy, raskolniki, Filippians), whose English
name is the Old Believers. They follow the Orthodox faction termed the Russian
Old Orthodox Church, and their history began in the mid-17th century as a result
of church reforms introduced by Patriarch Nikon. Some of the Old Believers
migrated to the Republic of Poland and arrived in Mazury in the 1830s. Between
1847 and 1972, an Orthodox monastery functioned in the village of Wojnowo,
known all over the world as the ideological centre of the Old Believers. And this is
the place of interest on the translated itinerary. Having adequate linguistic
competence and willingness to search for information (psychological competence)
would allow the translator to create a perfectly understandable item:
Ex. 5b. WOJNOWO  village with an old 19th-century monastery of the
Old Believers
Since all the above examples are taken from the translation of one-day tours
organized by a specific travel agency, one wonders how many complaints from
dissatisfied clients this company would have received after the first season had
this translation been used in its offer, and whether the translator would be held
responsible in any way for the financial loss. These questions refer directly to
the ethical dimension of the profession. Making mistakes is unavoidable in any
human activity. But here we are confronted with something more serious than
just a human shortcoming. These examples indicate an indiscriminate use of
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direct translation procedures that are applied irrespective of the extratextual
reality. Since we deal here with a tourist itinerary and the places worth seeing
are simply enumerated along with their attractions, the translator cannot depend
on the context or co-text. Only moving beyond the text, that is analyzing the text
at its referential level (the level of real objects the text refers to)5 , can result in
the quality-translation.
In order to demonstrate that direct translation can be a really deadly weapon
that kills the text, one more example will be provided. This is a fragment of the
informative text concerning the concentration camp in Stutthof. Reading the first
sentence, the reader is surprised by an unusual choice of words: Stutthof was
the first concentration camp located in the territory of Poland and the last to be
emancipated in 1945. One would rather expect the concentration camp to be
liberated, since the verb to emancipate evokes such associations as becoming
free from social, political or legal restrictions.6 Instead of choosing a dictionary
equivalent without conducting a componential analysis, it would be sufficient
for the translator to refer to parallel texts: For instance, a text concerning
Auschwitz concentration camp in English, in which an appropriate verb could be
easily found. Even an entry in Wikipedia has a subsection named Evacuation,
death marches and liberation. 7 If a foreign reader just smiles at this
innovation, the following example may be more of a challenge:
Ex. 6. The first commandant of Stutthof concentration camp (until 1942)
was Hauptsturmführer (Nazi party paramilitary rank) Max Pauly. ( ) Later on,
he was a commandant of Neuengamme concentration camp near Hamburg. In
1946 he was brought to trial in Hamburg for crimes committed in Neuengamme
(but not for those committed in Stutthof). Death sentence was handed down to
him and he was hung. In 1955, his successor an SS-Sturmbannführer (Nazi party
paramilitary rank) Paul Werner Hoppe was sentenced by the court in Bochum to
5 years and after a body search to 9 years in prison. He was released from prison
18 months earlier.
The entire paragraph lacks coherence and several grammar mistakes could
be pointed out. But in the context of the present deliberations, the most striking
expression is a body search. The first image that comes to the Englishspeaking readers mind is that of the persons body and clothes being searched
5 The referential level obviously also involves imaginary objects or phenomena (especially in
literary texts), but in the present analysis we deal only with texts that refer to the objects that
actually exist, which should facilitate the translators work rather than impede it, because information concerning real objects is much easier available.
6 See the entry emancipate in Collins Cobuild Dictionary (1990: 458).
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp.
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for illicit weapons, drugs, or other articles, as consistent with the definition of
this expression. It seems improbable, however, that the commandant of the
concentration camp awaited his trial out of prison, so a body search would not
make much sense in this context. Another, less likely, but still probable solution,
could be to understand body search as the search for bodies of people
murdered in the concentration camp. In other words, as a result of more corpses
found the sentence was increased. This train of thought has one drawback  if
someone is tried for war crimes the exact number of victims would not heavily
influence the verdict, and, more importantly, it was difficult to establish the
specific number of people killed in Stutthof since they were cremated. So the
target reader deals at this point with an incomprehensible message or, at the
least, an extremely confusing one. A comparison of this translation with the
original revealed the application of a direct translation method:
Ex. 6a. Jego nastêpc¹ by³ SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe, którego
w 1955 roku s¹d w Bochum skaza³ na piêæ, a w wyniku rewizji na dziewiêæ lat
wiêzienia.
In this case rewizja [revision, inspection, search, body search, but also:
appeal, judicial review] is translated by means of a dictionary equivalent that
completely ignores the context of the text. The translator understood the word in
its basic meaning of a body search given by a police officer, not noticing the fact
that this noun refers to rewizja wyroku (ellipsis confused the translator) that is an
appeal against the verdict (in this case by the prosecutor) or simply a judicial
revision.
One could argue that when translating into a foreign language, the translator
is more prone to syntagmatic translation since one is hardly ever as proficient in
a foreign language as in ones mother tongue. Thus it is more difficult to find
appropriate equivalents. Based on the empirical observations, however, this is
not the case. Students as frequently calque foreign expressions into their mother
tongue as they do the other way round. Just to quote two examples: conference
room was calqued as pokój konferencyjny instead of sala konferencyjna, pokój
being a direct dictionary equivalent of room; the phrase forum closing
ceremony was through-translated as forum zamykaj¹ce ceremoniê, each word
forming the English phrase being directly translated into Polish and so creating
a complete nonsense; working group was calqued as grupa pracuj¹ca instead
of grupa robocza; representatives became reprezentanci (false friend) instead
of przedstawiciele. Many more such examples could be provided.
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4. Conclusions

These, and numerous other examples collected, indicate that syntagmatic
translation (both into ones mother tongue and into a learned language) is a very
common procedure among learners of the craft of translation. This type of
translation should definitely be treated as their foe rather than friend, since
adherence to direct translation methods combined with insufficient translators
competences invariably leads to target texts that are funny, misleading or
incomprehensible. The didactic process needs to account for this extremely
strong tendency to resort to direct translation. Obviously students of translation
need to know the available procedures (hence they get familiar with source texts
by Vinay and Darbelnet, Jakobson, Newmark, and others), but it seems of
utmost importance to make them aware of the dangers associated with these
procedures. The majority of the mistakes stemming from the application of
syntagmatic translation are directly related to insufficient competences
(linguistic and encyclopaedic). But what seems to be of superior importance is
psychological competence combined with specific traits of character  the
willingness to extend ones knowledge, the readiness to work hard and the
awareness of ones own deficiencies. Without these skills and personal features,
the translator resorts to the simplest available solutions, instead of searching for
the most appropriate ones in given contexts. In all the discussed examples
a correct translation could have been easily arrived at if only the translator (1)
had used a monolingual dictionary (and so read the definition of the word before
using it  conducted a componential analysis) apart from a bilingual one; (2) had
considered the reality hidden behind the linguistic material (analyzed the
referential level of the text); (3) had resorted to parallel texts (carried out basic
research). These three simple conditions should become the mantra for
inexperienced translators.
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Zarówno perswazja, jak i manipulacja s¹ elementami strategii komunikacyjnych stosowanymi w jêzyku polityki. Pojêcie perswazja, pochodz¹ce od
czasownika persuadere (gr. peito)  namówiæ, nak³oniæ, staraæ siê przekonaæ,
radziæ, zachêcaæ itp. oznacza trudn¹ do opisania syntezê intelektualnych, moralnych i emocjonalnych sk³adników (elementów) mowy skierowanych do rozumu,
woli i uczuæ adresata (Korolko 1990: 28). To jednak nie jest wystarczaj¹ca
definicja, zw³aszcza gdy chodzi o wypowiedzi polityczne. Istot¹ perswazji jest
bowiem obecnoæ prawdy w sferze aksjologicznej. Wa¿na jest tak¿e wartoæ
moralna i estetyczna wypowiedzi. Wed³ug Korolki (1990: 29) w perswazji
prawda jest wartoci¹, za jej przyjêcie wymaga wiadomego i dobrowolnego
wyboru miêdzy jedn¹ a drug¹ wartoci¹; przeciwieñstwo bowiem jednej wartoci nie przestaje byæ inn¹ wartoci¹. S¹dy o wartociach wyra¿aj¹ osobist¹ postawê autora s¹du (perswaduj¹cego) wobec przedmiotu, którego s¹d dotyczy.
Zatem prawda jako wartoæ musi wystêpowaæ wspólnie z jedn¹ z dwóch innych
wartoci po to, aby zosta³a przyjêta przez odbiorcê. Mo¿na j¹ przyj¹æ po pozytywnej weryfikacji od strony emocjonalnej lub moralnej. Negatywna ocena jednej z tych dwóch wartoci nie powoduje odrzucenia danej tezy. Emocjonalnie
mo¿na przyj¹æ prawdê, podczas gdy moralnie jest ona w¹tpliwa lub na odwrót
 teza kwestionowana pod k¹tem emocjonalnym mo¿e byæ w pe³ni przyjêta ze
wzglêdów moralnych. Poza ocen¹ emocjonaln¹ jest jeszcze ocena utylitarna,
która opiera siê na analizie przydatnoci tego, o czym jest mowa. Oceny emocjonalne obejmuj¹ wartociowanie moralne i estetyczne. Oceny moralne formu³owane s¹ na podstawie jakiego systemu etycznego (Korolko 1990: 29).
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Twierdzenia wykorzystywane przy perswazji musz¹ byæ uznawane przez odbiorców. W przeciwnym wypadku perswazja nie spe³ni swojego zadania, nie bêdzie przekonywa³a, bêdzie jedynie mieszy³a. Poza tym perswaduj¹cy mo¿e dzia³aæ jedynie w granicach potencjalnej wolnoci adresata. Zgodnie z teori¹
Euzebiusza S³owackiego zawart¹ w Prawid³ach wymowy i poezji, wydanej w Wilnie w 1835 r., przekonaæ, to znaczy nadaæ cechy prawdy, prawdopodobieñstwa lub
s³usznoci temu, co twierdzimy, lub pozbawiæ tych cech tego, czemu zaprzeczamy.
Zarówno rzeczownik perswazja, jak i rzeczownik manipulacja czêciowo pokrywaj¹ siê pod wzglêdem zakresu znaczeniowego. Nie oznacza to jednak,
¿e oba pojêcia znacz¹ to samo. Retoryka nie jest przecie¿ indoktrynacj¹, choæ
mo¿e zawieraæ pewne jej cechy. Podobnie perswazja  mo¿e zawieraæ elementy
manipulacji. Perswazja rozumiana jest te¿ jako starania o wywarcie bez przymusu, za pomoc¹ przekazów (s³ownych i pozas³ownych) i zawartej w nich argumentacji (racjonalnej i emocjonalnej), stanowi¹cej wynik selekcji treci i form,
wp³ywu na przekonania, opinie, postawy, nastroje, a co za tym idzie i na zachowania adresata/adresatów tych przekazów (Grzegorczykowa 1991: 15). Jak zauwa¿a Kampka (2009: 23), perswazja mo¿e byæ skutecznym sposobem sprawowania politycznej w³adzy bez u¿ycia przemocy.
Jednym z g³ównych wyznaczników jêzyka polityki jest jego pierwszoplanowa funkcja perswazyjna (Batko-Tokarz 2008: 90). O dominacji tej funkcji
w jêzyku polityki wspomina tak¿e Kampka, która dodatkowo wskazuje dwa inne
wyró¿niki jêzyka polityki, którymi s¹: nadawcy, czyli politycy wraz ze swoim
otoczeniem, dziennikarzami i komentatorami politycznymi oraz przedmiot jêzyka polityki, czyli szeroko rozumiane zagadnienia polityczne zwi¹zane z ¿yciem publicznym (Kampka 2009: 25).
Celem politycznych wypowiedzi perswazyjnych jest sk³onienie odbiorcy do
poparcia danej partii, g³osowania na ni¹ lub na danego polityka. Celem mo¿e
byæ równie¿ przekonanie opinii publicznej do s³usznoci jakiego dzia³ania, planu lub koncepcji. Dzieje siê tak zawsze  zarówno w przypadku wypowiedzi
polityka skierowanej bezporednio do opinii publicznej, jak i kierowanej do
innego polityka. Jak zauwa¿a Kamiñska-Szmaj, wszystkie teksty dotycz¹ce sfery polityki ³¹czy jednak to, ¿e s¹ skierowane do masowego odbiorcy, a dobór
stosowanych w nich rodków jêzykowych jest podporz¹dkowany funkcji perswazyjnej. Ich celem jest nak³onienie odbiorców do dzia³añ zgodnych z intencj¹
nadawcy, do zmiany postaw i zachowañ, do przyjêcia okrelonych pogl¹dów czy
idei, do zaakceptowania postulowanego przez nadawcê wiata wartoci (Kamiñska-Szmaj 2001: 8).
Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o kontekcie wypowiedzi, który równie¿ ma
wp³yw na skutecznoæ perswazji, zw³aszcza poprzez perswazyjne u¿ycie prymarnych rodków leksykalnych, s³owotwórczych, fleksyjnych, sk³adniowych,
frazeologicznych, a nawet fonetycznych (Kamiñska-Szmaj 2001: 12).

Perswazja czy manipulacja? Na przyk³adzie wybranych wypowiedzi sejmowych

59

Wyrazy s³u¿¹ce perswazji, czyli operatory perswazji, mog¹ wp³ywaæ na
odbiorcê w ró¿ny sposób, np. poprzez zablokowanie mo¿liwoci weryfikacji
treci, któr¹ nadawca przedstawia; mog¹ tworzyæ wra¿enie uczestniczenia odbiorcy w opisywanych zdarzeniach; mog¹ te¿ zwiêkszaæ jednoznacznoæ komunikatu. S¹ te¿ operatory zmieniaj¹ce hierarchiê przekazywanych informacji lub
wzmacniaj¹ce pragmatyczne funkcje wypowiedzi (pewnoæ, wykluczenie, zakaz). Przyk³adami operatorów perswazji i elementami bêd¹cymi emotywnymi
aktami mowy s¹ stwierdzenia formu³: ka¿dy wie, pan wie o tym, wszyscy to
wiedz¹, dobrze wiesz, jak wiadomo, jak twierdz¹. Tego rodzaju narzêdzia jêzykowe s¹ tak¿e nazywane implikaturami (Wardas-Wony 2011: 51), czyli
stwierdzeniami, które w zamyle ich autora s¹ oczywiste i nie wymagaj¹ udowodnienia. Implikatury w ³atwy sposób umo¿liwiaj¹ odbiorcy przeprowadzenie
wnioskowania i dlatego s¹ bardzo atrakcyjne m.in. dla jêzyka polityki (por.
Kampka 2009: 91).
Perswazji mo¿e s³u¿yæ tak¿e odwo³anie do szczeroci nadawcy i jego
czystych intencji. Ten sposób wzmacnia jego wiarygodnoæ. Przyk³adami tego
typu odwo³añ s¹ zdania: mówi¹c szczerze, prawdê mówi¹c, mówi¹c powa¿nie
(Awdiejew 2004: 2).
Zatem perswazyjny charakter danego tekstu rozpoznajemy przez stwierdzenie obecnoci w nim rodków prymarnie perswazyjnych, po drugie  po rodkach, które wartoci perswazyjnych nabieraj¹ dopiero w tekcie, po trzecie  po
strukturze tekstu i po czwarte  poznaj¹c intencje nadawcy tekstu (Awdiejew
2004: 13).
Z kolei pojêcie manipulacja oznacza przekszta³canie pogl¹dów, postaw,
rodowisk dokonywane poza ich wiadomoci¹ [...], to tak¿e kierowanie ludmi
bez ich wiedzy, czêsto ze szkod¹ (Kopaliñski 2007: 355). Wed³ug definicji
z Encyklopedii jêzyka polskiego, tym pejoratywnie nacechowanym wyra¿eniem
okrela siê negatywnie oceniane u¿ywanie rodków jêzykowych w celu przekonania odbiorcy do czego lub sk³onienia go do jakiego dzia³ania wbrew w³asnym interesom, ale w interesie nadawcy. Ró¿nica miêdzy manipulacj¹ jêzykow¹ a perswazj¹ jêzykow¹ sprowadza siê do oceny intencji nadawcy.
Manipulacjê jêzykow¹ uprawiaj¹ ludzie, których intencje uwa¿amy za nieuczciwe; zatem s¹ to nasi polityczni lub ideologiczni przeciwnicy lub konkurenci.
Manipulacja jêzykowa mo¿e byæ rozumiana b¹d jako manipulacja jêzykiem
(np. usuwanie niektórych nazw ze s³ownika lub celowe podawanie ich niew³aciwej definicji znaczeniowej), b¹d jako manipulowanie ludmi za pomoc¹
rodków jêzykowych (Encyklopedia jêzyka polskiego 1991: 221).
Wed³ug Borkowskiego manipulacja jest pojêciem, które nale¿y zinterpretowaæ, bior¹c pod uwagê relacje miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ tekstu. rodki jêzykowe wykorzystywane w manipulacji mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do pierwszej nale¿¹ te, które dotycz¹ formy wypowiedzi, zapewniaj¹ dobr¹ atmosferê
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odbioru, kieruj¹ uwagê na sam komunikat. Do drugiej grupy nale¿¹ rodki wprowadzaj¹ce odbiorcê w b³¹d, sprawiaj¹ce, ¿e nie dostrzega on fa³szywoci prezentowanych s¹dów i ocen (Borkowski 2003: 21).
W tekstach publicystycznych, a tak¿e naukowych spotyka siê ró¿ne wariacje
znaczenia s³owa manipulacja: od u¿ycia go w funkcji epitetu (dzia³ania nadawcy s¹ z³e, nieuczciwe) do skupienia uwagi tylko na jednym elemencie ca³ej
sytuacji komunikacyjnej, np. na intencji nadawcy komunikatu, na nierównorzêdnoci ról nadawcy i odbiorcy (Kamiñska-Szmaj 2004: 23).
Zestawiaj¹c ze sob¹ pojêcia perswazja i manipulacja, dostrzec mo¿na
obecnoæ intencji nadawcy, która rozumiana jest jako zamiar, zamys³, cel dzia³ania, chêæ, myl, pragnienie i jest niezbêdnym elementem zarówno perswazji jak i
manipulacji (Ma³y s³ownik jêzyka polskiego 1969: 237).
Perswazja mo¿e byæ równie¿ zbudowana na podstawie np. argumentów nieracjonalnych, nawet nielogicznych. Du¿e znaczenie ma tak¿e forma przekazu (metaforyka, sk³adnia, prozodia wypowiedzi). Wszystkie dzia³ania podporz¹dkowane s¹
intencjom nadawcy, czyli celowi, który za pomoc¹ perswazji chce on zrealizowaæ.
Manipulacja bardzo czêsto okrelana jest jako dzia³anie nieuczciwe wobec
jej adresata i polegaj¹ce na ukryciu przed nim prawdziwych intencji wypowiadanego tekstu. Wiemy jednak, ¿e w przypadku perswazji prawdziwe intencje
nadawcy równie¿ nie musz¹ byæ znane odbiorcy. Istniej¹ badacze, którzy jednoznacznie okrelaj¹ manipulacjê jako dzia³anie nieuczciwe. Je¿eli przyjmiemy,
¿e perswazja jest przekonywaniem intensywnym i wiadomym, ale etycznie
obojêtnym, to manipulacj¹ nazwiemy okrelane przez nas jako nieuczciwe przekonywanie intensywne i wiadome ze strony naszych przeciwników na nasz¹
niekorzyæ (Kamiñska-Szmaj 2004: 15).
Zarówno perswazjê, jak i manipulacjê mo¿na wykorzystaæ w ró¿nych celach. Bardzo czêsto celem perswazji jest dobro jej adresata, z kolei przy manipulacji adresat mo¿e staæ siê bezwiednie narzêdziem w czyich rêkach.
Celem niniejszego artyku³u jest pokazanie elementów perswazji i manipulacji w jêzyku polityki oraz p³ynnej granicy miêdzy nimi na podstawie sejmowego
wyst¹pienia pos³a Romana Giertycha z 7 wrzenia 2007 r.1 Choæ w Sejmie od
tamtej pory pojawi³o siê du¿o wypowiedzi interesuj¹cych z jêzykoznawczego
punktu widzenia, to wyst¹pienie Giertycha wci¹¿ wydaje siê jednym z najbardziej barwnych i najlepiej ilustruj¹cych zarówno elementy perswazji, manipulacji, jak równie¿ szereg ró¿norodnych zabiegów retorycznych, wykorzystywanych w jêzyku polityki. Co istotne, wybrane wypowiedzi poka¿¹ tak¿e, jak
skuteczne z punktu widzenia oddzia³ywania na s³uchaczy s¹ zabiegi perswazyjne
i manipulacyjne zastosowane w obrêbie jêzyka.
1 Wszystkie cytowane wypowiedzi sejmowe znajduj¹ siê w zapisach stenograficznych pod adresem: <http://orka.sejm.gov.pl/StenoInter5.nsf/0/0D0606116BF15706C1257352003117FC/$file/
47_c_ksiazka.pdf>, dostêp: 08.05.2014.
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Aby dobrze zilustrowaæ kontekst wypowiedzi Romana Giertycha, wczeniej
nale¿y przywo³aæ s³owa jego politycznego przeciwnika, pos³a Jacka Kurskiego,
do których nastêpnie Giertych siê odniós³.
Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoci podj¹³ energiczne dzia³ania dla poprawy bytu grup
najbardziej upoledzonych w III RP. Najwiêksza hañba poprzedniego okresu, czyli
g³odne, niedo¿ywione dzieci, zosta³a znacznie ograniczona. W bud¿ecie znalaz³y
siê na to wreszcie pieni¹dze: 600 mln z³ w roku 2006, kolejne miliony w tym
roku.
(Oklaski)
Gdy SLD zaczê³o swoje rz¹dzenie od skrócenia czy likwidacji urlopów macierzyñskich, my przeciwdzia³amy depopulacji poprzez wyd³u¿enie urlopów macierzyñskich do 26 i 39 tygodni w roku 2011.
(Oklaski)
Gdy SLD rozpoczyna³o swoje rz¹dy od likwidacji funduszu alimentacyjnego, my
przywracamy fundusz alimentacyjny, maj¹cy wesprzeæ kobiety w potrzebie.
Wprowadzilimy, i to dos³ownie przedwczoraj, kolejne formy wspierania rodziny, takie jak ulgi na dziecko.

G³osy z sali sejmowej i zachowanie pos³ów wskazuj¹ na pojawienie siê
pierwszych w¹tpliwoci dotycz¹cych prawdziwoci przedstawionych przez Kurskiego tez:
Wprowadzilimy wspólnie z Lig¹ Polskich Rodzin podwójne becikowe. To s¹
realne sukcesy. (Weso³oæ na sali)
Prawo i Sprawiedliwoæ zaczê³o walczyæ o przywrócenie kultury, poczucia
wspólnoty i godnoci... (Poruszenie na sali)
...w polskim spo³eczeñstwie i wród polskiej m³odzie¿y. Temu s³u¿y program
Zero tolerancji, temu s³u¿y przywrócenie jednolitego umundurowania dla
dzieci i m³odzie¿y w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych.
(Poruszenie na sali)

Ostatni fragment jednoznacznie wskazuje partiê Prawo i Sprawiedliwoæ
jako tê, która wprowadzi³a program zmian w szkolnictwie. W odpowiedzi Roman Giertych rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie nawi¹zuj¹ce do s³ów Kurskiego.
Jego wypowied ma charakter humorystyczny. Jest to próba nawi¹zania kontaktu z odbiorcami i zyskania ich przychylnoci, zgodnie z twierdzeniem Schopenhauera: do miechu ludzie s¹ zawsze skorzy, a miej¹cych siê mamy wówczas
po naszej stronie (Schopenhauer 1976: 72).
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Panie Marsza³ku! Wysoki Sejmie!
(G³os z sali: Nie pij! To pi³ Kurski...)
Tê szklankê po pole Kurskim to odstawiê.
(Weso³oæ na sali, oklaski)
Dziêkujê za aplauz ze strony klubu PiS.

