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Ïðîôåñîð, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Äìèòðî Áó÷êî
(8 XI 1937  11 II 2014 )

11 ëþòîãî â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü Äìèòðî Áó÷êî, âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé
ìîâîçíàâåöü, çíàíèé ó ñëîâÿíñüêîìó ñâ³ò³ îíîìàñò, íàòõíåííèé äîñë³äíèê
òà îðãàí³çàòîð îíîìàñòè÷íèõ ñòóä³é â Óêðà¿í³, íåïåðåâåðøåíèé äèäàêòèê
³ â÷èòåëü, âåëèêèé ïàòð³îò ð³äíî¿ çåìë³.
14 ëþòîãî ðîäèíà, äðóç³, êîëåãè ïîïðîùàëèñÿ ç Ïàíîì Ïðîôåñîðîì íà
îäíîìó ³ç öâèíòàð³â ×åðí³âö³â, ì³ñòà, ç ÿêèì ïîâÿçàí³ ìàéæå òðèäöÿòü
ðîê³â éîãî æèòòÿ, ó ÿêîìó â³í çóñòð³â ñâîþ äîëþ  Ãàííó Áó÷êî (äî çàì³ææÿ
Ëîïóøàíñüêó), ñüîãîäí³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî îíîìàñòà, âèêëàäà÷à ç 50-ë³òí³ì
ïåäàãîã³÷íèì ñòàæåì; ì³ñòà, äå íàðîäèëèñÿ ¿õí³ ñèíè Íåñòîð ³ Ðîñòèñëàâ,
äå íàïèñàíî ÷èìàëî ïðàöü, çîêðåìà é îáèäâ³ äèñåðòàö³¿; ì³ñòà, ó ÿêîìó
òèñÿ÷³ ëþäåé ãîðäÿòüñÿ òèì, ùî âîíè ó÷í³ ïðîôåñîðà Áó÷êà.
Äìèòðî Áó÷êî íàðîäèâñÿ 8 ëèñòîïàäà 1937 ð. â ñ. Çàê³ïö³ (´ì³íà Íîâà
Ãðåáëÿ) Ëþáà÷³âñüêîãî ïîâ³òó (òåïåð Ï³äêàðïàòñüêîãî âîºâîäñòâà, Ïîëüùà).
Âîñåíè 1945 ð. ðîäèíó áàòüê³â ðàçîì ³ç òèñÿ÷àìè ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí
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äåïîðòóâàëè â Óêðà¿íó. Ï³ñëÿ òðèâàëèõ ïîíåâ³ðÿíü ïî òîâàðíèõ âàãîíàõ
14 æîâòíÿ ïåðåñåëåíö³â âèâàíòàæèëè â ñ. Îçåðíà Çáîð³âñüêîãî ðàéîíó
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ é íàêàçàëè øóêàòè ñîá³ æèòëî â çðóéíîâàíèõ
â³éíîþ íàâêîëèøí³õ ñåëàõ. Ðîäèíà Áó÷ê³â ó ê³íö³ æîâòíÿ çíàéøëà
ïðèõèñòîê ó ì³ñòå÷êó Êîçë³â (íèí³ ñìò. Êîç³âñüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³). Òóò 1945 ð. âîñüìèð³÷íèé Äìèòðî ï³øîâ äî ñåðåäíüî¿ øêîëè,
äåñÿòèé êëàñ ÿêî¿ çàê³í÷èâ 1955 ð. Ç 1955 äî 1960 ð. íàâ÷àâñÿ íà
ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, íà ñòàðøèõ êóðñàõ
ïî÷àâ ö³êàâèòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ, ´ðóíòîâíî âèâ÷àâ áîëãàðñüêó ìîâó,
ïðîáóâàâ ïåðåêëàäàòè óêðà¿íñüêîþ òâîðè áîëãàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Ïî
çàêií÷åííi óí³âåðñèòåòó ïðàöþâàâ ó â³ää³ë³ ìîâîçíàâñòâà ²íñòèòóòó
ñóñï³ëüíèõ íàóê ÀÍ Óêðà¿íè ó Ëüâîâ³ (íèí³ ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ìåí³
². Êðèïÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè), êåð³âíèêîì â³ää³ëó ìîâîçíàâñòâà â ÿêîìó
òîä³ áóëà ïðîô. Ëóê³ÿ Ãóìåöüêà. Âëàñíå ï³ä ¿¿ êåð³âíèöòâîì ïî÷àâ âèâ÷àòè
³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà óêðà¿íñüêó òîïîí³ì³þ  íàçâè íàñåëåíèõ
ïóíêò³â. Îíîìàñòèêà ³ ñòàíå â ìàéáóòíüîìó îñíîâíèì îáºêòîì éîãî
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
1966 ð. ïîñ³â ì³ñöå âèêëàäà÷à â ×åðí³âåöüêîìó óí³âåðñèòåò³, äå
ïðîéøîâ øëÿõ â³ä àñèñòåíòà äî äîêòîðà íàóê, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ç âåðåñíÿ 1969 ïî âåðåñåíü 1972 ð. íàâ÷àâñÿ
â àñï³ðàíòóð³ ïðè êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ï³ä
êåð³âíèöòâîì ïðîô. ²âàíà Êîâàëèêà. Ïî çàâåðøåíí³ àñï³ðàíòóðè, 1972 ð.,
çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ Óêðà¿íñüê³ òîïîí³ìè íà -³âö³, -èíö³
â Õ²VÕÕ ñò. 1990 ð. âèéøëà äðóêîì ìîíîãðàô³ÿ Äìèòðà Áó÷êà
Ïîõîäæåííÿ íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Ïîêóòòÿ, ó ÿê³é ïðîñòåæåíî ðîçâèòîê
íàçâ ïîñåëåíü ö³º¿ ³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ç Õ²² ñò. äî
íàøèõ äí³â, âèçíà÷åíî ïîõîäæåííÿ áëèçüêî òèñÿ÷³ íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
1992 ð. çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ Îéêîí³ì³ÿ Ïîêóòòÿ. Ó âåðåñí³
1993 ð. î÷îëèâ êàôåäðó óêðà¿íñüêîãî òà çàãàëüíîãî ìîâîçíàâñòâà
Òåðíîï³ëüñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Îäíî÷àñíî ó 19982003 ðð.
 ïðîôåñîð íàäçâè÷àéíèé ó Ëþáë³íñüêîìó êàòîëèöüêîìó óí³âåðñèòåò³,
êåð³âíèê êàôåäðè ñëîâÿíñüêèõ ìîâ, óïðîäîâæ öüîãî æ ïåð³îäó ÷èòàâ
ëåêö³¿ é ó Ëþáë³íñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Ì. Êþð³-Ñêëoäîâñüêî¿. Òàì ï³ä
éîãî êåð³âíèöòâîì çàõèñòèëè ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè ïîíàä 20 ñòóäåíò³â,
âèñòóïàâ Ïàí Ïðîôåñîð îïîíåíòîì äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é Ã. Íóöêîâñüêî¿,
Ò. Êîëîäèíñüêî¿, Ä. Íîâàöüêî¿.
Â³ä 1998 ð. Äìèòðî Áó÷êî  ïðîôåñîð êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ïðîôåñîð Áó÷êî çàëèøèâ ïî ñîá³ âàãîìèé íàóêîâèé äîðîáîê: á³ëüøå
150 íàóêîâèõ ïðàöü ³ç òîïîí³ì³êè Óêðà¿íè, ëåêñèêîãðàô³¿, ³ñòîð³¿ ìîâîçíàâñòâà. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïðèñâÿ÷åí³o îéêîí³ì³ö³, âèâ÷åííþ ïîõîäæåííÿ òà
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ðîçâèòêó íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè ÿê ó ñèíõðîí³÷íîìó, òàê ³ â ä³àõðîí³÷íîìó àñïåêòàõ (ìîíîãðàô³ÿ Ïîõîäæåííÿ íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
Ïîêóòòÿ (1990), ñòàòò³ Òîïîí³ìè íà -³âö³, -èíö³ òà ³ñòîð³ÿ çàñåëåííÿ
Óêðà¿íè (1979); Àðåàëè óêðà¿íñüêèõ òîïîí³ì³â íà -³âö³, -èíö³ â XIVÕÕ ñò.
(1980); Çàñàäè óêëàäàííÿ îíîìàñòè÷íîãî àòëàñó Óêðà¿íè; Ê³ëüêà óâàã ïðî
ïðèíöèïè íîì³íàö³¿ â îéêîí³ì³¿ Óêðà¿íè (1997); Ï³ñëÿâîºííå âïîðÿäêóâàííÿ
íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ³ éîãî âïëèâ íà îéêîí³ì³éíó ñèñòåìó Óêðà¿íè (1998);
Êëàñèô³êàö³ÿ îéêîí³ì³â Óêðà¿íè (ñëîâîòâ³ðíî-ìîòèâàö³éíèé àñïåêò)
(2001); Ðåã³îíàë³çìè â îéêîí³ì³¿ Óêðà¿íè (2003); Â³äïàòðîí³ìí³ îéêîí³ìè
Óêðà¿íè íà -èíö³ (2005); Îéêîí³ìè Óêðà¿íè íà -èöÿ (2007); Îñíîâí³
ïðèíöèïè ³ ñïîñîáè íîì³íàö³¿ ïîñåëåíü ó Ãàëèöüê³é çåìë³ (2009);
Îñîáëèâîñò³ íîì³íàö³¿ ïîñåëåíü íà íîâîçàñåëåí³é òåðèòîð³¿ (2011)); ³íøèì
ðîçðÿäàì âëàñíèõ íàçâ (Îðîí³ìè Áîéê³âùèíè: ìîòèâàö³éíà ³ ñëîâîòâ³ðíà
õàðàêòåðèñòèêà (1999, ó ñï³âàâòîðñòâ³), Îñíîâí³ ïðèíöèïè (êðèòåð³¿)
òâîðåííÿ óêðà¿íñüêèõ åðãîí³ì³â (2011)), òåîðåòè÷íèì òà ëåêñèêîãðàô³÷íèì
ïðîáëåìàì îíîìàñòèêè (Àïåëÿòèâíà ³ ïðîïð³àëüíà íîì³íàö³¿ (2005);
²íâåðñ³éíèé ñëîâíèê îéêîí³ì³â Óêðà¿íè (2001); Ñï³ëüíå òà â³äì³ííå
ó ïðèíöèïàõ íîì³íàö³¿ ïîñåëåíü ³ ì³êðîîáºêò³â (2014); Îí³ì³çàö³ÿ
³ òðàíñîí³ì³çàö³ÿ â îéêîí³ì³¿ (2014)); ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (Ìàëîâ³äîì³
ñòîð³íêè ç ðóêîïèñíî¿ ñïàäùèíè Î. Ïàâëîâñüêîãî (1962), Ñëîâàðü
ìàëîðîññ³éñüêîãî íàðå÷³ÿ Î. Ïàâëîâñüêîãî (1972); ²âàí Âåðõðàòñüêèé
 ô³ëîëîã ³ ïðèðîäîçíàâåöü (1996); Ëèñòóâàííÿ ²âàíà Ôðàíêà
ç ºâðîïåéñüêèìè â÷åíèìè (1998)) òîùî. Äìèòðî Áó÷êî  àâòîð ïåðøîãî
â Óêðà¿í³ Ñëîâíèêà óêðà¿íñüêî¿ îíîìàñòè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿ (2012,
ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Í.Òêà÷îâîþ).
Âàæëèâîþ öàðèíîþ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñîðà Áó÷êà áóëà ó÷àñòü
ó ðåäàêö³éíèõ ðàäàõ ê³ëüêîõ óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ ÷àñîïèñ³â (Prace
Jêzykoznawcze, Â³ñíèê Ïðèêàðïàòñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà ³í.), ðåäàãóâàííÿ çá³ðíèê³â ïðàöü, çîêðåìà ìàòåð³àë³â êîíôåðåíö³é (íàïð. Z badañ nad
polsko-ukraiñskimi pow¹zaniami jêzykowymi (Lublin, 2003)), à òàêîæ ðîáîòà
ç 1998 ð. ÿê â³äïîâ³äàëüíîãî ðåäàêòîðà Íàóêîâèõ çàïèñîê ÒÍÏÓ. Ñåð³ÿ:
Ìîâîçíàâñòâî.
Óïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ïàí Ïðîôåñîð ÷èìàëî ñèë, ÷àñó òà åíåðã³¿
â³ääàâàâ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ òà ïîçà ¿¿ ìåæàìè, áóâ
àêòèâíèì ó÷àñíèêîì íàóêîâèõ òîâàðèñòâ é îðãàí³çàö³é: 19851995 ðð.
 ÷ëåí àâòîðñüêîãî ì³æíàðîäíîãî êîëåêòèâó ç óêëàäàííÿ Ñëîâÿíñüêîãî
îíîìàñòè÷íîãî àòëàñó; ç 2001 ð.  ÷ëåí Êîì³ñ³¿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ
êóëüòóðíèõ çâÿçê³â ïðè Ïîëüñüê³é ÀÍ, ç 2007 p.  ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿
îíîìàñòè÷íî¿ êîì³ñ³¿, ç 2010 p.  ÷ëåí Îíîìàñòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ Ì³æíàðîäíîãî
êîì³òåòó ñëàâ³ñò³â. Êîæíà ³ç âñåóêðà¿íñüêèõ îíîìàñòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, ùî
óïðîäîâæ îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü â³äáóâàþòüñÿ ùîäâà ðîêè, áóëà ïðîâåäåíà çà
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àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïðîôåñîðà Áó÷êà. Âiäîìèé ïîëüñüêèé ìîâîçíàâåöü Ìiõàë
Ëåñ³â ³ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóº, ùî äâà ëþáë³íñüê³ óí³âåðñèòåòè (UMCS i KUL)
ñüîãîäí³ âèñîêèì ð³âíåì óêðà¿í³ñòèêè íà ¿õí³õ òåðåíàõ çàâäÿ÷óþòü òàêîæ
³ ñàìîâ³ääàí³é íàóêîâ³é, âèäàâíè÷³é òà äèäàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ Ïàíà
Ïðîôåñîðà. Ï³ä êåð³âíèöòâîì Äìèòðà Áó÷êà â Òåðíîïîë³ ïðè êàôåäð³
óêðà¿íñüêîãî ³ çàãàëüíîãî ìîâîçíàâñòâà áóâ ñòâîðåíèé Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé
îíîìàñòè÷íèé öåíòð, ÷ëåíè ÿêîãî ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè íàä óêëàäàííÿì Ñëîâíèêà óêðà¿íñüêèõ ïð³çâèù Êàðïàò ³ Ïðèêàðïàòòÿ, àêòèâíî
âèâ÷àþòü óêðà¿íñüêó òîïîí³ì³þ, àíòðîïîí³ì³þ, åðãîí³ì³þ, óðáàíîí³ì³þ òà ³í.
Íåîö³íåííèé âíåñîê ïðîôåñîðà Áó÷êà â îðãàí³çàö³þ òà ðîçãîðòàííÿ
îíîìàñòè÷íèõ ñòóä³é â Óêðà¿í³ òà ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Ïîíàä 20 êàíäèäàòñüêèõ
äîñë³äæåíü ó ð³çíèõ öàðèíàõ îíîìàñòèêè íàïèñàíî ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì,
¿õ àâòîðè ïðàöþþòü ñüîãîäí³ âèêëàäà÷àìè â ð³çíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ Óêðà¿íè  Òåðíîïîëÿ, Ëüâîâà, ×åðí³âö³â, Äðîãîáè÷à, Õìåëüíèöüêîãî. Â³í áóâ íàóêîâèì êîíñóëüòàíòîì òðüîõ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é,
íàïèñàâ ïîíàä 50 â³äãóê³â íà àâòîðåôåðàòè êàíäèäàòñüêèõ ³ äîêòîðñüêèõ
äèñåðòàö³é, îïîíóâàâ ïîíàä 20 äèñåðòàö³é. Óêðà¿íñüêå ìîâîçíàâñòâî
âòðàòèëî íå ëèøå âèäàòíîãî, ä³ÿëüíîãî, ïðàöüîâèòîãî ïðîôåñîðà, àâòîðà
áàãàòüîõ âàðò³ñíèõ äîñë³äæåíü, ÿêèé óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ â³ääàíî òà
ïë³äíî ïðàöþâàâ ó öàðèí³ îíîìàñòèêè é íàóêîâèé äîðîáîê ÿêîãî  öå
âàãîì³ öåãëèíè â ì³öíîìó ï³äìóð³âêó íàóêè ïðî âëàñí³ íàçâè ÿê â óêðà¿íñüê³é
ë³íãâ³ñòèö³, òàê ³ â ìîâîçíàâñòâ³ ³íøèõ ñëîâÿíñüêèõ íàðîä³â, à é óâàæíîãî,
âèõîâàòåëÿ íàóêîâèõ êàäð³â, ùî âèõîâàâ ³ çàëèøèâ ïî ñîá³ ö³ëó ïëåÿäó
óêðà¿íñüêèõ îíîìàñò³â, äàâ ïóò³âêó â æèòòÿ áàãàòüîì íàóêîâöÿì, ðîçáóäóâàâ
×åðí³âåöüêó ³ çàñíóâàâ Òåðíîï³ëüñüêó îíîìàñòè÷í³ øêîëè.
Ç 1996 ð. ïðîôåñîð Áó÷êî  ÷ëåí ñïåö³àë³çîâàíèõ â÷åíèõ ðàä
Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà
³ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ². Ôðàíêà ç ïðèñóäæåííÿ
íàóêîâèõ ñòóïåí³â êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê òà äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê ç³ ñïåö³àëüíîñò³ óêðà¿íñüêà ìîâà, óïðîäîâæ 19962001 ðð.
 çàñòóïíèê ãîëîâè ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà ç ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê ç³ ñïåö³àëüíîñò³
óêðà¿íñüêà ìîâà òà ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè; 19982003 ðð.
 ÷ëåí ñïåö³àë³çîâàíî¿ ðàäè ³ç çàõèñòó äîêòîðñüêèõ (ãàá³ë³òàö³éíèõ) ðîá³ò
ç ãóìàí³òàðíèõ íàóê ó Ëþáë³íñüêîìó êàòîëèöüêîìó óí³âåðñèòåò³.
Ïðîôåñîð Áó÷êî  ó÷àñíèê áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñ³â, íàóêîâèõ
êîíôåðåíö³é òà ç¿çä³â, çîêðåìà: Õ²²² ³ ÕÕ² êîíãðåñ³â îíîìàñò³â (Êðàê³â,
Óïñàëà), ²Õ ç¿çäó ñëàâ³ñò³â (Êè¿â, 1983), ², ²², ²V ç¿çä³â óêðà¿í³ñò³â ñâ³òó
(Êè¿â, Ëüâ³â, Îäåñà), ²²² ç¿çäó ä³àëåêòîëîã³â ³ ãåîë³íãâ³ñò³â (Ëþáë³í),
² Ì³æíàðîäíîãî ç¿çäó ãóöóë³â (²âàíî-Ôðàíê³âñüê), ² ì³æíàðîäíîãî ç¿çäó
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áîéê³â (ì. Òóðêà Ëüâ³âñüêî¿ îáë.), ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é ó Ïîëüù³
(Á³ëîñòîê, Âàðøàâà, Êðàê³â, Ëîäçü, Ëþáë³í, Îïîëº, Ï³ëà òà ³í.), Ðîñ³¿
(Ìîñêâà, Ëåí³íãðàä, Âîëîäèìèð), Áîëãàð³¿ (Âåëèêî-Òèðíîâî), Àâñòð³¿
(Ãðàö, Êëÿãåíôóðò), Ëàòâ³¿ (Ðèãà), Á³ëîðóñ³¿ (Â³òåáñüê, Ì³íñüê) òà ³í.
Äìèòðî Áó÷êî íàëåæàâ äî òèõ ëþäåé, ÿê³ ïîâí³ñòþ â³ääàí³ íàóö³,
æåðòîâíî ñëóæàòü ¿é. Ó÷åíèé øèðîêîãî ñâ³òîãëÿäó é ãëèáîêî¿ åðóäèö³¿.
×åñíèé, ïðèíöèïîâèé, ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ  ïðèñê³ïëèâèé òà
âèìîãëèâèé äî ñåáå é äî ³íøèõ, â³ääàíèé ñïðàâæí³é, à íå êîíþêòóðí³é
íàóö³. Òàêèì ìè éîãî ïàìÿòàòèìåìî.
Ñâî¿õ ó÷í³â Ïàí Ïðîôåñîð ó÷èâ îáºêòèâíîìó, íåóïåðåäæåíîìó
ñòàâëåííþ äî íàóêîâèõ ïðîáëåì, çàñòåð³ãàâ â³ä ïîñï³øíèõ, òèì ïà÷å
ìîäíèõ âèñíîâê³â, ñïîíóêàâ ðåòåëüíî é âäóìëèâî ïðàöþâàòè ç ôàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì. Éîãî óëþáëåíèé, â³äîìèé áàãàòüîì âèñë³â ïðî òå, ùî ìàº
ïðàâèòè çà ì³ðèëî íàóêîâî¿ âàãîìîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ íàóêîâèõ óçàãàëüíåíü,
 Ìàòåð³àë ïîêàæå .
Àëå íàñàìïåðåä, ³ â ïåðøó ÷åðãó, â³í áóâ ïåäàãîãîì, ó÷èòåëåì. Óñå ñâîº