Kolejny fragment to zapowied tezy, któr¹ Giertych ca³ym swoim wyst¹pieniem bêdzie chcia³ udowodniæ. Dotyczy ona nieprawdziwoci stwierdzeñ jego
oponenta  pos³a Kurskiego.
Panie Marsza³ku! Wysoki Sejmie! Pose³ Kurski kilkanacie miesiêcy temu powiedzia³: Ciemny lud wszystko kupi.
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Nie powiedzia³!)
(G³os z sali: Powiedzia³!)
I zgodnie z t¹ metod¹ dzisiaj poszed³ ostro.
Po pierwsze, panie pole, przypisa³ pan swojemu klubowi reformê edukacji.
(Weso³oæ na sali)
Mundurki.
(Weso³oæ na sali)

W wypowiedzi Kurskiego nie pad³o s³owo reforma, zatem powy¿szy fragment wyst¹pienia Giertycha mo¿na okreliæ mianem fikcji rozumianej jako figura wprowadzaj¹ca w obrêb wypowiedzi cudze s³owa, ale niebêd¹ce cytatem,
lecz wiadomym tworem retorycznej fantazji (Korolko 1990: 116). Mo¿na
w tym fragmencie dostrzec tak¿e opisany przez Schopenhauera w Erystyce dwudziesty czwarty sposób prowadzenia sporów, zwany fabrykowaniem konsekwencji. W wypowiedzi przeciwnika wprowadza siê sztucznie przez fa³szywe wnioskowanie i przekrêcanie pojêæ twierdzenia, które wcale nie by³y w niej zawarte
ani te¿ nie by³y zamierzone, które s¹ natomiast absurdalne albo niebezpieczne;
poniewa¿ teraz wydaje siê, jakoby z wypowiedzi przeciwnika wynika³y takie
twierdzenia, które s¹ sprzeczne ze sob¹ i z uznanymi prawdami [ ] (Schopenhauer 1976: 68). Celem tej konstrukcji by³o zwiêkszenie oddzia³ywania si³y
argumentów ujawniaj¹cych k³amliwoæ s³ów.
Aby podwa¿yæ prawdziwoæ twierdzeñ Kurskiego, Giertych przywo³uje wyniki g³osowañ, które jednoznacznie wskazuj¹, i¿ omawiany projekt zosta³ poparty wiêkszoci¹ g³osów, natomiast nie otrzyma³ poparcia pos³a Kurskiego:
A ja mam tutaj g³osowanie. G³osowanie w sprawie mundurków. I jak g³osowa³ klub
PiS? Za  68, przeciw  61, nie g³osowa³o  24.
(G³os z sali: Wiêkszoæ.)
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Patrzê, jak pan g³osowa³, panie pole.
Pan g³osowa³ przeciw.
(Weso³oæ na sali, oklaski)
(G³os z sali: K³amca. Kurski - k³amca.)
(G³osy z sali: K³amca, k³amca, k³amca...)
(Poruszenie na sali)

Giertych tym sposobem podwa¿a wiarygodnoæ Kurskiego. Ten chwyt retoryczny nazwany zosta³ odwróceniem kierunku dowodzenia, ³ac. retorsio argumenti. Odwraca siê go poprzez wydzielenie z argumentu przeciwnika jakiego
najs³abszego ogniwa rozumowania i po odpowiednim skomentowaniu kieruje
siê go w stronê oponenta (zob. Korolko 1990: 92). Chwyt ten s³u¿y bardzo
czêsto do dyskredytowania przeciwnika.
W powy¿szym fragmencie zastosowana zosta³a tak¿e indukcja, opisana
przez Schopenhauera: Je¿eli stosujemy indukcjê i przeciwnik przyznaje nam
racjê w poszczególnych przypadkach, z których indukcja siê sk³ada, to nie trzeba
go pytaæ czy zgadza siê tak¿e na ogóln¹ prawdê, która z tych przypadków
wynika, lecz wprowadziæ j¹ póniej tak, jak gdyby by³a ju¿ ustalona i uzgodniona; czasami przeciwnik sam uwierzy, ¿e siê na ni¹ zgodzi³, i tak te¿ bêdzie siê
wydawaæ s³uchaczom (Schopenhauer 1976: 60).
Schematycznie indukcja w analizowanym przypadku wygl¹da nastêpuj¹co:
szczegó³ to g³osowanie Kurskiego przeciw projektowi, ogó³ to fakt, i¿ projekt nie zosta³ uchwalony. Szczegó³ jest prawdziwy, natomiast ogó³  nie,
poniewa¿ za projektem g³osowa³a wiêkszoæ, tym samym projekt zosta³ przyjêty.
W tym miejscu dostrzec mo¿na tak¿e opisane przez Batko-Tokarz (2008:
137) dowolne zestawianie faktów, polegaj¹ce na ich selekcji i wzajemnych
konfiguracjach z wykorzystaniem mechanizmu porównania. Jak zauwa¿a autorka: Niejednokrotnie trudno zarzuciæ nieprawdziwoæ przywo³ywanym faktom,
jednak ich dowolne zestawienie ze sob¹, czêsto zupe³nie nieadekwatne do sytuacji, mo¿e budziæ w¹tpliwoci. Fakty dobierane s¹ bowiem tak, aby ich po³¹czenie wzbudza³o emocje opinii publicznej, sugeruj¹c niew³aciwe, stronnicze, niemoralne dzia³anie oskar¿onej w ten sposób strony (Batko-Tokarz 2008: 137).
Pose³ Kurski zosta³ okrelony przez s³uchaczy bardzo mocnym s³owem
 k³amca. Mo¿na zatem odnieæ wra¿enie, ¿e opisane wy¿ej sposoby zastosowane przez pos³a Giertycha przekona³y s³uchaj¹cych. Zastosowana zosta³a tu
perswazja nak³aniaj¹ca (propaganda)  jeden z trzech, obok perswazji przekonuj¹cej i pobudzaj¹cej (agitacji), rodzajów perswazji, które wyodrêbni³a Batko-Tokarz (2008: 90). Celem perswazji nak³aniaj¹cej jest zjednanie sobie, swojemu ugrupowaniu danej idei czy doktrynie jak najwiêcej zwolenników
(Batko-Tokarz 2009: 90).
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W nastêpnej czêci sejmowej wypowiedzi Giertycha pojawia siê ju¿ tylko
rozszerzanie pola oskar¿eñ zarówno dotycz¹cych samego pos³a Kurskiego, jak
i formacji politycznej, któr¹ reprezentuje. Mo¿na tu zauwa¿yæ za Schopenhauerem,
¿e to, co jest dyskusyjne jako szczegó³, jest ³atwiejsze do przyjêcia jako ogólnik, np. zamiast twierdziæ, ¿e nauka medyczna jest niepewna, postuluje siê niepewnoæ ca³ej ludzkiej wiedzy (Schopenhauer 1976: 68):
Ok³ama³ pan Sejm, tak jak ok³amujecie nieustannie.
(G³os z sali: Do prokuratora, aresztowaæ go.)

Odbiorcom ³atwiej przyj¹æ twierdzenie ogólne dotycz¹ce k³amstwa ze strony jednego pos³a oraz rozszerzenie tego twierdzenia na ca³¹ grupê (pojawia siê
liczba mnoga), zamiast zastanowiæ siê dok³adnie, czego nieprawdziwe stwierdzenie dotyczy, jeli w ogóle jest ono nieprawdziwe.
Kolejny fragment wyst¹pienia pos³a Giertycha jest skonstruowany podobnie.
Powiedzia³ pan, ¿e rz¹d wprowadzi³ wczoraj ulgê prorodzinn¹.
(Pose³ Wojciech Wierzejski: Oszuci z PiS-u.)
No to bierzemy g³osowanie.
(Weso³oæ na sali)
(G³os z sali: Oszuci, oszuci.)
G³osowanie powinien pan pamiêtaæ.
(Pose³ Tadeusz Cymañski: Za ustaw¹ kto by³?)
Za poprawk¹, z PiS-u, szacunek, panie pole, Stanis³aw Szymon Gi¿yñski, pos³ów
z PiS-u  1, za ulg¹ prorodzinn¹ 1200 z³ na dziecko  za ulg¹, która daje polskim
rodzinom, 5 milionom polskich dzieci pierwszy realny instrument polityki prorodzinnej; wniosek Ligi Polskich Rodzin i Prawicy Rzeczypospolitej (Oklaski)
 jak ¿ecie g³osowali, panie pole?
(Pose³ Ma³gorzata Sadurska: Manipulant.)
Na 151 pos³ów 1 za, przeciw  135, nie g³osowa³o 15. Szukam pana pos³a Kurskiego...
(Weso³oæ na sali)
...Kurski nieobecny.
(Weso³oæ na sali)
Nie spe³ni³o siê obowi¹zku poselskiego. Ale tutaj pan pose³ Cymañski by³ obecny  sprawdzimy, kto tak krzyczy. By³ pan obecny, panie pole. G³osowa³ pan
przeciw.
(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Ooo!...)
(G³osy z sali: Hañba!)
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Wypowied Giertycha zawiera tak¿e chwyt erystyczny, zwany argumentum
ad hominem za argumentum ad rem (Schopenhauer 1976: 88). Tym pierwszym
jest wynik g³osowania pos³a Cymañskiego, natomiast argumentum ad rem wskazuje, ¿e omawiana wczeniej poprawka, przeciw której g³osowa³ m.in. pose³
Cymañski, zosta³a zatwierdzona, co udowadnia sam autor tego ataku  pose³
Giertych, s³owami:
Poprawka przesz³a nie waszymi g³osami. Jeden pose³ z PiS-u g³osowa³ za podatkiem prorodzinnym. Pó³ godziny temu powiedzia³ pan, ¿e to jest zas³uga PiS-u.
Dlaczego pan k³ama³, panie pole Kurski?
(G³osy z sali: Hañba! Hañba!)
(G³osy z sali: Oszust!)
(Pose³ Jadwiga Winiewska: Kabaret pan robisz.)
(G³os z sali: Oszust niesamowity.)
Becikowe. Powiedzia³ pan, panie pole, ¿e becikowe wprowadzi³ rz¹d...
(G³os z sali: Podwójne.)
...¿e wprowadzi³ becikowe rz¹d Prawa i Sprawiedliwoci.
(Pose³ Marek Suski: Za czasów.)
Ha, ha, za czasów!
(Weso³oæ na sali)
A jakie by³o stanowisko rz¹du, panie pole Kurski?
(G³os z sali: PiS popar³...)
(Pose³ Ryszard Kalisz: Hañba!)
Nie, panie pole. Stanowisko rz¹du wyra¿ane z tej mównicy by³o konsekwentne  przeciw, i to zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, gdzie odrzucono propozycjê sejmow¹, i trzeci raz g³osowanie by³o w Sejmie. Jak pan g³osowa³, panie
pole? Poszukajmy.
(Weso³oæ na sali)
Jak pan g³osowa³? Mamy tutaj. PiS: za  2
(Weso³oæ na sali), pose³ Dolata  szacunek, panie pole  pose³ Rogacki, równie¿
szacunek; przeciw... czytamy, czytamy, jest!  pan pose³ Kurski jest. By³ pan
przeciw, panie pole.
(Weso³oæ na sali, oklaski)
Dlaczego pan k³ama³?
(G³osy z sali: Hañba!)
(G³osy z sali: Oszust! Oszust! Oszust!)
(G³osy z sali: Kurski k³amca!)
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Przecie¿ pan powiedzia³ przed chwil¹, ¿e wprowadzilicie becikowe. Wycie
byli przeciw, panie pole. I to jest tyle, co z pañskiego wyst¹pienia zanotowa³em
i sprawdzi³em, bo przecie¿ nie by³em w stanie w ci¹gu godziny sprawdziæ wszystkich pañskich tez.
Natomiast chcia³bym sprostowaæ jedn¹ pañsk¹ tezê, któr¹ postawi³ pan na pocz¹tku. Powiedzia³ pan, ¿e ta debata wynika z tego, ¿e rz¹d Prawa i Sprawiedliwoci
postanowi³ odwa¿nie poddaæ siê weryfikacji wyborców, pójæ na wybory, albowiem rozpad³a siê koalicja. Panie pole, przecie¿ wszyscy wiemy, jak jest. Postanowilicie pójæ na wybory dlatego, ¿e Pañstwowa Komisja Wyborcza odrzuci³a wasze sprawozdanie.
(Oklaski)
(Pose³ Tadeusz Cymañski: K³amstwo!)
Stracilicie 65 mln z³ i jedyn¹ drog¹ do odzyskania tych pieniêdzy s¹ wybory.
Postanowilicie zaryzykowaæ w³adzê dla tych pieniêdzy. Takie s¹ fakty.
(Pose³ Miros³aw Pawlak: Dla kasy.)
(Oklaski)
Dla kasy. I dlaczego pan k³ama³?
(Oklaski)

Retoryczne pytanie dlaczego pan k³ama³? wielokrotnie powtarzane jest
podczas wyst¹pienia pos³a Giertycha. Ma ono na celu umocnienie wród s³uchaj¹cych negatywnej opinii na temat pos³a Kurskiego, w rezultacie czego wiêkszoæ pos³ów obecnych na sali sejmowej nie dostrzeg³a b³êdów w rozumowaniu
i argumentacji Giertycha.
Podczas wypowiedzi spontanicznych lub tych, które pojawiaj¹ siê pod
wp³ywem emocji, trudno jest o dok³adne poznanie omawianej problematyki,
trudno tak¿e o szczegó³ow¹ analizê treci pod wzglêdem merytorycznym. St¹d
mo¿liwoæ wykorzystania opisywanych wczeniej sposobów manipulowania odbiorcami i wywarcia na nich po¿¹danego przez nadawcê efektu.
Na podstawie reakcji pos³ów mo¿na stwierdziæ, ¿e w swojej wypowiedzi
Giertych zastosowa³ argumentum ad auditores, tzn. zarzut nies³uszny, jednak jego
b³êdnoæ widoczna jest tylko dla znawcy; znawc¹ takim jest przeciwnik, ale znawcami nie s¹ s³uchacze (zob. Schopenhauer 1976: 72). W ich oczach zosta³ on
zdyskredytowany, zw³aszcza ¿e jego twierdzenie zosta³o omieszone. W omawianej wypowiedzi w³anie tak siê sta³o. Twierdzenie Kurskiego zosta³o w pe³ni
omieszone. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w obliczu argumentacji ad auditores bardzo
trudno jest skutecznie siê obroniæ. Warto podkreliæ, ¿e Giertych umiejêtnie wykorzystywa³ okrzyki s³uchaczy do potwierdzenia wczeniej skonstruowanego ataku.
I prosi³bym pana, aby pan nie przypisywa³ sobie zas³ug, które nie by³y nie tylko
waszymi zas³ugami, ale którym ¿ecie siê z ca³¹ stanowczoci¹, z bezwzglêdnoci¹
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i z oszustwem, które ju¿ od dzisiaj... Panie pole Kurski, pana mianem jest to, co
krzycza³a przed chwil¹ ca³a Izba. (Oklaski) Niech pan pos³ucha.
(G³osy z sali: Oszust! Oszust! Oszust!)
To jest pana miano i tak siê pan dzisiaj zachowa³. I ten dzieñ bêdzie dniem pana
hañby i wstydu.
(Oklaski)

Mówca nie wypowiedzia³ s³owa oszust do pos³a Kurskiego (zrobili to za
niego pos³owie zgromadzeni na sali sejmowej), tym samym nie narazi³ siê na
zarzuty natury prawnej dotycz¹ce np. znies³awienia. Jest to przyk³ad obecnoci
w tekcie elementów agitacyjnych. Perswazja pobudzaj¹ca, czyli agitacja stanowi dzia³ania dorane, które maj¹ zjednaæ odbiorcê w danej chwili, nak³aniaj¹c
go do cile okrelonego, jednorazowego zachowania (Batko-Tokarz 2008: 90).
W tym wypadku takim jednorazowym zachowaniem by³o kilkakrotne wyg³oszenie przez grupê pos³ów has³a oszust.
Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e w przypadku jêzyka polityki granice
miêdzy perswazj¹ a manipulacj¹ s¹ p³ynne i trudno jest je jednoznacznie wyznaczyæ. W wypowiedziach sejmowych, w których mamy do czynienia z ¿yw¹
mow¹ i emocjami, pos³om na sali plenarnej nie jest ³atwo weryfikowaæ wyg³aszan¹ przez danego polityka treæ pod wzglêdem zawartoci merytorycznej
 bardzo trudno jest na bie¿¹co analizowaæ i weryfikowaæ prezentowane argumenty pod k¹tem ich prawdziwoci, logiki czy spójnoci. To z kolei daje mo¿liwoæ swobodnego formu³owania wypowiedzi i skutecznego dzia³ania tym mówcom, którzy chc¹ stosowaæ elementy jêzykowej perswazji, a tak¿e manipulacji.
W przytoczonych wypowiedziach dostrzec mo¿na du¿¹ liczbê ró¿norodnych
chwytów retorycznych, które maj¹ charakter perswazyjny, jak np. pytania retoryczne, aby dziêki nim nadawca uzyska³ aprobatê poprzez budowanie wspólnej
p³aszczyzny refleksji ze s³uchaczem, jak równie¿ elementy, które mo¿na oceniæ
jako próbê manipulacji  np. fabrykowanie konsekwencji w postaci twierdzeñ,
które nie by³y zawarte w wypowiedzi przeciwnika, a które s¹ absurdalne lub
niebezpieczne; tak¿e przedstawianie fragmentów wypowiedzi, które w ogóle nie
pad³y; czy te¿ indukcja skupiaj¹ca uwagê s³uchaczy na szczegó³ach, które mog¹
byæ prawdziwe, a jednoczenie przekonuj¹ca do tez ogólnych, które z kolei
mog¹ byæ fa³szywe. Dowodem na obecnoæ manipulacji w cytowanym tekcie
jest postawa s³uchaczy (pos³ów), któr¹ widaæ zw³aszcza w koñcowej jego czêci.
Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na stwierdziæ, ¿e s³uchacze poddani zabiegom manipulacyjnym zachowuj¹ siê zgodnie z intencjami nadawcy. Manipulacja u³atwia kierowanie odbiorcami bez ich wiedzy i ze szkod¹ dla nich.
Analizuj¹c przytoczone w niniejszym artykule wypowiedzi, dostrzec mo¿na
tak¿e szereg w¹tpliwych z punktu widzenia uczciwoci zabiegów jêzykowych
 dyskredytowanie przeciwnika, podwa¿anie jego wiarygodnoci, odwracanie

68

Micha³ Lange

kierunku dowodzenia i inne. Jak wykaza³a analiza, pose³ Kurski, o czym wiadcz¹ przede wszystkim komentarze s³uchaczy (w tym wypadku g³osy z sali sejmowej), przegra³ retoryczn¹ konfrontacjê z pos³em Giertychem. Po dok³adnej
weryfikacji obu wypowiedzi okazuje siê jednak, ¿e s³uchacze mogli ulec manipulacji (na co zwróci³a uwagê jedna z pos³anek na sali sejmowej  pose³ Ma³gorzata Sadurska, która nazwa³a Giertycha manipulantem), a pora¿ka w warstwie retorycznej nie wyklucza zwyciêstwa w przekazie merytorycznym.
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Summary
This article attempts to demonstrate the difference between the two phenomena and to
indicate where persuasion ends and manipulation begins. It provides examples of parliamentary
speeches, in which one can find instances of both persuasion and manipulation as well as some
other phenomena. In addition, examples of eristic and rhetorical devices used in the language of
politics collected from other scientific publications are presented and their impact on the audience
is discussed.
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Po upadku totalitaryzmu komunistycznego, w dobie transformacji ustrojowej, obserwujemy wzrost zainteresowania regionalizmem, pojmowanym jako
naturalny proces dyferencjacji scentralizowanych wczeniej regionów naszego
kraju (Petrykowski 2003: 85). Najczêciej inicjuje go ruch spo³eczny, który za
nadrzêdne cele stawia sobie: ocalenie od zapomnienia, pielêgnowanie oraz rozwijanie dziedzictwa kulturowego danego obszaru. Bardzo wyrazistym dowodem
¿ywotnoci regionalizmu s¹ powstaj¹ce w ostatnich latach s³owniki regionalne
i gwarowe, które  jak twierdzi Zofia Sawaniewska-Mochowa  odpowiadaj¹
potrzebom to¿samociowym i kulturowym ró¿nych spo³ecznoci i ró¿nych odbiorców (2010: 174). Do tego typu opracowañ pretenduje Ma³y s³ownik gwary
kujawskiej (dalej MSGK) Katarzyny Podczaskiej, wydany w 2013 r. przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Czarnoziem na Soli w Inowroc³awiu. W podziêkowaniu Paw³a Drza¿d¿ewskiego  prezesa wymienionego stowarzyszenia  czytamy
o MSGK:
Ksi¹¿ka ta powsta³a w trosce o nasze kujawskie korzenie [ ] z nadziej¹ zachowania ich dla kolejnych pokoleñ, tak aby przetrwa³y i zachwyca³y swym piêknem, a to
z kolei sprawi, i¿ bêd¹ wiecznie ¿ywe i nie bêd¹ zapomniane (ok³adka MSGK).

Choæ zarejestrowanie s³ownictwa kujawskiego jest niew¹tpliwie bardzo potrzebne, zarówno z perspektywy mieszkañców regionu, jak i badaczy jêzyka, to
trudno podzielaæ entuzjazm wymienionego wy¿ej promotora przedsiêwziêcia co
do kulturotwórczej i archiwizuj¹cej roli MSGK. S³ownik ten budzi bowiem
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uzasadnione zastrze¿enia pod wzglêdem makro- i mikrostruktury, zw³aszcza
w obszarze metajêzykowym1.
Autorka MSGK  jak mo¿na przypuszczaæ  ma ambicje naukowego leksykograficznego opisu materia³u jêzykowego2, ale uwa¿am, ¿e nieuprawnione jest
traktowanie omawianego s³ownika w kategoriach naukowych, poniewa¿ nie ma
tu klarownego warsztatu leksykograficznego, a opis za³o¿eñ redakcyjnych jest
bardzo lapidarny i zawiera wiele b³êdów. Mo¿na siê tylko dziwiæ, ¿e nie dostrze¿ono ju¿ istniej¹cych wzorców s³owników gwarowych (typu Ma³y s³ownik gwar
polskich) adresowanych do szerszego grona odbiorców i nie zainspirowano siê
nimi, co by³oby z pewnoci¹ korzystne dla wypracowania koncepcji opisu s³ownictwa kujawskiego. Szkoda te¿, ¿e nie przewidziano recenzji naukowej, która
wykaza³aby szereg niedoci¹gniêæ natury merytorycznej.
W czêci wstêpnej MSGK zamieszczono informacjê, i¿ has³a w s³owniku
opracowane zosta³y wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
 czêæ mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przys³ówek, wykrzyknik, partyku³a, modulator) lub rodzaj wyra¿enia z³o¿onego (wyra¿enie przyimkowe albo
przys³ówkowe, w tym wyra¿enie zleksykalizowane, zestawienie, zwrot, frazeologizm);
 pochodzenie (np. germanizm);
 forma gramatyczna (w przypadku rzeczowników  informacje o rodzaju, liczbie,
formie mianownika liczby mnogiej, ewentualnej nieodmiennoci; w wypadku czasowników: niedokonany  dokonany, nieprzechodni  przechodni);
 semantyka (np.: zdrobnienie);
 pochodzenie;
 znaczenie (MSGK 6).