æèòòÿ, ïðàöþþ÷è ç 1966 ð. â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ×åðí³âö³â, Òåðíîïîëÿ ³
Ëþáë³íà, ÷èòàâ ð³çí³ êóðñè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, âñòóï äî ìîâîçíàâñòâà,
çàãàëüíå ìîâîçíàâñòâî, ïîð³âíÿëüíó ãðàìàòèêó ñëîâÿíñüêèõ ìîâ, ïîëüñüêó
ìîâó, ñïåöêóðñ ç îíîìàñòèêè òà ³í., êåðóâàâ äèïëîìíèìè ³ ìàã³ñòåðñüêèìè
ðîáîòàìè. Ëþáèâ ñòóäåíò³â ³ îï³êóâàâñÿ íèìè: ñïåðøó ÿê ñòàðøèé
òîâàðèø, çãîäîì  ÿê áàòüêî ³ íàñòàâíèê.
Áóâ ïðîôåñîð Áó÷êî íåéìîâ³ðíî äîáðèì, òàêòîâíèì, ñïðàâåäëèâèì
³ íàä³éíèì, æèâ ç â³äêðèòèì ³ ùèðèì ñåðöåì, ïîìíîæóâàâ äîáðî íàâêîëî
ñåáå â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Êîæåí, õòî áîäàé êîðîòêî áóâ ç íèì
çíàéîìèé, çãàäóº éîãî ÿê ³íòåë³ãåíòíó, òîëåðàíòíó é ÷óéíó ëþäèíó, çóñòð³÷
ç ÿêîþ áóëà ñâÿòîì. Ìàâ òàëàíò êîæíîãî çóñòð³òè, ÿê ð³äíîãî  òåïëî, ùèðî,
ïî-óêðà¿íñüêè, çàâæäè çíàõîäèâ õîðîø³ é ïîòð³áí³ ñëîâà, óì³â æàðòóâàòè
é ï³äáàäüîðþâàòè, à î÷³ ñâ³òèëèñÿ äîáðîòîþ òà áàòüê³âñüêîþ òóðáîòîþ.
×ëåíè êàôåäðè çãàäóþòü, ùî íà îäíîìó ç îñòàíí³õ çàñ³äàíü Ïàí Ïðîôåñîð
ðàïòîì ñêàçàâ: ßê ÿ âàñ óñ³õ ëþáëþ!
Íà ðîáî÷îìó ñòîë³ çàëèøèëèñÿ íåçàâåðøåí³ ïðàö³ Íà ï³âñëîâ³, íà
ï³âïîäèõîâ³ â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü êðàñèâèé, ìóæí³é, øëÿõåòíèé, áàãàòîãðàííèé ³ ö³ë³ñíèé ÷îëîâ³ê. Ó íàø³é ïàìÿò³ â³í çàëèøèòüñÿ íåîðäèíàðíîþ
³ ÿñêðàâîþ ëþäèíîþ ç íåâè÷åðïíîþ ìîëîäå÷îþ åíåðã³ºþ, ñóâîðîþ
âèìîãëèâ³ñòþ ³ äîáðîòîþ, ïðèõîâàíîþ â ìåòêîìó ïîãëÿä³ ³íòåëåêòóàëà.
Õàé ñâ³òëî ³ çàòèøíî áóäå éîìó â íåáåñíèõ õîðîìàõ. Öàðñòâî íåáåñíå
³ â³÷íàÿ ïàìÿòü.
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Nazewnictwo literackie, choæ nale¿y do jednej z najm³odszych dziedzin
onomastyki1, ma obszern¹ i zró¿nicowan¹ literaturê ogólnopolsk¹. Bogaty jest
zarówno zbiór prac ogólnoteoretycznych czy ilustruj¹cych jego rozmaite tendencje rozwojowe, jak i powiêconych poszczególnym gatunkom literackim, pisarzom, a tak¿e wybranym zagadnieniom szczegó³owym2.
Przedmiotem artyku³u s¹ nazwy w³asne wystêpuj¹ce w cyklu powieciowym Trylogia ksiê¿ycowa3 Jerzego ¯u³awskiego4. Z³o¿onoæ podjêtych przez
autora problemów natury spo³ecznej, filozoficznej i historiozoficznej sprawia, ¿e
1 Autorem pierwszego artyku³u powiêconego onomastyce literackiej by³ J. Birkenmajer, który
w 1933 r. napisa³ pracê pt. O nazwie wyspy Nipu. Natomiast pierwsza rozprawa pt. O nazwiskach
bohaterów komedii polskiej XVIII wieku, której autorem by³ S. Reczek, powsta³a w 1953 r. (Wilkoñ 1970: 12).
2 Dok³adny stan badañ nad polsk¹ onomastyk¹ literack¹ zawieraj¹ nastêpuj¹ce tomy Bibliografii onomastyki polskiej: T. 3 (19711980). Oprac. K. Rymut. Kraków 1983; T. 4 (19811990).
Oprac. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków 1992; T. 5 (19992000). Oprac. R. Przybytek, K. Rymut.
Kraków 2001.
3 W jej sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce powieci: Na srebrnym globie, Zwyciêzca oraz Stara Ziemia.
4 Jerzy ¯u³awski (ur. 14 lipca 1874 r. w Lipowcu, zm. 9 sierpnia 1915 r. w Dêbicy)  polski
poeta, dramaturg i pisarz okresu M³odej Polski, doktor filozofii. Obok pracy literackiej, zajmowa³
siê równie¿ czynnym udzia³em w ¿yciu kulturalnym: by³ nauczycielem, prelegentem uniwersyteckim, redaktorem Krytyki i Zakopanego, a tak¿e jednym z za³o¿ycieli Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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utworów tych nie mo¿na potraktowaæ jako cyklu reprezentuj¹cego okrelony
nurt literacki. Trylogia ksiê¿ycowa najbli¿sza jest prozie fantastyczno-naukowej,
poniewa¿ Srebrny Glob jest miejscem, na którym przede wszystkim rozgrywaj¹
siê wydarzenia opisane w utworach. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ powieci te s¹
zupe³nie odmienne od utworów fantastyczno-naukowych Stanis³awa Lema. Cykl
¯u³awskiego cechuje bowiem wysoki poziom autentycznoci, na co z pewnoci¹
ogromny wp³yw mia³o zapoznanie siê autora Trylogii ze wspó³czesnymi mu
pracami selenograficznymi, a tak¿e prowadzenie samodzielnych obserwacji
Ksiê¿yca w krakowskim obserwatorium.
Nazewnictwo nurtu fantastyczno-naukowego5 na gruncie polskim by³o analizowane przede wszystkim w kontekcie twórczoci Stanis³awa Lema. S. Duszak zaj¹³ siê omówieniem tendencji stylizacyjnych Cyberiady, ze szczególnym
okreleniem funkcji archaizmów i neologizmów, które, dope³nione stylizacj¹
baniow¹, wp³ywaj¹ na nadrzêdn¹ koncepcjê dzie³a (Duszak 1968). M. Nowotna-Szybistowa opisa³a pomys³y nazwotwórcze Cyberiady. Wed³ug autorki neologizmy Lema mieszcz¹ siê w systemie morfologicznym i fonetycznym jêzyka
(Nowotna-Szybistowa 1969, 1970). I. Domaciuk przeprowadzi³a analizê nazewnictwa w utworach Lema reprezentuj¹cych ró¿ne nurty stylistyczno-jêzykowe:
nurt realizmu synchronicznego (Szpital przemienienia, Wród umar³ych, Powrót), nurt futurologiczny (Ob³ok Magellana, Astronauci) oraz nurt groteskowo-ludyczny (Bajki robotów, Dzienniki gwiazdowe). Autorka wykaza³a, ¿e nazewnictwo tych utworów potwierdza wspó³istnienie kilku nurtów onomastyki literackiej w twórczoci prozatorskiej Lema, a rodzaj u¿ytych w tekcie nazw jest
uzale¿niony od poetyki danego dzie³a (Domaciuk 2003).
Analiza onimii Trylogii ksiê¿ycowej w du¿ej mierze oparta jest na klasyfikacji A. Wilkonia, który wyró¿ni³ nazwy w³asne autentyczne i nieautentyczne, czyli
nazwy przejête z istniej¹cego zasobu nazw potocznych, oraz nazwy utworzone
przez samego pisarza b¹d te¿ przez niego przejête z twórczoci innych autorów
(Wilkoñ 1970: 22). Tê klasyfikacjê rozszerzono o deskrypcje jednostkowe6,
tj. apelatywne odpowiedniki nazw w³asnych. Przyczyniaj¹ siê one do wiêkszego
zró¿nicowania stylistycznego wypowiedzi, a jednoczenie pe³ni¹ te same funkcje w dziele, co nazwy w³asne (Kosyl 1983: 2223). Nomina propria wystêpuj¹ce
w Trylogii ksiê¿ycowej potwierdzano zarówno w s³ownikach, encyklopediach, jak
i atlasach geograficznych7. Dziêki temu mo¿liwa by³a klasyfikacja wyekscerpowanego
5 Cz. Kosyl wyró¿ni³ nastêpuj¹ce nurty stylistyczno-jêzykowe: nurt realistyczny, nurt ekspresjonistyczny, nurt konwencjonalny, nurt etymologiczny, nurt sentymentalny, nurt groteskowo-ludyczny, nurt fantastyczno-baniowy oraz nurt pseudonaukowy (Kosyl 1993: 67100).
6 Ze stylistycznego punktu widzenia mo¿na traktowaæ je jako sta³e peryfrazy nazw w³asnych
(Grodziñski 1973: 44).
7 Nazwy w³asne Trylogii ksiê¿ycowej zosta³y sprawdzone w nastêpuj¹cych opracowaniach: Bogowie, demony, herosi. Leksykon; Encyklopedia PWN; Ksiêga naszych imion; Ksiê¿yc; £una
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materia³u na nazwy autentyczne, oznaczaj¹ce te same, co w rzeczywistoci pozaliterackiej denotaty, oraz nazwy autentyczne nadane denotatom fikcyjnym.
Z kolei w obrêbie nazw nieautentycznych wystêpuj¹ nazwy realistyczne utworzone przez pisarza w zgodzie ze formalnoznaczeniow¹ typologi¹ nazw funkcjonuj¹cych w jêzyku polskim oraz nazwy sztuczne. Obok ka¿dej nazwy w³asnej
zamieszczono numer tomu oraz strony, zrezygnowano natomiast z przytaczania
cytacji ilustruj¹cych ich wystêpowanie.
Nazwy oznaczaj¹ce denotaty rzeczywiste oraz nazwy przejête z innych
utworów literackich utworzy³y kategorie antroponimów, toponimów, kosmonimów i chrematonimów. Ich stosowanie przez autora stwarza poczucie rzeczywistoci wiata przedstawionego oraz iluzjê jego prawdopodobieñstwa.
W kategorii antroponimów znalaz³y siê nazwy powiadczone w pozaliterackiej rzeczywistoci jêzykowej, wystêpuj¹ce zarówno jako imiona, nazwiska oraz
przydomki, a tak¿e jako zestawienia: imiê + przydomek i imiê + nazwisko.
Odnosz¹ siê one zarówno do postaci biblijnych, m.in. pierwszych ludzi: Adama
(I 303) i Ewy (I 42), aposto³a-zdrajcy Chrystusa  Judasza (III 238), ksiêcia
piekie³  Lucyfera (I 56), jak i do znanego z mitologii greckiej herosa Achillesa
(III 20). Liczn¹ grupê utworzy³y antroponimy nazywaj¹ce powszechnie znanych
wodzów, w³adców, mê¿ów stanu i polityków: Aleksandra Wielkiego (I 226),
Cezara (III 145), Atyllê (III 145), Wilhelma Zdobywcê (III 145) oraz Napoleona
(III 145). Nie zabrak³o równie¿ nazw osobowych odnosz¹cych siê do staro¿ytnych
uczonych: Platona (III 15), Zenona Eleaty8 (III 20), pisarzy epoki redniowiecza:
Dantego (I 56) i doby nowo¿ytnej: Juliusza Vernea (I 15) oraz owieceniowego
wynalazcy: Celsiusa (I 184). Wród antroponimów znalaz³ siê tak¿e przydomek:
Fryne9 (III 83). Obok wymienionych onimów wyst¹pi³y nazwy literackie, znane
zarówno z literatury polskiej: Aza10 (III 21), Twardowski (III 173), jak i obcej:
Beatrycze (I 292), Salambo11 (III 59). Kolejn¹ grupê utworzy³y etnonimy: Anglik
(I 21), Arab (III 68), Azjata (III 19), Francuzi (I 21), Hindus (III 60), Irokezi12
 Ksiê¿yc  Moon; Nazwiska Polaków: s³ownik historyczno-etymologiczny; S³ownik etymologiczny
nazw geograficznych Polski; S³ownik imion; S³ownik mitów i tradycji kultury; S³ownik nazw w³asnych.
8 Zenon Eleata  Zenon z Elei  ok. 490430 p.n.e., grecki filozof, uczeñ Parmenidesa
z Elei, jeden z przedstawicieli szko³y eleatów, uwa¿any za twórcê dialektyki, autor paradoksów,
które mia³y dowodziæ niemo¿liwoci istnienia ruchu (Encyklopedia PWN I: 468; Encyklopedia
PWN III: 672).
9 Fryne  Mnesarete  s³ynna z piêknoci kurtyzana grecka z IV w. p.n.e., która przydomek
Phrýnç (greckie ropucha) otrzyma³a ze wzglêdu na bia³oæ cery (SMTK: 300).
10 Aza  imiê jednej z bohaterek powieci J. I. Kraszewskiego pt. Chata za wsi¹ (LP: 132).
11 Salambo  w mitologii babiloñskiej imiê Afrodyty oraz imiê tytu³owej bohaterki powieci
Gustawa Flauberta: dziewicy, kap³anki i bogini ksiê¿yca Tanit (SMTK: 1027).
12 Irokezi  plemiê Indian zamieszkuj¹cych Amerykê Pó³nocn¹: USA i Kanadê (Encyklopedia
PWN II: 39, SNW: 191).
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(III 19), Malabarka13 (I 92), Niemiec (I 21), Polak (I 20) oraz ¯yd (III 73).
W Trylogii ksiê¿ycowej pojawi³y siê ponadto teonimy odnosz¹ce siê zarówno do
Boga (I 328) religii chrzecijañskiej, jak i bóstw pogañskich: Hator (III 58),
Izyda (III 53) i jej oboczna forma Izis oraz wystêpuj¹ce w funkcji nomina sacra
przymiotniki: Najwy¿szy (I 328), Przedwieczny (I 128), Niepojêty (I 128), Niewymawialny (I 128), rzeczowniki: Pan (I 318), S³oñce (I 128) oraz zaimki: On
(II 107) i Ty (I 318).
Wród toponimów dominuj¹ nazwy miejsc istniej¹cych wspó³czenie. Ich
liczn¹ grupê utworzy³y choronimy okrelaj¹ce nazwy kontynentów: Afryka
(I 15), Ameryka (I 30), Azja (I 30), Europa (III 23) i nazwy krajów: Anglia
(III 23), Austria (III 22), Grecja (III 81), Rosja (III 22), Szwajcaria (I 123),
Watykan (III 196), w których nie toczy siê akcja, ale które s¹ przytaczane
w wypowiedziach bohaterów. Natomiast z Brazylii (I 20), Francji (I 86), Indii
(I 41) i Portugalii (I 72) pochodz¹ niektóre postaci cyklu. Obok nazw pañstw
i kontynentów pojawi³y siê tak¿e nazwy krain geograficznych i pustyñ. S¹ to:
Mazowsze (III 184) oraz w³oski region  Kampania (III 197), a tak¿e Pustynia
Libijska (III 46) i Sahara (III 46). W Trylogii ksiê¿ycowej wyst¹pi³y równie¿
deskrypcje w postaci ca³oci geograficzno-kulturowych (G³owacki 1999: 25):
Pañstwo Niemieckie (III 22) i Wschód (III 220). Wród ojkonimów znalaz³y siê
zarówno nazwy miejscowe polskie  Warszawa (III 38), jak równie¿ miejscowoci znajduj¹ce siê poza granicami Polski: Algier (III 43), Aszuan (III 38), Marsylia (I 40), Pary¿ (III 196), Rzym (III 196), Sztokholm (III 37), Travancore (I 41)
i Wiedeñ (III 39). Do grupy tej zaklasyfikowano tak¿e deskrypcjê Wieczne Miasto (III 196), dla którego toponimii miejskiej charakterystyczna jest nazwa g³ównego placu  Forum (III 196). Na kartach powieci ¯u³awskiego wystêpuj¹
równie¿ pasma górskie: Alpy (III 53), Apeniny (I 123), Góry Karpackie (II 218),
Tatry (III 181), Turnie Miêguszowieckie (III 183) oraz wzgórza: Kapitol
(III 197), Kwiryna³ (III 197), Palatyn (III 196), a tak¿e szczyt: ¯abi14 (III 183)
i masyw wulkaniczny Ararat (III 225). Nie zabrak³o równie¿ hydronimów,
a wród nich nazw oceanów i mórz: Ocean Indyjski (III 11), Morze Ba³tyckie
(I 307), Morze Czerwone (III 46), Morze ródziemne (III 112) z jego zarchaizowan¹ (poprzez zmianê szyku wyrazów) form¹ (Sarnowska-Giefing 1984: 24):
ródziemne Morze. Autor u¿y³ ich wymiennie z ojkonimami w celu unikniêcia
powtórzenia tych ostatnich. Ponadto pojawi³y siê nazwy jezior: Jezioro Lemañskie (III 53), Morskie Oko (III 183) i nazwy rzek: Kongo (I 15), Nil (III 61), które
13

Malabarka  kobieta zamieszkuj¹ca Malabar, który stanowi czêæ po³udniowo-zachodniego
wybrze¿a Indii nad Morzem Arabskim: od Goa do przyl¹dka Komoryn (Encyklopedia PWN II:
373).
14 ¯abi  ¯abi Szczyt Wy¿ni  szczyt w Tatrach Wysokich, w grani opadaj¹cej z Rysów ku
pó³nocy, na granicy polsko-s³owackiej; wysokoæ 2259 m; pierwsze udokumentowane wejcie
w 1905 r. (Encyklopedia PWN III: 695, SNW: 385).
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obok funkcji lokalizacyjnej w przestrzeni stanowi¹ jednoczenie miejsce rozgrywaj¹cej siê akcji. Wród toponimów znalaz³a siê równie¿ nazwa wyspy Cejlon
(III 159) oraz nazwa czêci po³udniowo-zachodniego wybrze¿a Indii nad Morzem Arabskim  Malabarskie Wybrze¿e (III 40). Obok wymienionych nazw
miejsc istniej¹cych wspó³czenie w Trylogii ksiê¿ycowej pojawi³y siê tak¿e onimy nazywaj¹ce miejsca istniej¹ce historycznie, np. nazwy pañstw w postaci
deskrypcji jednostkowych: Cesarstwo Wschodnie (III 22), Imperium Brytyjskie
(III 23), nazwy staro¿ytnych miast zniszczonych przez wybuch wulkanu Wezuwiusz: Herkulanum (I 97) i Pompeje (I 97), a tak¿e nazwa wyspy File (III 53),
przez wiêkszoæ roku pozostaj¹cej pod spiêtrzonymi wodami Nilu, na której
w staro¿ytnoci znajdowa³ siê orodek kultu Izydy. Nie zabrak³o równie¿ nazw
historycznych wspó³czenie istniej¹cych miejsc, np. przestarza³a forma na okrelenie Pó³wyspu Arabskiego  Arabia (III 53), nazwa wprowadzona przez Rzymian na okrelenie ¿yznej po³udniowo-zachodniej czêci Pó³wyspu Arabskiego:
Arabia Szczêliwa (III 46), nazwa historycznej krainy na Bliskim Wschodzie:
Galilea (I 91), a tak¿e poetyckie okrelenie W³och  Italia (III 81), które
w staro¿ytnoci by³o nazw¹ po³udniowej czêci Pó³wyspu Apeniñskiego.
Wród wystêpuj¹cych w cyklu powieci ¯u³awskiego kosmonimów wyró¿niono kosmiczne obiekty realne, których istnienie mo¿na potwierdziæ naukowo:
Ziemia (II 245), Ksiê¿yc (II 103) i S³oñce (III 145), wystêpuj¹ce w jêzyku polskim jako nazwy oficjalne, ale wywodz¹ce siê z nazewnictwa ludowego (Jakus-Borkowa 2004: 33), ponadto liczny zbiór toponimów ksiê¿ycowych, zawieraj¹cy nazwy prymarne, wród których najwiêcej jest nazw pami¹tkowych nadanych
na czeæ staro¿ytnych uczonych: Archimedes (I 53), Eratosthenes (I 51), Platon
(I 104), Timaeus (I 137), Timocharis (I 53), Tomocharis15 (I 53), a tak¿e naukowców i wynalazców doby nowo¿ytnej: Barrow (I 140), Beer (I 81), Bode (I 37),
Challis (I 142), Feuillée (I 81), Flammarion (I 43), Gambart (I 42), Gioja
(I 142), Goldschmidt (I 140), Kopernik (I 53), Lambert (I 53), Landsberg (I 42),
Main (I 142), Mosting (I 37), Pallas (I 37), Schroter (I 37), Sommering (I 37).
Liczn¹ grupê utworzy³y tak¿e oronimy przeniesione z nomenklatury ziemskiej
na mapê Ksiê¿yca, nazywaj¹ce pasma górskie: Alpy (I 104), Apeniny (I 50)
i poszczególne szczyty: Piton (I 111), Mont Blanc (I 117). W grupie tej znalaz³a
siê równie¿ nazwa Pico (I 95), nawi¹zuj¹ca do hiszpañskiego apelatywu pico
szczyt, wierzcho³ek, a tak¿e wzniesienie oznaczone liter¹ E (I 69), nazywaj¹ce
niewielki krater. Jego nazwa nadana zosta³a wed³ug opisanej przez Andrzeja
Marksa zasady: ma³e kratery nosz¹ nazwy pobliskich kraterów z dodatkiem kolejnych liter alfabetu: A, B, C itd. (Marks 1970: 7475). Wród toponimów ksiê¿ycowych nie wystêpuj¹ nazwy komponowane i sekundarne, czêsto spotykane w ziemskim nazewnictwie. Oprócz kosmicznych obiektów realnych Jakus-Borkowa
15

Byæ mo¿e jest to tylko b³¹d literowy, który pojawi³ siê w istniej¹cej nazwie: Timocharis.
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wyró¿ni³a projekcje kosmiczne z punktu widzenia nauki, nadane przez obserwatorów obiektom w rzeczywistoci nieistniej¹cym, a bêd¹ce jedynie efektem
ludzkiej wyobrani (Jakus-Borkowa 2004: 28). Do nich nale¿¹ m.in. nazwy
utworów ksiê¿ycowych oraz gwiazdozbiorów czy galaktyk (Jakus-Borkowa
2004: 29). W grupie toponimów Srebrnego Globu wyst¹pi³y zatem nazwy mórz
(mare), jezior (lacus), zatok (sinus) czy bagien (palus). Nadane zosta³y ju¿ przez
Galileusza ze wzglêdu na ich po³o¿enie i wygl¹d (Kosiba 1949: 8) na zasadzie
asocjacji z obiektami znanymi z Ziemi. I tak np. miejsca o barwie ciemniejszej
sprawiaj¹ wra¿enie mórz, lecz w rzeczywistoci s¹ to wielkie obszary równinne,
po³o¿one ni¿ej od otoczenia, przez to s³abiej owietlone. W Trylogii ksiê¿ycowej
okrela siê je jako: Mare Frigoris (I 104) i jego polski odpowiednik: Morze
Mrozów, Mare Humboltianum (I 210), Mare Imbrium (I 51) i jego polska nazwa:
Morze D¿d¿ów, a tak¿e Mare Serenitas (I 107108). Pojawi³y siê tak¿e nazwy
zatok: Sinus Aestuum (I 51), Sinus Medii (I 29), Zatoka Têcz (I 108) i nazwy
bagien: Palus Nebularum (I 108), Palus Putredinis (I 80) oraz jego polski odpowiednik: Bagno Zgnilizny. Do grupy tej zaklasyfikowano równie¿ kosmonim
Wielki Wóz (I 38), nazywaj¹cy czêæ gwiazdozbioru Wielkiej Niedwiedzicy
i nazwê gwiazdozbioru Smok (I 153) oraz Drogê Mleczn¹ (I 38)  galaktykê,
w której znajduje siê m.in. Uk³ad S³oneczny.
Nieliczn¹ kategoriê nazw w³asnych stanowi¹ u ¯u³awskiego chrematonimy16. Tworz¹ je przede wszystkim nazwy budynków znajduj¹cych siê w Rzymie, m.in. Cyrk Flawiuszów (III 197)  powszechnie znany jako Koloseum,
nazwy wi¹tyñ: Koció³ wiêtego Piotra (III 196), Pa³ac w. Jana Laterañskiego
(III 197), a tak¿e nazwa amerykañskiego obserwatorium: Licke-Observatory17
(I 14). Wród chrematonimów u¿ytych przez ¯u³awskiego znalaz³y siê równie¿
tytu³y utworów religijnych. Nale¿¹ do nich: Biblia (I 91) wraz z jej poszczególnymi ksiêgami znanymi ze Starego i Nowego Testamentu: Genesis (I 91), Exodus (I 148), Ewangelia (I 91), Ewangelia w. Jana (III 161) oraz Ksiêga tysi¹ca
i jednej nocy (III 202).
Kolejn¹ grupê nazw autentycznych utworzy³y nomina propria oznaczaj¹ce
denotaty fikcyjne: nazwy osobowe, nazwy geograficzne Ziemi i Ksiê¿yca,
a tak¿e nazwy odnosz¹ce siê do obiektów kulturowych oraz zawo³ania zwierz¹t.
Wród antroponimów wyst¹pi³y przede wszystkim imiona mêskie, u¿ywane
powszechnie w jêzyku polskim: Benedykt (III 70), Henryk (III 103), Jacek
(III 59), Jan (I 179), Józwa (III 155), Kasper (I 324), Marek (II 36), Piotr
(I 121), Robert (III 133) czy Tomasz (I 97), a tak¿e imiona obce, m.in. arabskie:
16
17