Trudno dociec, dlaczego dwukrotnie wykazane jest jako element w strukturze has³a pochodzenie i dlaczego semantyka pojmowana jest wy³¹cznie w kategoriach s³owotwórczych.
1 Pod terminem makrostruktura s³ownika rozumiem zasób hase³ (podstawa materia³owa
s³ownika) i ich uk³ad, krócej mówi¹c  jest to siatka has³owa s³ownika; mikrostruktura natomiast to budowa artyku³u has³owego. Has³o powinno byæ skonstruowane wed³ug pewnego schematu i zawieraæ przynajmniej takie sk³adniki, jak: definicja, wyodrêbnione znaczenia, podawane wed³ug ustalonej kolejnoci (od ogólnych po w¹skie, specjalistyczne), kolokacje, ilustracje tekstowe
(cytaty) wraz z lokalizacj¹. Od przyjêtej przez leksykografa koncepcji opisu has³a zale¿y obecnoæ
informacji metajêzykowych, a wiêc umieszczanie danych gramatycznych, etymologicznych, historyczno-kulturowych, etnograficznych. Wymienione zagadnienia bardzo wnikliwie scharakteryzowa³a w odniesieniu do warsztatu leksykografa gwarowego Halina Kara (2011: 123252).
2 MSGK nie mo¿na nazwaæ s³ownikiem amatorskim w takim rozumieniu, jakie proponuje Jadwiga Wronicz (2007), poniewa¿ jego autorka w ogóle nie korzysta z wiedzy i dowiadczeñ jêzykowych mieszkañców regionu, nie ekscerpuje materia³u z ¿ywej mowy i tekstów gwarowych,
a opiera siê wy³¹cznie na ród³ach archiwalnych.
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Kolejna kwestia  tradycyjny podzia³ zasobu leksykalnego, wywodz¹cy siê
jeszcze z tradycji grecko-rzymskiej, obejmuje dziesiêæ czêci mowy, a w podanym przez K. Podczask¹ spisie jest ich szeæ. Nie wyszczególniono zaimka,
liczebnika, przyimka, chocia¿ skróty tych terminów figuruj¹ w Wykazie skrótów
i znaków na s. 5 i s¹ zreszt¹ stosowane w opisie niektórych hase³, por. pirwszy,
pirszy (s. 42) czy la dla (s. 31). Jako zaimek wskazuj¹cy s³usznie zaklasyfikowano dawn¹ postaæ l. mn. ony, uny te, tamte, owe, u¿ywan¹ niegdy w funkcji
przydawki: ony/uny psy, wo³y, konie; one bracia ci, owi, tamci, zupe³nie natomiast niezrozumia³e jest, dlaczego w opisie tej kategorii, której przys³ugiwa³a
przecie¿ fleksja imienna (przypadek, liczba, rodzaj) wskazano, ¿e jest to 1. osoba l. mn. Zrozumia³abym mo¿e jeszcze myln¹ kwalifikacjê typu zaimek 3. os.
l. mn., bo jeli kto rozpatruje formy wy³¹cznie z synchronicznego punktu widzenia i nie ma wiadomoci zmian i przesuniêæ funkcjonalnych dokonuj¹cych
siê w historii jêzyka, to mo¿e w ten sposób post¹piæ, zw³aszcza gdyby zna³
z autopsji np. gwarowe kujawskie: uuny sùm z³e te mu,y (Sobierajski 1952: 77).
Nic jednak nie usprawiedliwia niewiedzy na temat koniecznoci rozró¿niania
w formach zaimkowych liczby mnogiej rodzaju mêskoosobowego (oni/óni/uni)
i niemêskoosobowego (one/ony/uny).
Wród czêci mowy, które wyodrêbniono na s. 5, pojawia siê termin modulator (!)3. Modalnoæ, bo chyba o to chodzi³o autorce s³ownika, mo¿e byæ wyra¿ana za pomoc¹ niektórych rodków jêzykowych, takich jak tryby, partyku³y lub
niektóre przys³ówki. Do modalnych zalicza siê tak¿e cechy wypowiedzi, które
decyduj¹ chocia¿by o ró¿nicy miêdzy twierdzeniem a przeczeniem, oznajmieniem a pytaniem (EJP 1991: 201202). Naturalnie, ¿e formy gwarowe mog¹
równie¿ mieæ charakter modalny, sprzeciw budzi jedynie kwalifikowanie modalnoci automatycznie jako czêci mowy, gdy¿ jest to przede wszystkim kategoria
z obszaru znaczenia, zwi¹zana z wyra¿aniem stosunku mówi¹cego do treci
komunikatu.
Kolejne nieporozumienie terminologiczne to traktowanie zwrotów, wyra¿eñ
i fraz jako struktur odrêbnych od zwi¹zków frazeologicznych, gdy wymienione
terminy s¹  jak powszechnie wiadomo  inkluzywne w stosunku do pojêcia
frazeologizm. Czemu mia³oby zatem s³u¿yæ dublowanie terminów i informowanie czytelnika, ¿e has³o jest zwrotem i frazeologizmem zarazem (co sygnalizowane jest skrótem fraz.)? Stwarzaniu wra¿enia naukowoci? Chyba raczej pseudonaukowoci. A oto prawdziwa zagadka, któr¹ musi rozwik³aæ odbiorca, gdy
zetknie siê w s³owniku z opisem has³a, zawieraj¹cym sprzeczne kwalifikacje,
por. motylica go dusi  zwrot, fraz. wyra¿enie stosowane, gdy kto choruje na
astmê (s. 35).
3 Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego pod red. M. Szymczaka modulator to urz¹dzenie do
modulacji sygna³ów, najczêciej elektrycznych, rzadziej akustycznych i wietlnych (T. II. Warszawa 1988: 201).
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S³ownik pod wzglêdem metainformacji jest pe³en dysproporcji, pe³niejszy
opis gramatyczny otrzymuj¹ tylko has³a w postaci rzeczowników i czasowników, inne czêci mowy s¹ zmarginalizowane, brakuje podstawowych danych na
temat kategorii rodzaju w opisie przymiotników. Czasowniki zwrotne zawsze s¹
podawane w bezokoliczniku z zaimkiem w postaci se: dziwowaæ se dziwiæ siê
(s. 15); kurlaczyæ se tliæ siê, s³abo siê paliæ (s. 30), nagliæ se spieszyæ siê
(s. 37), nag³osiæ se zg³osiæ siê (s. 37), pl¹dz se, plegn¹æ se lêgn¹æ siê (s. 42),
roztasowaæ se roz³o¿yæ siê (s. 47) i inne. Nie znam takiej realizacji4, choæ
mieszkam na Kujawach i pochodzê z rodziny zwi¹zanej z tym regionem od kilku
pokoleñ. S¹dzê, ¿e w ten nieumiejêtny sposób oznaczono zachodz¹c¹ denazalizacjê wyg³osowego ê do e, dokonuj¹c zarazem dyspalatalizacji poprzedzaj¹cej
spó³g³oski (siê > se). Konsekwentne odnosowienie -ê w zaimku zwrotnym siê
potwierdzaj¹ teksty z Kujaw zapisane przez Zenona Sobierajskiego (1952: 115116),
nie ma jednak w nich ladu, by denazalizacji towarzyszy³o stwardnienie .
W imiê fa³szywie pojêtej systemowoci autorka rekonstruuje postaci mianownika liczby mnogiej rzeczowników, stosuj¹c normy fleksyjne polszczyzny
ogólnej. Dla wiêkszoci z podawanych przez ni¹ form pluralnych nie ma przecie¿ powiadczeñ w tekstach gwarowych, postêpowanie takie ma wiêc charakter
ca³kowicie hipotetyczny.
Niekonsekwentnie traktowane s¹ postaci z labializacj¹ w nag³osie, z jednej
strony b³êdnie kwalifikuje siê jako odrêbne jednostki warianty fonetyczne
i umieszcza je wród hase³ na £, por. ³udzieliæ udzieliæ, ³uniwersytet (s. 33),
z drugiej  s³usznie zestawia siê pod O w hale szeregowym pary ró¿ni¹ce siê
tylko brzmieniem nag³osu: oczepiny, ³oczepiny (s. 39).
Opis wykorzystanych róde³ jest bardzo ogólnikowy:
Materia³ jêzykowy pochodzi z przedzia³u czasowego od koñca XIX do lat 50. XX w.
i zebrany zosta³ na podstawie analizy tekstów gwarowych publikowanych w lokalnej prasie codziennej z okresu zaborów i dwudziestolecia miêdzywojennego, prozy
Jana Kasprowicza (18601926), felietonów Franciszka Beciñskiego (18971975)
oraz monumentalnego dzie³a Lud Oskara Kolberga (18141890) (MSGK 6).

Tak nieprecyzyjne dane ród³owe i brak bibliografii uniemo¿liwiaj¹ zainteresowanemu czytelnikowi dotarcie do materia³u i dokonanie jego weryfikacji.
A niektóre zapisy budz¹ uzasadniony niepokój, np.: masyna l. m. masyny kontrabas, kiedy powinno byæ: maryna instrument muzyczny, kontrabas. Nazwa
ta ma bogat¹ dokumentacjê w opracowaniach folkloru kujawskiego, co mo¿na
potwierdziæ cytatem z literatury: Obok skrzypiec wystêpowa³y basy, zwane na
Kujawach równie¿ maryn¹. Oba te instrumenty wchodzi³y w sk³ad klasycznej
4 Byæ mo¿e autorka MSGK wprowadzi³a b³êdnie tê postaæ na wzór: robiæ se robiæ sobie; iæ
se iæ sobie.
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kapeli kujawskiej (PPL 11) oraz fragmentem pieni z okolic Radziejowa Kujawskiego, przytoczonej przez Oskara Kolberga (1962b: 203), powtórzonej
przez Ryszarda Kukiera (1975: 159): I tamten te¿ z drugiej strony / gracko
siepi¹c a powoli / twardym smykiem na marynie / niebo sobie wyrzêpoli.
Ma³y s³ownik gwary kujawskiej jest tylko rejestrem hase³ i znaczeñ, którego
 jak uwa¿am  najwiêkszym mankamentem jest brak cytatów obrazuj¹cych
u¿ycie wyrazów gwarowych w kontekstach. Wiadomo przecie¿, ¿e nawet najskromniejsza ilustracja tekstowa, zaprezentowana choæby w uproszczonym zapisie, jest bardzo wa¿na z punktu widzenia znaczenia s³owa i jego nacechowania
stylistycznego. Szkoda zatem, ¿e nie dostrze¿ono wartoci dokumentacyjnych,
jakie daj¹ teksty gwarowe. Chocia¿ w przypadku Kujaw nie jest to jaka szczególnie potê¿na baza tekstów (por. Sobierajski 1952: 115116; 1963: 5569), to
mo¿na z tego materia³u wyekscerpowaæ ciekawe konteksty ilustruj¹ce ró¿ne
odcienie znaczeniowe wyrazów.
Materia³ jêzykowy wykorzystany w s³owniku jest zbyt skromny, by traktowaæ go jako rzetelne odzwierciedlenie kultury i mowy regionu5. Na przyk³ad
w MSGK odnajdujemy tylko jedno okrelenie na praktykowany wród ludu
kujawskiego zwyczaj swatania, a mianowicie rainy (s. 47), tymczasem w tym
samym znaczeniu wystêpowa³y równie¿ inne nazwy i warianty pokrewne
w stosunku do podanej postaci: dowiady, dru¿by, omówiny, rajbowanie, rajby, rajenie, rajkowanie, rajny, zmówiny, zrainy6. Z MSGK dowiadujemy siê, ¿e pacierz to okres czasu (sic!), potrzebny do odmówienia modlitwy Ojcze Nasz
(s. 41), gdy tymczasem oznacza³ on równie¿ przedlubny egzamin m³odych
u ksiêdza: dawano na zapowiedzi, które poprzedza³ egzamin m³odych z katechizmu u proboszcza, tzw. pocisz (Dunin-Karwicka 2000: 37); Odbywane na
Kujawach zdawiny sk³ada³y siê z kilku zasadniczych elementów, jak z poprzedzaj¹cego je tzw. pocirza przed proboszczem w formie egzaminu z g³ównych
zasad wiary (Kukier 1975: 35) oraz przemówienie dru¿by po b³ogos³awieñstwie i zgodzie rodziców na lub m³odych: Starszy dru¿ba wyg³asza³ przy tej
okazji stosown¹ oracjê, tzw. pocisz (Kukier 1975: 87). Jeszcze inny odcieñ
znaczeniowy oddaje pocirz sprosinowy, czyli krótka oracja starszego dru¿by,
zapraszaj¹ca goci na ucztê weseln¹, wyg³aszana w niedzielê tu¿ przed obrzêdem lubu kocielnego (Kukier 1975: 64). Szkoda, ¿e K. Podczaska nie widzi
cis³ej zale¿noci miêdzy s³ownictwem gwarowym a kultur¹ ludow¹ i nie doce5 Wprawdzie jest to ma³y s³ownik, który ze swej natury nie rejestruje ca³ego zasobu jêzykowego regionu, ale nale¿a³oby o tym napisaæ we wstêpie opracowania.
6 Wszelkie dane czerpiê z przygotowywanego przez zespó³ jêzykoznawców z Zak³adu Jêzykoznawstwa Historycznego i Kulturowego UKW w Bydgoszczy (w sk³adzie: Zofia Sawaniewska-Mochowa  redaktor naukowy, Krzysztof Ko³atka, W³odzimierz Moch, Anna Paluszak-Bronka,
Miros³awa Wronkowska-Dimitrowa) S³ownika gwary i kultury kujawskiej.
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nia róde³ etnograficznych i folklorystycznych jako rezerwuaru form gwarowych. Nie dostrzega te¿, jak wa¿nym i cennym dla badacza jêzyka i kultury
archiwum wiedzy jest pamiêæ ludzi, o czym mo¿na siê przekonaæ w czasie
wywiadów terenowych i odpytywania kwestionariuszy. Na potrzebê ³¹czenia
w s³ownikach gwarowych i regionalnych aspektu jêzykowego i kulturowego
oraz na splatanie ró¿nego typu danych, by jak najpe³niej oddaæ bogactwo jêzyka
regionu, wskazywa³ wielokrotnie Józef K¹ (2011, I: XIII), autor S³ownika gwary orawskiej, przygotowuj¹cy aktualnie S³ownik gwary i kultury podhalañskiej
(K¹ 2005: 174).
K. Podczaska nie uwzglêdnia równie¿ danych z zakresu geografii wyrazowej i choæ taka metoda opisu s³ownictwa nie jest bezwzglêdnie potrzebna, to
jednak pominiêcie wszelkich kwalifikatorów geograficznych rodzi wra¿enie, ¿e
Kujawy s¹ regionem jednorodnym, homogenicznym, bez zró¿nicowania wewnêtrznego gwary. Tymczasem ze wzglêdu na swoj¹ historiê i usytuowanie znalaz³y siê w krêgu ró¿nych oddzia³ywañ jêzykowych i kulturowych, a zatem
pogl¹d, ¿e wszyscy Kujawiacy mówi¹ jednakowo i maj¹ tak¹ sam¹ mapê mentaln¹ jest bardzo upraszczony7.
Ma³y s³ownik gwary kujawskiej nie rejestruje wy³¹cznie leksyki specyficznie kujawskiej, ale równie¿ jednostki nale¿¹ce do zasobu s³ownictwa ogólnopolskiego8: wó³ byk roboczy (s. 58), ujêty równie¿ w SJPSz I 753 jako kastrowany samiec byd³a domowego, hodowany jako zwierzê robocze lub opasowe;
wyrobnik cz³owiek wynajmuj¹cy siê do pracy fizycznej za wynagrodzeniem,
najemnik (s. 59), w SJPSz III 840 z kwalifikatorem przestarz. mê¿czyzna
wynajmuj¹cy siê do pracy fizycznej; wieczerza kolacja (s. 57), w SJPSz III
699 ksi¹¿. posi³ek wieczorny, kolacja; ¿a³oæ smutek (s. 64), w SJPSz III
1084 ksi¹¿. przejmuj¹cy smutek, ¿al oraz wyrazy o szerokiej geografii, np.:
panienka renica (s. 41)  nazwa niemal ogólnogwarowa, powiadczona
w podanym znaczeniu z Wielkopolski, Mazowsza, Ma³opolski i l¹ska (MSGP
182); pêpek ostatnia garæ zbo¿a przy ¿niwach (s. 42), w znaczeniu ostatni
pokos zbo¿a na polu, tak¿e zrobiony z niego snopek okrelenie to jest u¿ywane
w Wielkopolsce, na Pomorzu pd. i w Ma³opolsce pn. (MSGP 187).

7

Przyjmujê, ¿e istniej¹ dwa subregiony: zachodni, zwany Kujawami czarnymi (ze stolic¹
w Inowroc³awiu) i wschodni  Kujawy bia³e (ze stolic¹ we W³oc³awku). Podzia³ ten nawi¹zuje do
redniowiecznej mapy dzielnicy, w której funkcjonowa³y dwa ksiêstwa: inowroc³awskie i brzesko-kujawskie. Przetrwa³ on do 1772 r., kiedy to Prusy zagarnê³y znaczn¹ czêæ województwa inowroc³awskiego i zachodni¹ czêæ województwa brzesko-kujawskiego. Po drugim rozbiorze ca³e Kujawy przesz³y pod panowanie pruskie. W 1815 r. nast¹pi³ kolejny rozdzia³ Kujaw: województwo
inowroc³awskie zosta³o pod zaborem pruskim, natomiast brzesko-kujawskie dosta³o siê pod panowanie Rosji (Dunin-Karwicka 2000: 9). Przesz³oæ historyczna tego obszaru wp³ynê³a na ró¿nice
w jêzyku, pieni, ubiorze i kulturze materialnej Kujaw (Gajek 2009: 37).
8 Obecnie s¹ to czêsto wyrazy o charakterze przestarza³ym lub ksi¹¿kowym.
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Zastrze¿enia budz¹ niektóre definicje i objanienia, wskazuj¹ one na nieznajomoæ kontekstów u¿yæ i brak wyczucia w ustalaniu znaczeñ9. Na przyk³ad
wed³ug MSGK a wej go to przekleñstwo a niech was (s. 7), gdy tymczasem
jest to wyra¿enie skierowuj¹ce uwagê na kogo lub na co, mo¿e te¿ s³u¿yæ
podkreleniu z³oliwoci ze strony mówi¹cego; a widzisz go (Kolberg 1962b:
271); A wej! mio³ siê ino z tego, kiej ju¿ by³ dobrze pijany (Beciñski 1996: 66);
akortnik to istotnie mo¿e byæ robotnik pracuj¹cy na akord (s. 7), w takim
znaczeniu wyraz jest u¿ywany na pograniczu Wielkopolski pn. i Pomorza pd.
(MSGP 15), ale na Kujawach by³ to cz³owiek nadzoruj¹cy pracê grupy robotników akordowych, odpowiedzialny za formê i wysokoæ wynagrodzenia podleg³ej mu grupy: Na niodanie, to akortnik patrzo³, czy mo wszystkie ludzie,
zrachowa³, bo ³ón dostawo³ wymior na nos Sêdzin alek-kuj (Sobierajski 1952:
116); pracowalim, panie, a jak chto chorowo³, to akortniki bili, ¿e ja¿ krew
pryska³a Sêdzin alek-kuj (Sobierajski 1952: 116)10.
Zdarza siê, ¿e autorka MSGK nie odnotowuje znaczenia, chocia¿ wystêpuje
ono w ekscerpowanym przez ni¹ ródle (obserwacje te mo¿na poczyniæ tylko na
podstawie podanej z tytu³u pracy Kolberga), np.: babok definiuje jako 1. straszyd³o;
2. strach na wróble (s. 8), a jest to tak¿e zaschniêta wydzielina z nosa, co dokumentuje cytat: Babok bywa i w nosie, gdy gruczo³ lub zakatarzenie kogo dolega
okolice Nieszawy alek-kuj, okolice Brzecia Kuj w³oc (Kolberg 1962a: 104).
Do pozosta³ych uchybieñ MSGK mo¿na zaliczyæ:
 brak konsekwencji w uk³adzie alfabetycznym hase³, np.: utorzec, urodny,
urzewniaæ (s. 56); wartki, warowaæ, wartno (s. 57); wyrybiæ, wyrwant, wyrzypiæ
ga³y (s. 59)  tego typu odstêpstw w s³owniku jest naprawdê du¿o;
 budowanie hase³ szeregowych z³o¿onych z wyrazów zró¿nicowanych pod
wzglêdem s³owotwórczym, z których ka¿dy powinien stanowiæ odrêbne has³o
z dobrze przemylan¹ sieci¹ odsy³aczy formalnych, umo¿liwiaj¹cych unikniêcie
powtarzania definicji, por.: bol, bolak, bol¹czka, boliga (?), bol¹ga  rzecz., r. m
a. ¿, l. m. bole, bolaki, bol¹czki, bol¹gi wrzód, rana, ropieñ (s. 9); ch³opok,
ch³opczak, ch³opy, ch³opyszek  rzecz., r. m., l. m. ch³opoki, ch³opczaki, ch³opysie, ch³opyszki ch³opiec (s. 11);
 zestawianie w jednym hale ró¿nych nazw, które odnosz¹ siê do tego
samego desygnatu, np. taradajka, winia  rzecz., r. ¿., l. m. taradajki, winie
ko³atka tarczowa u¿ywana w Wielki Pi¹tek, której dwiêki, w wierzeniach ludowych, mia³y odpêdzaæ z³e moce (s. 56); has³a winia z odsy³aczem do taradajka w s³owniku nie ma;
9 Rekonstrukcja znaczenia jest bardzo wa¿na w badaniach leksykograficznych. Jan Rozwadowski postulowa³ nawet opracowanie specjalnego s³ownika ujmuj¹cego rozwój znaczeñ wyrazu
(S³awski 1997: 255). Nie mo¿na pomijaæ ich w opracowaniach gwarowych, gdzie ten sam wyraz
mo¿e wskazywaæ na ró¿ne desygnaty.
10 Zapis w postaci uproszczonej w stosunku do orygina³u.
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 rozchwianie pisowni: obok zapisów patszyde³ko renica (s. 41); pszygube przegub (s. 46) regularnie pojawiaj¹ siê: przypiecek, przypo³udnie, przyroczyæ, przycipny, przywi¹z³oæ, itd. (s. 46); nie wiadomo, czy jest to jaka próba
odzwierciedlenia wymowy gwarowej, czy zwyk³e b³êdy ortograficzne, nie ma
bowiem w s³owniku ¿adnej informacji o przyjêtych zasadach zapisu i uwzglêdnianiu cech fonetyki kujawskiej;
 o braku konsekwencji w klasyfikowaniu zwi¹zków frazeologicznych by³a
ju¿ mowa wy¿ej, trudno jednak zrozumieæ, dlaczego utrwalonego w tradycji
kujawskiej rytua³u, nazywanego wyzwolinami konika (a nie wyzwalaniem konika, jak to ujêto w MSGK na s. 59), nie mo¿na nazwaæ wyra¿eniem czy zwi¹zkiem wyrazowym, tylko trzeba uciekaæ siê do wywodu: rzecz. odczas. (wyzwalaæ) + D. rzecz. l. p. konika (?); dodajmy, ¿e czasownika wyzwalaæ, wskazanego
jako podstawy s³owotwórczej wród hase³ oczywicie nie ma.
Kujawy nie mia³y szczêcia do leksykografów i o ile stosunkowo dobrze
zosta³ ten region opisany pod wzglêdem historycznym i etnograficznym, o tyle
ubogo przedstawia siê wiedza o jego jêzyku, a konkretnie s³ownictwie (Sawaniewska-Mochowa 2010: 175). Ka¿da praca z tego zakresu pomo¿e niew¹tpliwie
nie tylko uaktywniæ regionalizm kulturowy, ale tak¿e ocaliæ od zapomnienia
leksykalne zasoby gwarowe. Musi to byæ jednak opracowanie dobrze przemylane, z dok³adnie przedstawionymi za³o¿eniami wstêpnymi, oparte na jak najszerszym kanonie róde³ (pisanych i mówionych)  i co wa¿ne  wykonane bez
popiechu i presji. Tylko wtedy bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e zrobilimy co
naprawdê godnego, by przez zwierciad³o jêzyka utrwaliæ bogactwo kultury kujawskiej.
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s. 5569.
Wronicz J. (2007): Jak tworzyæ amatorskie s³owniki gwarowe. [W:] W krêgu dialektów i folkloru.
Prace ofiarowane Doktor Teresie Go³êbiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent
Zofii Stamirowskiej. Pod red. S. Cygana. Kielce, s. 8995.
Summary
Ma³y s³ownik gwary kujawskiej compiled by Katarzyna Podczaska came into being "out of
concern for our Cuiavian roots in the hope of retaining them for the next generations, so that
they would survive and enchant readers with their beauty". However, it contains many defects and
cases of inattention, such as: a poor selection of the sources used and a laconic description of
them; the lack of quotations illustrating the use of particular words in context and their source
location; wrongly quoted definitions; inconsistently prepared dictionary entries. This may have
resulted from the fact that the dictionary was prepared by a non-linguist. However, once completed
and corrected, it certainly can to become an important and precious publication for our region.
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Mieszkañcy wsi tkwi¹ w rzeczywistoci teologicznej, w centrum uznawanego przez nich modelu wiata konstytuuj¹ siê, przejête w sposób naturalny przez
wiarê, wartoci transcendentne. Przekazuj¹c zwi¹zane z dobrami nadprzyrodzonymi prawdy religijne, mówi¹ o nawi¹zywaniu poprzez modlitwê kontaktu
z Osobami z dziedziny sacrum, w tym tak¿e z Jezusem Chrystusem. U¿ytkownicy gwary s¹ wiadomi, ¿e powo³anych przez Niego dwunastu Aposto³ów zastêpuj¹ obecnie duchowni zaanga¿owani w sprawy Królestwa Bo¿ego, którzy maj¹
w³adzê nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia we wspó³czesnym Kociele. W znajduj¹cych siê w badanym materiale cytatach, bêd¹cych odzwierciedleniem omawianych tu treci, zawarte s¹ jêzykowe wyk³adniki powy¿szych zagadnieñ.
Przyjmuj¹c, ¿e s³ownictwo, sposób mówienia jest korelatem mylenia, staram siê znaleæ odpowied na pytanie o ekwiwalenty s³owne odpowiadaj¹ce
myleniu mieszkañców wsi na temat kap³añstwa. Opracowanie opiera siê na
materiale zebranym z dwudziestu miejscowoci1 okalaj¹cych £ód, przynale¿nych dialektalnie do gwar Polski centralnej2. Badaniem zosta³y objête osoby
1 By³y to wsie: B³onie  B; Ciechanowice  C; Char³upia Ma³a  Ch; Chojne  Chn; Dalików  D;
Feliksin  F; Gidle  G; Kodr¹b  K; Karczów  Kw; Lubocha  L; Lipce Reymontowskie  LR;
Lenica Wielka  LW; Modlna  M; Niewiesz  N; Pi¹tek  P; Skoszewy  S; Siedl¹tków  Sw;
winice Warckie  W; Uników  U; Wandalin  W; lokalizuj¹c materia³ pos³ugujê siê tymi skrótami.
2 Termin ten nawi¹zuje do pracy M. Kamiñskiej (1968: 8), choæ zasiêg terytorialny punktów
badanych na u¿ytek obu opracowañ nie do koñca siê pokrywa.
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reprezentuj¹ce najstarsze pokolenie (powy¿ej siedemdziesiêciu lat). Materia³ zosta³ zebrany po czêci metod¹ kwestionariuszow¹, ale g³ównie metod¹ zapisu
swobodnej rozmowy, co pozwala uzyskaæ bardziej wiarygodne formy, zw³aszcza
w odniesieniu do takich nazw, które nie dotycz¹ konkretnych desygnatów mo¿liwych do pokazania informatorowi.
Analizie zosta³y poddane wszystkie, zebrane z zakresu wyznaczonego przez
temat opracowania, leksemy, niezale¿nie od ich stosunku do jêzyka literackiego3.
Mimo ¿e pewne wyrazy i zwi¹zki frazeologiczne dadz¹ siê uporz¹dkowaæ terytorialnie, to jednak geografia lingwistyczna nie jest tutaj celem najwa¿niejszym.
Materia³ podzieli³am wed³ug grup tematycznych, a w ich obrêbie rozpatrujê
wyrazy pokrewne etymologicznie.
Nazw¹ podstawow¹, zajmuj¹c¹ centralne miejsce w omawianym polu semantycznym, jest rzeczownik kap³añstwo: a) urz¹d, godnoæ kap³ana, por. Kap³añstfo wybro³ mój syn4. (C); b) zbiorowo: kap³ani, duchowieñstwo chrzecijañskie, por. Nase kap³añstfo tego noz ucy. (L). U¿ywaj¹c omawianej nazwy,
u¿ytkownicy gwary wskazuj¹ na wyj¹tkowy charakter tego stanu, por. Do kap³añstwa tsza mieæ powo³anie. (W). W podobnie brzmi¹cym kontekcie równie¿ oparty na tym samym rdzeniu leksem kap³an: To jes kap³an s powo³anio.
(S). W cytatach nawi¹zuje siê równie¿ do obrzêdowoci ludowej, przypominaj¹c
ci¹gle jeszcze ¿ywy na wsi zwyczaj obrzucania owsem celebransa i wiernych
w drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia przez stoj¹cych na chórze, por. w rymowanej (usprawiedliwiaj¹cej u¿ycie omawianego tu terminu) sentencji: W dziñ
fintego Szczepana rzucajom ofsym f kap³ana. (G)5. Wprawdzie materia³ wskazuje na synonimiê badanego leksemu z rzeczownikiem ksi¹dz, por. Mozno powiedzieæ ksiondz abo kap³an, to to samo. (W), to jednak widaæ tu ró¿nice
stylistyczne miêdzy tymi dwoma nazwaniami, por. Ksionc to takie popularne
nazwisko, a kap³an to tag wincy delkatnie. (Sw); Kap³an to tag rzadzi sie mówi,
pszewa¿nie ksionc. (U). Wybór jednego z dwóch funkcjonuj¹cych w jêzyku wyrazów bliskoznacznych jest tu, jak widaæ, sposobem wartociowania. Zdaj¹c
sobie sprawê z faktu, ¿e duchowni s¹ szczególn¹ w³asnoci¹ Boga, por. Ksiondz
Bogu lubuje i do Boga nolezy. (F); Ksinza to som duchowni. (P), informatorzy
podkrelaj¹ ich osobist¹ przynale¿noæ do królestwa Bo¿ego oraz gotowoæ
3