Klasyfikacja za E. Brez¹ (1998: 343361).
Licke-Observatory  Lick Observatory albo Obserwatorim Licka  pierwsze na wiecie
obserwatorium znajduje siê na szczycie góry, w którym na sta³e przebywali astronomowie (Gadomski 1970: 23; Marks 1970: 38, 82).
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A³³ach (III 47), Elem (II 12), Hafid (III 48) i rosyjskie: Awij (II 25) oraz wywodz¹ce siê z jêzyka angielskiego  Jeret (II 18) i francuskiego: Abelar (II 16).
Obok nich buddyjskie imiê Nyanatiloka (III 64). Imiona ¿eñskie pojawiaj¹ siê
bardzo rzadko. Bohaterki powieci nosz¹ imiona znane w jêzyku polskim: Ada
(I 256), Marta (I 129), Ró¿a (I 259), pojawia siê te¿ imiê pochodzenia nordyckiego: Lili (I 264). Obok nich wyst¹pi³y liczne nazwiska bohaterów cyklu Trylogii ksiê¿ycowej, zró¿nicowane pod wzglêdem genetyczno-etymologicznym,
wskazuj¹ce tym samym na wielonarodowociowoæ Ziemian: Azis (III 48),
Braun (I 40), Grabiec (III 71), Halsband (III 75), Korecki (I 24), OTamor (I 34),
Remogner (I 8889), Selma (III 50), Tedwen (III 129), Woodbell (I 21) i Varadol
(I 20). Natomiast na Ksiê¿ycu tylko kap³ani i wojownicy nosz¹ nazwiska: Anasz
(II 209), Bormita (II 12), Choma (II 30), Nuzar (II 48), Omilko (II 288), Ramido
(II 13), Renoda (II 16), Rocha (II 17), Roda (II 98), Samielo (II 30), Sewin
(II 110) oraz Tuheja (II 9).
Wród toponimów oznaczaj¹cych denotaty fikcyjne wyst¹pi³y tylko dwie
nazwy: Pola Elizejskie (I 151) jako porównanie oraz nazwa zapisana w formie
kryptonimu: K... (I 13), natomiast tylko raz pojawi³ siê kosmonim Otamor
(I 187), bêd¹cy nazw¹ pami¹tkow¹, nadan¹ na czeæ jednego z bohaterów Trylogii ¯u³awskiego. Takim mianem nazwa³ autor wulkan po³o¿ony na niewidocznej
stronie Srebrnego Globu.
Je¿eli chodzi o chrematonimy oznaczaj¹ce fikcyjne denotaty, to najliczniej
reprezentuj¹ je upersonifikowane abstrakta (Lica 1993: 157): Bóstwo (III 189),
Byt (III 188), Co (I 125), Dusza (II 268), Exod wyjcie (I 255), Istota
(III 181), Los (II 52), M¹droæ (III 142), Nic (III 215), Obietnica (II 12), Objawienie (III 142), Opatrznoæ (II 52), Powrót (III 56), Prawda (II 11), Przyjcie
(II 12), mieræ (I 37), mieræ-ukoicielka (I 110), Tajemnica (II 11), ¯ycie
(III 56). Oprócz nich pojawi³y siê nazwy obiektów: Akademia (III 38) i Koció³
(III 217) oraz nazwa tytu³u czasopisma Przegl¹d  (III 74). ¯u³awski, opisuj¹c ksiê¿ycowy wiat zamieszkany przez ludzi, chcia³ zachowaæ jak najwiêcej
szczegó³ów ich ziemskiego ¿ycia, dlatego na kartach jego powieci pojawiaj¹ siê
psy towarzysz¹ce bohaterom prekursorskiej wyprawy na Ksiê¿yc. Nosz¹ one
zawo³ania powsta³e od imion: Leda (I 39) i Selena (I 24) oraz utworzone od
formy czasownikowej: Zagraj (I 39).
Omawiaj¹c nazewnictwo Trylogii ksiê¿ycowej ¯u³awskiego, warto zwróciæ
uwagê tak¿e na nazwy w³asne nieautentyczne. S¹ to neologizmy nazewnicze,
realistyczne i sztuczne, utworzone przez pisarza, które stanowi¹ ciekaw¹ czêæ
analizowanego materia³u onomastycznego. Wród nazw realistycznych wystêpuj¹ tylko antroponimy, kosmonimy oraz chrematonimy.
Kategoriê nazw osobowych utworzy³y przede wszystkim okrelenia zwi¹zane z wydarzeniami dotycz¹cymi nazywanych osób i pe³nionymi przez nie funkcjami. Ludzie urodzeni na Srebrnym Globie to Ksiê¿yczanie (II 35). Wierz¹ oni
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w boga  Starego Cz³owieka (I 259). Kobieta, która przyczyni³a siê do powstania
jego kultu, czczona by³a jako wiêta Za³o¿ycielka (II 29) religii. G³ówny bohater
drugiego tomu  Marek  w chwili przybycia na Ksiê¿yc zosta³ okrzykniêty
zbawicielem. Jego wyznawcy nazwali go Markiem Zwyciêzc¹ (II 301302),
M³odym Cz³owiekiem (II 74), Zwyciêzc¹ (II 57), a tak¿e Panem Markiem
(II 265), natomiast przeciwnicy  pseudo-Zwyciêzc¹ (II 309). Z kolei pierwotni
mieszkañcy Ksiê¿yca okrelani s¹ jako Szernowie. Ich najwy¿szy kap³an nosi³
tytu³ Wielkiego Szerna (II 215). Wród okreleñ ludzi pe³ni¹cych w³adzê znalaz³a siê nazwa Naczelny Inspektor (III 38), zast¹piona potem okreleniami metaforycznymi: Stró¿ maszyny (III 260) i Zbawca porz¹dku (II 260). Pojawi³a siê
tak¿e nazwa mówi¹ca  £acheæ (III 75), okrelaj¹ca jednego z bohaterów ze
wzglêdu na jego niedba³y wygl¹d (por. ³ach, ³achman).
Do kosmonimów zaklasyfikowano przede wszystkim nazwy nadane miejscom po³o¿onym na niewidocznej stronie Ksiê¿yca. Najwiêcej jest toponimów
ksiê¿ycowych komponowanych, nazywaj¹cych, czasem wrêcz metaforycznie,
osady ksiê¿ycowych ludzi: Kraina Ciep³ych Stawów (I 256), Kraj Biegunowy
(I 161), Równina Jezior (I 180), Stare ród³a (II 11), morze: Wielkie Morze
(II 11), nabrze¿e portowe: Przystañ Dobrego Oczekiwania (II 296), cmentarz:
Wyspa Cmentarna (I 216). Z kolei toponimy ksiê¿ycowe nazywaj¹ce miejsca
po³o¿one na widocznej stronie Srebrnego Globu nadane zosta³y ze wzglêdu na
ich wygl¹d: Miasto Umar³ych (I 327), Poprzeczna Dolina (I 115), Trzy G³owy
(I 94) lub na pami¹tkê wa¿nego dla bohaterów wydarzenia  Szczelina Zbawienia (I 6263). Obok wymienionych kosmonimów pojawi³y siê tak¿e liczne metaforyczne nazwy Ziemi: Gwiazda Pustyni (I 302), Gwiazda Wielka (II 27), Kraj
¯ycia (I 127), Ziemia-s³u¿ebnica (II 246), Ziemia utracona (I 255). Zosta³y one
u¿yte przez ¯u³awskiego dla podkrelenia stanu emocjonalnego ludzi z nostalgi¹
wspominaj¹cych Ziemiê i têskni¹cych za ni¹.
Wród chrematonimów wyst¹pi³y tylko deskrypcje jednostkowe. Najwiêcej
z nich jest zwi¹zanych z obiektami po³o¿onymi na Ziemi. S¹ to nazwy budynków urzêdów pañstwowych: Rz¹d Stanów Zjednoczonej Europy (III 261), Stany
Zjednoczone Europy (III 130), Unia Krajów £aciñskich (III 23), Urz¹d Miêdzynarodowej Komunikacji (III 91) oraz nazwy miejsc zwi¹zanych z ¿yciem kulturalnym: Towarzystwo Miêdzynarodowych Teatrów (III 87) i Szko³a Mêdrców
(III 200), a tak¿e nazwa firmy Halsband & Co. Ltd.  Udoskonalone Gramofony
(III 152) czy hotelu Old-Great-Cataract-Palace (III 36). Obok nich pojawiaj¹
siê chrematonimy nazywaj¹ce wytwory kultury materialnej ksiê¿ycowych ludzi,
takie jak: Dom Zwyciêzcy (II 43), Grób Marty (II 134) i Grób Piotra (II 254),
a tak¿e nazwy zgromadzeñ: Bracia Wyczekuj¹cy (II 14) czy Bractwo Prawdy (II
176). Wyst¹pi³y równie¿ ideonimy, do których zaliczyæ mo¿na nazwy tytu³ów
literackich: Hymn o Izydzie (III 75) oraz zbiór proroctw ksiê¿ycowych ludzi:
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Pismo (III 21). Nie zabrak³o tak¿e nazw symboli religijnych mieszkañców Srebrnego Globu  Ziemskie Potêgi (III 68) i Znak Przyjcia (III 122).
¯u³awski stworzy³ tylko cztery nazwy sztuczne. S¹ to imiona nazywaj¹ce
mieszkañców Srebrnego Globu  bohaterów drugiego tomu Trylogii ksiê¿ycowej, zarówno ¿eñskie: Ihezal (II 8), Nechem (II 196), jak i imiona mêskie:
Malahuda (II 8) oraz Mataret (II 178).
Trylogia ksiê¿ycowa ¯u³awskiego, nawi¹zuj¹ca do literackich tradycji dawnych utopii i robinsonad, powieci astronautycznych J. Vernea i H. G. Wellsa,
by³a na gruncie literatury polskiej zjawiskiem prekursorskim. Przedstawiona
w niej z prawdziwym artyzmem przyroda, zw³aszcza lunarna, wizje przesz³ych
i przysz³ych dziejów ludzkoci jednoznacznie wskazuj¹ na ogromn¹ erudycjê
oraz wyobraniê autora. Widoczne jest to tak¿e w warstwie nazewniczej z³o¿onej z 280 nazw w³asnych, które zosta³y przejête zarówno z rzeczywistoci realnej oraz tradycji literackiej, jak i stworzone przez autora na potrzeby powieci.
W obrêbie jego utworów mieszaj¹ siê ró¿ne konwencje nazewnicze, przez
co nie mo¿na wpisaæ Trylogii w jeden, okrelony nurt stylistyczno-jêzykowy.
Ogromna przewaga nazw autentycznych  227, czyli 81% ogó³u nazw, pozwala
umieciæ nazewnictwo Trylogii ksiê¿ycowej w nurcie realistycznym. Nazwy te
odzwierciedlaj¹ swoisty realizm fantastyczno-naukowych utworów ¯u³awskiego, dziêki u¿yciu przez pisarza nazw w³asnych przejêtych z rzeczywistoci realnej. Pos³u¿y³y one przede wszystkim do zarysowania kulturowego kontekstu
czytelnikowi, a jednoczenie s¹ wiadectwem ogromnej wiedzy pisarza, który
siêgn¹³ nie tylko do tradycji europejskiej, ale te¿ arabskiej, egipskiej i dalekowschodniej. Wyobrania autora i jego kunszt literacki pozwoli³y stworzyæ upersonifikowane abstrakta, wyra¿one za pomoc¹ wyrazów pospolitych i ich po³¹czeñ, które w obrêbie tekstu uzyska³y status nazwy w³asnej, tym samym
przyczyni³y siê do wpisania Trylogii ksiê¿ycowej w nurt pseudoonomastyczny.
Bardzo starannie zosta³y dobrane przez Jerzego ¯u³awskiego nazwy nieautentyczne, zarówno realistyczne, jak i sztuczne. Jest ich znacznie mniej w stosunku do nazw autentycznych: 50 nazw realistycznych, co stanowi 18% ogó³u
analizowanego materia³u, oraz 4 nazwy sztuczne, czyli 1% ogó³u nazw. Nie
przekraczaj¹ one w wiêkszoci granicy realizmu jêzykowo-onomastycznego, a ich
celowe u¿ycie przyczyni³o siê jedynie do przesuniêcia obszaru stylistycznego
tekstu. Wiêkszoæ z nich reprezentuje nurt pseudoonomastyczny. Obok nich
obecne s¹ tak¿e nazwy charakterystyczne dla nurtu fantastyczno-baniowego. S¹
to okrelenia pierwotnych mieszkañców Ksiê¿yca  Szernów.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e nazwy w³asne Trylogii ksiê¿ycowej
wskazuj¹ na wspó³istnienie trzech nurtów onomastyki literackiej: realistycznego, pseudoonomastycznego oraz fantastyczno-baniowego, tym samym wskazuj¹ na erudycjê, bogactwo myli i wyobraniê Jerzego ¯u³awskiego.
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Summary
In the article the author analyzed proper names of Trylogia ksiê¿ycowa by Jerzy ¯u³awski.
The onomastics collection of proper names was divided into two general categories: authentic and
unauthentic names. The analysis describes the most and least productive groups and presents
stylistic variation of proper names.
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I
Przedmowê do Mojego wieku Aleksandra Wata Czes³aw Mi³osz rozpoczyna
stwierdzeniem: Dzie³o to ró¿ni siê znacznie od ksi¹¿ek, które nosz¹ zwykle
tytu³ »Wspomnienia« albo »Pamiêtniki« i, rzec mo¿na, jego wartoæ jako ród³a
wiadomoci o epoce jest tym wiêksza, im wyraniejsze s¹ w nim cechy zupe³nie
odrêbnego literackiego gatunku. Tym gatunkiem jest rozmowa utrwalona na
tamie magnetofonu, opracowana nastêpnie, to prawda, tak, aby sk³adnie doprowadziæ do porz¹dku i czêciowo usun¹æ powtórzenia, niemniej zachowuj¹ca
g³ówne rysy wypowiedzi bezporedniej, zwróconej do s³uchacza1.
Rozmowy poetów, których efektem jest dwutomowe dzie³o, mia³y miejsce
przed pó³wieczem, w latach szeædziesi¹tych, kiedy tego rodzaju przedsiêwziêcia nie by³y jeszcze tak rozpowszechnione jak u schy³ku XX w. i wiadomoæ,
¿e przynale¿¹ one do zupe³nie odrêbnego gatunku literackiego by³a raczej
intuicj¹ Mi³osza, nie za genologicznie zdefiniowan¹ tez¹. Ekspansja wydawnicza
1 A. Wat: Mój wiek. Pamiêtnik mówiony. Rozmowy prowadzi³ i przedmow¹ opatrzy³ Czes³aw
Mi³osz. Do druku przygotowa³a Lidia Cio³koszowa. Warszawa 1990, s. 7.
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ksi¹¿ek opartych na rozmowach w ostatnich dekadach, pocz¹wszy od 1990 r.,
kiedy to ukaza³ siê w obiegu oficjalnym po raz pierwszy d³ugo oczekiwany,
legendarny Mój wiek, poniek¹d wymusi³a koniecznoæ poszerzenie refleksji teoretycznej, nie tylko sytuuj¹cej zjawisko w obrêbie literatury dokumentu osobistego, gdyby pozostaæ tu przy pojemnej i szeroko zaakceptowanej klasyfikacji
Romana Zimanda, ale tak¿e dookrelenia ich w obrêbie skomplikowanej genologicznie specyfiki tekstów bêd¹cych rozmowami z . W punkcie wyjcia teoretycznoliterackich prób rozpoznania nieodmiennie pojawiaj¹ siê k³opoty terminologiczne. Przywo³any wy¿ej Zimand szkic otwieraj¹cy dyskurs sygnowa³
tytu³em Rozmowa z  dokument czy literatura, ale rozwa¿a tak¿e inne propozycje, w tym nazwê teksty interlokucyjne.
Zacz¹æ muszê od k³opotu terminologicznego [ ] Interviewistyka  jako opozycja
intymistyki  brzmi strasznie. Wywiadystyka  jeszcze gorzej; literatura wywiadowcza brzmi zabawnie, ale myl¹co. Zatrzyma³em siê w swoich pomys³ach na
okreleniu teksty interlokucyjne. Przynajmniej na u¿ytek tego referatu. Gdyby komu lepszy przyszed³ do g³owy pomys³  chêtnie skorzystam, nie lubiê bowiem
terminologii nazbyt terminologicznej2.

Rozmowy z   okrelenie to pozostaje niezbyt porêczne, gdy stosowaæ
je w funkcji nomenklatury gatunkowej, poniewa¿ owo wykropkowanie jakby
domaga siê ka¿dorazowo dope³nienia, wpisania konkretnego nazwiska, ale doæ
powszechnie ukonstytuowa³o siê jako nazwa gatunkowa. Przyk³adem mo¿e byæ
tytu³ najobszerniejszej pracy powiêconej analizie zagadnienia  Poetyka i pragmatyka rozmów z  Aleksandra G³ówczewskiego3. Postulowany zamiennie
tekst interlokucyjny okazuje siê wskazaniem nadto szerokim, a zapo¿yczona
od Waltera J. Onga kategoria ksi¹¿ka mówiona niezbyt adekwatna, poniewa¿,
jak zauwa¿a Anna £ebkowska: koniec koñców jest to gatunek przeznaczony do
czytania, a nie do s³uchania  jakkolwiek nie neguje ona badawczej funkcjonalnoci tej propozycji terminologicznej: »Ksi¹¿ka mówiona«  zjawisko typowe
dla schy³ku XX wieku, efekt spotkania dwóch mediów: zapisu magnetofonowego i tekstu drukowanego, ca³oæ nagrana, a nastêpnie spisana  ujawniaj¹ca
interakcjê miêdzy mow¹ a pismem, choæ nie udostêpnia zazwyczaj swego ród³a

2

R. Zimand: Rozmowa z - dokument czy literatura. [W:] tego¿: Czas normalizacji. Szkice
czwarte. Londyn 1989, s. 7. Autor podkrela te¿ zasadnicz¹ odrêbnoæ tekstów interlokucyjnych
w obrêbie literatury dokumentu osobistego Nie wolno jedynie zapominaæ o tym, ¿e jeli nawet
dziennik jest niby-rozmow¹ z jakim odbiorc¹ domniemanym, to tekst interlokucyjny jest zrobiony z rozmów rzeczywistych. Nadto, »rozmowa z...« jest owocem zarówno steruj¹cych pytañ,
jak i monta¿u, a wiêc sk³adników nieobecnych w literaturze dokumentu osobistego (tam¿e,
s. 21).
3 A. G³ówczewski: Poetyka i pragmatyka rozmów z . Toruñ 2005.
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(czytelnik zapoznaje siê wszak z tekstem drukowanym, a nie kaset¹), jednak
ustawicznie do ród³a tego odsy³a4.
Teoretycznoliteracki dyskurs w ma³ym stopniu uwzglêdnia potoczne okrelenie wywiad-rzeka, które pojawi³o siê na zasadzie analogii do powiecirzeki, natomiast obecnie w zbyt du¿ym stopniu kojarzyæ siê mo¿e z dziennikarskimi formami wywiadu, czêsto powierzchownymi, nastawionymi na ciekawostkowoæ, anegdotycznoæ, niekiedy ocieraj¹cymi siê o plotkarstwo. Jest to
zjawisko szczególnie ekspansywne w ostatnich dekadach, kiedy to ró¿nego rodzaju formy wypowiedzi autobiograficznych tak bardzo rozprzestrzeni³y siê
 wywiady-rzeki, autobiografie, wspomnienia, publikuj¹ politycy, artyci czy po
prostu celebryci, motywowani potrzeb¹ przypomnienia o sobie, utrwalenia nazwiska, podkrelenia ¿yciowych osi¹gniêæ, czasami po prostu chêci¹ zaistnienia.
Czêsta jednak mia³koæ intelektualna tej materii raczej nie kusi teoretyków rozmów z , pomijaj¹c oczywicie badaczy specjalizuj¹cych siê w problematyce
zjawisk kultury masowej.
Pomiêdzy wywiadem i rozmow¹ jest zasadnicza ró¿nica  wywiad przynale¿y do zagadnieñ sztuki dziennikarskiej i w jej obrêbie stanowi wa¿ne zagadnienie, natomiast refleksja teoretyczna rozmów z  wyprowadzana jest z rozpoznawania innej materii. Najczêciej stanowi¹ j¹ publikowane w formie
ksi¹¿kowej rozmowy z pisarzami, rzadziej z autorytetami w innych dziedzinach
 sztuki, nauki, wybitnymi politykami, uczestnikami b¹d wiadkami historii.
Wywiad z za³o¿enia definiowany jest przez rytm pytañ i odpowiedzi, natomiast
idea rozmowy prawdziwej, tak jak j¹ rozumia³ Martin Buber i póniejsza
filozofia dialogików, a¿ do Lévinasa, a na naszym gruncie jêzykowym do Tischnera, zak³ada co wiêcej  partnerstwo, wymianê pogl¹dów, wzajemne porozumienie, dialog, który przynosi otwarcie na Drugiego.
II
W powy¿szym kontekcie zasadne wydaje siê wyodrêbnienie tekstów rozmów z filozofami, tym bardziej ¿e przecie¿ prawzorów dialogowoci szukaæ
nale¿a³oby w tradycji siêgaj¹cej Platona i Sokratesa, a dyskurs, spór, konfrontacja ze skonkretyzowan¹ osob¹, z rzeczywistoci¹, a bywa, ¿e i z samym sob¹,
pozostaje prymarn¹ i niezbywaln¹ cech¹ mylenia filozoficznego i strukturaln¹
formu³¹ wypowiedzi. Pomimo to rozmowy z filozofami, pojawiaj¹ce siê obok
ich zasadniczej profesjonalnej aktywnoci, s¹ rzadziej przywo³ywane w analizach gatunku, nie bywaj¹ raczej uwzglêdniane jako jedna z jego odmian. Byæ
4

A. £ebkowska: Rozmowy z pisarzem  analiza gatunku. [W:] Kryzys czy prze³om. Studia
z teorii i historii literatury. Pod red. Magdaleny Lubelskiej i Anny £ebkowskiej. Kraków 1994,
s. 180 i 175. Tê definicjê przyjmuje tak¿e K. Maci¹g: W krêgu problematyki pamiêtników mówionych. Rzeszów 2001.
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mo¿e dlatego, ¿e s¹ praktyk¹ rzadsz¹ ni¿ rozmowy z pisarzami i w mniejszym
stopniu prowokuj¹ do konfrontacji z materi¹ macierzyst¹  relacja miêdzy treci¹ rozmowy a tekstem literackim jest bardziej bezporednia i ods³ania szerokie
pole mo¿liwoci interpretacyjnych. W przypadku rozmów z filozofem zale¿noæ
nie jest tak oczywista i czytelna. Pisarz raczej pozostaje w obrêbie swojego
jêzyka i stylu, natomiast filozof, decyduj¹c siê na wypowied osobist¹, wychodzi niejako ze swojej roli i na ogó³ czyni to niechêtnie, szczególnie, je¿eli
konwencja zak³ada ods³oniêcie, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, sfery prywatnoci, a takie jest z regu³y oczekiwanie interlokutorów, a przede wszystkim
czytelników. Pojawia siê opór, pomimo ¿e autobiografizm filozoficzno-intelektualny ma bardzo rozleg³¹ tradycjê na gruncie europejskim, ale tak¿e polskim,
by wspomnieæ Pamiêtnik Stanis³awa Brzozowskiego, ksi¹¿ki Ludwika Koniñskiego, Henryka Elzenberga.
Na p³aszczynie refleksji gatunkowej i klasyfikacji jêzykowych form wypowiedzi nie by³oby mo¿liwe wskazanie cech wspólnych, na tyle konstytutywnych,
które pozwoli³yby traktowaæ zbiór osobistych tekstów filozofów jako jednorodny. Wszystkie wpisuj¹ siê jednak w szerok¹ przestrzeñ pimiennictwa autobiograficznego, czy te¿ pisania o sobie, jak to ujmowa³ w tytule swojej dwutomowej pracy Georges Gusdorf5.
Pisanie o sobie, czy te¿ mówienie o sobie  do tej kategorii niew¹tpliwie nale¿¹ uwzglêdniane tu ksi¹¿ki Barbary Skargi Innego koñca wiata nie
bêdzie6; Leszka Ko³akowskiego Czas ciekawy, czas niespokojny7; Zygmunta
Baumana ¯ycie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami, i o tym, co przed
nami8. £¹czy je profesja bohaterów, przynale¿noæ do okrelonej formacji intelektualno-pokoleniowej, pomimo ¿e Barbara Skarga urodzi³a siê nieco wczeniej
i ka¿dy z nich reprezentuje odmienn¹ szko³ê i kierunek filozoficznych poszukiwañ. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ osobistej przyjani, jaka ³¹czy³a nie¿yj¹cych ju¿
Leszka Ko³akowskiego i Barbarê Skargê, faktu, ¿e wszystkie te pozycje ukaza³y
siê w minionej dekadzie, na pocz¹tku XXI w., a wiêc w pónej fazie ich ¿ycia,
naukowej aktywnoci, jakkolwiek wówczas ci¹gle jeszcze bardzo twórczej.
W przypadku nazwisk pierwszej wielkoci, Ko³akowskiego, Skargi, Baumana, bêd¹cych niekwestionowanymi autorytetami, nie tylko w swojej dziedzinie,
nie mo¿na mówiæ o potrzebie dodatkowego utrwalania w³asnego imienia, czy
5

G. Gusdorf: Les Écritures du moi. Linge. T. I. Paris 1990; Les Écritures du moi. Autobiographie T. II. Paris, 1990.
6 Innego koñca wiata nie bêdzie. Z Barbar¹ Skarg¹ rozmawiaj¹ Katarzyna Janowska
i Piotr Mucharski. Kraków 2007.
7 Czas ciekawy czas, czas niespokojny. Z Leszkiem Ko³akowskim rozmawia Zbigniew Mentzel. Cz. I. Kraków 2007; Cz. II. Kraków 2008.
8 Z. Bauman, R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska: ¯ycie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za
nami i o tym, co przed nami. Warszawa 2009.
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te¿ podkrelania ¿yciowych osi¹gniêæ, naukowego dorobku  inaczej rzecz ujmuj¹c, intencji przekszta³cenia w³asnej obecnoci w znaczenie, poprzez autoprezentacjê w postaci nadania biografii tekstowej formy. Jak¹ rolê odgrywa tu te¿
zapewne wiadomoæ postêpuj¹cej dewaluacji pimiennictwa osobistego na skutek zarzucenia nim rynku ksiêgarskiego, komercjalizacji zjawiska.
Zbigniew Mentzel pertraktowa³ z Leszkiem Ko³akowskim 18 lat, namawia³
go do rozmowy ju¿ w 1989 r., a w zamykaj¹cym drugi tom odautorskim Ma³ym
pos³owiu filozof nieco kokieteryjnie t³umaczy siê: Czy w tym gadaniu naszym
mo¿e byæ co interesuj¹cego dla osób postronnych, tego nie wiem i jestem
ostatnim cz³owiekiem, który móg³by w tej sprawie wyrokowaæ. Jeli nie ma nic
interesuj¹cego, no trudno. A wszystkiemu winien Zbigniew Mentzel9.
Podobne w¹tpliwoci co do potrzeby biograficznego ods³oniêcia formu³uje
Barbara Skarga, obstaj¹c przy wyranym rozdziale pomiêdzy lini¹ ¿ycia i twórczymi dokonaniami. ¯ycie, jak twierdzi, nie jest kluczem do rozumienia ani
dzie³a filozoficznego, ani dzie³a sztuki [ ] twórczoæ idzie swoimi drogami,
jest jakby poza ¿yciem, a czasem nawet pozostaje w kontracie do naszego ¿ycia
codziennego. Myl rozwija siê niezale¿nie10. Z drugiej jednak strony, powo³uj¹c siê na Greków, do których w pónej fazie ¿ycia bardzo chêtnie i czêsto
wraca³a, zauwa¿a, ¿e dla nich filozofia nie by³a tylko myleniem, ale i sposobem ¿ycia, zawieraj¹cego w sobie pewien etyczny ³adunek11. Warunkiem sensownego uprawiania filozofii jest bowiem, jej zdaniem, poznanie siebie, obiektywne przyjrzenie siê sobie, niejako z zewn¹trz, wyzbycie siê s³aboci i subiektywnych z³udzeñ. Zastanawia siê nawet, czy mo¿e scjentyci maj¹ racjê, twierdz¹c, i¿ filozofia nie jest potrzebna  wystarczy porz¹dnie solidnie ¿yæ i byæ
uczciwym. Zatem linia demarkacyjna miêdzy dowiadczeniem ¿ycia i myl¹
filozoficzn¹ nie jest u niej wcale tak ostra i oczywista, jak wstêpnie deklaruje.
Tak zreszt¹ Barbara Skarga by³a odbierana, jako postaæ okrelona przez doskona³¹ jednoæ filozofii i postawy ¿yciowej. Etyczny imperatyw samopoznania
jako warunek wiarygodnoci filozoficznego dyskursu nie jest jednak równoznaczny z koniecznoci¹ jego tekstualizacji i upublicznienia.
W przypadku Baumana  ¯ycie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami
i o tym, co przed nami  rzecz rozrasta³a siê przez lata. Najpierw w 1997 r. by³
tom bêd¹cy efektem dwuletnich rozmów Romana Kubickiego i Anny ZeidlerJaniszewskiej z Baumanem Humanista w ponowoczesnym wiecie, po dziesiêciu latach, przy okazji wznowienia ksi¹¿ki pojawi³y siê dodatkowe pytania
i w efekcie powsta³ obszerny tom ¯ycie w kontekstach, w którym zawartoæ
pierwszej ksi¹¿ki stanowi zaledwie jeden z rozdzia³ów, a ca³oæ zosta³a uzupe³niona
9
10
11

Czas ciekawy czas, czas niespokojny. Cz. II, s. 191.
Innego koñca wiata nie bêdzie, s. 309.
Tam¿e, s. 316317.

Leokadia Hull

26

o nades³any przez filozofa esej Rozmylania u kresu ¿ycia i dodane w ostatniej
chwili Post scriptum. ¯ycie w po¿yczonym czasie  dodane, poniewa¿ wraz ze
wiatowym kryzysem radykalnej zmianie uleg³a wizja rzeczywistoci i g³os Baumana w przewiadczeniu rozmówców okaza³ siê niezbêdny.
Zastrze¿enia i obwarowania, którymi filozofowie opatruj¹ teksty o charakterze osobistym, s¹ zatem ró¿nego rodzaju  u Ko³akowskiego wynikaj¹ w du¿ej
mierze z ducha przekory, autoironii, z jak¹ odnosi siê zarówno do swojej osoby,
dowiadczenia ¿yciowego, jak i intelektualnych dokonañ; u Barbary Skargi opór
wi¹¿e siê z potrzeb¹ dyskrecji, niechêci¹ do osobistego ods³oniêcia; Bauman
natomiast, maj¹c tak znakomitych rozmówców jak profesorowie Anna ZeidlerJaniszewska i Roman Kubicki, koncentruje siê na naukowym dyskursie i wymianie pogl¹dów, a dowiadczenia w³asnego ¿ycia przywo³uje jedynie jako materiê
przydatn¹ w socjologicznych rozpoznaniach rzeczywistoci i zaznacza, ¿e socjologowie nie powinni podejmowaæ siê autosyntezy w³asnego ¿ycia. S¹ wszak¿e z tytu³u swego zawodu bardziej ni¿ inni autobiografowie wyczuleni na pu³apki czyhaj¹ce na ka¿dego, kto siê pokusi o powtórne prze¿ycie swej ¿yciowej
wêdrówki, tym razem w formie opowiadania 12. W innym miejscu doprecyzowuje swój pogl¹d:
Na czym ostatecznie polega ró¿nica miêdzy ¿yciem a zdawaniem z niego sprawy?
Chc¹c znaleæ ow¹ ró¿nicê, warto by³oby iæ za wskazówk¹ Jogo Saramago, mojego niedawno odkrytego ród³a inspiracji. W swoim quasi-dzienniku pisze on: »Jestem zdania, ¿e ka¿de s³owo, które wypowiadamy, ka¿dy ruch i gest, który wykonujemy ka¿d¹ z tych rzeczy mo¿na rozumieæ jako pojedynczy fragment nieplanowanej biografii, która choæ mimowolna  albo w³anie dlatego, ¿e mimowolna jest
nie mniej szczera i prawdziwa ni¿ najbardziej szczegó³owy opis ¿ycia na papierze«13.

Na szczegó³owy opis ¿ycia na papierze jak dot¹d nie zdecydowa³ siê
 powy¿szy cytat pochodzi z ksi¹¿ki, która jest opatrzona kategorycznie sformu³owan¹ sygnatur¹ To nie jest dziennik i nie jest to tylko rodzaj autorskiej prowokacji. Tekst, który formalnie respektuje dziennikow¹ delimitacjê, kompozycjê
opart¹ o datowanie dzienne, okazuje siê byæ zbiorem szkiców filozoficznych,
socjologicznych, sprawozdaniem z lektur, fragmentów wywiadów i wielu innych
form wypowiedzi. Quasi-dziennik jest wynikiem, jak twierdzi, na³ogu pisania:
Dzieñ bez gryzmolenia to dla mnie dzieñ stracony, albo wrêcz przestêpstwo.
Jest jak zaniedbany obowi¹zek, zdradzone powo³anie. Poza tym  gra s³ów jest
dla mnie najbardziej niebiañsk¹ z uciech. Uwielbiam j¹14. Dialog, rozmowa,
12
13
14

Z. Bauman, R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska: ¯ycie w kontekstach , s. 168.
Z. Bauman: To nie jest dziennik. Przek³ad Maria Zawadzka. Kraków 2012, s. 910.
Tam¿e, s. 6.
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konfrontacja pogl¹dów s¹ ¿ywio³em Baumana. Interlokutor, bêd¹cy partnerem
w wymianie pogl¹dów, jest dla niego bardzo wa¿ny  ksi¹¿ka, która powsta³a
z rozmów z Zeidler-Janiszewsk¹ i Kubickim nie jest przecie¿ jedyn¹ tego typu,
na naszym rynku ukaza³o siê te¿ kilka innych, ju¿ nie mówi¹c o jego licznych
wywiadach prasowych15. Sporód trójki uwzglêdnianych tu mylicieli Bauman
jest najbardziej otwarty na propozycje rozmowy i jej upublicznienia.
III
Osobowoci bohaterów rozmów, ich dowiadczenie i wiedza, to kluczowe
wyznaczniki znaczeniowej nonoci przekazu, a tak¿e czytelniczego zainteresowania. Wa¿ne jest nazwisko osoby stoj¹cej poza tekstem, jej osi¹gniêcia
w konkretnej dziedzinie. Taki przekaz nabiera szczególnego znaczenia  istotne
jest bowiem, kto mówi. Pakt autobiograficzny, pos³uguj¹c siê kategori¹ Philippea Lejeunea, zyskuje tu dodatkowe uwiarygodnienie, odbiorca oczekuje na
rozstrzygaj¹cy g³os autorytetu, odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania, wyprowadzone ze wzoru ¿ycia, nie tylko z hermetycznej spekulacji jêzyka filozoficznego.
Oczywicie niebagateln¹ rolê odgrywa tak¿e to, co Gombrowicz nazywa³ ciekawoci¹ czyjego ¿ycia, jako jedn¹ z przyczyn zainteresowania pimiennictwem osobistym, przyznaj¹c zreszt¹, ¿e sam tak¿e owej pokusie ulega. Ciekawoæ czyjego ¿ycia jest zjawiskiem szczególnie nasilaj¹cym siê w kulturze
wspó³czesnej, poniewa¿, jak twierdzi prowadz¹ca rozmowy z Baumanem Keith
Tester: ¯ycie publiczne ust¹pi³o miejsca potrzebie intymnoci: wybitne osobistoci chcemy poznaæ od intymnej strony; chcemy zyskaæ poczucie, ¿e »naprawdê dobrze je znamy«16.
Rozmowy z wielkimi mylicielami wspó³czesnymi, zwa¿ywszy na rezerwê,
z jak¹ odnosz¹ siê do tego rodzaju ods³oniêcia, rozpatrywaæ by mo¿na w kategoriach tekstów wywo³anych  przez analogiê do róde³ wywo³anych w klasyfikacji stosowanej przez historyków. Zosta³y zainspirowane jako ksi¹¿ki konieczne, zwa¿ywszy na czytelnicze oczekiwanie na g³os autorytetu, intelektualisty, wiadka epoki, filozofa jako posiadacza prawdy. Dla nich natomiast
by³y rodzajem wyzwania, gdyby uwzglêdniæ tu koncepcjê trójk¹ta autobiograficznego Ma³gorzaty Czermiñskiej, która wskazywa³a na trzy aspekty pimiennictwa osobistego  wiadectwo, wyznanie i wyzwanie17.
Pierwszy wyznacznik gatunkowy jest tu oczywisty, gdy¿ s¹ to wiadectwa
niezwyk³ej wagi, zwa¿ywszy na presti¿ naukowy bohaterów, ich miejsce we
15 Z. Bauman, K. Tester: O po¿ytkach z w¹tpliwoci. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem.
Prze³o¿y³a Ewa Krasiñska. Warszawa 2003; Z. Bauman, S. Obirek: O Bogu i cz³owieku. Kraków
2013; Z. Bauman, D. Lyon: P³ynna inwigilacja. T³umaczenie Tomasz Kunz. Kraków 2013.
16 Z. Bauman, K. Tester: O po¿ytkach z w¹tpliwoci , s. 12.
17 Por. M. Czermiñska: Autobiograficzny trójk¹t. wiadectwo, wyznanie wyzwanie. Kraków 2000.
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wspó³czesnej myli humanistycznej, a tak¿e rozleg³y horyzont czasowy, jaki
obejmuj¹ swoim ¿yciem. Ka¿da z tych ksi¹¿ek stanowi fascynuj¹cy historycznoobyczajowy fresk o losach polskiej inteligencji minionego wieku.
Strefê wyznañ wszyscy w³aciwie eliminuj¹  Ko³akowski ju¿ na pocz¹tku
formu³uje listê tematów wy³¹czonych z rozmowy  wykluczone, o wszystkim
rozmawiaæ nie mo¿emy; nie bêdziemy rozmawiaæ o moich rodzicach, bo jestem przywi¹zany do bliskich zmar³ych; i w tonie ¿artobliwym: o tym, kto
z kim spa³, a co do reszty: Pytaj, zobaczymy18. Formu³ê Baumana wyznacza
ju¿ sam tytu³ ¯ycie w kontekstach  nacisk pada wiêc na to, co zewnêtrzne,
a linia losu osobistego, rekonstruowanego we wspomnieniach, jest podporz¹dkowana rozwa¿aniom intelektualnym. Barbara Skarga pozornie poddaje siê koncepcji prowadzenia rozmowy proponowanej przez Janowsk¹ i Mucharskiego,
opartej na chronologii jej biografii, tyle ¿e to ona decyduje, o czym warto
mówiæ. W kilku miejscach stwierdza kategorycznie nie chcê o tym mówiæ, bo
po co , a takt i skromnoæ pytaj¹cych nie pozwala im zbytnio naciskaæ na
rozmówczyniê.
Natomiast trzeci wierzcho³ek tego¿ trójk¹ta autobiograficznego wyznaczony
przez Czermiñsk¹  wyzwanie  zosta³ wywiedziony z koncepcji Dziennika
Gombrowicza i rozumiany jest jako nakierowanie wypowiedzi osobistej na czytelnika, z dominuj¹c¹ perspektyw¹ TY. wiadomoæ trzeciego uczestnika rozmów, zwa¿ywszy ¿e z góry zaplanowana jest ich edycja ksi¹¿kowa, jest oczywista, jak pisze G³ówczewski:
Podkrela³em ju¿ wielokrotnie, ¿e rozmowy z  w swym planie ca³ociowym s¹
rozmowami dla  (odbiorcy), ¿e wszelkie podejmowane przez uczestników dzia³ania maj¹ ostateczny punkt dojcia poza w³aciw¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹. Tak
te¿ zorientowany jest nadrzêdny cel interakcji, którego osi¹gniêciu s³u¿y strategia
dialogowa19.

Powy¿sz¹ uwagê odnieæ mo¿emy tak¿e do rozmów z filozofami, zdefiniowanych w swym kszta³cie myl¹ o przysz³ym odbiorcy. U Gombrowicza obecnoæ owego TY nacechowana by³a intencjonalnie potrzeb¹ prowokacji. Lekturowe wyzwanie rozmów z filozofami jest innego rodzaju  je¿eli prowokuj¹, to
raczej do wspólnego namys³u nad rzeczywistoci¹ i ludzk¹ kondycj¹. Stawiaj¹
wysoko poprzeczkê, wymagaj¹ przynajmniej ogólnej znajomoci ich dorobku
stricte naukowego, pod¹¿ania za tokiem myli, ogromn¹ wiedz¹. Projektowany
adresat rozmów to kto, kto zechce aktywnie w³¹czyæ siê w naukowy dyskurs,
a przynajmniej z uwag¹ ledziæ jego bieg. Wyzwanie wobec TY wi¹¿e siê zatem
z intelektualn¹ obligacj¹.
18
19

Czas ciekawy, czas niespokojny. Cz. I, s. 1516.
A. G³ówczewski: dz. cyt., s. 107.
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W odniesieniu do uwzglêdnianych tu tekstów nale¿a³oby jednak nieco zmodyfikowaæ rozumienie tej perspektywy  nie tylko wobec TY, jako intencjonalnego
odbiorcy, poniewa¿ autobiograficzne ods³oniêcie by³o wyzwaniem przede wszystkim dla bohaterów publikowanych rozmów. Wi¹za³o siê z koniecznoci¹ przekroczenia granic podmiotowoci neutralnej i zobiektywizowanej, kanonicznej w naukowym dyskursie, a co za tym idzie wyjciem poza ukszta³towan¹ rolê, zawieszenie bezpiecznych granic macierzystego pola funkcjonowania publicznego.
Inna rzecz, ¿e mamy tu do czynienia z filozofami, którzy nie byli sk³onni do
specjalnego kultywowania akademickoci w ramach uprawianej dyscypliny,
a przede wszystkim celebrowania roli filozofa. Zbigniew Mentzel po mierci
Leszka Ko³akowskiego w notce wspomnieniowej Poezja i dobroæ pisze: Profesor sam by³ cz³owiekiem wielkiej dobroci. I bardzo skromnym. Uwa¿a³, ¿e s³owo filozof jest wrêcz s³owem obel¿ywym, bardzo nie lubi³ byæ w ten sposób
nazywany. Jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek zacz¹³ od zdania: »Filozof wspó³czesny,
który ani razu nie pomyla³ o sobie, ¿e jest szarlatanem, jest umys³em tak p³ytkim, ¿e jego dzie³a z pewnoci¹ nie s¹ godne studiowania«20. Autor znanego
tekstu Kap³an i b³azen nadal jest sk³onny twierdziæ, ¿e ten drugi zawód jest mu
bli¿szy. Na pytanie, dlaczego wybra³ filozofiê, odpowiada ¿eby mieæ fach
w rêku. Nie mo¿emy oczywicie tych konstatacji traktowaæ zbyt serio, niemniej
w wielu miejscach podkrela, ¿e miano wielkiego filozofa rezerwuje dla minionych wieków  nie wydaje mi siê, ¿eby istnieli w tej chwili wielcy filozofowie ¿ywi. Ju¿ w 68 roku opublikowa³ przecie¿ szkic Wielki filozof jako kategoria historyczna21.
Barbara Skarga zauwa¿a, ¿e okrelenie filozof jest nawet mieszne
i dodaje: nie uwa¿am siê za filozofa, po prostu niekiedy filozofujê, w rubryce
zawód piszê pracownik naukowy. ¯eby byæ filozofem, trzeba byæ Platonem czy
Arystotelesem. Przyznaje racjê Ko³akowskiemu, ¿e w filozofii jest trochê szarlatanerii22. Podobnie Bauman, który podkrela swoj¹ niechêæ do zinstytucjonalizowanej nomenklatury uniwersyteckiej, co, przyznaje, jest tym ³atwiejsze, i¿ jako
emeryt jest ju¿ po tamtej stronie swarów o pozycjê. Ceni sobie wiedzê potoczn¹, a swój warsztat okrela jako nienaukowy:
20 Z. Mentzel: Poezja i dobroæ. Gazeta Wyborcza 2009 z 18 lipca 2009. Cytowane przez
Andrzeja Mentzla s³owa otwieraj¹ ksi¹¿kê Ko³akowskiego Horror metaphysicus. Kraków 2012.
21 L. Ko³akowski: Czas ciekawy, czas niespokojny. Cz. I, s. 168, 265. W innym miejscu dookrela kategoriê wielkiego filozofa: Wielkiego filozofa niepodobna wyczerpuj¹co objaniæ
w sposób genetyczny. Nie da siê go zdefiniowaæ przez w³asnoci sytuacji, w której ¿yje i tworzy.
Wielki filozof zawsze jest przypadkiem. Kto siê rodzi taki jak Kartezjusz albo taki jak Kant,
a nie musia³ siê urodziæ. To jest przypadek niezaplanowany ani przez historiê, ani przez ludzkoæ. »Wielkie« jest to, co przerywa ci¹g³oæ ludzkiej historii w jakim istotnym punkcie. (Cz. II,
s. 148).
22 B. Skarga: Innego koñca wiata nie bêdzie, s. 295.