Badaj¹c pe³ny materia³, tak¿e i ten o wyranej proweniencji ogólnopolskiej, nawi¹zujê do
definicji s³ownictwa ludowego podanej prze K. Dejnê (1968: 52), który rezygnuj¹c z przes¹dzania
o genezie tego typu leksyki, uznaje za jej pierwszoplanow¹ cechê fakt, ¿e pos³uguj¹ siê ni¹ ludzie
¿yj¹cy w danym rodowisku wiejskim.
4 Przy cytowaniu materia³u zrezygnowa³am z trudnej typograficznie pisowni fonetycznej,
przyjmuj¹c zasadê stosowanej powszechnie w tekstach tego typu transkrypcji uproszczonej. Ograniczenie to w ¿adnym stopniu nie wp³ywa na rozpatrywany tu problem.
5 Sypanie w tym dniu wiêconego, przeznaczonego do wiosennego siewu, owsa zwi¹zane jest
z pami¹tk¹ ukamienowania w. Szczepana, ma te¿ zapewniæ dobre zbiory zbó¿, urodzaje i obfitoæ
chleba, por. szerzej na ten temat E. Ferenc (1997: 65); Z. Staszewska (2005: 174).
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anga¿owania siê w jego sprawy, por. Ksiondz nie zajmuje sie dumym, ino myli
o Kociele. (L). Wykorzystuj¹c maj¹c¹ biblijn¹ proweniencjê metaforê
o owczarni, przypisuj¹ swoim kap³anom funkcjê pasterzy, co jest swego rodzaju
nobilitacj¹, por. Pastesz sie mówi na ksindza. (LR); Nase pasterze som ksinza,
na sfoich pasterzy sie nie mówi, nie tsza nagaduwad6 na ksindza, tsza sie
modliæ. (M), podkrelaj¹ ich udzia³ w kszta³towaniu duchowoci religijnej wiernych, por. Ksindze som pasterze, bo dbajom o duse ludzi. (Ch); Nase pasterze
som ksinza, uni nad nami cuwajom, kierujom nami. (S). Odnosz¹c siê negatywnie do powszechnej, zw³aszcza w niektórych rodowiskach, postawy wobec
ksiê¿y, por. Namiwajom sie s ksindzóf. (K); Na ksindza Ryzyka atag idzie, ze
auroplan mo. (L)7, domagaj¹ siê szacunku dla nich, wskazuj¹c, ¿e w przesz³oci
by³ on wiêkszy i wyra¿any tak¿e za pomoc¹ niektórych gestów, por. Kiedy by³o
uszanuwanie, ksindza sie w rynke ca³uwa³o jag weset. (Chn); Jak sie otchodzi³o
ot spowiedzi, to sie tys ca³uwa³o ksindza w rynke. (W). Tak¿e i w czasach
wspó³czesnych z duchownymi, ocenianymi najczêciej za pomoc¹ aksjologizowanych korzystnie leksemów, np. Nasego ksindza lubie bardzo. (B), por. tak¿e
w kontekcie egzemplifikuj¹cym zestawienie dusza-ksi¹dz: To by³ dusza-ksionc,
by³ prawdziwym ksindzym. (LW), mieszkañcy wsi staraj¹ siê utrzymywaæ kontakty towarzyskie, por. S ksindzym z Duzy Char³upi my sie opchodzili8. (Ch),
pamiêtaj¹c o dowodach przyjani, przestrzeganiu gocinnoci i grzecznoci na
co dzieñ, por. Zafsze sie uk³onie ksindzu. (P); Pozdrowinie ksindzu do³em. (LW);
Ksindze by³y u noz na obiedzie. (Sw) oraz zabiegaj¹c o wzglêdy, wzajemn¹
przychylnoæ, por. Wielkie uwo¿anie mio³ym u ksindza. (P); Ksiondz noz uwo¿o³,
nie by³o taki gociny, zeby u noz nie by³. (W) (Staszewska 2006b: 376378).
O szacunku dla nazywanych wiadcz¹ równie¿ konteksty przywo³uj¹ce po³¹czenie wyrazowe ksi¹dz wiecki o ksiêdzu diecezjalnym, w odró¿nieniu od
duchownego zakonnego, por. Ksiondz jes fiecki, a zakonnig jez w zakonie. (K);
Cy to fiecki ksionc, cy zakonnik, to tsza go uszanowaæ. (M), por. tak¿e bliskoznaczne wyra¿enia: diecezjalny ksi¹dz, por. Un jez decyzjalny ksionc. (U) oraz
parafialny ksi¹dz, por. Parafialny ksionc chodzi f sutannie. (Chn). Wród frazeologizmów równie¿ zwroty: iæ (pójæ) na ksiêdza, (wy)uczyæ siê na (za) ksiêdza,
por. Po szkole na ksindza idzie jeji ch³opok. (Sw); Mój kszeniok posed na
ksindza. (L); Zacym pójdzie na ksindza, to sie modli do Ducha fintego. (G);
Mój wnucek sie na ksindza ucy. (S); Za ksindza sie ucy syn. (Sw); Za ksindza
wyucy³y ch³opoka. (N); Wyucy³ sie na ksindza. (U). Odnotowania wymaga obecna w badanym materiale formacja pó³ksi¹dz zastêpca, pomocnik ksiêdza,
6
7

Nagadywaæ  obmawiaæ, kompromitowaæ.
Chodzi tu o o. T. Rydzyka  za³o¿yciela i dyrektora Radia Maryja i powtarzane w mediach
informacje dotycz¹ce jego zamo¿noci maj¹cej przejawiaæ siê m.in. w tym, ¿e posiada on prywatny
samolot.
8 Obchodziæ siê  przyjaniæ siê.
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por. Pó³ksionc taki tyn mój wnucek, s³uzy do msy, ksiondz idzie do konfesjona³u,
a un rózaniec prowadzi. (P).
S¹ w badanym materiale, utworzone za pomoc¹ formantów -ik, -ulek, derywaty o funkcji emocjonalnej, od ró¿nych postaci fonetycznych rzeczownika
ksi¹dz, które nazywaj¹ duchownego, niezale¿nie od wieku, wyra¿aj¹ dlañ ¿yczliwoæ i sympatiê, por. Takiego ksin¿ulka my mieli, pra³ata mio³ pszecie. (G)
 z dum¹ i uznaniem o swoim duszpasterzu, piastuj¹cym wy¿sz¹ godnoæ
w Kociele; Ksin¿ulkowi serce bym odda³a. (N); tak¿e ze zmian¹ struktury N.
sg., por. Ksin¿ulko fszyskich zno. (K). Element pozytywnej oceny omawianych
derywatów tkwi nie tylko w tworz¹cych je deminutywno-ekspresywnych formantach, ale tak¿e w towarzysz¹cych im przydawkach podstawowych, mog¹cych byæ ród³em derywacji, formach przymiotników bêd¹cych epitetami, np.
delikatny, dobry, fajny, serdeczny, por. Taki delkatny tyn ksionc kanonik. (W);
Nas ksinzuleg jes taki dobry, za darmo pochowo. (K); Ksinzulka my mieli pirf
fajnego. (G); Serdecny ksinzulek taki jes. (L). Omawiane predykaty zbudowane
s¹ równie¿ za pomoc¹ os³abiaj¹cego natê¿enie cechy (por. Kreja, 1957: 351357)
sufiksu -awy, por. Taki cinkawy tyn nas ksinzulek, nie bardzo tyngi. (K); Tyn nas
ksindzulek starsawy jus, pszypowa¿nio³ troche. (N)  tu formant -awy zosta³
dodany wyj¹tkowo do podstawy s³owotwórczej, któr¹ stanowi, nie jak w przewa¿aj¹cej wiêkszoci przymiotnik w stopniu równym, lecz comparativus starszy.
Wyra¿eniu zadowolenia, pochwa³y, a nawet zachwytu s³u¿¹ równie¿ inne
rodki leksykalne, por. zaimki: jaki, taki, które, ³¹cznie z elementem prozodycznym, intonacj¹, niekiedy zwolnieniem tempa mowy, pe³ni¹ funkcjê oceniaj¹c¹,
por. Takiego ksin¿ulka ni ma na okolice. (C); Nas ksinzyk plebaniom takom
wystawi³. (M); Jakiego my momy ksindzyka. (M)9.
Pozytywne konotacje zyskuje równie¿ na badanym terenie dwurdzenny synonim dobrodziej funkcjonuj¹cy w zestawieniu ksi¹dz-dobrodziej, por. Ksiondz-dobrodziej to tak lachetnie sie powi. (K); Ksinze-dobrodzieju sie kiedy mówi³o. (U). Zdewaluowa³ siê natomiast dawny, znany w staropolszczynie, bliskoznaczny wyraz pleban; informatorzy uwiadamiaj¹ sobie jego zwi¹zek z plebani¹, por. Pleban miszko na plebanii. (W), ale samo okrelenie pleban
nacechowane jest negatywnie, por. Pleban to tak szyderco by³o. (Chn); Pójdziemy do plebana  to takie brzytkie powiedzynie. (S).
Stosunek mieszkañców wsi do osób spe³niaj¹cych publicznie funkcje sakralne mo¿na najwyraniej obserwowaæ na przyk³adzie ich postawy wobec duchownych, z którymi maj¹ najczêstszy kontakt, tzn. pos³uguj¹cych na szczeblu parafialnym. Na omawianym terenie mówi siê o nich proboszcz oraz wikary,
z zachowaniem nale¿nej gradacji, por. Probo¿ jez wa¿niejszy, a wikary do pumocy.
9 Na udzia³ rodków jêzykowych z ró¿nych poziomów jêzyka w werbalnej manifestacji uczuæ
wskazuje E. Laskowska (1993: 2).
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(P). W kontekstach podkrelaj¹cych m³ody wiek gospodarza parafii, por. M³odziutki ksiondz nasto³ jako probosc. (Sw); Probosca momy m³odego. (U), lub
jego, zwi¹zane z rolnictwem, dodatkowe zajêcia, por. Probosc f kunika jedzi³,
krófki tszymo³. (W); rzadziej w postaci proborszcz, por. Proborscowi parafia
dowa³a utszymanie. (P). M³ody ksi¹dz, który pomaga proboszczowi, nazywany
jest w badanym materiale za pomoc¹ leksemów: wikariusz, por. Szeciu wikariuszy otprawia³o i siódmy proboszcz. (L); Ni ma u noz wikariusza. (N) oraz prefekt, por. Prefegd by³ zastympcom za tego probosca. (U); Religii ucy prefekt.
(Kw) (tu zwrócenie uwagi na pracê katechetyczn¹). Najczêciej podkrela siê
pe³n¹ synonimiê miêdzy badanymi rzeczownikami, por. Tyn m³ody ksionc to jes
prefekt, wikary tyz mówiom. (LR), sygnalizuj¹c tak¿e ró¿nicê chronologiczn¹,
por. Pirf sie mówi³o wikary, tero sie mówi prefekt. (K). Obecny tu leksem wikary
jest przez u¿ytkowników gwary najczêciej u¿ywany w omawianej funkcji.
W przytoczeniach zwraca siê uwagê na pomocnicz¹ funkcjê nazywanego
w hierarchii kocielnej, por. Probo¿ jez wa¿niejszy, a wikary do pumocy. (P) oraz
fakt, ¿e jest to stanowisko powo³ane stosunkowo niedawno, por. Wikarygo to
u nos f Chojnym nie pamintom. (Chn); Downi by³ tylko probo¿ bez wikarego na
parafii. (Kw). W omawianym polu semantycznym nale¿y odnotowaæ tak¿e leksemy: a) duchowny  w funkcji rzeczownika cz³onek stanu duchownego, por.
Na ksindza mówi sie duchowny. (S); Duchowny jes ksionc, zokunnig jes ty¿
duchowny. (K); jako przymiotnik w wyra¿eniach: ojciec duchowny spowiednik, por. Prosze cie ojcze duchwny o rozgrzeszenie, ftyncos ksindza sie nazywo
ojcym duchownym. (K) oraz seminarium duchowne, por. W miecie £odzi by³
f syminarium duchownym. (B), zob. tak¿e ni¿ej s. v. seminarium; b) duchowieñstwo zbiorowo: ogó³ kap³anów, por. Ca³e to duchowiñstfo sie zjizdzo do Cynstochowy. (Chn); Biskupi, kap³ani, zokunnicy to jez duchowiñstfo. (K).
W omawianym krêgu tematycznym pozostaj¹ równie¿, obecne w badanym
materiale, nastêpuj¹ce pojedyncze leksemy i po³¹czenia wyrazowe:
alba  bia³a, siêgaj¹ca stóp, przewi¹zywana szata liturgiczna, por. Tako
d³ugo, bio³o jez alba. (K); Mój wnuceg albe mo do samy zimi. (S); rzadziej
w postaciach: alpa, por. Alpe ksiondz wdziwo, opasuje sie tym nurym, s ty³u mo
takie pozmorscane. (U), elba, por. nurym takim elba jes pszypasano. (Ch);
alumn  uczeñ, student seminarium duchownego  przytoczenia maj¹
g³ównie charakter definicji, por. Ucy sie na ksindza, alumnym juz jes. (K);
Alumna mio³ ksiondz do pumocy. (L); tak¿e w postaci alum, por. Alum jez
w niszszym syminarium. (P) oraz alumb: Alumbym jes f syminarium duchownym.
(K);
ambona  miejsce w kociele do wyg³aszania kazañ  informatorzy wskazuj¹ na pierwotne usytuowanie kazalnicy na podwy¿szeniu, podkrelaj¹c jednoczenie wynikaj¹ce z tego korzyci, por. Na ambune weset ksionc, to go fszyscy
widzieli. (Ch); Z ambony g³osi³ ksionc kazanie, to by³o dostojnie. (P); Na ambone
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fchodzi³ i g³osi³. (U); Ambona tero niepotszebno, nig na ambone nie fchodzi tero.
(L); tak¿e w postaci anbona, por. Ze zochrystii by³y schótki na anbone. (LW);
por. tak¿e w zwrocie spaæ z ambony o kim, czyje zapowiedzi ksi¹dz og³osi³
z ambony, por. Tszy razy spad³a z ambony. (K);
biret  nakrycie g³owy duchownego  u¿ytkownicy gwary najczêciej opisuj¹ desygnat, por. Biret taki kañciaty jes. (P); Kozdy ksiondz mo biret. (LW),
podkrelaj¹c, ¿e duchowni obecnie rzadko korzystaj¹ z tego nakrycia g³owy, por.
Tero ksiondz w birecie nie chodzi. (Kw); Tych biretóf to tero nie widaæ. (U);
we³niany pompon bêd¹cy zakoñczeniem biretu zyskuje w badanym materiale
liczne synonimy, por. Biret to jes tyn kantowy, kocaneg mo czarny, biskub mo
filiotowy ca³y i kocanek tysz filiotowy. (K); F tym birecie po kociele chodzi
s takim kocankim ksionc. (P); Corny pomponik pszy birecie mo ksionc. (G); Tyn
pyndzelek pszy birecie mo filiotowy. (Chn);
brewiarz  obowi¹zkowe modlitwy codzienne katolickich duchownych, te¿
zawieraj¹ca je ksiêga, por. Brewiasz ca³y odmowiajom co dziñ. (Chn); Brewiarz
grubawy jes. (L); Modli sie na brewiarzu ksionc. (W); tak¿e w archaicznej
formie brewijarz, por. Spaceruje i tyn brewijarz mówi w ogrodzie. (F); przymiotnik brewiarzowy w po³¹czeniu wyrazowym modlitwa brewiarzowa, por. Idzie do
konfesjona³u s ksi¹skom i tam te modlitfy brewiarzowe odmowio. (U);
celibat  obowi¹zkowy stan bez¿enny duchowieñstwa rzymskokatolickiego, por. Ksin¿a chcieli, zeby Papiesz skasuwo³ tyn celibat. (W). Leksemu tego
u¿ywa siê nader rzadko, werbalizuj¹c zawart¹ w nim treæ w sposób opisowy,
por. Ksiondz ni mo kobity, ksindzu nie wolno sie ¿yniæ. (L); Tom pszysienge
kap³añskom ³omie ksionc, jak sie o¿yni. (K); Ksionc sie nie ¿yni, bo jagby mio³
rodzine, to by sie nie zajmuwo³ parafiom. (S)  jak widaæ, informatorzy uzasadniaj¹ koniecznoæ bez¿ennoci ksiê¿y;
cingulum  sznur do przewi¹zywana alby  przytoczenia nawi¹zuj¹ do
definicji lub synonimii, por. Cingulum sie zawionzuwa³o na ty albie. (LW); nur
do alby nazywo³ sie cingulum. (P); Cingulum mówili na to, abo nur fintego
Franciska. (W);
diakon  duchowny, który otrzyma³ wiêcenia o jeden stopieñ ni¿sze od
wiêceñ kap³añskich  zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nazywani pe³ni¹ w Kociele pos³ugê na ni¿szym szczeblu hierarchicznym, informatorzy podkrelaj¹
ich asystowanie przy celebracji w czasie liturgii eucharystycznej i innych zajêciach duszpasterskich, por. Diakon by³ do pumocy. (LR); Diakon kumunikuwo³
jag by³ otpust. (M); dawna forma dyjakon równie¿ powiadczona w materiale, por.
Dyjakoni to som jus po jakich fincyniach. (W); przymiotnik diakoñski zwi¹zany z diakonem w po³¹czeniu wyrazowym wiêcenia diakoñskie, por. Jus pszyjon
fincynia diakoñskie. (B); fincynia diakoñskie som pszet kap³añskiemi. (P);
duchenka  nakrycie g³owy duchownego, biret, por. Takom duchynke
s pomponikim mio³. (S); Duchynka sie mówi abo biret. (U);
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duszpasterz  kap³an, ksi¹dz, por. Duszpasterz dusze nawraco, opiekuje
sie. (K); Duszpasterz z inny parafii prowadzi³ rekolekcje. (Chn); Uni som nase
duspasterze. (W);
gody  przyjêcie z okazji wiêceñ kap³añskich, por. Gody mio³ w dumu
parafialnym ksionc, na te gody my zbirali piniondze. (B);
homilia  rodzaj kazania, wyk³ad objaniaj¹cy tekst Pisma w.  w przytoczeniach ³¹cznie z synonimicznym rzeczownikiem kazanie, z podkreleniem ró¿nicuj¹cego je czynnika chronologicznego i socjologicznego, por. Tero sie nie
mówi kozanie, ino homilia. (K); Tero to mówiom homilia. (P); Mindzy sobom to
ludzie mówiom kozanie, ksionc powi homilia, a zwyk³y c³owiek to kozanie. (W);
kapa  szata liturgiczna w kszta³cie peleryny zapinanej pod szyj¹ na klamrê, por. Kapa jez zapinano na spszoncke s pszodu. (K); F kapie ksionc set s
pogrzebym. (M); Do msy ksionc kape wdziwo. (P);
kapelan  duchowny katolicki pe³ni¹cy s³u¿bê religijn¹ w szpitalu, wojsku, por. F pitalu lo oparzunych, f Simianowicach jes kapelanym. (Ch); Kapelan spowiado f pitalu, komunie roznosi. (G); Kapelanym jez we wojsku. (S); Dlo
¿o³mierzy by³ kapelanym. (W); rzadziej w postaci kapelant, por. Kapeland mie
wyspowiado³ f pitalu. (S); por. tak¿e w po³¹czeniach wyrazowych: kapelan
wojskowy: Jako kapelan wojskowy by³ tyn ksionc. (Chn), ksi¹dz kapelan: Na
wojnie tys kapelani som, pobojowisko po bitfie, ksionc kapelan chodzi, pszysposobi na ¿ycie wieczne. (W);
kazalnica  ambona, por. Kozalnica sie nazywa³a i ambuna. (U) (jedno
u¿ycie);
kazanie  nauczanie religijno-etyczne objaniaj¹ce tekst biblijny, por.
Z ewangielii kozanie ksionc prowadzi. (B); Ksionc tom ewangielie, co pszecyto³,
to rosserzy f kozaniu, t³omacy, bo ludzie nie rozumiom. (Ch); W robotny dziñ
msa bes kozanio. (K); Na ambune wesed i g³osi³ kozanie. (G); Z untarza tero
ksiondz mówi kozanie. (U);
kaznodzieja  g³osz¹cy kazania  w cytatach zwraca siê uwagê na dzia³alnoæ rekolekcyjn¹ i misyjn¹ nazywanego, por. Kaznodzieja pszyjecho³ na misje.
(U); znacznie czêciej w postaci kaznodziej, por. Pszyjizdzo kaznodziej i prowadzi rekolekcje osobicie lo dzieci i lo m³odzie¿y. (Chn); Kaznodziej ³adnie t³omacy³ kozanie. (LW); Z Warszawy by³ dobry kaznodziej, co bez radio mówi³. (S);
przymiotnik kaznodziejski w wyra¿eniu zakon kaznodziejski, por. w cytacie
wskazuj¹cym na charyzmat zgromadzenia, któremu patronuje w. Dominik: Kaznodziejski zakon som dominikanie, f sfoim herbie majom psa, majom tak scekad na ludzi. (G)10;