Leokadia Hull

30

Mój warsztat pisarski wywo³a³by oburzenie ka¿dego purysty, ka¿dego dobrze zorganizowanego naukowca, który skrzêtnie w kupki uk³ada fiszki, które
w zamierzonym dziele ma wykorzystaæ (i uk³ada je w kolejnoci wykorzystania), z góry planuje zawartoæ ka¿dego rozdzia³u, zaczyna pisanie od przedmowy, a potem punkt po punkcie rozwija tematy w planie wyliczone Mam niekiedy wra¿enie, ¿e to nie ja piszê ksi¹¿kê, ale to ksi¹¿ka siê pisze23.
IV
Podjêcie wyzwania tekstualizacji w³asnej biografii wi¹¿e siê z wejciem
w obszar literackoci. W przypadku uwzglêdnianych tu nazwisk wydawa³oby siê,
¿e nie jest to ryzykowne przedsiêwziêcie, zwa¿ywszy, i¿ relacje miêdzy filozofi¹
i literatur¹ maj¹ rozleg³¹ tradycjê, pocz¹wszy od ród³owej jednoci. Erazm Kuma w szkicu Figuralnoæ literatury i filozofii zauwa¿a, ¿e obecnie filozofia i literatura powracaj¹ do tej jednoci, ale ju¿ na innym poziomie24. Przywo³aæ tu mo¿na
nazwiska Kierkegaarda, Nietzschego, a wczeniej choæby Pascala, Monteskiusza.
Bergson zosta³ uhonorowany literack¹ Nagrod¹ Nobla, a filozofia Heideggera, czy
koncepcje egzystencjalistów nie mia³yby tej skali promieniowana, gdyby nie ich
literacka atrakcyjnoæ. Dodaæ by trzeba tak¿e nazwiska Emanuela Lévinasa,
Umberta Eco i wielu innych; na gruncie polskim  Stanis³awa Brzozowskiego,
Bronis³awa Malinowskiego Boles³awa Miciñskiego, Henryka Elzenberga.
Leszek Ko³akowski nie wyklucza, i¿ przysz³oæ filozofii, jej nowa jakoæ
mo¿e wi¹zaæ siê z piêknym wys³owieniem znanych problemów. Jako przyk³ad
podaje Heideggera, który wierzy w intelektualn¹ nonoæ s³owa poetyckiego
i Lévinasa, którego teksty opieraj¹ siê tak¿e na poetyckiej intuicji. Jakkolwiek nie
omieszka³ zaznaczyæ, i¿ jednego i drugiego czyta bez nale¿ytego zaciekawienia
i skupienia. Przytacza natomiast obszerny fragment Podró¿y Baudelairea, której
przyznaje status tekstu filozoficznego  bo, jak twierdzi, nie wiadomo, gdzie filozofia siê zaczyna i koñczy. Czasami siêga do przyk³adów bardziej zaskakuj¹cych,
poddaj¹c wiwisekcji, z zastosowaniem narzêdzi analizy krytycznej, wiersz Jachowicza Pan kotek by³ chory  ods³ania jego pierwotny zamys³ filozoficzny, który
wiedzie do rozwa¿añ na temat alienacji, podmiotowej redukcji i wielu innych
fundamentalnych problematów. Powa¿ny dyskurs o znanej bajce jest przede
wszystkim wiadectwem jego poczucia humoru, ale te¿ przyk³adem swobody,
a nawet dezynwoltury w traktowaniu filozoficznych konwencji jêzykowych25.
23
24

Z. Bauman: ¯ycie w kontekstach, s. 27.
E. Kuma: Figuralnoæ literatury i filozofii. [W:] Literackoæ filozofii  filozoficznoæ literatury. Pod redakcj¹ naukow¹ Barbary Sienkiewicz i Tomasza Sobieraja. Warszawa 2009. Literackim aspektom tekstów filozoficznych powiêcona jest ksi¹¿ka M. Michalskiego: Filozof jako pisarz. Ko³akowski  Skarga  Tischner. Gdañsk 2010.
25 Tekst ten ukaza³ siê na ³amach Twórczoci 1964, nr 4. Przedruk w Pochwa³a niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 19551968. Londyn 2002.

Rozmowa z  filozofem. Z problemów tekstualizacji w³asnej biografii...