10

Pochodzi on od informatora zamieszka³ego w Gidlach  siedzibie klasztoru i zgromadzenia
zakonnego, któremu patronuje w. Dominik.
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kleryk  student seminarium duchownego  Kleryg mio³ stu³e na kszys.
(U), por. tak¿e w kontekcie kwesty cmentarnej: Klerycy pszyjizdzajom s Cynstochowy na Fszyskich fintych, stojom pszy bramie zaroz i zbirajom na syminarium. (K), tak¿e w postaci kloryk: Alum jez w niszszym syminarium, kloryg jez
w wyszszym syminarium. (P) oraz kroryk: S Karcowa wychodzi kroryk, alum sie
tyz mówi. (Kw);
koloratka  bia³y ko³nierzyk zapinany z ty³u, noszony przez duchownych
 przytoczenia maj¹ charakter definicji, por. Koloratka to pot szyjom bio³e takie.
(Ch); Koloradeg nakupi³, tych ko³nierzyków bio³ych. (L); tak¿e w zmodyfikowanych postaciach, por.: karolatka: Pod brodom tom karolatke mo. (P), konduratka: Ksionc po cywilnemu, ale s konduratkom. (LW) oraz krawatka: Krawatke mo
ksiodz bio³om pod brodom. (Sw);
kom¿a  krótka, bia³a szata liturgiczna, por. Piniondze zbiro ubrany f kom¿e ksionc. (Ch); F komzie ksiondz idzie do konfesjona³u. (G); Alpa to jes tako
d³ugo, a kom¿a to jes krótko. (W);
kó³ko  tonsura, por. Ksiondz mo takie kó³ko na g³owie wygolone. (C);
Kó³ko mio³ takie na g³owie, ze jes ksindzym. (B); w tym znaczeniu tak¿e zdrobnienie drugiego stopnia, por. Jag by³ z go³¹ g³owom ksionc, to to kó³ecko by³o
widaæ. (LR); Kó³ecko takie go³e ksiondz mio³. (P);
ob³óczyny  przywdzianie sutanny, habitu zakonnego jako ceremonia kocielna, por. Pojechali my na ob³ócyny. (L); Na ob³ócyny sutanne dostaje. (P);
Ob³ócyny mio³ niedowno. (U); tak¿e w postaci obleciny, por. By³am na oblecinach. (LR); w materiale powiadczony równie¿, bêd¹cy podstaw¹ derywacji
czasownik oblec (oblekaæ) na³o¿yæ kom¿ê, sutannê na ob³óczynach, por. Dopiro jag oblece sutanne, to wyglondo jak ksionc. (G); Jag wincy oblek, to bedzie
mio³ winkse scyñcie. (LR);
ornat  szata liturgiczna, bogato haftowana, w której kap³an odprawia
Mszê w., por. Ornaty s³uckie s pszystroiniami by³y. (Ch); Ornatów jez duza:
filotowy na post, corny ornat jak ksiondz idzie s pogrzebym. (Chn); Ornad
biskupiego koloru mo. (L); Ornaty som corne, cerwune, bio³e. (S);
parafia  dla leksemu nazywaj¹cego najni¿sz¹ jednostkê podzia³u terytorialnego w organizacji kocielnej bardzo liczne powiadczenia (najczêciej o jej
liczebnoci), por. Dziewiñæ fsiów do parafii nolezy. (LW); Nojmniejso parafio
f ca³y Polsce jez u nos. (Sw), tak¿e w licznych modyfikacjach, por.: parafija:
F sfoji parafiji otprawio³ msze. (Chn); parachfia: Proboz mo sfojom parachfie.
(L); Parachfio pofsta³a niedowno. (Sw); parachfija: Ca³om parachfijom sie opsfinco na Pszewody11. (Ch); parachia: Naso parachio nieduzo. (Chn). W wyrazach
11 Niedzielê w oktawie Wielkanocy okrela siê w omawianym materiale za pomoc¹ wyra¿enia
Przewodnia Niedziela zastêpowanym równie¿ jednowyrazowym terminem Przewody. Znany jest na
badanym terenie zwyczaj wiêcenia pól i ich b³ogos³awieñstwa w tym czasie.
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pokrewnych obserwujemy nieco mniejsz¹ wariantywnoæ, por. rzeczowniki:
a) parafijka, parachfijka  formacja deminutywno-ekspresywna, por. Che³mo jez
ma³o parafijka, Stszelce jes tyz ma³o parafijka, jagby po³oncyli, to by by³a duzo
parafia. (K); Parafijka nasa ma³o  tszydzieci osim rodzin ino. (Sw); Ma³o
parafio, ma³o parafijka nasa jes. (W)  stanowi¹ce o charakterystyce stosunkowej wielkoci epitety: du¿y, ma³y towarzysz¹, jak widaæ, tak¿e formom podstawowym; b) parafian mieszkaniec parafii, por. Un jez dobry parafian. (L);
Ksiondz za parafiana sie modli³. (Sw); rzadziej w postaci parachfian, por. By³
nasym parachfianym. (W)  typowej dla jêzyka ogólnopolskiego formy parafianin brak w badanym materiale; c) parafianka mieszkanka parafii, najczêciej w tej formie, por. Parafianka chfoli ksindza. (Chn); Parafianka zamówi³a
msze. (W); znacznie rzadziej parachfianka, por. Za parachfianke ksiodz otprawi³. (Chn); d) przymiotnik parafialny zwi¹zany z parafi¹  zwykle w po³¹czeniach wyrazowych o mniejszej lub wiêkszej ³¹czliwoci, por. Chór parafialny
piwo³ na otpucie. (G); Zimia parafialno jez do u¿ytku ksindza, zarzont parafialny jez na ty zimi. (LW); Parafialno orkiestra jez u nos, organista niom
dyryguje. (S); Gody mio³ w dumu parafialnym ksionc. (LR); Pszy kociele jes
kancelario parafialno. (S); tak¿e w postaci parachfialny, por. Parachfialny
ksiondz jes co inne, a zokunnik12 co inne. (K); przedrostkowa formacja poparafialny bêd¹cy niegdy w³asnoci¹ parafii z jednym powiadczeniem: Poparafialne budynki sie spoli³y. (L);
plebania  wspomniany wy¿ej leksem nazywaj¹cy duchownego zarz¹dzaj¹cego parafi¹ katolick¹ stanowi podstawê s³owotwórcz¹ dla formacji plebania
dom mieszkalny duchownego katolickiego, proboszcza, por. Pleban miszko na
plebanii. (W); Plebanio to dum ksindza. (Chn). D³u¿sza postaæ plebanija rzadko
egzemplifikowana, por. Probo¿ na plebaniji miszko. (U), podobnie w przypadku
synonimów: plebanka, por. Ksiondz na plebance miszko. (Kw) oraz formacji
opartej na innym rdzeniu proboszczówka, por. Na plebaniom tys proboscófka
godajom. (Ch);
powo³anie  sk³onnoæ, zdolnoæ, zami³owanie do czego, por. Pszes powo³anio to sie ksiondz wycofuje. (K); Ksionc s powo³anio by³. (Sw); Wielkie powo³anie na ksindza tsza mieæ. (W);
probostwo  bliskoznaczny rzeczownik w stosunku do wymienionego wy¿ej
leksemu parafia, znacznie rzadziej u¿ywany na badanym terenie (trzy przytoczenia), por. To jego pirse probostfo. (Sw); To by³o jego probostfo. (W); tu tak¿e
zwrot dostaæ siê na probostwo, por. Na probostfo sie dosto³. (K);

12 Zbie¿ne nieco z omawian¹ tu tematyk¹ zagadnienia werbalizowane za pomoc¹ leksemów
typu: habit, klasztor, zakonnik czy po³¹czeñ wyrazowych luby wieczyste itp., wy³¹czone z obecnych rozwa¿añ, bêd¹ tematem osobnego opracowania.
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prymicja  a) pierwsza msza nowo wywiêconego ksiêdza, por. Prymicje
ksiondz otprawio f sfoji parafii. (P); tak¿e w postaci premicja, por. Premicja
by³a i póni wesele. (M); b) przyjêcie z okazji wiêceñ kap³añskich, por. To
fszysko sie nazywo prymicja: msza, którom otprawio f sfoji parafii i pszyjeñcie,
które sie wyprawio w dumu rodzinnym. (K); Msza sie nazywo prymicyjno, a to
pszyjeñcie sie nazywo prymicja. (P); Ksindze tys f tany idom na ty prymicji. (S);
przymiotnik prymicyjny w wyra¿eniu msza prymicyjna, por. W Gidlach msze
prymicyjnom otprawi³. (G); Dostojnie by³o na mszy prymicyjny. (L);
seminarium  szko³a kszta³c¹ca przysz³ych ksiê¿y, por. Ucy³ sie f syminarium f Krakowie. (Kw); F syminarium jez alum, kloryk. (G); Posed do syminarium w £odzi. (S); tak¿e w postaci seminaryj, por. F syminaryju sie ucy na
ksindza. (P) oraz seminaryja, por. F syminaryji sie ucom na ksindza. (U); por.
równie¿ wyra¿enia: ni¿sze i wy¿sze seminarium, znane na badanym terenie tak¿e
w wersji: mniejsze i wiêksze seminarium, por. Syminarium jez niszsze i wyszsze.
(K); Mniejsze syminarium by³o f Cynstochowie, a wyszsze f Krakowie. (N); We
winksym syminarium jez w £odzi. (M);
stu³a  czêæ stroju liturgicznego w postaci d³ugiego, ozdobnego pasa noszonego na ramionach przez ksiê¿y katolickich, por. Ró¿ne kolory majom te
stu³y. (LW); Kolor filiotowy stu³y do konfesjona³u. (P); tu tak¿e o gestach penitentów w sakramencie pokuty, por. Stu³e sie ca³uje po spowiedzi. (Ch); Stu³a jez
wypuscono i jom sie ca³uje. (M); Tero ginie ca³uwanie stu³y. (K);
subdiakon  duchowny katolicki maj¹cy wiêcenia ni¿sze ni¿ diakon
 werbalizacje podkrelaj¹ zhierarchizowan¹ ca³oæ z³o¿on¹ z podporz¹dkowanych sobie stopni, por. Nojpirw jes subdiakon, diakon i kap³an. (P), wskazuj¹
równie¿ na uprawnienia nazywanego do pe³nienia pomocniczych czynnoci liturgicznych, por. Ewangielie czyto³ subdiakon. (LW);
suknia  sutanna, por. Ksionc komze na suknie nadziwo. (M), tak¿e
w po³¹czeniu wyrazowym zdj¹æ sukniê przestaæ byæ kap³anem: Sukniom mio³
i zdjon, i sie o¿yni³. (P); w tym znaczeniu równie¿ deminutywum sukienka, por.
Ksionc f sukince chodzi. (K);
sutanna  wierzchni ubiór duchownych katolickich, por. Ksionc fiecki mo
sutanne. (G); Tszydzieci tszy guzicki som pszy sutannie. (LW); tak¿e w postaci
su³tanna: Biskub mo filiotowom su³tanne. (S), por. w zwrotach: zdj¹æ, zrzuciæ
sutannê: Sutanne zdjon i poset. (B); Pszes powo³anio to sie ksiondz wycofuje,
zrzuco sutanne. (K);
wiêcenie  wiêcenia kap³añskie, por. By³am na tym fincyniu u tego
ksindza. (LR); czêciej w liczbie mnogiej, por. w wyra¿eniach: wiêcenia diakoñskie: fincynia diakoñskie dopiro mio³. (C); wiêcenia kap³añskie: Brad
w zakunie msy nie otprawio, do msy musi mieæ fincynia kap³añskie. (S); wiêcenia wy¿sze: Ætery fincynia nisse i ætery wysse som na ksindza. (P). Na tym
samym rdzeniu oparte równie¿, to¿same semantycznie, rzeczownikowe formacje
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prefiksalne: wywiêcenie udzielenie wiêceñ kap³añskich, por. Drugie wyfincynie to zak³adajom sutanne, tszecie wyfincynie to juz mo kap³añskie. (LR);
Po tszecim wyfincyniu jes ksindzym dopiro. (LW); Wyfincynie na ksindza bedzie mio³ za rok. (S); wywi¹canie wiêcenia kap³añskie, por. By³am na wyfioncaniu drugim i tszecim, tszecie wyfioncanie by³o f katedrze. (LR). Bogato
egzemplifikowane tak¿e bêd¹ce podstaw¹ derywacji czasowniki: wywiêciæ, por.
Jag by³ ksindzym wyfincony, to mu ojciedz umar. (G); Biskub go wyfiñci³ na
ksindza. (LR); wywi¹caæ, por. Wyfioncali na ksindza, wyprawiali mu wesele
w dumu. (Kw); Lato by³ mój wnuceg wyfioncany f Cynstochowie. (P);
tonsura  wygolone kó³ko na g³owie duchownego katolickiego, por. Tonsure mio³ wygolonom, takie kó³ecko. (LW); Tero ksinzom pokasuwa³y te tonsury. (P);
wesele  przyjêcie z okazji wiêceñ kap³añskich, por. Wesele by³o po tym
wyfioncaniu. (B); Idzie sie na wesele do kloryka. (Kw); Premicja by³a i póni
wesele, tak sie goci³y, fszysko poprosone. (M);
wikariatka  mieszkanie dla wikariusza, por. Wikariatka lo wikarych by³a.
(P); We wikariatce miszko³. (U); tu równie¿ bliskoznaczny rzeczownik wikaryjka, por. Pirw m³ode ksinza miska³y na wikaryjce, na zopowiedzie s³am s ch³opym
dowaæ na wikaryjce. (P). Na tym samym rdzeniu oparty tak¿e leksem wikariat
stanowisko wikariusza, por. Pirw na wikariacie by³ u nos tyn ksionc. (S).
Semantyczno-s³owotwórcza analiza zgromadzonego materia³u mo¿e byæ
podstaw¹ wielu konstatacji. Zarówno kszta³t formalny, jak i funkcje znaczeniowo-stylistyczne poddanych tu badaniu pojedynczych leksemów i po³¹czeñ wyrazowych wskazuj¹ na bogate i zró¿nicowane pole leksykalno-frazeologiczne
nazw dotycz¹cych kap³añstwa. Znakomita wiêkszoæ zgromadzonych tu wyrazów i zwi¹zków frazeologicznych z dziedziny s³ownictwa religijnego jest wspólna dla omawianych gwar i jêzyka ogólnopolskiego13, por. alumn, celibat, kleryk,
prefekt, sutanna, tonsura, w tym tak¿e dla jego odmiany potocznej, por. obleciny, poparafialny, pó³ksi¹dz, proboszcówka dusza-ksi¹dz, ksi¹dz-dobrodziej,
mniejsze (wiêksze) seminarium. Wiele leksemów ma w jêzyku d³ug¹ tradycjê,
wystêpuj¹c w charakterze od dawna zadomowionych w jêzyku terminów14, por.
kap³an, kazanie, kom¿a, ksi¹dz, ornat, pleban, proboszcz, stu³a, które niejednokrotnie przypominaj¹ archaiczne postaci zasobu leksykalnego, por. np. brewijarz, dyjakon, parafija, plebanija. W obrêbie niektórych terminów daj¹ siê zauwa¿yæ modyfikacje semantyczne, por. np. diakon  w stp. anachroniczne dla
ST: lewita, pe³ni¹cy s³u¿bê w wi¹tyni  w analizowanym materiale  duchowny, który otrzyma³ wiêcenia o jeden stopieñ ni¿sze od wiêceñ kap³añskich;
13 wiadczy o tym ich obecnoæ (czêsto z odpowiednimi kwalifikatorami) w SD (Doroszewski
19581969).
14 Umieszcza je w swoim opracowaniu M. Karpluk (2001).
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duchowieñstwo  w stp. duchowoæ, niematerialnoæ  wspó³czenie ogó³
kap³anów.
Bêd¹ce przedmiotem niniejszej analizy nazwy zwi¹zane z kap³añstwem zosta³y zanotowane w znacznej wiêkszoci tak¿e we wczeniejszych opracowaniach dotycz¹cych s³ownictwa ludowego omawianego terenu oraz obszarów
przyleg³ych15.
Dostrzec warto znaczn¹ wariantywnoæ wród omawianych nazw. Synonimiczne okrelenia s¹ oparte na tym samym rdzeniu, por. plebania/plebanka,
wikariusz/wikary, wikariatka/wikaryjka, wiêcenie/wywiêcenie, ale czêciej s¹
formacjami ró¿nordzennymi, por. ambona/kazalnica, biret/duchenka, gody/wesele/prymicja, homilia/kazanie, kap³an/ksi¹dz/pasterz/duchowny, kap³añstwo/
duchowieñstwo, parafia/probostwo, plebania/proboszczówka, prefekt/wikary.
Wród analizowanych tu przyk³adów, z istniej¹cym miêdzy nimi stosunkiem
synonimii, s¹ równie¿ takie, w których pojedyncze wyrazy konkuruj¹ z bliskoznacznymi zwi¹zkami frazeologicznymi, por. cingulum/sznur wiêtego Franciszka, kapelan/szpitalny ksi¹dz. Wród tych ostatnich widoczne s¹ tak¿e jednostki
bliskie znaczeniowo, por. ksi¹dz diecezjalny/ksi¹dz wiecki/ksi¹dz parafialny,
ksi¹dz kapelan/szpitalny ksi¹dz, ni¿sze seminarium/mniejsze seminarium, wy¿sze
seminarium/wiêksze seminarium, zdj¹æ sutannê/zdj¹æ sukniê.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê na procesy jêzykowe, g³ównie natury fonetycznej,
jakim ulega omawiana leksyka, zw³aszcza jej czêæ zale¿na od wzorów obcych.
Oprócz czêstego mazurzenia, por. kó³ecko, ob³ócyny, probosc, wikarius, zmian
samog³oskowych, g³ównie w pozycji przed spó³g³oskami pó³otwartymi, zarówno
cienienia, por. ambuna, duchynka, syminarium, jak i rozszerzenia, por. kap³añskiemi (I. pl.), premicja, dostrzegamy równie¿ asymilacje, tak¿e na odleg³oæ,
por. anbona, kroryk, proborszcz, dysymilacje, por. karolatka, wzmocnienie artykulacji:  poprzez zmianê dwiêcznoci spó³g³oski, por. alpa, zmianê stopnia
otwarcia  zast¹pienie spó³g³oski pó³otwartej zwart¹, por. alumb, pojawienie siê
nowej spó³g³oski i wskutek tego powstanie grupy spó³g³oskowej, w ródg³osie:
parachfia, oraz w wyg³osie: kapelant (tu tak¿e dodatkowo mo¿liwa próba podci¹gniêcia leksemu do formacji z obcym sufiksem -ant. Postaæ alum mo¿na
potraktowaæ jako przyk³ad uproszczenia grupy spó³g³oskowej, a kaznodziej jako
formê utworzon¹ poprzez zmianê paradygmatu fleksyjnego rzeczownika rodzaju
mêskiego (odmienianego wed³ug deklinacji ¿eñskiej) na paradygmat mêski spó³g³oskowy. Skróceniu ulega, powsta³a w wyniku dodania do obcej podstawy rodzimego sufiksu -anin, polsko-³aciñska hybryda parafianin, która w badanym
materiale brzmi parafian (N. sg.), nawi¹zuj¹c do formy znanej w dawnej polszczynie, por. w SL16. Odrzucenie formantu -um, od kontynnuj¹cego ³aciñsk¹
15
16

Notuj¹ je: K. Dejna (19741985) oraz M. Szymczak (19621973).
Szerzej na temat tego typu formacji wystêpuj¹cych w funkcji nazw mieszkañców miast
typu: kaliszanin, wilnianin i innych nowotestamentowych por. Breza (1987).
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postaæ neutrum, przyczyni³o siê do powstania form: seminaryj oraz seminaryja,
które zgodnie z kryterium formalnym s¹ odpowiednio rodzaju mêskiego i ¿eñskiego; mo¿na tu mówiæ o zmiennoci rodzaju gramatycznego. Kolizji miêdzy
rodzajem gramatycznym podstawy s³owotwórczej i wyrazu derywowanego nie
obserwujemy, mimo zmiany struktury N. sg. w ekspresywnej formacji ksiê¿ulko.
W przymiotniku decyzjalny (ksi¹dz) oprócz dyspalatalizacji, niewykluczone
skojarzenie podstawy s³owotwórczej w postaci decyzja diecezja17 z identycznie brzmi¹cym wyrazem w zn. postanowienie, uchwa³a, podobnie w przypadku
leksemów: konduratka, krawatka koloratka, na których strukturê mog³y wp³yn¹æ odpowiednio wyrazy: konduktor, krawat. Skojarzenia z identycznie brzmi¹cym toponimem nie mo¿na wykluczyæ, jak siê wydaje, w przypadku leksemu
elba alba. Przypuszczenie to jest tym bardziej prawdopodobne, ¿e badany rzeczownik zosta³ w tej wersji u¿yty przez mê¿czyznê, który móg³by go skojarzyæ
z nazw¹ w³oskiej wyspy  miejsca pobytu Napoleona po abdykacji18.
U¿ytkownicy gwary unikaj¹ trudnych do wymówienia terminów (g³ównie
pochodzenia obcego), werbalizuj¹c zawarte w nich treci w sposób opisowy,
por. np. w odniesieniu do: cingulum: Ksionc potpasuje albe takim nurkim. (K);
nurkim takim pszepasuwo³ sie ksionc, jo nie wim, jak sie toto nazywa³o. (W);
Opasuje sie tym nurym, albe wdziwo. (Sw); koloratki: Ko³mierzyk taki bio³y mo
ksionc pod brodom. (F); tonsury: Takie wygolone kó³ecko mieli na g³owie. (C);
celibatu: W nasy wiarze ksindze sie nie ¿yniom, nie majom kobit. (B). Jak widaæ,
reprezentacja s³owna jest tu uproszczona i nie zawsze s¹ to terminy, informatorzy znaj¹ pojêcie bez¿ennoci ksiê¿y i inne wymienione wy¿ej, ale nie pos³uguj¹
siê w tym celu wyrazami maj¹cymi cile okrelone znaczenie i u¿ycie, zdefiniowanymi tak na u¿ytek nauki19.

17 O mieszcz¹cych siê w omawianym krêgu tematycznym, zwi¹zanych z omawianymi tu zagadnieniami werbalizowanymi za pomoc¹ leksemów typu: arcypasterz, biskup, diecezja, por.
Z. Staszewska (2013).
18 Na temat licznych przekszta³ceñ (na p³aszczynie fonetycznej, a nierzadko tak¿e morfologicznej) towarzysz¹cych adaptacji nieprzejrzystych etymologicznie wyrazów obcych (w tym tak¿e
pozostaj¹cych w zwi¹zku z innymi podobnie brzmi¹cymi leksemami) do systemu jêzykowego u¿ytkowników gwary por. Cyran (1975: 541), Pelcowa (2008: 507516).
19 Por. tak¿e (w odniesieniu do leksemów nale¿¹cych do innych pól semantycznych) cytaty
egzemplifikuj¹ce terminy: aureola: Takom jasno naopko³o g³owy majom fiñci. (G); Tag jag mg³a
czy cu jes ko³o ty g³owy fintego. (K); klepsydra: Tako wywieszka ko³o smyntorza: chto umar, kiej
pogrzep. (P). Liczne modyfikacje leksemów typu konfesjona³ sprzêt w Kociele katolickim,
w którym kap³an s³ucha spowiedzi (por. np. konsefiona³, konsefia³, konfesja³), ekscelencja tytu³
honorowy przys³uguj¹cy arcybiskupom i biskupom w Kociele katolickim (por. ekscelencja, ekselencja, eksensja, eksenslia) wskazuj¹, ¿e nawet po procesie dostosowania obcego wzoru (por. ³ac.
excellentia, r. ³ac. confessionale) do fonetycznego systemu jêzyka polskiego s¹ one dla mieszkañców wsi trudne do wymówienia, co te¿ u¿ytkownicy gwary expressis verbis werbalizuj¹, por. Ekcelencja  dziñ tszeba pofiñciæ i poftorzaæ, bo to trudne s³owo. (K).
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Nazwy utworzone za pomoc¹ formantów zwi¹zanych w wiêkszoci z elementem -k-, por. -ik, -ka, -ko, -ulek, wystêpuj¹ tu b¹d w funkcji deminutywnej,
której mo¿e towarzyszyæ okrelone zabarwienie emocjonalne, por. (ma³a) parafijka, (cienkawy) ksiê¿ulek, b¹d s¹ derywatami o charakterze wy³¹cznie ekspresywno-stylistycznym: ksiêdzulek, ksiê¿ulek, ksiêdzyk; kó³ko/kó³ecko tonsura
 zamiennie, w równorzêdnych niemal kontekstach u¿ywa siê tu derywatów
deminutywnych pierwszego i drugiego stopnia, por. Kó³ko takie na g³owie mia³y
pirf ksindze. (C) / To kó³ecko mo na g³owie niezaroninte ksionc. (K) (Staszewska 2006a: 251278). Zwracaj¹c uwagê na walor stylistyczny analizowanych tu
pojedynczych leksemów i po³¹czeñ wyrazowych zwi¹zanych z kap³añstwem, nale¿y podkreliæ, ¿e pozytywne konotacje nie musz¹ byæ cile zwi¹zane ze s³owotwórczymi wyk³adnikami jêzykowymi, znakomita wiêkszoæ przytaczanej tu leksyki, niezale¿nie od budowy s³owotwórczej, jest aksjologizowana dodatnio.
Nale¿y podkreliæ, ¿e czêæ omawianego tu s³ownictwa ma ograniczony
zasiêg u¿ycia, nale¿y do biernego zasobu leksyki u¿ytkowników gwary. W przytaczanych kontekstach, odwo³uj¹cych siê zarówno wprost b¹d przez parafrazê
do Pisma w., widaæ wyranie obce stylowi potocznemu wyrazy i zwi¹zki wyrazowe, np.: homilia, kap³an. Przejête ze stylu religijnego, biblijnego, u¿yte
w mowie mieszkañców wsi, sprawiaj¹ wra¿enie cytatu, stylizacji, zw³aszcza ¿e
nie harmonizuj¹, nie wspó³brzmi¹ stylistycznie z cechami fonetycznymi, fleksyjnymi czy sk³adniowymi u¿ytkowników gwary; daje siê zauwa¿yæ, ¿e w kontekstach maj¹cych biblijn¹ proweniencjê mniej jest pochyleñ i przyk³adów mazurzenia, por. Iæcie, pokaszcie sie kap³anom  powiedzia³ Pan Jezuz do tych
uzdrowionych. (K) (£k 5,14); Otpuszczajom ci sie grzechy twoje  mówi ksiondz
na spowiedzi. (W) (Mk 2,5); O pasterzu by³a ewangielia, co mia³ w ofczarni
sto owiec. (S) (£k 15,4).
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Summary
The purpurose of this article is to discuss the features of dialectal language (used in towns
and villages located around Lodz) associated with priesthood. The investigation of single words
and groups of words in terms of the structure of their lexical and stylistic functions focuses on
common names in these dialects and general language as well as on their variability, modifications
of meaning and language processes.
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Lidia Bo¿ena Sudakiewicz: S³ownik nazwisk mieszkañców Ziemi Z³otowskiej.
Cz. 1: od A do K. Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej. Koszalin 2011.
Cz. 2: od L do ¯. Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej. Koszalin 2012
Ksi¹¿ki dr Lidii Bo¿eny Sudakiewicz S³ownik nazwisk mieszkañców Ziemi
Z³otowskiej, cz. 1: od A do K, wydana przez Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej  Koszalin 2011, oraz cz. 2: od L do ¯, wydana równie¿ przez Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej, Koszalin 2012  mieszcz¹ siê w nurcie regionalnych badañ antroponimicznych o charakterze historycznym. Praca w³¹cza siê
tym samym w nurt badawczy stawiaj¹cy sobie za cel dope³nienie obrazu historycznego rozwoju polskiego systemu antroponimicznego, który wed³ug ujêcia
Edwarda Brezy (1978) nale¿y do monografii nazwisk okrelonych regionów.
Autorka wyjania we Wstêpie, ¿e: Przedmiotem opracowania s¹ historyczne nazwiska mieszkañców Ziemi Z³otowskiej od II po³owy XVI do II po³owy
XIX wieku. Badaniami objêto rozleg³¹ czêæ dawnego powiatu z³otowskiego
(wed³ug podzia³u administracyjnego obowi¹zuj¹cego w latach 19751998),
na terenie którego znajdowa³y siê dwie stare, s¹siaduj¹ce ze sob¹ parafie: z³otowska i przylegaj¹ca do niej zakrzewska1. Autorka dalej wyjania, ¿e o przyjêciu takiej cezury czasowej zadecydowa³ pozyskany materia³. Kwerenda przeprowadzona w archiwach i w terenie wykaza³a, i¿ dla opisywanego terenu brak
zachowanych dokumentów, które mog³yby ukazaæ proces kszta³towania siê nazwisk mieszkañców Ziemi Z³otowskiej, a pochodzi³yby z lat wczeniejszych
ni¿ druga po³owa XVI w. Druga po³owa XVI w. mia³a ogromne znaczenie dla
rozwoju sieci osadniczej na badanym terenie. W tym okresie za³o¿ono kilkanacie nowych wsi (m.in. objête badaniami wsie: Potulice, Stare Dzierz¹¿no,
1 Przejciowo by³y one po³¹czone przez administracjê kocieln¹ w jedn¹ parafiê z³otowsko-zakrzewsk¹. Jak podaj¹ P. Szafran (zob. Szaf  mapa: Sieæ osadnicza Krajny oko³o 1580 roku),
B. Popielas-Szultka i Z. Szultka (Dzieje Zakrzewa, s. 1011) granice parafii do wieku XVII
nie by³y dok³adnie wyznaczone. Ok. roku 1580 parafia zakrzewska obejmowa³a wsie: Buczek Wielki, G³omsk, Stara Winiewka, £¹kie, Lipka, Prochy, Potulice, Radawnica, Grudna, Górzna, a parafia z³otowska: B³êkwit, Kie³pin, Stawnicê i wiêt¹. W roku 1619 obie parafie po³¹czono i podporz¹dkowano proboszczowi w Z³otowie, w roku 1695 parafie ponownie rozdzielono. W wieku
XVIII (zob. Szaf  mapa: Sieæ osadnicza Krajny oko³o 1772 roku) parafia z³otowska obejmowa³a wsie: B³êkwit, Klukowo, Kie³pin, Kujan, Stare Dzierz¹¿no, Stawnica, miardowo Z³otowskie,
wiêta, a zakrzewska objê³a wsie: Zakrzewo, Buczek Wielki, £¹kie, G³omsk, Lipka, Osowo, Potulice,
Prochy, Stara Winiewka, Wersk i osadê m³yñsk¹ Sto³uñsko, natomiast wsie: Radawnica, Grudna
i Górzna zosta³y w 1766 r. w³¹czone do parafii radawnickiej. Podzia³ taki zosta³ zachowany do
wieku XIX.
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Wersk i miardowo Z³otowskie), wzros³a te¿ znacznie liczba mieszkañców
Z³otowa2.
Pozyskany i opracowany materia³ antroponimiczny, zredagowany w formie
s³ownika etymologiczno-historycznego, wype³nia zadanie postulowane ju¿ od
ponad trzydziestu lat, koniecznoci opracowania antroponimii okresu redniopolskiego  od XVI do XVIII w.  która mia³aby stanowiæ chronologiczne nastêpstwo S³ownika staropolskich nazw osobowych. Dyskusje wokó³ tego zadania
rozpocz¹³ na pierwszym posiedzeniu Zespo³u Antroponimicznego IJP PAN prof.
Kazimierz Rymut w 1985 r. Wczeniej, bo ju¿ w 1979 r., Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna w Opolu okreli³a stan badañ nad nazewnictwem w³asnym
w Polsce i wskaza³a kierunki rozwoju badañ w zakresie tak toponimii, jak
i antroponimii. Wykaza³a, ¿e onomaci polscy musz¹ wykonaæ trudne zadanie
zgromadzenia pe³nych materia³ów historycznych i opracowania ich w formie
s³owników, nastêpnie ujêæ syntetycznych, mog¹cych s³u¿yæ jako materia³ do
teoretycznego opracowania antroponimii polskiej oraz jako materia³ porównawczy dla syntez.
Od koñca lat osiemdziesi¹tych XX w. w Instytucie Jêzyka Polskiego PAN
w Krakowie w Pracowni Onomastycznej, pod kierunkiem prof. Aleksandry Cielikowej, trwaj¹ prace nad antroponimi¹ Polski od XVI do XVIII w. Efektem
pracy powo³anego zespo³u jest tom I: AG Antroponimii Polski, który ukaza³ siê
w 2007 r.; tom II: HM¹, opublikowany pod koniec 2010 r. oraz tom III: McPi,
wydrukowany w 2011 r. i tom IV: PiSt, wydany w 2013 r.
W wietle wyników badania materia³u zebranego przez dr Lidiê Bo¿enê
Sudakiewicz mo¿na stwierdziæ, ¿e pozyskane elementy identyfikacyjne  to historyczne nazwiska, które w badanym okresie mia³y charakter zwyczajowy. Wpisywano je w dokumentach urzêdowych, gdy¿ pe³ni³y proprialn¹ funkcjê, czyli
funkcjê identyfikacyjn¹. Na potrzeby pracy autorka s³usznie przyjmuje, ¿e u¿ywaj¹c terminu nazwisko w tego typu badaniach, mamy na myli element
identyfikacyjny pojawiaj¹cy siê na drugiej pozycji po imieniu, który pe³ni funkcjê nazwiska usankcjonowanego prawem zwyczajowym, a który niekoniecznie
musia³ byæ dziedziczny i niezmienny (LS, cz. 1: 12).
O wartoci tej pracy wiadczy to, ¿e nazwiska mieszkañców Ziemi Z³otowskiej  owe elementy identyfikacyjne  uwidaczniaj¹ chronologiê stabilizowania
siê nazwiska, uzupe³niaj¹ stan badañ etymologii nazwisk zarówno na terenie
ca³ego polskiego obszaru kulturowego (z uwzglêdnieniem trendów ca³ej S³owiañszczyzny), a szczególnie obszaru pomorskiego, uwidaczniaj¹c oryginalne,
bo tylko na tym terenie wystêpuj¹ce typy nazwisk kaszubskich, s³owiñskich,
2 Wszystkie cytaty z pracy L. B. Sudakiewicz: S³ownik nazwisk mieszkañców Ziemi Z³otowskiej. Cz. 1: od A do K. Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej. Koszalin 2011; Cz. 2: od L do
¯. Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej. Koszalin 2012 (dalej: LS, cz. 1: s.), tu: LS, cz. 1: 10.
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krajniackich. Opracowanie leksykograficzne w postaci alfabetycznego s³ownika,
który zawiera w artyku³ach has³owych powiadczenia ród³owe u³o¿one w porz¹dku chronologicznym oraz analizê formaln¹ i genetyczn¹ antroponimów zosta³o wykonane w trosce o ukazanie mechanizmów nazwiskotwórczych oraz
towarzysz¹cych im interesuj¹cych zjawisk jêzykowych.
Dotychczasowa praktyka gromadzenia materia³ów dokumentacyjnych do
badañ antroponimicznych udowodnia, ¿e zasoby archiwalne s¹ ci¹gle nieocenionym wprost ród³em informacji dostarczaj¹cym ciekawego i autentycznego
materia³u obrazuj¹cego proces kszta³towania siê nazwisk. S¹ zlokalizowane terytorialnie, usytuowane chronologicznie.
Wstêpna analiza zachowanych archiwaliów wykazuje  jak pisze autorka
 ¿e burzliwe dzieje Ziemi Z³otowskiej przyczyni³y siê niestety do rozproszenia
i zdekompletowania archiwaliów z tego terenu, ale i do zniszczenia najstarszej
ich czêci. Najwiêksze zbiory zachowanych do dzi archiwaliów z³otowskich
przechowywane s¹ w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu i w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie.
Zdaj¹c sobie sprawê ze specyfiki badanego terenu, który wyró¿nia siê niezwyk³¹ histori¹, autorka wskazuje szczególnie bogat¹ bibliografiê do tego w³anie okresu, który dla Krajny Z³otowskiej by³ szczególnie wa¿ny. By³ to tzw.
okres rodlacki oraz poprzedzaj¹cy go okres zaboru pruskiego. Wydarzenia tego
czasu mia³y, co oczywiste, wp³yw tak¿e na organizacjê ¿ycia mieszkañców tego
regionu, a co za tym idzie  tak¿e na badany w publikacji materia³ dotycz¹cy
nazwisk. Autorka przypomina o silnej akcji germanizacyjnej, która na terenie
Ziemi Z³otowskiej przyjmowa³a czêsto bardzo trudne, dla mieszkaj¹cych tu Polaków, formy.
Praca dr Lidii Bo¿eny Sudakiewicz jest przyczynkiem do poznania systemu
antroponimicznego Ziemi Z³otowskiej, antroponimii okresu redniopolskiego od
XVI w. do XVIII. Dla bli¿szego okrelenia badanego terenu u¿ywa siê te¿ zamienne nazwy  Z³otowskie. Okrelenia: Ziemia Z³otowska, Z³otowskie s¹ najczêciej stosowane w literaturze dla nazywania obszaru po³o¿onego w pó³nocno-wschodniej czêci dawnego województwa pilskiego, czyli terenu Wysoczyzny
Krajeñskiej wchodz¹cej w sk³ad Pojezierza Pomorskiego. Od zachodu granicê
Ziemi Z³otowskiej stanowi rzeka Gwda, od pó³nocy Dobrzynka, a od wschodu
£ob¿onka, jedynie od po³udnia, biegn¹ca przez S³awianowo i G³ubczyn, granica
jest mniej wyrana. Z³otowskie stanowi zachodni¹ czêæ historycznego regionu
zwanego Krajn¹. Ziemie te zosta³y objête granicami dawnego powiatu z³otowskiego i w zasadniczej czêci pokrywaj¹ siê z terenem objêtym badaniami. We
Wstêpie do czêci 1 autorka dodaje, ¿e Uwzglêdniaj¹c rozwój sieci osadniczej
w omawianym okresie, do pracy w³¹czono udokumentowane w 52 ród³ach
pisanych i 6 drukowanych historyczne nazwiska mieszkañców miasta Z³otowa oraz historyczne nazwiska mieszkañców i w³acicieli nastêpuj¹cych wsi:
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B³êkwit, Buczek Wielki, Dzierz¹¿no, G³omsk, Kie³pin, Klukowo, Kujan, Lipka,
£¹kie, Osowo3, Potulice, Prochy, Radawnica, Stara Winiewka, Stare Dzierz¹¿no, Stawnica, Sto³uñsko, miardowo Z³otowskie, wiêta, W¹sosz, Wersk
i s³awne z walk o utrzymanie polskoci Zakrzewo oraz s¹siednie Zalesie (LS,
cz. 1: 9).
Materia³ zgromadzony w s³owniku siêga de facto drugiej po³owy XIX w.
Z³otowskie ju¿ po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. zosta³o zajête przez
pañstwo pruskie (do Polski powróci³o dopiero po 1945 r.) i poddane silnej akcji
germanizacyjnej. Wczeniej, ze wzglêdu na sta³e kontakty polsko-niemieckie
(zwi¹zane m.in. z s¹siedztwem i ruchem osadniczym), mo¿na zaobserwowaæ
liczne interferencje jêzykowe. Jednak dopiero z koñcem XVIII w. mo¿na mówiæ
o zamierzonej germanizacji Ziemi Z³otowskiej. Nale¿a³o w zwi¹zku z tym
 pisze autorka we Wstêpie  ukazaæ zjawisko germanizacji nazwisk polskich
i towarzysz¹ce im zjawisko polonizacji nazwisk niemieckich. Dla pe³niejszego
obrazu systemu antroponimicznego na omawianym terenie, pozyskano materia³
z ró¿norodnych dokumentów ród³owych z pierwszej po³owy XIX w. Przeprowadzone w tym przedziale czasowym badania pozwoli³y na wyekscerpowanie
oko³o 25 tys. powiadczeñ nazw osobowych, które utworzy³y licz¹cy 3605 hase³
s³ownik opisuj¹cy nazwiska pochodzenia rodzimego, jak i obcego. Zasadniczy
trzon materia³owy S³ownika nazwisk mieszkañców Ziemi Z³otowskiej stanowi¹
historyczne nazwiska ch³opskie z 23 podz³otowskich wsi, czyli zbiór historycznych nazwisk mieszczan z³otowskich4 oraz zbiór nazwisk szlacheckich w³acicieli okolicznych wsi5.
Ziemia Z³otowska  pisze autorka  by³a dotychczas przede wszystkim
przedmiotem badañ toponomastycznych, dialektologicznych i historycznych.
Toponomastów interesowa³y przede wszystkim nazwy terenowe i miejscowe6,

3 Dawna nazwa Ossówka (Szaf: 178), w ród³ach wystêpuj¹ te¿ zapisy: Osówka oraz Osówka
Polska i Osówka Niemiecka.
4 Miasto Z³otów stanowi³o od pocz¹tku istnienia parafii jej siedzibê. Najstarsze zachowane
ksiêgi parafialne obejmuj¹ wpisy dotycz¹ce zarówno mieszczan, jak i kmieci z okolicznych wsi,
w wiêkszoci zapisów nie wyodrêbniono specjalnymi okreleniami mieszkañców miasta, dlatego
trudno by³oby jednoznacznie wydzieliæ ten zbiór wród wyescerpowanych z tych róde³ antroponimów. Pierwsze ksiêgi, odrêbnie prowadzone dla mieszkañców miasta (z adnotacj¹ w tytule: ex
Oppidó) i mieszkañców wsi (ex Villis), pochodz¹ dopiero z ostatniej æwierci XVIII w. (zob. ród³a
rêkopimienne).
5 W omawianym okresie Ziemia Z³otowska stanowi³a w³asnoæ szlacheck¹. W³acicieli wsi
podaj¹ m.in. P. Szafran i E. Callier, zob. ród³a drukowane.
6 Zob. Z. Zagórski: Nazwy kilku jezior oraz ich czêci w powiecie z³otowskim. Slavia Occidentalis 1965, t. 23, s. 193201; ten¿e: Nazwy terenowe kilku wsi w Z³otowskiem. Onomastica
1972, XVII, s. 2750. Pochodzenie nazwy Z³otów objaniali m.in. Z. i K. Zierhofferowie, S. Rospond,
zob. Z. i K. Zierhofferowie: Nazwy miast Wielkopolski. Poznañ 1987, s. 178179; S. Rospond: S³ownik
etymologiczny miast i gmin w PRL. Wroc³aw 1984, s. 455456.
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dialektolodzy wielokrotnie badali i opisywali gwary Krajny7, za historycy opracowali miêdzy innymi monografiê Ziemi Z³otowskiej8 i wsi Zakrzewo9 oraz
omówili ró¿norodne fakty z bogatej przesz³oci Ziemi Z³otowskiej10. Opracowania te, dziêki wszechstronnej analizie materia³ów ród³owych, wydatnie wspieraj¹ badania onomastyczne.
Antroponimia z³otowska kilkakrotnie by³a te¿ przedmiotem zainteresowania
jêzykoznawców. Pisano przede wszystkim o nazwiskach patronimicznych z sufiksami na -óc, -ec, -ic11, które do dzi s¹ znane w zwartym kompleksie wsi na
zachód od Sêpólna Krajeñskiego12. Wspomnieæ te¿ nale¿y o próbie analizy
7 Nale¿y tu wymieniæ przede wszystkim prace K. Nitscha, Z. Zagórskiego i W. Brzeziñskiego. Zob. K. Nitsch: Dialekty polskie Prus Zachodnich. Materia³y i Prace Komisji Jêzykowej
Akademii Umiejêtnoci w Krakowie 3, s. 181201; (przedruk w: tego¿: Wybór pism polonistycznych. T. 3: Pisma pomorzoznawcze. Wroc³awKraków 1954, s. 104119]; ten¿e: Charakterystyka
porównawcza dialektów zachodniopruskich. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1906,
14, s. 161194 (przedruk w: tego¿: Wybór pism polonistycznych. T. 3, s. 322344); Z. Zagórski:
Gwary Krajny. Poznañ 1964; ten¿e: Gwary pó³nocnej Wielkopolski. Poznañ 1967, s. 103143;
ten¿e: Zwi¹zki pó³nocnej Wielkopolski i Krajny z kaszubszczyzn¹ i z jêzykiem dolno³u¿yckim. Poznañ 1964; ten¿e: Wra¿enia z badañ dialektologicznych w Z³otowskiem. Jêzyk Polski 1958, z. 2,
s. 149154; ten¿e: Gwara wsi Stawnica w powiecie z³otowskim. Zeszyty Naukowe UAM. Filologia Polska nr 3. Poznañ 1959, s. 55107; ten¿e: O gwarach ludowych w Z³otowskiem. [W:] Kultura Ziemi Z³otowskiej. PoznañS³upsk 1959, s. 1316; W. Brzeziñski: S³ownictwo krajniackie.
S³ownik gwary wsi Podró¿na w Z³otowskiem. T. 14. Wroc³aw 19821995. Na terenie Ziemi Z³otowskiej zebrano te¿ teksty gwarowe, które zosta³y opublikowane w nastêpuj¹cych pracach
 K. Nitsch: Wybór polskich tekstów gwarowych. Warszawa 1960, nr. 269272, s. 230231; Pó³nocno-polskie teksty gwarowe. Pod red. K. Nitscha. Kraków 1955, s. 2830; W. Brzeziñski
i K. Nitsch: Tekst z Krajny. Wie Podró¿na. Jêzyk Polski 1957, z. 3, s. 198202. Poza tym
Podró¿n¹ i G³ubczyn opracowano jako punkty do Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów
s¹siednich. Pod kier. Z. Stiebera i H. Popowskiej-Taborskiej. Wroc³aw 19641978, z. IXV.
8 Zob. Ziemia Z³otowska. Pod red. W. Wrzesiñskiego. Gdañsk 1969.
9 Zob. B. Popielas-Szultka, Z. Szultka: Dzieje Zakrzewa. Koszalin 1974; M. Czaplicka-Jedlikowska: Toponimia Zakrzewa pod Z³otowem. [W:] Dzieje wsi pomorskiej. T. V. Pod red. A. Chludziñskiego i R. Gaziñskiego. DygowoSzczecin 2006, s. 149160.
10 Zob. rozdzia³ o historii Ziemi Z³otowskiej, w którym omówiono bardziej szczegó³owo prace
historyków polskich i niemieckich. Warto te¿ przypomnieæ popularyzatorsk¹ ksi¹¿kê warmiñskiej
poetki i pisarki Marii Zientary-Malewskiej, która na bazie badañ historycznych ukaza³a dzieje polskich szkó³ i organizacji kulturalno-owiatowych dzia³aj¹cych na Ziemi Z³otowskiej w okresie od
1772 r. do lat piêædziesi¹tych XX w., zob. M. Zientara-Malewska: Z³otowszczyzna. £ód 1971.
11 W literaturze jêzykoznawczej kilkakrotnie zwracano uwagê na oryginalne formy kaszubskich, s³owiñskich i krajniackich nazwisk patronimicznych z sufiksami na -óc, -ec, -ic. Formy
te do dzi s¹ ¿ywe w gwarach po³udniowokaszubskich i krajniackich. Zob. K. Nitsch: Patronimika
na -óc, -ic, -ec w gwarach Prus Zachodnich. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
R. XI. Toruñ 1904, s. 177183 (przedruk w tego¿: Wybór pism polonistycznych. T. 3, s. 380384);
E. Kamiñska-Rzetelska: Z onomastyki kaszubskiej. Nazwiska na -óc, -ec, -ic // -yc. Onomastica
1959, V, z. 1, s. 177193; E. Rzetelska-Feleszko: Jeszcze raz o kaszubskich nazwiskach typu Mackojc, Batorzejc. Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej 1995, z. 32, s. 93100.
12 Por. mapa do artyku³u E. Kamiñskiej-Rzetelskiej: Nazwy zagród u S³owiñców. [W:] S³owiñcy, ich jêzyk i folklor. Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej 22. Wroc³aw 1961, s. 5159;
J. Bubak: Proces kszta³towania siê polskiego nazwiska mieszczañskiego i ch³opskiego. Rozprawy
Habilitacyjne UJ nr 116, s. 217218.
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wspó³czesnych nazwisk krajniackich podjêtej przez W³adys³awa Brzeziñskiego13, niestrudzonego i pe³nego zapa³u badacza gwar Ziemi Z³otowskiej
(LS, cz. 1: 9).
Materia³y archiwalne zwi¹zane z dzia³alnoci¹ pañstwow¹ (pocz¹tkowo polsk¹, póniej prusk¹) mo¿na zasadniczo podzieliæ, wed³ug autorki, na dwie czêci. Cezurê stanowi rok 1772, odk¹d pañstwo pruskie opanowa³o pó³nocn¹ czêæ
Wielkopolski, tzw. okrêg nadnotecki, w sk³ad którego wchodzi³a te¿ Ziemia
Z³otowska (formalnie okrêg nadnotecki przy³¹czono do Prus Zachodnich dopiero w 1775 r.). Do roku 1772 Z³otowskie stanowi³o integraln¹ czêæ starostwa
nakielskiego w województwie kaliskim. Gród nakielski znajdowa³ siê pod zarz¹dem odrêbnego starosty, którego terenem dzia³ania by³ tylko jeden powiat, st¹d
zbiór archiwaliów zwi¹zanych z jurysdykcj¹ starosty nakielskiego wydzielono
jako odrêbny zespó³ Akta grodzkie nakielskie.
Przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu ksiêgi Akt grodzkich
nakielskich  jak podaje autorka  zawieraj¹ ró¿norodne wpisy zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ urzêdu starociñskiego, który ³¹czy³ wówczas funkcje administracyjne i s¹dowe. Zespó³ liczy 284 ksiêgi Q, a obejmuj¹ce okres od roku 1432 do 177214.
Ich treæ okrelano terminami: resignationes, inscriptiones, relationes lub decreta.
Terminem resignationes oznaczano akta wieczyste, do których zaliczano
m.in. akta kupna-sprzeda¿y lub dzia³y i darowizny maj¹tku, okrelenie to obejmowa³o te¿ wpisy zg³oszeñ tego rodzaju akt. Terminem incriptiones okrelano
dwustronne transakcje czasowe (po¿yczki, dzier¿awy, zastawy); termin ten obejmowa³ te¿ jednostronne owiadczenia woli, takie jak np. zrzeczenie siê praw czy
testament. Wszelkiego rodzaju zeznania, zarówno osób urzêdowych, jak i prywatnych, okrelano terminem relationes.
Relationes (relacje) mog³y dotyczyæ spraw niespornych lub spornych. Do
spraw niespornych nale¿a³y przede wszystkim iurdnienta (ogólne zeznania o stanie wsi sporz¹dzane dla celów podatkowych), inwentarze (opisy maj¹tków, zwane te¿ wizjami lokalnymi) oraz zeznania o stanie zamo¿noci lub o zniszczeniach
wojennych (rejestry szkód). Do spraw spornych zaliczano m.in.: relacje o z³o¿eniu
pozwu (np. skargi i oskar¿enia), protestacje i obdukcje (okazanie w s¹dzie ran).
Ksiêgi relationes zawieraj¹ te¿ oblaty, czyli wpisy dokumentów prywatnych oraz
dotycz¹cych instytucji, a tak¿e zarz¹dzenia w³adz podane do publicznej wiadomoci. Ksiêgi zwane decreta obejmowa³y notatki i wyroki s¹dowe15.
13