31

Pamiêtamy oczywicie, ¿e Ko³akowski by³ tak¿e b³yskotliwym eseist¹, publicyst¹, cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a tak¿e poet¹, o czym
przypomina mu rozmówca, a on sam kwituje krótko: Daj spokój tym g³upstwom. A ponadto, wydawnictwo Znak opublikowa³o jego osobist¹ antologiê
128 bardzo ³adnych wierszy stworzonych przez szeædziesiêcioro omioro poetek
i poetów polskich  wierszy z ró¿nych epok, od Kochanowskiego do Lipskiej
i Barañczaka26. Jak pisa³ Czes³aw Mi³osz: Leszek Ko³akowski jest przedziwnym okazem. Wbrew historycznej niewiedzy m³odych pokoleñ, reprezentuje
g³êbokie zakorzenienie w tradycji polskiej i europejskiej. Nie wiadomo, czy
umieciæ go w rejestrach pisarzy, czy filozofów. Bo pos³uguje siê z równ¹ zrêcznoci¹ proz¹ filozoficznych traktatów, proz¹ fikcji literackiej, a kiedy trzeba
sprawnym wierszem i formami dramatycznymi27.
W przypadku Baumana, który z upodobaniem podkrela swój warsztat nienaukowy, wejcie w obszar w³asnej biografii nie wi¹za³o siê z jak¹ zasadnicz¹
zmian¹ jêzyka. Z ¿argonu naukowego, jak podkrela, wyzwoli³ siê ju¿ znacznie wczeniej. Jako socjolog nie ma do niego zaufania, choæ przyznaje, ¿e wczeniej, bêd¹c jeszcze czeladnikiem, musia³ respektowaæ wymogi majstrów, poniewa¿ instytucje akademickie s¹ ostatnimi reliktami cechów redniowiecznych
i majstrów interesowaæ bêdzie nie tyle piêkno wyrobów, lecz to, czy dzier¿ê
d³utko w ten sam sposób, a metaforyka nie rokuje habilitacji28. Uprawianie
socjologii, ale tak¿e filozofii, rozumie jako niekoñcz¹cy siê wymianê materii
i dyskurs z ca³oci¹ kultury, a tak¿e z wiedz¹ pospolit¹, potoczn¹. Zauwa¿a, ¿e
byæ mo¿e jego prace w Polsce mog¹ byæ czytane jako literatura podró¿nicza,
opowieæ o dziwacznych egzotycznych krajach, taka przebrana w sztukê naukowa wersja Ossendowskiego, Fiedlera, czy Juliusza Vernea. Literatura piêkna
stanowi wa¿ny kr¹g jego ¿ycia w kontekstach. Nazwisk pada tu bardzo wiele
 Kafka, Camus, Havel, Borges, Calvino, Kundera, a tak¿e Lem, Szymborska,
Grynberg czy Stasiuk.
Barbara Skarga w wiêkszym stopniu respektowa³a granice miêdzy dyskursem filozoficznym i literackoci¹  szczególnie we wczeniejszej fazie swojej
aktywnoci naukowej. U niej wyjcie poza macierzysty dyskurs naukowy dostrzegalne jest dopiero w latach osiemdziesi¹tych. Jak zauwa¿a Maciej Michalski, byæ mo¿e jej autobiograficzna relacja z traumatycznych prze¿yæ w ³agrach,
ksi¹¿ka Po wyzwoleniu, sta³a siê katalizatorem przemian jêzyka filozoficznego
 co widaæ w ladzie i obecnoci, czy Tercecie metafizycznym29. Bardziej kieruje
26 L. Ko³akowski: 128 bardzo ³adnych wierszy stworzonych przez szeædziesiêcioro omioro
poetek i poetów polskich. Kraków 2004.
27 Cz. Mi³osz: Otwarcie nowego wymiaru. Tygodnik Powszechny (dodatek Apokryf)
2002, nr 43.
28 Z. Bauman: ¯ycie w kontekstach, s. 23.
29 Por. M. Michalski: dz. cyt., s. 93106.
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siê w stronê swobodnej eseistyki, operuj¹c przezroczystym stylem literackiej
polszczyzny. Docenia piêkne wys³owienie tak¿e w tekstach filozoficznych,
jakkolwiek zauwa¿a, ¿e z tego powodu niekiedy nie s¹ one nale¿ycie doceniane
 upomina siê np. o w³aciwe miejsce dla pism Henryka Elzenberga.
Micha³ Pawe³ Markowski wymienia trzy przyczyny siêgania filozofów po
literaturê: szukaj¹ w niej ladów dowiadczenia zag³uszanego przez Rozum,
pragn¹ znaleæ w niej inny jêzyk, ni¿ ten, o którym nili filozofowie; i ten jêzyk
móg³by byæ narzêdziem rozbiórki filozofii jako nauki cis³ej30. Ale w przypadku Ko³akowskiego czy Baumana, a tak¿e Skargi bywa to te¿ gest bezinteresowny  czytanie literatury dla niej samej.
V
Zwa¿ywszy na literackie zakorzenienie autorów, lekturowe czy te¿ poprzez
twórczoæ w³asn¹, w¹tpliwoci zwi¹zane z podjêciem wyzwania wypowiedzi
wykraczaj¹cej poza profesjonalny dyskurs w mniejszym stopniu wi¹¿¹ siê
z oporem przed zmian¹ jêzyka. Istotniejszym momentem wydaje siê nieufnoæ
wobec pimiennictwa osobistego, wiadomoæ jego skonwencjonalizowania
i przek³amania. Od dawna przecie¿ teoretycy gatunku zauwa¿ali, ¿e jest to rodzaj pimiennictwa najbardziej zafa³szowany. Ostro¿noæ filozofów wobec przekazów autobiograficznych t³umaczyæ mo¿na ich nadwiadomoci¹ ryzyka. Ekspresjê autobiograficzn¹ traktuj¹ jako przedsiêwziêcie niemo¿liwe na ró¿nych
poziomach. Bezporednia adekwatnoæ narracji i ¿ycia jest po prostu niewykonalna, poniewa¿ narracja daje siê tylko porównaæ z inn¹ narracj¹, nie za z samym ¿yciem. Nale¿y ono kategorialnie do innego porz¹dku rzeczywistoci.
W tym rozumieniu ka¿da autobiografia jest transgresj¹ przebiegu i treci ¿ycia.
Punkt widzenia autobiografa mieci siê paradoksalnie poza ¿yciem. Dowiadczenie jest nieprzekazywalne  twierdzi Barbara Skarga. Przyczyny braku zaufania do form narracji osobistych tkwi¹ wiêc znacznie g³êbiej ni¿ ryzyko i pokusa
autokreacyjnych zafa³szowañ  dotykaj¹ wielu filozoficznych kwestii, tak¿e fundamentalnych relacji miêdzy jêzykiem i rzeczywistoci¹.
Nie maj¹ te¿ potrzeby dochodzenia poprzez utekstowienie ¿yciowych dowiadczeñ do osi¹gniêcia stabilnej to¿samoci. Ko³akowski pytanie kim jeste
uwa¿a za le postawione, i dodaje Nie ja bêdê na nie odpowiada³. Autorka
To¿samoci i ró¿nicy uwa¿a, ¿e ju¿ dostatecznie zg³êbi³a tê now¹ doksê na
gruncie filozofii, za Bauman dowodzi, ¿e skoro d¹¿¹ do niej wszyscy, nie
osi¹ga jej nikt. Motywacj¹ podjêcia osobistych narracji nie jest te¿ potrzeba
scalenia biegu ¿ycia, mimo i¿ mog³yby na to wskazywaæ tytu³y nacechowane
finalnoci¹  Innego koñca wiata nie bêdzie Skargi, Zygmunta Baumana
30
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Rozmylania u kresu ¿ycia. Dominuje w nich wiadomoæ, ¿e koleje ¿ycia nie
poddaj¹ siê narracyjnemu scaleniu. Ko³akowski g³osi pesymistyczny pogl¹d, ¿e
ka¿de ¿ycie koñczy siê pora¿k¹, poczucie spe³nienia jest oszukiwaniem siebie
 bo czego takiego nie ma. Pomimo to przekonuje, i¿ trzeba wierzyæ w jaki
jego sens.
W tej materii Barbara Skarga nie zgadza siê z Ko³akowskim  ¿ycie rozwija
siê samo, czy tego chcê czy nie chcê. Mo¿na siê tylko zastanawiaæ nad nim.
Naciskana przez rozmówców ze zniecierpliwieniem mówi po co wam to s³owo
sens. Wartoæ ¿ycia jako filozofki widzi w odwadze mylenia, a tak¿e w radoci z
kontaktu z wielk¹ sztuk¹, przede wszystkim muzyk¹, choæ podkrela, ¿e s¹ te¿
inne dobre rzeczy w ¿yciu  wino, dobra knajpa i znów ci mê¿czyni, tym razem
jako najlepsi kucharze. Ostatnie pytanie, które rozmówcy stawiaj¹ w ksi¹¿ce, ju¿
wy³¹czaj¹c magnetofon: Ale tak, miêdzy nami, niech nam Pani Profesor wyjani,
czy ¿ycie  i to pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Zamiast niej wydawca zamieci³ na ostatniej stronie zdjêcie zamylonej twarzy Barbary Skargi.
U Baumana, wspó³twórcy mylenia postmodernistycznego, odnajdujemy
wersjê bardziej optymistyczn¹. Swoje ¿ycie okrela jako przygody pielgrzymuj¹cego w³óczêgi. Nie ma ono odwo³ania do jakiego przedustawnego porz¹dku,
projekt jego fabu³y jest nierealny, a poza tym, gdyby mo¿na by³o j¹ sobie zaplanowaæ, niebezpiecznie by³oby siê jej trzymaæ. Autor niedawno opublikowanej
Sztuki ¿ycia, tego Traktatu o szczêciu na miarê naszych czasów, postuluje, by
projekt ¿ycia nie by³ jednorazowy. W p³ynnej nowoczesnoci trzeba siê spieszyæ
i byæ elastycznym, poprzez twórcz¹ destrukcjê ci¹gle aktualizowaæ swoje wybory, poniewa¿ na linii wiod¹cej do szczêcia nie ma mety. Optymistycznie brzmi
jego przes³anie, ¿e ¿ycie nasze, bez wzglêdu czy wiemy o tym czy nie, jest
dzie³em sztuki, a zatem wzorem artysty powinnimy je twórczo kszta³towaæ, nie
marnuj¹c ¿adnej nadarzaj¹cej siê okazji. I taki charakter, otwarty, dzie³a w toku,
ma jego biografia wy³aniaj¹ca siê z ksi¹¿ki ¯ycie w kontekstach.
Przy ca³ym zró¿nicowaniu form narracyjnych, a tak¿e ¿yciowych dowiadczeñ i filozoficznych systemów, które tworzyli i które okrelaj¹ w zasadniczy
sposób kszta³t autobiograficznej refleksji w rozmowach z , cech¹ wspóln¹
jest ich dyskursywna otwartoæ. Ksi¹¿ki te staj¹ siê przed³u¿eniem, czy te¿ niezbêdnym dopowiedzeniem ich filozoficznego dialogu z czytelnikami, form¹ zintensyfikowanej obecnoci, wzmocnionej poprzez perspektywê osobow¹.
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Summary
The publishing expansion of books that are based on conversations has forced the necessity
to broaden the theoretical reflection and to specify their location within the literature of personal
document in the recent decades. There have been some terminological problems at the starting
point of the theoretical-literary attempts of recognition. Recently, there have been appearing such
terms as a conversation with..., an interlocutory text or a spoken book as genre description.
The separation of the particular variety of conversations with  in the area of such texts seems
to be reasonable, because the forerunners of dialogism should be been seen in the convention that
dates back to Plato and Socrates. Discourse, dispute and confrontation remain the superior and
inalienable feature of philosophical thinking and the structural formula of expression. The names
of Ko³akowski, Skarga and Bauman are connected with their profession, the membership of
a particular intellectual and generational formation, even though they represent varied schools and
directions of philosophical exploration. In each of these cases, the consent on the interview and its
publication was associated with the awareness of the risk of biographical unveiling, as well as
falling outside the native language of philosophical discourse and directing towards the literary
quality. In the readership reception these books have become the important complement of
philosophical content, the enrichment with the personalized perspective.
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Infografik als Sehfläche
Infographic as a visual plane
The aim of this article is the description of infographics as visual planes as well as
the analysis of what benefits infographic planes can offer to their recipients.
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0. Einführung
Die Informationsvermittlung wird als eine der wichtigsten Funktionen der
Medienkommunikation betrachtet. Monomodale Kommunikate, in denen
ausschließlich von schriftsprachlichen Ressourcen Gebrauch gemacht wird,
kommen immer seltener vor und gelten eher als Ausnahme. Im Gegensatz dazu
nimmt die Multimodalisierung der Kommunikation wesentlich zu und lässt die
Frage danach stellen, ob es legitim ist, multimodale Botschaften, deren
Ressourcen sich wechselseitig kontextualisieren und damit einer semantischen,
formalen und funktionalen Einheit zugrunde liegen, als Norm zu betrachten (vgl.
Stöckl 2004b: 7). Auch wenn es sich in diesem Kontext lediglich um bestimmte
Gebrauchsnorm handelt, lässt sich nicht bestreiten, dass die moderne Kommunikation immer mehr auf das Visuelle setzt. Angesichts dieser zunehmenden
Visualisierung der Kommunikation plädiert H.-J. Bucher dafür, die
Multimodalität als eine Universalie des Medienwandels zu betrachten (vgl.
Bucher 2010, 2012). Das wachsende Interesse an verschiedenen semiotischen
Ressourcen und daran, wie sie kommunikativ genutzt werden können, gilt als
Auslöser für die sich gerade etablierende Bildlinguistik. Die Herausforderung, die
Schwerpunkte der Bildlinguistik zu bestimmen, nehmen u.a. M. Klemm/ H. Stöckl
an, die darauf hinweisen, dass [ ] Bilder neben der Sprache zu den
wichtigsten zeichenvermittelten Instrumenten der Repräsentation, Interpretation
und Aneignung von Welt [zählen] (Klemm / Stöckl 2011: 7). Die Rezeption
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von Botschaften erfolgt nicht nur als Wahrnehmung von ´puren Texten´, weil
diese nur selten vorkommen. Meistens hat man mit Verflechtungen von
verschiedenen Ressourcen zu tun und gerade diese werden zu den wichtigsten
Botschaftsträgern, mit denen sich Menschen massenmedial verständigen.
Die Überzeugung davon, dass bildliche Ressourcen ähnliche Funktionen
wie sprachliche Elemente übernehmen können, teilt auch H. Stöckl, der Bilder
zu konstitutiven Teilen sprachlicher Texte und Bausteinen zum Textstil macht
(vgl. Stöckl 2004a). In dieser Auffassung werden Bilder den sprachlichen
Textteilen gleichgesetzt, was zur Folge hat, dass auch sie über den Textstatus
verfügen. Die Gesamttexte, die aus schriftsprachlichen und bildlichen
Ressourcen bestehen, werden von H. Stöckl als Sprache-Bild-Texte bezeichnet,
um noch stärker zu betonen, dass die bildlich kodierten Teiltexte für die
wesentlichen Textbeschreibungsebenen relevant sind und konstitutive
Bestandteile der Textstrukturierung ausmachen (ebd.: 108). Im Falle von
multimodalen Texten, die neben den sprachlichen auch andere Ressourcen
enthalten, werden alle in einer gemeinsamen Fläche vorkommenden Elemente
zur Sinnerzeugung der Botschaft eingesetzt.
H.-J. Bucher zufolge lässt sich die Multimodalität, die als eine konstitutive
Eigenschaft aller Formen der Kommunikation gilt, aus zwei Perspektiven
betrachten. Einerseits gilt sie als empirischer Begriff, mit dessen Hilfe fokussiert
wird, wie unterschiedliche, semiotische Ressourcen zu verbinden sind (vgl.
Bucher 2012: 54). Andererseits verweist der Autor aber auch auf die zweite
Verwendungsvariante der Multimodalität, die kategorialer Art ist, und betont,
dass die Schriftkommunikation [ ] über den Text hinaus immer auch ein
visuelles Arrangement der Schriftzeichen auf einer Fläche als Gestaltungseinheit
[ist] (ebd.: 55). Die daraus resultierende Tatsache, dass verschiedene Modi
simultan gebraucht werden, bringt die Notwendigkeit mit sich, die
Aufmerksamkeit der Rezipienten selektiv einzusetzen. Die beiden Perspektiven
haben zur Folge, dass jede Medienanalyse multimodal ausgerichtet sein muss
und zeigen sollte, wie sich Sinn und Bedeutung eines Kommunikationsbeitrags
aus den unterschiedlichen Modi ergeben (ebd.). Angesichts dessen, dass im Falle
von multimodalen Botschaften die Aufmerksamkeit der Rezipienten selektiv
eingesetzt werden muss, scheint die Multimodalität mit der Nonlinearität ganz eng
verbunden zu sein. H.-J. Bucher vertritt die Meinung, dass sich die beiden Begriffe
wechselseitig bedingen (vgl. Bucher 2012: 56). Ein multimodales Angebot zu
verstehen heißt deshalb immer auch zu erkennen, wie ein simultan präsentiertes
Kommunikationsangebot aus mehreren kommunikativen Elementen räumlich
strukturiert ist, so H.-J. Bucher (ebd.: 68).
Als Beispiel dafür, wie eng die Multimodalität mit der Nonlinearität
verbunden ist, gelten zweifelsohne sog. diskontinuierliche
Darstellungsformen, wobei mit diesem Begriff alle Phänomene der medialen
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Verbindung von Text- mit Bild- und Diagramm-Elementen bezeichnet werden
(vgl. Lischeid 2012: 8). Solche Botschaften, die als nicht linear fungieren, sind
von besonderem Vorteil. Auch wenn ihre diagrammatischen und bildlichen
Ressourcen dem schriftsprachlichen Text keine zusätzlichen Informationen
zufügen, bleibt unbestritten, dass sie im Text präsentierte Propositionen
visualisieren und dadurch dem Rezipienten die Raumorganisation der ganzen
Botschaft wesentlich erleichtern. Das Verstehen von diskontinuierlichen
Darstellungsformen geht zweifelsohne über Texte, Bilder und Diagramme
hinaus und gilt als mehr als nur die Summe von gebrauchten Ressourcen. Darauf
weist u.a. D. Gehl hin: Medienbasierter Wissenserwerb kann nur als erfolgreich
bewertet werden, wenn ein Rezipient nach einem Stimuluskontakt nicht nur
isolierte Fakten wiedergeben kann, sondern auch größere Zusammenhänge
durchdrungen hat, als über Strukturwissen verfügt (Gehl 2013: 17). Das erklärt,
warum diagrammatische und bildliche Ressourcen als konstitutive Elemente von
multimodalen Botschaften nicht nur immer mehr Platz in Anspruch nehmen,
sondern auch bewusster und vielfältiger eingesetzt werden. Es scheint
interessant zu sein, die mediale Nutzung von solchen nicht linearen Botschaften
auch in linguistischen Arbeiten im Hinblick auf ihre multimodale Realisierung
zu thematisieren.
Der vorliegende Beitrag nimmt sich zum Ziel, Kombinationen textueller
(schriftsprachlicher Text), anschaulich-bildlicher (Bild) und abstraktschematischer (Diagramm) Elemente, zu denen es in Infografiken kommt, als
Sehflächen zu beschreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende
Schwerpunkte formuliert:
1. Wann werden verschiedene Modi zu einer Sehfläche?
2. Über welche innere Struktur verfügen Infografiken?
3. Ist es legitim, Infografiken als Sehflächen zu betrachten?
4. Welchen Mehrwert bieten infografische Sehflächen für ihre
Rezipient(inn)en?
Das Material der Untersuchung, das insgesamt 56 Infografiken bilden,
stammt sowohl aus dem Internet (darunter aus dem Online-Archiv der
Polnischen Presse Agentur PAP; 32 Infografiken), als auch aus den polnischen
Print- und Onlinemedien, die von Infografiken Gebrauch machen, indem sie
diese als Begleitung von journalistischen Beiträgen nutzen (24 Infografiken).
Diese Datenbank gewährleistet den Zugang zu einem umfangreichen Inventar
von Infografiken, die in den Jahren 20122013 veröffentlicht wurden und sich
sowohl formal als auch inhaltlich unterscheiden. Infografik als
Untersuchungsgegenstand hat in der polnischen Forschungslandschaft bislang
wenig Aufmerksamkeit gefunden. Linguistische Untersuchungen zum Thema
polnischer Infografik fehlen. Angesichts der sog. multimodalen Wende, die laut
H.-J. Bucher darin zum Ausdruck kommt, dass neue und neuartige
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Mischformen der verschiedensten Kommunikationsmodi und Kanäle entstanden
sind, die man als multimodale Kommunikationsformen bezeichnen kann
(Bucher 2010: 42), steht es aber außer Zweifel, dass linguistische Forschung
auch solche Aspekte der Multimodalität, die mittels sprachlicher, bildlicher und
diagrammatischer Ressourcen in Form von infografischen Sehflächen realisiert
werden, in den Fokus nehmen muss.
1. Wann werden verschiedene Modi zu einer Sehfläche?
Die Beziehungen, in denen sprachliche und bildliche Ressourcen zueinander
stehen können, wurden zu einem der Schwerpunkte, mit denen sich die moderne
Linguistik befasst und die als ihre größte Herausforderung betrachtet werden
können. Die visuelle Kommunikation verläuft fast ausschließlich über TextBild-Verflechtungen, weil man sich die Welt ohne Bilder nur schwer vorstellen
kann. Deshalb plädiert U. Schmitz für die sog. Sehflächenforschung und weist
darauf hin, dass der größte Teil visuell vermittelter Botschaften [ ] nicht aus
Schriftzeilen [ ], sondern aus Sehflächen [besteht], auf denen außer Schrift alle
möglichen anderen Arten sichtbarer Zeichen auf mehr oder minder komplexe
Weise versammelt und komponiert sind (Schmitz 2005: 3). Der Autor ist
überzeugt, dass selbst schriftliche Texte mehr als nur die Schrift in der Fläche
sind, weil auch Schrift immer ein Schriftbild in der Fläche erzeugt (vgl. Schmitz
2011b: 9). Als Kern dieser Auffassung gelten Sehflächen aller Art, die
Menschen im Alltag ständig begleiten. U. Schmitz folgend sind das Flächen,
auf denen Texte und Bilder in geplantem Layout gemeinsame Bedeutungseinheiten bilden (ebd.: 3). Alle ihnen zugrunde liegenden sprachlich-bildlichen
Verknüpfungen sind dadurch gekennzeichnet, dass nur ihre schriftsprachlichen
Bestandteile über den Textstatus verfügen. Die Auffassung von Sehflächen
macht ersichtlich, dass nicht nur die inhaltliche Ebene des sprachlichen Textes,
sondern auch die Art und Weise, wie dieser Text kommuniziert wird, für den
Rezipienten relevant ist, weil das den Umgang mit der ganzen Fläche und deren
Wahrnehmung wesentlich mitbestimmt. U. Schmitz vertritt die Meinung, dass
die Botschaft einer Sehfläche immer im Zusammenspiel von synergetisch
miteinander verflochtenen Elementen entsteht. Zu einem solchen Faktor, der die
anderen Elemente verbindet und zu einer Einheit macht, wird das Design. Dank
dem Design schafft man Beziehungen zwischen den semiotischen Bausteinen,
die gemeinsam auf einer Fläche erscheinen und die als eine komplexe Aussage
auf einen Blick erfasst werden können. Die Überzeugung davon, dass es
vorteilhaft ist, sprachliche und bildliche Elemente zusammenzubringen, hat
ihren Ursprung darin, dass nicht nur schriftbasierte Texte, sondern auch Bilder
in kommunikative Zusammenhänge gestellt werden können, wo sie Funktionen
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zu erfüllen haben. Denn Bilder sind  ganz ähnlich wie sprachliche Äußerungen
 mehr oder weniger eng in Tätigkeiten eingebunden: Nicht nur mit Sprache,
auch mit Bildern geben Menschen einander etwas zu verstehen, das für sie in
irgendwelchen Handlungszusammenhängen eine Rolle spielt, so U. Schmitz
(2007: 420). Das hat zur Folge, dass man nicht nur mit Sprache, sondern auch
mit Bildern handeln kann, wobei betont werden muss, dass Bilder
deutungsoffener als sprachliche Zeichen sind und Bildbedeutungen semiotisch
völlig anders strukturiert sind (vgl. Klemm 2011: 188).
Somit erweist sich das Design als diagrammatische Leistung, weil eben
Diagramme Sachverhalte so darstellen, dass Rezipienten sie möglichst effizient
verstehen. In diesem Sinne ist Schmitz zufolge jede Sehfläche ein Diagramm,
dessen [ ] Bestandteile per Design so aufeinander bezogen [sind], dass der
Nutzer die gemeinten Beziehungen seinen Zielen entsprechend auswählen,
erkennen, nachvollziehen und praktisch nutzen kann (Schmitz 2011a: 102). Die
Kraft von so entstandenen Sehflächen liegt Schmitz folgend darin, dass sie
Aufmerksamkeit auf sich [ziehen], größte Informationsmengen auf kleinstem
Raum [ermöglichen], vielfältige Präsentations-, Strukturierungs- Orientierungsund Rezeptionsweisen [erlauben] und den schnellen Blick [unterstützen]
(Schmitz 2011b: 3). So verstandene Sehflächen sind aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken und kommen u.a. als Infografiken zum Tragen.
2. Über welche innere Struktur verfügen Infografiken?
Die Antwort auf die Frage danach, über welche innere Struktur Infografiken
verfügen, lässt sich nur teilweise beantworten, weil das Spektrum von möglichen
Sehflächentypen momentan unbegrenzt zu sein scheint. Es lassen sich folgende
Haupttypen von Sehflächen unterscheiden, obwohl betont werden muss, dass die
Liste offen ist (vgl. Makowska 2014):
1. Bildbasierte Sehflächen, in denen bildliche Elemente dominant sind und
sprachliche Elemente im Hintergrund erscheinen (z.B. Titelseiten);
2. Textbasierte Sehflächen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ihre
schriftsprachliche Subfläche im Vordergrund steht und Bilder als ergänzende
Kommentare in direkter Nähe erscheinen (z.B. bebilderte Lesetexte);
3. Diagrammbasierte Sehflächen, deren Kern diagrammatische Elemente
bilden, die mittels sprachlicher und bildlicher Ressourcen ergänzt werden
können.
Den Kern des Beitrags bilden diagrammbasierte, infografische Sehflächen,
die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie als Kombination aus schriftsprachlichem
Text, gegenständlichem Bild und Diagramm die Idee einer modularen
Informationsvermittlung realisieren. Immer dort, wo z.B. Stimmenverteilungen
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bei Wahlen oder Mehrheitsverhältnisse analysiert, verbalisiert und visualisiert
werden müssen, scheinen Infografiken das Erkennen von Zusammenhängen zu
erleichtern und komplexe Relationen auf den ersten Blick erkennbar zu machen.
Laut H. Stöckl [besteht] die übergreifende Funktion des Infografischen im
Journalismus darin, es dem Leser zu ermöglichen, sich ein Wissensgebiet
überblicksartig zu erschließen und interessante Korrelationen und
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datensets explorierend herstellen zu
können (Stöckl 2012: 180).
Unter vielen Merkmalen, die Infografiken zu einem prägnanten Beispiel für
die Gattung der sog. diskontinuierliche[n] Darstellungsformate machen, nennt
T. Lischeid ihre Effizienz. Lischeid zufolge [tendiert] die massenmediale
Infografik zu nichts weniger als auf kleinstem Raum und in konzentrierter Form
Struktur und Inhalt der Spezial- und insbesondere Interdiskurse heutiger
Wissenskulturen widerzuspiegeln (Lischeid 2012: 83). Je nach dem
Erscheinungsort werden Infografiken entweder separat oder als Begleitung von
schriftsprachlichen Texten präsentiert, wenn sie aber nicht zu viel Platz in
Anspruch nehmen können. Grafische Objekte, von denen infografische
Sehflächen Gebrauch machen, können schnell erfasst werden, während der
Umgang mit schriftsprachlichen Elementen, die im Falle der Infografik auf ein
Minimum reduziert sind, in anderen textbasierten Botschaften meistens
zeitintensiver ist. Nicht ohne Bedeutung ist natürlich auch die Anschaulichkeit
der Infografik. S. Klebba, die sich mit der Frage der Akzeptanz und Rezeption
von Informationsgrafiken in Tageszeitungen in Spanien, Polen und Deutschland
beschäftigt, beweist, dass sich unter Rezipienten von infografischen Sehflächen
zwei Gruppen unterscheiden lassen: Während die erste Gruppe Wert auf die
Seriosität und Informativität der Infografik legt und das verspielte Design
ablehnt, stellt die zweite Gruppe ganz hohe Ansprüche an Visualität der
Infografik (vgl. Klebba 2012: 226).
Auch H. Stöckl macht Infografiken zum Gegenstand seiner Untersuchungen.
Den Vorteil der Infografik sieht er darin, dass [ ] sich Infographiken aus
verschiedenen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Zielen und Interpretationen
lesen [lassen] (Stöckl 2012: 178). In Anlehnung an H. Stöckl lassen sich
folgende typologische Kriterien von Infografiken unterscheiden (vgl. ebd.: 181):
 Komplexität, verstanden als die Zahl der grafischen oder bildlichen
Blöcke sowie der Umfang der Legenden und Begleittexte,
 kognitive Funktion, d.h. mentale Operationen,
 Darstellungsarten, verstanden als die konventionalisierten Formen der
Visualisierung von Daten, Fakten und Sachverhalten (z.B. Balken, Kreis- und
Tortendiagramm),
 Leselogik, d.h. Richtungen bzw. Reihenfolgen der infografischen
Wahrnehmung und Verarbeitung,
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 Aufbereitungslogik, verstanden als die Art und Weise, wie das Thema der
Infografik entfaltet wird,
 Erklärungslogik, als der Zweck der Infografik, ihre Nutzungsweise,
 Sprachintegration  inhaltlicher oder formaler Bezug zwischen GrafikBild und Sprache.
Durch den Vergleich der oben präsentierten Merkmale wird ersichtlich, dass
T. Lischeid und H. Stöckl den modularen Charakter von Infografiken in den
Vordergrund stellen, was im Falle von Sehflächen als konstitutiv gilt. Diese
Meinung teilt auch T. Schröder, indem er darauf hinweist, dass allen Formen
der Modularisierung gemeinsam ist, dass solchermaßen zerlegte Texte in ihrer
Gesamtheit keine feste Abfolge für die Lektüre mehr vorgeben (Schröder 2010:
182). Infografik ist in diesem Sinne durch ihre Modularisierung gekennzeichnet,
dass sie als Kombination von mehreren Bausteinen gilt, die der Infografik als
einer Gesamtbotschaft zugrunde liegen. Schröder zufolge liegt der Vorteil der
Modularisierung darin, dass Textstruktur visualisiert wird und das selektive
Rezeption erleichtert wird (ebd.). Im Kontext dieser Modularisierung weist H.
Stöckl aber auch darauf hin, dass ihre einzelnen Bestandteile nicht obligatorisch
sind, was zur Folge hat, dass Infografiken sowohl formal als auch funktional als
flexibel gelten. Trotzdem unterliegen sie der formal-funktionalen
Standarisierung, was der Grund dafür ist, über eine eigenständige Text-BildSorte Infografik zu sprechen (vgl. Stöckl 2012: 178). Auch T. Lischeid weist
darauf hin, dass [Infografiken] das in den arbeitsteiligen Spezialdiskursen
produzierte und vorliegende Wissen in den gemeinsamen Interdiskurs der
Medien, der Bildung und des Alltags [übersetzen] und [ ] neben der reinen
Informationsvermittlung auch immer für Effekte der Normalisierung und
Subjektivierung [sorgen] (Lischeid 2012: 84). Dank der Modularisierung ist der
Rezipient in der Lage, selbst zu bestimmen, in welcher Reihenfolge er die
Informationen aufnehmen will. In diesem Sinne ist die Infografik einem Hypertext
ähnlich. So reflektiert man veränderte Rezeptionsgewohnheiten von Lesern, vom
kompletten Durchlesen, bis hin zur interessengeleiteten selektiven Auswahl von
Inhalten (¯ebrowska 2013: 113). Somit wird der Leser zum Navigator, der
entscheidet, für welche Inhalte er sich interessiert. Infografiken gelten dabei als
Botschaften, deren flexible Gestaltung stark rezipientenorientiert ist.
3. Ist es legitim, Infografiken als Sehflächen zu betrachten?
Aus der Analyse des Korpus geht hervor, dass die moderne Infografik
immer mehr für ihre Darstellungsform sorgt, wobei die Gestaltungsänderungen,
denen sie unterliegt, mit ihren Funktionen zusammenhängen. Unter den
Grundfunktionen von Infografiken nennt H. Stöckl das Quantifizieren, das