Zob. W. Brzeziñski: O nazwiskach Polaków na Krajnie Z³otowskiej w XX wieku. [W:] Ze
studiów nad toponimi¹ Pomorza rodkowego. Pod red. E. Horny. Koszalin 1976, s. 207227.
14 Zob. J. Bielecka: Inwentarze zespo³ów ksi¹g archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski
XlVXVlll wieku. Województwo poznañskie, kaliskie, gnienieñskie, inowroc³awskie. Poznañ 1965,
s. 9697.
15 Objanienia terminologiczne zosta³y zaczerpniête z pracy: Archiwum Pañstwowe Miasta
Poznania i Województwa Poznañskiego oraz jego archiwa terenowe. Oprac. pod kier. Cz. Skopowskiego. Warszawa 1969, s. 135136.
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Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu wykaza³a, ¿e materia³y ród³owe dotycz¹ce mieszkañców Z³otowa i okolic zachowa³y
siê g³ównie w zbiorze ksi¹g relationes16. Ksiêgi relationes obejmuj¹ okres od
1582 do 1772 r. i jest to najliczniejszy zbiór w zespole Akt grodzkich nakielskich, licz¹cy 101 tomów, czyli stanowi przesz³o jedn¹ trzeci¹ ca³ego zespo³u.
Wszystkie ksiêgi to czystopisy (inducta), jednak protoko³y przepisane z XVI w.
 pierwszej po³owy XVII w. zachowa³y siê jedynie we fragmentach. Charakter
ci¹g³y maj¹ dopiero dokumenty od drugiej po³owy XVII w. Ksiêgi relationes to
nie tylko najobszerniejszy, ale i najbogatszy zbiór ró¿norodnych dokumentów
wchodz¹cych w sk³ad Akt grodzkich nakielskich17. Wpisy dotycz¹ce mieszkañców Ziemi Z³otowskiej znaleziono w 27 ksiêgach; ich sygnatury zosta³y
podane dalej, w czêci zatytu³owanej ród³a i ich oznaczenia.
Materia³y zwi¹zane z dzia³alnoci¹ w³adz kocielnych na omawianym obszarze  jak informuje autorka  nie zosta³y do dzi w ca³oci zarchiwizowane
i skatalogowane.
Na terenie miasta Z³otowa, podobnie jak i w okolicznych wioskach, zamieszkiwa³a ludnoæ wyznania katolickiego, ewangelickiego i moj¿eszowego.
Dlatego wa¿nym zadaniem okaza³o siê odnalezienie dokumentacji (przede
wszystkim ksi¹g metrykalnych) zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ parafii katolickich
i ewangelickich oraz akt dotycz¹cych ludnoci ¿ydowskiej.
Kolejny zespó³ akt zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ instytucji pañstwowych przechowywany jest w Archiwum Pañstwowym w Koszalinie. W zbiorze Akt poniemieckich znajduje siê zespó³ Akta miasta Z³otowa (nr zespo³u: 31/1) z lat
1773194218, obejmuje on dokumenty dotycz¹ce funkcjonowania magistratu
z³otowskiego. Zachowa³y siê g³ównie akta z drugiej po³owy XIX w. i póniejsze.
Nieliczne zachowane zespo³y tematyczne (piêæ pozycji) obejmuj¹ dokumenty
wczeniejsze, siêgaj¹ce XVIII w.19 Analiza materia³ów zgromadzonych w tych
zespo³ach wykaza³a, ¿e dla potrzeb niniejszej pracy mo¿na wykorzystaæ dwa
z nich: Feuerwesen (po¿arnictwo, daty krañcowe zespo³u: 17701862) oraz
Kammerai (dochody miejskie, daty krañcowe zespo³u: 17791860). Wykorzystane materia³y archiwalne wymieniono tak¿e poni¿ej, w czêci zatytu³owanej
ród³a i ich oznaczenia (LS, cz. 1: 1213).
16 Do ustaleñ wykorzystano wewnêtrzne inwentarze znajduj¹ce siê archiwum poznañskim,
a szczególnie katalog kartkowy, tzw. Kwerendê wiejsk¹.
17 Zob. J. Bielecka: Inwentarze zespo³ów ksi¹g archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski
XIVXVIII wieku, s. 99100.
18 Zob. Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Koszalinie. 19611981. Pod red. J. Górskiego.
Koszalin 1981; Spis zespo³ów. Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Koszalinie. Oprac. E. Popiel,
przy wspó³pracy J. Górskiego, K. Muszyñskiej, A. Muszyñskiego. Koszalin 1981, s. 12.
19 Zob. Inwentarz zespo³u akt Magistrat Flatów (Z³otów) z lat 17731942. Oprac. A. Muszyñski. Jest to wewnêtrzny inwentarz Archiwum Pañstwowego w Koszalinie.
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Zachowana do dzi dokumentacja dotycz¹ca ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego  informuje autorka  znajduje siê w zbiorze Akt miasta Z³otowa
(nr zespo³u 31/1, w inwentarzu zespo³u pozycja 3  Judei). Ma ona charakter
fragmentaryczny, brak przede wszystkim najciekawszych dla badañ antroponimicznych dokumentów, czyli rejestrów obywateli naturalizowanych. Zespó³ liczy tylko dziesiêæ jednostek archiwalnych (syg. 6070, daty krañcowe zespo³u:
17891901), poza dwoma jednostkami (syg. 65 i 66) akta pochodz¹ g³ównie
z drugiej po³owy XIX w.
Zgodnie ze wspó³czenie obowi¹zuj¹cym zarz¹dzeniem ewangelickich
w³adz kocielnych poniemieckie akta parafii ewangelickich z terenu Ziemi Z³otowskiej powinny byæ przekazywane do Archiwum Pañstwowego w Koszalinie.
Kwerenda przeprowadzona w archiwum wykaza³a, ¿e w zespole Akt poniemieckich, w zbiorze Poniemieckie akta kocielne (nr zespo³u 51/1) brak materia³ów z terenu Z³otowa i okolic i dotyczy to zarówno ksi¹g oryginalnych, jak i ich
odpisów (LS, cz. 1: 1415).
Archiwalia dotycz¹ce dzia³alnoci parafii katolickich na terenie Ziemi Z³otowskiej  stwierdza autorka  nie zosta³y dok³adnie zinwentaryzowane i skatalogowane. W Archiwum Pañstwowym w Koszalinie znajduj¹ siê jedynie duplikaty niektórych ksi¹g metrykalnych z parafii z³otowskiej i zakrzewskiej. S¹ to
odpisy, które wykonywano zgodnie z zarz¹dzeniami w³adz pruskich. Zosta³y one
przejête przez s³u¿by archiwalne i w³¹czone do zespo³u Akt poniemieckich (zespó³ nr 74/1 Amstgericht Flatow  S¹d Obwodowy w Z³otowie). Najstarsze
odpisy pochodz¹ z roku 1799, zasadnicza czêæ zbioru obejmuje akta z XIX
i XX w. W S³owniku nazwisk wykorzystano materia³y z ksiêgi duplikatów z lat
17991811 z parafii zakrzewskiej (sygn. 6711). Oryginalne akta metrykalne
z tego okresu s¹ niekompletne (zob. ród³a rêkopimienne), dlatego jako materia³ ród³owy wykorzystano duplikaty zaginionych ksi¹g ochrzczonych i zmar³ych (LS, cz. 1: 16).
Zasadnicza czêæ dokumentacji wykorzystanej w s³owniku zosta³a zgromadzona w wyniku kwerendy przeprowadzonej w terenie20. Wykaza³a ona  pisze
autorka  ¿e w archiwach parafialnych utworzonych przy biurach parafii kocio³ów pw. Wniebowziêcia NMP w Z³otowie i w. Marii Magdaleny w Zakrzewie
przechowywane by³y archiwalne ksiêgi metrykalne dotycz¹ce mieszkañców obu
20

W poszukiwaniach materia³ów ród³owych pomocny okaza³ siê niemiecki informator
 Sonderheft der Grenzmärkischen Heimatblätter. Berlin 1939, w którym zawarte by³y spisy
parafii ewangelickich (T. I) i katolickich (T. II: Die Kirchenbücher der katholischen Pfarreien in
der früheren Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen von W. Volkmann) wraz z wykazami znajduj¹cych siê w nich ksi¹g metrykalnych oraz artyku³ ks. Lecha Boñczy-Bystrzyckiego opublikowany
w Roczniku Koszaliñskim pt. Stan zachowania ksi¹g metrykalnych parafii katolickich Diecezji
Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej wed³ug stanu z dnia 8 maja 1945 roku. Rocznik Koszaliñski 1983,
nr 19, s. 154161.
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parafii21. Znajdowa³y siê tam równie¿ inne materia³y archiwalne, które w³¹czono do niniejszej pracy ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w nich liczne nazwy
osobowe.
W archiwum parafialnym w Zakrzewie znajdowa³y siê ksiêgi ochrzczonych, polubionych i zmar³ych; wykorzystano trzy najstarsze ksiêgi metrykalne
z lat 17741860 oraz dwie ksiêgi zwi¹zane z administracj¹ parafii z lat
16961806.
Autorka ocenia, ¿e bogatsze od archiwaliów zakrzewskich by³y materia³y
przechowywane w archiwum parafialnym przy kociele pw. Wniebowziêcia
NMP w Z³otowie i w S³owniku nazwisk wykorzystano jedenacie najstarszych
z³otowskich ksi¹g metrykalnych. W tym: piêæ ksi¹g ochrzczonych z lat
16601851, trzy ksiêgi polubionych z lat 17071851 oraz trzy ksiêgi zmar³ych
z lat 17071851. Do wykorzystanych róde³ w³¹czono te¿ przechowywan¹ na
plebanii ksiêgê miejsk¹ z 1711 r. Zawiera³a ona sprawozdanie z pracy komisji
powo³anej do wyceny maj¹tku pozostawionego przez mieszczan z³otowskich
zmar³ych w czasie epidemii d¿umy22. Tyle obszernych fragmentów dotycz¹cych
kwerendy i zakresu wykorzystania zasobów archiwalnych. Opis ten jest imponuj¹cy i kwalifikuje omawian¹ pracê jako niezwykle rzeteln¹, a pozyskane materia³y jako solidnie udokumentowane.
Zaledwie niewielka czeæ archiwaliów z³otowskich  informuje dalej autorka  zosta³a opracowana i wydana drukiem. Dla potrzeb niniejszego s³ownika
mo¿na by³o wykorzystaæ jedynie dwa rejestry poborowe: pierwszy pochodz¹cy
z 1578 r. i opublikowany przez Adolfa Pawiñskiego w ród³ach dziejowych do
opisu geograficzno-statystycznego Polski w XVI wieku23, drugi rejestr poborowy
z lat 16181620 wydany przez Alfonsa J. Parczewskiego w Analektach Wielkopolskich24. Sporód wydanych drukiem wizytacji kocielnych tylko jedna
dotyczy parafii z³otowskiej. Parafia z³otowska nale¿a³a wówczas (XVII w.)
do archidiakonatu kamieñskiego. Tekst wizytacji z roku 1653 zosta³ opublikowany przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu25. Kolejnym ród³em archiwalnym

21

Obecnie ksiêgi metrykalne parafii z³otowskiej i zakrzewskiej znajduj¹ s¹ w Archiwum Diecezjalnym w Koszalinie.
22 Wymieniona ksiêga wraz z zawartym w niej materia³em antroponimicznym sta³a siê przedmiotem osobnego opracowania, zob. L. B. Sudakiewicz: Nazwiska mieszczan z³otowskich w ksiêdze sprawozdañ z 1711 roku. S³upskie Prace Humanistyczne 1996, nr 16a, s. 131162.
23 Zob. Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa
Pawiñskiego. T. l: Wielkopolska. [W:] ród³a dziejowe. T. 12. Warszawa 1883, s. 167 i n.
24 Zob. Rejestr poborowy województwa kaliskiego 16181620. Wyd. A. J. Parczewski. Warszawa 1879. Analecta Wielkopolskie t. 1.
25 Zob. Visitatio Archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyñski archipiscopo
a 1652 et 1653 facta. Wyd. P. Panske. Fontes. Societatis Literaria Torunensis 19071911. T. XIXV,
s. 303313.
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dotycz¹cym Ziemi Z³otowskiej i wydanym drukiem jest wizja lokalna wsi B³êkwit
z 1771 r. zamieszczona przez Janusza Deresiewicza w Materia³ach do dziejów
ch³opa wielkopolskiego w drugiej po³owie XVIII wieku26.
W swojej pracy autorka wykorzysta³a te¿ informacje ród³owe dotycz¹ce
w³acicieli Z³otowa i okolicznych wsi. Informacje na ten temat znalaz³a
w dwóch opracowaniach historycznych: w pracy Edmunda Calliera27 dotycz¹cej
powiatu nakielskiego w XVI w., kiedy w obrêbie tego powiatu znajdowa³a siê
Ziemia Z³otowska, oraz w innej ksi¹¿ce tego¿ autora, która jest w zasadzie
rejestrem nazw miejscowych wraz z podaniem ich wariantów wystêpuj¹cych
w tekstach ród³owych. Callier wymieni³ tu jednak nazwiska w³acicieli omawianych osad do czasów mu wspó³czesnych, czyli do po³owy XIX w. Opublikowany materia³ zosta³ rzetelnie udokumentowany i powiadczony poprzez wskazanie wykorzystanych archiwaliów. Niezwykle cenn¹ pozycj¹ okaza³a siê te¿
praca Przemys³awa Szafrana dotycz¹ca osadnictwa historycznej Krajny od XVI
do XVII w.28 Opieraj¹c siê na licznych materia³ach ród³owych, autor zrekonstruowa³ sieæ osadnicz¹ na Krajnie. Wyjani³ przyczyny powstawania oraz giniêcia osad, omówi³ rozwój area³u uprawnego, a tak¿e zbada³ i przedstawi³ rozmieszczenie, a tak¿e zmiany dotycz¹ce w³asnoci ziemskiej. Ziemia Z³otowska
w omawianym okresie stanowi³a w³asnoæ szlacheck¹. Autor, sporz¹dzaj¹c wykaz osad Krajny istniej¹cych w latach 1511177229, omówi³ szczegó³owo zagadnienie w³asnoci, podaj¹c nazwiska kolejnych w³acicieli oraz lata, w których
osada przynale¿a³a do ich maj¹tku. Ten interesuj¹cy materia³ antroponimiczny
Lidia Bo¿ena Sudakiewicz wyekscerpowa³a i w³¹czy³a do S³ownika nazwisk
mieszkañców Ziemi Z³otowskiej.
Autorka dok³adnie wiêc zarysowa³a teren objêty badaniami: dwadziecia
trzy wsie Ziemi Z³otowskiej oraz miasto Z³otów.
We Wstêpie okrela tak¿e Zasady redakcyjne s³ownika (s. 1922):
Wszystkie has³a zosta³y u³o¿one w porz¹dku alfabetycznym. Artyku³ has³owy
obejmuje: has³o, materia³ ród³owy, komentarz etymologiczny: has³o wyró¿nione wersalikami ma postaæ literack¹ i zapisano je w mianowniku liczby pojedynczej, ma w zasadzie postaæ mêsk¹. Nazwiska ¿eñskie maj¹ce swe odpowiedniki
mêskie s¹ cytowane w materiale ród³owym po nazwiskach mêskich, poprzedzono je kwalifikatorem fem. i przytacza siê je, zachowuj¹c porz¹dek chronologicz26 Zob. Materia³y do dziejów ch³opa wielkopolskiego w drugiej po³owie XVIII wieku. Z ksi¹g
grodzkich wyboru dokona³ i wyda³ J. Deresiewicz. T. 2: Województwo gnienieñskie. Wroc³aw
1956, s. 364.
27 Zob. Powiat nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny nakreli³ E. Callier.
Poznañ 1889.
28 Zob. P. Szafran: Osadnictwo historycznej Krajny w XV1XVII1 w. (15111772). Gdañsk
1961.
29 Ibidem, s. 124218.

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

105

ny. Nazwiska ¿eñskie bez powiadczeñ mêskich zosta³y poddane rekonstrukcji
od has³a mêskiego, które dla odró¿nienia umieszczono w nawiasie kwadratowym, np. [KLISZEK] z formy ¿eñskiej Kliszkowa, [OCHOCKI] z formy ¿eñskiej Ochocka.
Zasady rekonstrukcji odnosz¹ siê tak¿e do odtworzenia formy mêskiej
z ¿eñskiej, je¿eli forma ¿eñska jest jedyn¹ w zapisie ród³owym. Zapisy ród³owe w takich wypadkach autorka poprzedza kwalifikatorem [fem.]. Z dalszych
objanieñ dowiadujemy siê, ¿e je¿eli rekonstrukcja formy mêskiej z ¿eñskiej
dopuszcza dwa warianty, to w hale zosta³y podane oba. Autorka uwzglêdnia te¿
odmianki fonetyczne i morfologiczne, które umieszczone zosta³y w tytule has³a
w porz¹dku alfabetycznym i oddzielone przecinkiem, np. ADAM, JADAM. Ponadto ka¿da odmianka zosta³a podana bez cytatów, ale z odsy³aczem do has³a
g³ównego, gdzie zgromadzono cytaty, np. SME£SZ zob. M(I)EUSZ, WRZEÆ
zob. WRZESZCZ. Litery w hale ujête w nawias okr¹g³y wskazuj¹ na mo¿liwoæ podwójnej interpretacji has³a, np. has³o BAR(E)K mo¿na odczytaæ jako
BAREK i BARK. W przypadku w¹tpliwoci co do pisowni dopuszczono mo¿liwoæ umieszczenia w hale dwóch ró¿nych postaci nazwiska, np. BONDA,
BONDA. Nazwiska obcego pochodzenia zapisane zgodnie z polsk¹ fonetyk¹
sprowadzono w miarê mo¿liwoci do postaci s³ownikowej danego jêzyka. Ponadto odnotowano spolszczon¹ postaæ jako has³o z odsy³aczem do formy podstawowej, np. DETMAN zob. DIETMANN, DOBERSZTYN zob. DOBERSTEIN.
Nazwiska polskie zapisane pod wp³ywem fonetyki i grafii niemieckiej sprowadzono w miarê mo¿liwoci do polskiej postaci s³ownikowej. Postaæ zgermanizowan¹ odnotowano natomiast jako has³o z odsy³aczem do formy podstawowej,
np. ZELCZIK zob. ¯ELCZYK. Has³a utworzone na podstawie pojedynczych
powiadczeñ, nieprzejrzystych pod wzglêdem etymologicznym, maj¹ postaæ literaln¹. Dziêki odwo³aniom do tak bogatego materia³u porównawczego praca ma
szczególn¹ wartoæ.
Tak bardzo dok³adne i skrupulatne wyjanienie zasad redakcyjnych S³ownika nazwisk jest niezmiernie cenne, wa¿ne ze wzglêdu na rozbie¿noæ zasad
redakcji w innych pracach, w których wykorzystano ród³a dla wariantywnych
nazw osobowych. Skrupulatne zapisy wariantów nazw osobowych staj¹ siê dziêki wyjanieniom autorki zrozumia³e i s³ownik mo¿e s³u¿yæ najszerszemu gronu
odbiorców. Szczegó³owo wyjaniono najpierw zapis has³a (cztery punkty, siedem podpunktów), zapis materia³u ród³owego wyjaniony w dziesiêciu szczegó³owych punktach (z przyk³adami u³atwiaj¹cymi zrozumienie zasad).
Najobszerniejsz¹ czeæ ca³ej rozprawy (255 stron w czêci 1 oraz 285 stron
w czêci 2) stanowi alfabetyczny s³ownik nazwisk, obejmuj¹cy oko³o 3500 hase³. Opracowany zosta³ bardzo rzetelnie. Nazwy osobowe ukazane zosta³y
w odpowiednich kontekstach, ze wskazaniem miejsca wystêpowania danego nazwiska w tekstach ród³owych, datacji oraz okreleniem bazy charakterystycznej
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dla danej formy (apelatyw, imiê osobowe, nazwa miejscowa, nazwa pochodzenia obcego) i klasyfikacji onomastycznej (nazwisko prymarne, sekundarne, compositum, hybryda nazewnicza). Autorka uwzglêdnia równie¿ formy filiacyjne,
z których szczególnie interesuj¹ce s¹ formy ¿eñskie nacechowane regionalnie.
Warsztat naukowy Lidii Sudakiewicz zas³uguje na ocenê bardzo dobr¹.
Przede wszystkich podziwiaæ nale¿y zgromadzony przez ni¹ bogaty materia³
ród³owy, zarówno drukowany (szeæ pozycji), jak i przede wszystkim rêkopimienny (piêædziesi¹t dwie, czêsto niedostêpne pozycje). Jest to materia³, który
daje podstawy do stwierdzenia, i¿ zawarty zosta³ tu prawie (zawsze nale¿y liczyæ siê z mo¿liwoci¹ odkrycia nowych róde³) ca³y zakres pimiennictwa dotycz¹cego, jak wskazuje autorka, czasu w przedziale miêdzy drug¹ po³ow¹ XVII
w. a drug¹ po³ow¹ XIX w. Materia³ ten jest bardzo starannie uporz¹dkowany,
oznaczony, st¹d ³atwoæ dotarcia podczas studiowania publikacji do interesuj¹cych czytelnika pozycji.
Rozprawa ukazuje nazwiska in statu nascendi. Widaæ wyranie, ¿e ta klasa
nazw osobowych nie jest jeszcze w pe³ni ustabilizowana, na co wskazuj¹ liczne
formy wariantywne, podwójne elementy indentyfikacyjne wystêpuj¹ce w s¹siedztwie imion. Niepewny status form pochodnych od nazw zawodów. Niektóre
nazwiska odmiejscowe pojawiaj¹ siê jeszcze w s¹siedztwie toponimów, od których siê wywodz¹. Funkcjê identyfikacyjn¹ mog¹ pe³niæ same tylko imiona.
Cenne z uwagi na potencjalnego czytelnika s¹ objanienia w czêci wprowadzaj¹cej, w której autorka przypomina podstawowe wiadomoci dotycz¹ce opinii jêzykoznawców na temat znaczenia pojêcia nazwisko, nazwisko historyczne. Na pochwa³ê zas³uguje tak¿e wykorzystanie przez autorkê licznych,
rozrzuconych w ró¿nych miejscach, róde³ dotycz¹cych Ziemi Z³otowskiej.
Warto przypomnieæ, i¿ autorka dotar³a do archiwaliów z³otowskich zgromadzonych w archiwach w Poznaniu i Koszalinie. W archiwach tych korzysta³a
z bogatego zespo³u Akt grodzkich nakielskich, licz¹cych 284 ksiêgi, zawieraj¹cych resignationes, inscriptiones, relationes i decreta, wród których najbogatsze w nazwiska okaza³y siê relationes (101 tomów, czyli prawie jedna trzecia
ca³ego zbioru), a z archiwum w Koszalinie w zbiorze Akt poniemieckich,
w podzespole Akt miasta Z³otowa, nie znalaz³a autorka ca³oci dokumentów
z okresu 17731942, gdy¿ zachowa³y siê przede wszystkim akta z drugiej po³owy XIX w. i póniejsze.
Zdaj¹c sobie sprawê z niejednorodnego sk³adu ludnoci Krajny Z³otowskiej,
nie tylko ze wzglêdu na status spo³eczny (ch³opi, mieszczanie, szlachta), ale
i wyznaniowy, autorka wykorzysta³a materia³y ród³owe dotycz¹ce zarówno
Kocio³a katolickiego, ewangelickiego, jak i nazwy osobowe ¯ydów. Przy czym
zasygnalizowa³a fragmentarycznoæ dokumentacji dotycz¹cej ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego, a zw³aszcza brak najciekawszych dla badañ antropologicznych dokumentów, czyli rejestrów naturalizowanych obywateli. Ten
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zespó³ akt liczy zaledwie dziesiêæ jednostek archiwalnych, g³ównie z drugiej
po³owy XIX w.
Szczególnie cenna jest na pewno ta czêæ dokumentacji, która zosta³a zgromadzona w wyniku kwerendy w terenie. Wród tej czêci róde³ najcenniejsze
s¹ materia³y archiwalne znajduj¹ce siê w archiwach parafialnych kocio³ów pw.
Wniebowziêcia NMP w Z³otowie oraz w. Marii Magdaleny w Zakrzewie. Prócz
archiwalnych ksi¹g metrykalnych dotycz¹cych mieszkañców obu parafii do wykorzystanych róde³ do³¹czone zosta³y tak¿e inne udostêpnione tam autorce materia³y archiwalne.
Autorka przypomina przy okazji, i¿ tylko niewielka czêæ wykorzystanych
przez ni¹ materia³ów zosta³a opracowana i wydana drukiem (jak wspomniano
wczeniej, wykorzystano zaledwie dwa rejestry poborowe).
Imponuj¹co bogaty jest komentarz etymologiczny. Autorka przy ustalaniu
etymologii nazwisk oznacza ród³a, z których korzysta i zajê³o to autorce siedem
stron we Wstêpie pracy! Uwiadamia to bogactwo materia³u i znakomite jego
uporz¹dkowanie. Pomocne s¹ tak¿e wyjanienia dotycz¹ce stosowania skrótów.
Po tak wyczerpuj¹cych komentarzach, wspomagaj¹cych poszukiwania potrzebnych informacji, nastêpuje zasadnicza czêæ publikacji, czyli S³ownik nazwisk. Dziêki znajomoci ró¿nych opracowañ wyjaniaj¹cych pochodzenie nazwisk (i nie tylko nazwisk) ró¿nych autorów, autorka potrafi ³¹czyæ wiele
metodologii. Niektóre formy zostawia bez objanienia, dopuszczaj¹c inne sposoby interpretacji materia³u (od nazwy miejscowej X, choæ mo¿e byæ od nazwy
osobowej Y...). Taka w³anie otwartoæ na ró¿ne metody badania i wyjaniania
materia³u wiadczy o rozumieniu powagi stanowiska naukowego i o otwartoci
badacza na wyniki badañ innych uczonych.
Kontekst, z którego wy³awia autorka ró¿ne formy nazwiska, to nie tylko
materia³ do badania nazwisk Krajniaków. Publikacja (po wydrukowaniu ca³oci)
bêdzie mog³a s³u¿yæ do dalszych badañ i odkrywaæ bogactwo informacji
o konceptualizacji wiata przez dawnych mieszkañców badanego terenu.
W wietle przedstawionego materia³u w ca³ym S³owniku mo¿na uznaæ, ¿e
nazwiska typowo krajeñskie (tak¿e szerzej  pomorskie, bo i w kaszubszczynie
jest prezentowanych sporo form) to nazwiska zakoñczone na -ojc, co s³usznie
interpretuje autorka jako ci¹gniêcie z -owicz, -ewic (z dawnych staropolskich
formacji patronimicznych), które mog³y byæ (bo ju¿ obecnie nie s¹) formami
odojcowskimi. Na Krajnie jeszcze do niedawna takie formacje by³y ¿ywe. Wiadomo, i¿ w okresie miêdzywojennym uczniowie zapisywani do nowo otwartej
szko³y polskiej (wed³ug wspomnieñ Marii Zientary-Malewskiej na temat szko³y
polskiej w Wielkim Buczku) podawali w³anie takie formy. Na pytanie nauczyciela zapisuj¹cego nazwisko przysz³ego ucznia, ten odpowiada³: Klimkoc, Wendoc, Glugloc, Tomasoc. Kiedy podobna struktura nazwiska zwróci³a wreszcie
uwagê zapisuj¹cego, postanowi³ to wyjaniæ z rodzicami. Wtedy w³anie okaza-
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³o siê, i¿ dzieci podawa³y formy patronimiczne od nazwisk: Klimek, Wenda,
G³ugla, Tomas, bêd¹cych urzêdow¹ form¹ nazwiska. Mog³o tak byæ w przypadku nazwisk zapisywanych czêsto (przynajmniej w wypadku ch³opów) przez pisarzy spisuj¹cych dokument. Te zreszt¹ formy nazwisk, tak charakterystyczne
dla terenu pomorskiego, staropolskie, stanowiæ mog¹ materia³ do oddzielnych
badañ s³owotwórczych.
Na pochwa³ê zas³uguje znajomoæ pola interpretacyjnego nazw osobowych
niemieckich! Autorka wykorzysta³a mo¿liwoci interpretacyjne materia³u z dotychczasowych ustaleñ w literaturze przedmiotu. Wiadomo, i¿ Z³otowszczyzna
przez 173 lata w pozostawa³a pod zaborem pruskim, nale¿a³a do pañstwa niemieckiego, st¹d te¿ liczne wp³ywy niemieckie i wyrane ich odbicie w prezentowanym materiale.
S³ownik nazwisk mieszkañców Ziemi Z³otowskiej Lidii Bo¿eny Sudakiewicz
to pozycja niezmiernie potrzebna dla badanego regionu, nie tylko dla badaczy
jêzyka, tak¿e dla przeciêtnego mieszkañca, którego interesuje kultura regionu,
który interesuje siê genealogi¹.
Nale¿a³oby mobilizowaæ autorkê do opracowania i wydania trzeciej czêci S³ownika, w której znalaz³oby siê syntetyczno-teoretyczne opracowanie ca³ego materia³u, który zawiera³by podsumowania, wnioski i stanowi³ mo¿liwoæ
odniesienia w dalszych badaniach dla licznych, m³odych badaczy. Móg³by siê
staæ podstaw¹ do odtworzenia ca³ego zasobu nazw osobowych mieszkañców
Ziemi Z³otowskiej.
Maria Czaplicka-Jedlikowska, Bydgoszcz
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Z problematyki kszta³cenia jêzykowego V. Pod red. El¿biety Awramiuk. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Bia³ystok 2014, ss. 362.