42

Magdalena Makowska

Vergleichen, das Lokalisieren sowie die Funktions- und Prozessmodellierung
(Stöckl 2012: 180). Infografiken setzen sich zum Ziel, Relationen erkennbar zu
machen und Sachverhalte oder Prozesse zu vergleichen.
Analysiert wurden zwei Teilkorpora, die insgesamt durch 56 Infografiken
gebildet sind. Das erste Teilkorpus umfasst 32 Infografiken, von denen u.a. die
Polnische Presse Agentur PAP Gebrauch macht und die meistens separat
präsentiert werden, d.h. es gibt keinen direkten Kotext, dem der Rezipient
zusätzliche Informationen entnehmen könnte. Diese PAP-Infografiken machen
zu ihrem Kern diagrammatische Elemente: Meistens sind das Säulen- oder
Flussdiagrammen, wobei ihre Autoren bestimmte Ästhetisierungsstrategien
nutzen, um ihre Infografiken möglichst attraktiv zu gestalten. Das zweite
Teilkorpus bilden dagegen 24 Infografiken, die nicht mehr separat präsentiert
werden, sondern journalistische Beiträge in Print- oder Onlinemedien begleiten
und diese inhaltlich unterstützen. Den diagrammatischen Formen (Balken-,
Säulen- oder Flussdiagrammen) verleihen sie meistens ein neues Image,
wodurch sie an den Kotext und dessen Design mehr oder weniger direkt
anknüpfen (Abb. 1).

Abb. 1 Infografische Sehfläche mit Kreisdiagrammen als Begleitung eines journalistischen
Beitrags (Quelle: www.wiadomosci.gazeta.pl; Zugriff am 17.03.2014.)

Diese Tendenz zum Gebrauch von bestimmten Ästhetisierungsstrategien betrifft die beiden Teilkorpora. Die Analyse hat ergeben, dass die
separaten PAP-Infografiken dadurch gekennzeichnet sind, dass sie über stark

Infografik als Sehfläche

43

ausgeprägte Diagramm-Subflächen verfügen (87% der analysierten separaten
PAP-Infografiken haben mindestens eine Diagramm-Subfläche). Diese werden
aber immer häufiger dadurch ergänzt, dass in ihrer direkten Nähe BildSubflächen erscheinen. Die Analyse des zweiten Teilkorpus hat ergeben, dass
65% der Infografiken, die als Begleitung von journalistischen Beiträgen gelten,
über diagrammatische Elemente verfügen. Im Vergleich zu separaten
PAP-Infografiken sind aber Diagramme in begleitenden Infografiken anders
gestaltet, was mit ihren Funktionen eng zusammenhängt: Begleitende
Infografiken dienen vor allem der Aufmerksamkeitssteuerung und erleichtern
dem Rezipienten die Orientierung in der ganzen Sehfläche, die sie wesentlich
mitbestimmen und die sich in zusammenhängende Module (Text-, Bild- und
Infografik-Modul) zerlegen lässt (Abb. 2).

Abb. 2 Infografiken als Module einer Sehfläche (Quelle: Newsweek 22/2013, S. 3233)
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Aus der Analyse geht aber auch hervor, dass in 35% der begleitenden
Infografiken die Diagramm-Subfläche völlig wegfällt. Als Beispiel dafür
gilt die in Abbildung 3 präsentierte infografische Sehfläche, die gar kein
Diagramm enthält. Seine Rolle übernimmt die Bild-Subfläche, die aus 5 Figuren
besteht, die polnische Spitzenpolitiker symbolisieren und diese beim Namen
nennen. Diese Infografik ist zwar um die Diagramm-Subfläche reduziert, aber
sie enthält trotzdem Informationen, die man normalerweise der DiagrammSubfläche entnehmen könnte. Diese betreffen den prozentualen Anteil von
polnischen Spitzenpolitikern in den Sendungen von Monika Olejnik und Tomasz
Lis (Abb. 3).

Abb. 3 Infografische Sehfläche, reduziert um die Diagramm-Subfläche (Quelle: www.wiadomosci.gazeta.pl; Zugriff am 17.03.2014.)

Der modulare Charakter von Sehflächen kommt sowohl dann zum
Ausdruck, wenn die ganze Sehfläche betrachtet wird (Text-, Bild- und
Infografik-Modul), als auch dann, wenn ihr Infografik-Modul direkt fokussiert
wird (Text-, Bild- und Diagramm-Subflächen als Elemente von Infografiken).
Die in Abbildung 2 präsentierten Infografiken sind ein Teil einer größeren
Sehfläche, die neben dem Lesetext-Modul 2 infografische Module enthält. Es
lässt sich feststellen, dass bestimmte Informationen aus dem Lesetext-Modul
herausgenommen und in Form von infografischen Modulen präsentiert werden.
Der Rezipient wird zu einem Navigator, der entscheidet, in welcher Reihenfolge
er die Informationen aufnehmen will. Die analysierte Sehfläche kann selektiv
und delinear gelesen werden. Die selektive Lektüre bedeutet, dass z.B. entweder
das Lesetext-Modul oder Infografik-Module wahrgenommen werden. Die
delineare Lektüre bedeutet in der Praxis, dass z.B. das Infografik-Modul als
Einstieg zum Lesetext-Modul betrachtet werden kann. Es ist aber auch möglich,
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die Rezeption der Infografik in den Prozess der Lesetext-Lektüre einzubetten. Es
hängt vom Rezipienten ab, welche Strategie ihm mehr Vorteile bringt. Werden
die beiden in Abbildung 4 präsentierten Infografik-Module näher betrachtet,
lässt sich feststellen, dass sie über eine ähnliche, vertikale Struktur verfügen:
Die beiden bestehen aus drei, nacheinander folgenden Darstellungsbereichen.
Als Einstieg gilt die Text-Subfläche, gefolgt vor der Diagramm-Subfläche und
anschließend erscheint die Bild-Subfläche.

Abb. 4 Vertikale Infografiken im Vergleich (Quelle: Newsweek 22/2013, S. 3233)

Diese Reihenfolge lässt sich damit erklären, dass die Text-Subfläche eine
thematische Rahmensetzung gibt und sich deshalb im oberen Darstellungsfeld
befindet. In den beiden Fällen bedient sich diese Subfläche eines Fragesatzes, so
dass sich der Rezipient dieser Infografik angesprochen fühlt. Außerdem
verfügen die beiden Text-Subflächen über solche Elemente, die mikrotypografisch hervorgehoben sind und dadurch den Hauptgedanken jeweiliger
Infografik zum Ausdruck bringen (boj¹ siê; przed terminem). Während die
Text-Subfläche thematischen Rahmen setzt, gilt die Diagramm-Subfläche als
Antwort auf die im Titel gestellte Frage. Das erklärt, warum die Diagramm-Bereich Subfläche, die grafisch realisiert wird und die informatorische Funktion
hat, direkt der Text-Subfläche folgt. T. Lischeid zufolge kann die DiagrammBereich [ ] als der eigentliche Blickfang und das formale und inhaltliche
Herzstück jeder Infografik gelten, da er den zentralen Informationsträger
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abgibt [ ] (Lischeid 2009: 80). Als letzte erscheint die Bild-Subfläche, die vor
allem dekorativen und aufmerksamkeitsfokussierenden Charakter hat, indem sie
aus einem realistischen Foto (Foto von Kaczyñski) oder einer realgetreuen
Abbildung (Wahlurne) Gebrauch macht. Solche Bilder, die in infografischen
Sehflächen Verwendung finden, betrachtet H. Stöckl als Zeichen der
Ästhetisierungsstrategie, die sowohl dank der Ikonisierung, als auch dank der
sprachlich-graphischen Komplexität sowie der Nutzung von medialen Mustern
zum Ausdruck kommt (vgl. Stöckl 2012: 191193). Diese dekorative Funktion
dient als Erklärung dessen, warum dieses Element in manchen Infografiken ganz
wegfällt. T. Lischeid zufolge dient die Bild-Subfläche auch dazu, den
Informationsgehalt des Dargestellten durch weitere Funktionen zu erweitern,
wie z.B. Bewertungs- oder Appellfunktion (Lischeid 2009: 82). Diese sind am
besten dann realisiert, wenn im Rahmen der Bild-Subfläche realistische Fotos,
wie z.B. die von Spitzenpolitikern, erscheinen. Das hat seinen Ursprung darin,
dass sich den menschlichen Gesichtern im Vergleich zu realgetreuen
Gegenständen mehrere Informationen und vor allem Emotionen ablesen lassen.
Wird die Infografik mit Kaczyñski analysiert, so lässt sich eine Kopplung
feststellen: Die in der Text-Subfläche formulierte Frage danach, ob die Polen
Angst vor der Rückkehr des Jaros³aw Kaczyñski haben, wird in der DiagrammSubfläche negativ beantwortet, was eine positive Reaktion von Kaczyñski (BildSubfläche) nach sich zieht: Die erhobene Hand von Kaczyñski gilt als visuelle
Bestätigung dessen, was man aus den Text- und Diagramm-Subflächen auslesen
könnte. Obwohl die Bild-Subfläche unter der Diagramm-Subfläche platziert
wird und dadurch als weniger wichtig betrachtet werden könnte, lässt sich die in
Richtung der Diagramm-Subfläche erhobene Hand als ein Verweiselement
interpretieren, dank dem der Blick des Rezipienten wiederum in die DiagrammSubfläche hineinspringt.
Auch die folgende Infografik (Abb. 5) realisiert die Idee der multimodalen
und modularen Informationsvermittlung, indem sie sich in drei
Darstellungsbereiche zerlegen lässt, wobei die Text-Subfläche reduziert wird
und als Bestandteil der Diagramm-Subfläche dient. Der Titel dieser Infografik
hat die Form eines Fragesatzes. Man könnte den Eindruck haben, dass auf diese
Art und Weise potentielle Rezipienten der Infografik angesprochen werden. So
wird die phatische Funktion realisiert: den Rezipienten anzusprechen und ihn
gleichzeitig über das Thema der Infografik zu informieren. Mittels der TextSubfläche wird thematische Rahmensetzung bestimmt.
Wird die Struktur dieser Infografik analysiert, lässt sich feststellen, dass sich
die Text-Subfläche nicht nur in der direkten Nähe des Diagramms befindet,
sondern dass sie sogar in die Diagramm-Subfläche eingebettet ist: Sie erscheint
in der Mitte des Diagramms. Dabei wird die blaue Farbe zu einem
Kohäsionsmittel, das zwei Darstellungsbereiche zusammenbringt: Das sind
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Abb. 5 Infografische Sehfläche mit reduzierter Text-Subfläche (Quelle: Newsweek 22/2013, S. 30)

Diagramm- und Bild-Subfläche. Die blaue Farbe kommt sowohl als DiagrammFarbe als auch als Element des Bildes (Krawatte des noch anonymen
Premierministers). Diese Infografik, in der nach einem neuen, potenziellen
Premierminister gefragt wird, ist durch ihre spezifische Gestaltung gekennzeichnet:
Sie hat die Form einer menschlichen (männlichen!) Gestalt und anstelle des
Kopfes erscheint ein Kreisdiagramm, das grafisch dem Kopf ähnlich ist. In
dieses Kreisdiagramm sind sowohl Namen von potentiellen Kandidaten als auch
ihre politische Unterstützung (%) eingebettet.
Eine ganz besondere Gruppe unter separaten und begleitenden infografischen
Sehflächen bilden sog. Erklärgrafiken (Abb. 6). Im analysierten Korpus werden sie
mit 25% repräsentiert. Im Gegensatz zu prototypischen Infografiken, deren Kern
die Diagramm-Subflächen bilden, verfügen Erklärgrafiken über keine diagrammatischen Elemente. Das hängt damit zusammen, dass sie z.B. keine Mehrheitsverhältnisse sondern komplexe Vorgänge visualisieren. Die Erklärgrafiken gelten
zwar als besonders effektiv bei der Informationsvermittlung, aber sie gehören
gleichzeitig zu den am wenigsten etablierten Infografiktypen, weil ihre Produktion
besonders aufwändig ist (vgl. Klebba 2012: 210).
Die Erklärgrafiken sind meistens mehrfarbig, weil auch die gebrauchte
Farbe kohärenzstiftend wirken und den Blickverlauf von Rezipienten beeinflussen
kann. Die Erklärgrafik, die von sprachlichen und bildlichen Ressourcen
Gebrauch macht und auf die Diagramm-Subfläche verzichtet, ist auch dadurch
gekennzeichnet, dass sie meistens von den grafischen Objekten der BildSubfläche dominiert wird. Diese gelten als Einstieg in die Sehfläche, weil sie
den Blick von Rezipienten fangen. Erst danach wenden sich die Rezipienten den
Text-Subflächen zu, wobei betont werden muss, dass im Falle der in Abbildung
6 präsentierten Infografik sprachliche Ressourcen meistens als Elemente der
Bild-Subflächen erscheinen. Im Falle von Erklärgrafiken ist zu erwarten, dass
sich ihre Rezipienten an den dominanten, d.h. größeren Bausteinen orientieren,
und zwar unabhängig davon, ob das Text- oder Bildobjekte sind.
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Abb. 6 Infografische Sehfläche: Erklärgrafik (Quelle: www.muratordom.pl, Zugriff am 17.03.2014.)

4. Welchen Mehrwert bieten infografische Sehflächen für ihre
Rezipient(inn)en?
Die Analyse beweist eindeutig, dass man in Medienangeboten
verhältnismäßig häufig von infografischen Sehflächen Gebrauch macht. Dank
dem Zusammenwirken von sprachlichen, bildlichen und diagrammatischen
Elementen, die sich wechselseitig semantisieren und kommentieren, ist es
möglich, unterschiedliche Fragen in Form von Sehflächen zu kodieren. Unter
den analysierten infografischen Sehflächen lassen sich sowohl solche
unterscheiden, die aus zwei Hauptdarstellungsbereichen (z.B. Text- und
Diagramm-Subfläche) bestehen, als auch solche, die noch über die BildSubfläche verfügen. Somit weisen sie den hohen Grad an Komplexität auf.
Während der Text-Subfläche vor allem solche Funktionen zugeschrieben werden
können, wie benennen, thematischen Rahmen setzten, über den Sachverhalt
informieren, gehören zu Funktionen der Bild-Subfläche z.B. solche, wie: Blick
fangen, Aufmerksamkeit ziehen, Emotionen wecken. Der Diagramm-Subfläche
liegen u.a. solche Funktionen zugrunde, wie: Korrelationen herstellen,
Relationen erkennbar machen und Zusammenhänge veranschaulichen.
Infografische Sehflächen lassen sich auch im Hinblick auf ihre kognitive
Funktion beschreiben. Je mehr Ressourcen eingesetzt werden, desto komplizierter
sind mentale Operationen, die man ausübt, um eine Sehfläche zu deschiffrieren.
Nicht nur die Art von gebrauchten Ressourcen ist dabei von Bedeutung, sondern

Infografik als Sehfläche

49

auch z.B. ihre Platzierung in der Fläche, die H. Stöckl als Darstellungsarten
bezeichnet (vgl. Stöckl 2012: 183). Den Kern von infografischen Sehflächen
bildet normalerweise die Diagramm-Subfläche, auf die die Text-Subfläche
rekurriert. Zusätzliche Hinweise liefert die fakultative Bild-Subfläche. Je
nachdem, für welche Subfläche die Infografik mehr Raum braucht, richtet sich
ihre Leselogik. 23% von analysierten Infografiken haben vertikale Struktur: Die
Reihenfolge von den präsentierten Teilsubflächen (Text-, Diagramm- und BildSubfläche) suggeriert eine Oben-Unten-Leseweise. 9% von analysierten
Infografiken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgrund ihrer horizontalen
Gestaltung von links nach rechts wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung
von den meisten infografischen Sehflächen (68%) verläuft aber völlig delinear,
weil sie z.B. größenbezogen gelesen werden (Kaczyñski-Infografik: BildSubfläche/ Diagramm-Subfläche/ Text-Subfläche). Alle Typen von analysierten
Sehflächen richten sich also nach ihrer eigenen Leselogik, weil [ein
graphisches Design] in jedem Fall [ ] bestimmte Leserichtungen und
Verarbeitungslogiken [festlegt] (Stöckl 2012: 183).
Infografische Sehflächen sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sie die
Tendenz zur Monothematik aufweisen, was ihre Wahrnehmung wesentlich
erleichtert. Besonders ausgeprägt scheint dabei der