Do r¹k czytelników trafi³ pi¹ty tom cyklu powiêconego kszta³ceniu jêzykowemu. Redaktorka tomu, El¿bieta Awramiuk, umieci³a zgromadzone teksty naukowe w szeciu grupach tematycznych. Pierwszy rozdzia³ zawiera rozwa¿ania
powiêcone kompetencji jêzykowej i komunikacyjnej uczniów i studentów,
w drugim czytelnik znaleæ mo¿e cztery artyku³y powiêcone nauczaniu jêzyka
polskiego jako obcego. Rozdzia³ trzeci wype³ni³y teksty, w których mowa
o pomocach i podrêcznikach szkolnych. Tematyka kszta³cenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdominowa³a rozdzia³ czwarty, za w pi¹tym
znalaz³y siê artyku³y dotycz¹ce warsztatu nauczyciela. Tom zamkniêty zosta³
recenzj¹ ksi¹¿ki Zofii Budrewicz zatytu³owanej Lekcje polskiego krajobrazu.
Miêdzywojenna proza podró¿nicza dla m³odzie¿y.
Zagadnienie korelacji miêdzy wiedz¹ teoretyczn¹ z zakresu pisowni polskiej
a sprawnoci¹ ortograficzn¹ uczniów szko³y podstawowej bada³a Marta Biedrzycka, autorka pierwszego artyku³u. Ten obszar kszta³cenia jêzykowego, poddawany jest badaniom zarówno przez naukowców pocz¹tkuj¹cych, jak i autorytety jêzykoznawstwa wspó³czesnego. Wnioski, które formu³uje autorka,
potwierdzaj¹ tendencjê obserwowan¹ ju¿ od wielu lat. Spadek sprawnoci ortograficznej m³odych Polaków uwarunkowany jest licznymi przyczynami, wród
których, jak wnioskuje autorka tekstu, istotn¹ rolê odgrywaj¹ zaniedbania edukacyjne, w tym brak starañ w kierunku automatyzacji i wiadomego rozstrzygania w¹tpliwoci na podstawie ugruntowanej wiedzy o regu³ach pisowni i interpunkcji.
Artyku³ Danuty Buli dotyczy æwiczeñ o charakterze integruj¹cym ró¿ne
obszary kszta³cenia, zmierzaj¹cych do podniesienia kompetencji komunikacyjnych uczniów, którzy stymulowani poprzez dzia³ania artystyczne, maj¹ mo¿liwoæ swobodnego wypowiadania siê na interesuj¹ce ich tematy. Jêzykowe zdolnoci chwalenia i krytyki, któr¹ to umiejêtnoci¹ dysponuj¹ ju¿ dzieci w wieku
przedszkolnym, w szkole powinny byæ doskonalone tak w zakresie leksyki, frazeologii, jak równie¿ dyscypliny formalnej. Autorka podnosi kwestiê nabywania
kompetencji tekstotwórczych uczniów szko³y podstawowej w szerokim kontekcie edukacyjnym, w tym tak¿e kontaktu rodziców ze szko³¹.
Komplementarnoæ edukacji polonistycznej jest t³em dla rozwa¿añ na temat
nabywania umiejêtnoci wiadomego i skutecznego komunikowania siê. Joanna
Gawe³ i Agnieszka Kania prezentuj¹ praktyczne wskazówki, daj¹ce mo¿liwoæ
po³¹czenia treci kszta³cenia III i IV etapu edukacyjnego. W uwagach koñcowych autorki stawiaj¹ niezwykle istotne pytanie dotycz¹ce roz³o¿enia akcentów
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w edukacji polonistycznej. Nale¿y rozwa¿yæ, czy istotniejsze jest poznawanie
kolejnego tekstu kultury, czy nabywanie umiejêtnoci komunikacyjnych.
Tematowi umiejêtnoci tekstotwórczych uczniów gimnazjum polskiego na
Litwie powiêcony jest artyku³ Anny Kietliñskiej, za Anna Zagajewska rozwa¿a te same umiejêtnoci w grupie studentów. Oba artyku³y maj¹ walory kszta³c¹ce i warte s¹ polecenia studentom specjalnoci nauczycielskiej.
W zakresie kszta³cenia jêzykowego coraz czêciej uwaga metodyków bywa
kierowana na zagadnienia nauczania jêzyka polskiego jako obcego. Edukacja
obcokrajowców umocowana byæ winna w kulturze polskiej, ale te¿ przybli¿aæ
system gramatyki naszego jêzyka. Ma³gorzata Gêbka-Wolak i Aleksandra Walkiewicz rozwa¿aj¹ problem koniecznych uproszczeñ w opisie jêzyka, co warunkowane jest zró¿nicowanym poziomem wiedzy jêzykoznawczej i ogólnej osób
ucz¹cych siê jêzyka polskiego. Gramatyka prezentowana dla celów dydaktycznych nie musi spe³niaæ kryteriów metodologicznych, powinna natomiast byæ
elementem wspieraj¹cym nabywanie umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem.
Autorki przywo³uj¹ nieporozumienia w zakresie u¿ycia zaimków przez osoby
francuskojêzyczne ucz¹ce siê polskiego. Ró¿nice terminologiczne w opisie obu
jêzyków bynajmniej nie u³atwiaj¹ kszta³cenia w zakresie u¿ycia d³ugich i krótkich form polskich zaimków. Ten artyku³ wydaje siê szczególnie godny polecenia osobom zajmuj¹cym siê nauczaniem, bowiem czystoæ metodologiczna
i precyzja terminologiczna nie jest warunkiem koniecznym skutecznego nauczania. Autorki podkrelaj¹ potrzebê uzupe³nienia istniej¹cych opracowañ o nowe
pozycje, odpowiadaj¹ce wyzwaniom wspó³czesnej dydaktyki kszta³cenia jêzykowego.
Agnieszka Mielcarek i Bogdan Walczak poszukuj¹ odpowiedzi na pytanie,
jakie zmienne powoduj¹, ¿e obcokrajowcy rozpoczynaj¹cy kurs nauczania jêzyka polskiego jako obcego osi¹gaj¹ zró¿nicowane wyniki. Prezentowane opracowanie szczegó³owo przedstawia postêpy w nauce omiorga studentów z ró¿nych
stron wiata, którzy pod kierunkiem dowiadczonych nauczycieli przygotowuj¹
siê do studiów w Polsce.
W kolejnym artykule autorka, Ma³gorzata Rzeszutko-Iwan, podejmuje zagadnienie wyboru, przed którym staje nauczyciel jêzyka polskiego jako obcego,
przygotowuj¹c zadania dla swoich uczniów. Lektor nieustannie zmuszany jest
do dokonywania wyboru rodków jêzykowych z ca³ej puli ogólnodostêpnych
form wpisanych we wzorcow¹ lub u¿ytkow¹ odmianê polszczyzny. Z ca³¹ pewnoci¹ jest to tak¿e problem polonistyki szkolnej. Zdaniem autorki, na uwagê
zas³uguje tylko to, co mo¿e byæ przypisane do polszczyzny wysokiej, wysublimowanej i wyrafinowanej.
Ostatni z zamieszczonych w rozdziale drugim artyku³ów omawia problem
integracji wewn¹trzprzedmiotowej jako ogólnej zasady w nauczania jêzyka polskiego jako obcego. £¹czenie æwiczeñ leksykalnych z innymi dzia³ami nauki
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o jêzyku okaza³o siê skuteczne w odniesieniu do grupy dzieci przebywaj¹cych
w bia³ostockim orodku dla uchodców. Przyk³ady konkretnych rozwi¹zañ metodycznych s¹ niew¹tpliwym walorem tej czêci publikacji ksi¹¿kowej.
Trzy kolejne teksty odnosz¹ siê do pomocy dydaktycznych i s¹ treciowo
doæ zró¿nicowane. El¿bieta Awramiuk przedstawi³a swoje pogl¹dy na temat
metodyki korzystania ze s³owników ortograficznych, zarówno tych tradycyjnych
(wydrukowanych na papierze), jak równie¿ elektronicznych dostêpnych online.
Piotr O³owiak przedstawi³ analizê podrêczników akademickich pod k¹tem pragmatycznego kontekstu komunikacji naukowej. Aleksandra Zok-Smo³a omówi³a
sposoby funkcjonowania zagadnieñ zwi¹zanych z przyimkiem w podrêcznikach
szkolnych. Wnioski okazuj¹ siê zaskakuj¹ce, bowiem autorka twierdzi, ¿e
wspó³czesne podrêczniki nie prowokuj¹ uczniów do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na podstawie przywo³anych przyk³adów jêzykowych, lecz dominuje w nich wiedza ukazana w sposób encyklopedyczny.
Rozdzia³ kolejny zawiera artyku³y powiêcone kszta³ceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Lektura tych tekstów powinna byæ zalecana
studentom specjalnoci nauczycielskiej i to nie tylko polonistom. Dysleksja jest
jedn¹ z przyczyn niepowodzeñ szkolnych i choæ stosunkowo wiele ju¿ o niej
wiadomo, to przecie¿ powstaj¹ ci¹gle nowe opracowania naukowe na ten temat.
Autorki pierwszego artyku³u, Magdalena Kochañska i Gra¿yna Krasowicz-Kupis, wprowadzaj¹ czytelnika w zagadnienia specyficznych zaburzeñ jêzykowych
(SLI) obserwowanych u ma³ych dzieci i pewnych koreluj¹cych z nimi czynników odpowiedzialnych za ogólne problemy w nauce i specjalnie dysleksjê, której powiêcaj¹ wiele uwagi. W nawi¹zaniu do badañ prowadzonych przez zespó³
pod kierunkiem Magdaleny Smoczyñskiej w aspekcie wspó³wystêpowania dysleksji i SLI autorki artyku³u prezentuj¹ implikacje dla edukacji, akcentuj¹c
w sposób specjalny wybór strategii komunikacyjnych, którymi pos³uguj¹ siê
nauczyciele w codziennej komunikacji z dzieæmi.
Przygotowaniu nauczycieli do pracy z uczniami z dysleksj¹ oraz materia³om
dydaktycznym wykorzystywanym we wczesnym etapie nauki czytania i pisania
powiêcony jest artyku³ Zofii Pomirskiej. Natomiast Joanna Kamykowska
i Marcin Szczerbiñski pisz¹ o dowiadczeniach wykorzystania komputerowych
gier edukacyjnych w nauce dzieci z trudnociami w czytaniu.
Ostatni z rozdzia³ów, dotycz¹cy warsztatu nauczyciela, zawiera cztery artyku³y o stosunkowo zró¿nicowanej tematyce. Ma³gorzata Gêbka-Wolak i Andrzej
Moroz podnosz¹ problem opisu sk³adniowego stosowanego w dydaktyce akademickiej, dostrzegaj¹c rozdwiêk miêdzy czystoci¹ metodologiczn¹ sk³adni
strukturalnej a potrzebami dydaktyki szkolnej. Wnioskuj¹ o s³usznoci uproszczeñ opisu struktury sk³adniowej ze wzglêdu na potrzeby glottodydaktyki i edukacji powszechnej w ogóle.
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Postulat stosowania metody symultanicznej w kszta³ceniu jêzykowym
przedstawia Ma³gorzata Fr¹ckiewicz, która odwo³uje siê do teorii inteligencji
wielorakiej. Natomiast o kszta³ceniu umiejêtnoci tekstotwórczych w powi¹zaniu z edukacj¹ kulturow¹ w gimnazjum pisze Agnieszka Kulig. Wykorzystaniu
wiedzy jêzykoznawczej i jednoczesnemu przybli¿eniu wiedzy o egzotycznej kulturze japoñskiej podczas tworzenia haiku powiêcony jest artyku³ Joanny Szerszunowicz. Sprawnoæ w zakresie operowania s³owem podnoszona jest, zdaniem
autorki, w trakcie kreatywnych dzia³añ jêzykowych. Trudno odmówiæ s³usznoci
tak sformu³owanym wnioskom koñcowym.
Szczegó³owe sprawozdanie z zawartoci tomu s³u¿y potwierdzeniu wartoci
i przydatnoci recenzowanej publikacji. Edukacja w zakresie jêzyka ojczystego
i jêzyka polskiego nauczanego jako obcego podlega ci¹g³emu doskonaleniu.
Wymiana dowiadczeñ, dzielenie siê wynikami badañ i formu³owanie postulatów metodycznych stanowi¹ elementy konieczne w rzeczowej dyskusji o kszta³cie
polskiej edukacji jêzykowej. Tom pi¹ty cyklu zatytu³owanego Z problematyki
kszta³cenia jêzykowego mo¿na poleciæ naukowcom zainteresowanym t¹ problematyk¹, jak równie¿ nauczycielom i studentom specjalnoci nauczycielskiej.
Renata Makarewicz, Olsztyn
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Recenzenci:
ZOFIA ABRAMOWICZ (Uniwersytet w Bia³ymstoku), MIROS£AW BAÑKO (Uniwersytet
Warszawski), VALENTINA KULPINA (Pañstwowy Uniwersytet Moskiewski
im. M.V. £omonosowa w Moskwie), HALINA KUREK (Uniwersytet Jagielloñski
w Krakowie), IZA MATUSIAK-KEMPA (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie),
ALINA NARUSZEWICZ-DUCHLIÑSKA (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie),
TERESA PLUSKOTA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA (Instytut Slawistyki PAN), URSZULA SOKÓLSKA
(Uniwersytet w Bia³ymstoku), WANDA SZULOWSKA (Instytut Slawistyki PAN),
MA£GORZATA WIÊCICKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
MARIA WOJTAK (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie),
EWA WOLNICZ-PAW£OWSKA (Uniwersytet Warszawski),
WALDEMAR ¯ARSKI (Uniwersytet Wroc³awski)
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Zasady etyczne
Redakcja kwartalnika Prace Jêzykoznawcze wprowadza zasady, których celem
jest przeciwdzia³anie przejawom nierzetelnoci naukowej, a w szczególnoci: zaporê
ghostwriting i zaporê guest authorship.
Zjawisko ghostwriting zachodzi wówczas, gdy kto, kto wniós³ istotny wk³ad
w powstanie pracy nie zosta³ wymieniony jako jej wspó³autor, bez podania jego roli
w podziêkowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship ma miejsce wówczas, gdy udzia³ autora jest znikomy lub
w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest on autorem/wspó³autorem publikacji.
W ramach zapory ghostwriting redakcja wymaga od autorów publikacji podania ich
afiliacji i kontrybucji, czyli ujawnienia, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod itp.,
wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym g³ówn¹ odpowiedzialnoæ
za rzetelnoæ informacji ponosi autor zg³aszaj¹cy manuskrypt do druku.
W ramach zapory guest authorship Redakcja wymaga w przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów tekstu z³o¿onego do Prac Jêzykoznawczych podania procentowego
wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
Oba te zjawiska s¹ przejawem nierzetelnoci naukowej, st¹d wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej (np. przepisywanie fragmentów innych prac bez podania
przypisów) bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
W zwi¹zku z zapobieganiem tego typu zjawiskom prosimy Autorów o owiadczenie, i¿ praca jest oryginalnym wynikiem ich badañ.
Procedura recenzowania
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w czasopimie
stosuje siê nastêpuj¹ce zasady recenzowania publikacji naukowych:
1. Wszystkie prace z³o¿one do publikacji w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze s¹
recenzowane.
2. Do oceny ka¿dej publikacji powo³uje siê co najmniej dwóch niezale¿nych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
3. Recenzentami s¹ zawsze samodzielni pracownicy nauki o du¿ym dorobku naukowym i wiedzy. Recenzentem publikacji nie mo¿e byæ osoba pozostaj¹ca w relacjach
osobistych lub podleg³oci zawodowej z autorem publikacji.
4. Autorzy publikacji i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoci (double-blind review
proces). W pozosta³ych przypadkach recenzent podpisuje deklaracjê o niewystêpowaniu
konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje siê zachodz¹ce miêdzy recenzentem a autorem bezporednie relacje osobiste (w szczególnoci pokrewieñstwo do
drugiego stopnia, zwi¹zek ma³¿eñski), relacje podleg³oci zawodowej lub bezporedni¹
wspó³pracê naukow¹ w ci¹gu ostatnich dwóch lat poprzedzaj¹cych rok przygotowania
recenzji.
5. Recenzja ma formê pisemn¹ i koñczy siê jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artyku³u do publikacji lub jego odrzucenia.
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6. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ artyku³ do publikacji bez uwag, Autorowi przekazuje siê tylko recenzjê dotycz¹c¹ tego artyku³u.
7. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia
poprawek (podaj¹ uwagi i wnioski sugeruj¹ce poprawienie tekstu), Autor otrzymuje z³o¿ony do publikacji tekst pracy i recenzjê. Autor ma obowi¹zek poprawienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów i ponownego przes³ania go do publikacji w wersji papierowej i elektronicznej lub mo¿e zrezygnowaæ z jego publikowania.
8. Nazwiska wszystkich recenzentów Prac Jêzykoznawczych s¹ publikowane jako
lista recenzentów na stronie internetowej i w wersji drukowanej czasopisma. W celu
zachowania anonimowoci nie ujawnia siê, kto recenzowa³ dany numer czasopisma lub
poszczególne publikacje.
9. Kryterium zakwalifikowania publikacji do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, zastosowanie siê do wskazañ w nich zawartych (jeli takie wyst¹pi³y) i
zgodnoæ zg³aszanego tekstu z profilem czasopisma.
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopimie Prace Jêzykoznawcze
1. Do druku w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze przyjmowane s¹ materia³y nigdzie dot¹d niepublikowane. Wszystkie artyku³y zamieszczane w kwartalniku s¹ recenzowane.
2. Kwartalnik Prace Jêzykoznawcze publikuje materia³y w jêzyku polskim, innych
jêzykach s³owiañskich lub w jêzykach kongresowych: angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski.
3. Do druku przyjmowane s¹: artyku³y, recenzje, omówienia, sprawozdania i archiwalia. Maksymalna objêtoæ artyku³u wynosi 20 stron, recenzji, omówienia, sprawozdania  8 stron.
4. Przy ka¿dym tekcie nale¿y podaæ nazwisko autora, adres mailowy oraz afiliacjê
tekstu. W przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów publikacji z³o¿onej do Prac
Jêzykoznawczych autorzy maj¹ obowi¹zek podania procentowego wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
5. Do druku przyjmowane s¹ prace napisane w programie Word. Tekst nale¿y z³o¿yæ
na noniku multimedialnym i przes³aæ poczt¹ jego wydruk w 1 egzemplarzu.
6. Jedna strona tekstu powinna zawieraæ 30 wersów po 60 znaków, ³¹cznie z odstêpami miêdzywyrazowymi. Dotyczy to równie¿ przypisów, cytatów i bibliografii (format
A4, czcionka: Times New Roman, wielkoæ czcionek 12, odstêpy miêdzy wierszami 1,5,
akapit 10). Marginesy powinny mieæ wymiary: górny 25 mm, dolny 35 mm, lewy 35 mm,
prawy 35. Do tekstu nale¿y wprowadziæ kursywê i pogrubienia. Nie nale¿y stosowaæ
podkreleñ i pisaæ tekstu wielkimi literami.
7. Przypisy nale¿y zamieszczaæ na ka¿dej stronie pod tekstem g³ównym. Powinny
byæ numerowane. Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnêtrzne) umieszczane w tekcie,
powinny zawieraæ nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronê, np.: (Skubalanka
1988: 11). W przypadku stosowania przypisów bibliograficznych na koñcu artyku³u nale¿y zamieciæ literaturê w uk³adzie:
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 dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ pracy,
miejsce wydania, strony;
 dla artyku³ów: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ artyku³u,
nazwa czasopisma, numer, rok, zeszyt, strony lub je¿eli artyku³ mieci siê w pracy zbiorowej  jej tytu³, nazwisko redaktora, miejsce wydania i strony.
Tabele powinny byæ napisane na oddzielnych kartkach za³amanych do formatu A4,
napisane w uk³adzie podobnym do drukarskiego.
Mapy i rysunki powinny byæ wykonane w skali 1:1, technik¹ komputerow¹ lub
czarnym tuszem o jednakowej gruboci kresek oraz jednakowej wielkoci napisów na
bia³ej kalce technicznej.
8. Do ka¿dego artyku³u nale¿y do³¹czyæ: t³umaczenie tytu³u na jêzyk angielski,
abstrakt tekstu, s³owa kluczowe oraz streszczenie w jêzyku polskim i angielskim. Streszczenie o objêtoci do 0,5 strony powinno zawieraæ przedmiot, metody i wyniki badañ.
Abstrakt, inaczej zarys treci, powinien okrelaæ, czego praca dotyczy, jaki jest jej cel.
S³owa kluczowe  do 5 wyrazów  powinny okrelaæ zawartoæ tekstu.
Teksty, które nie spe³niaj¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ przyjmowane do
druku.

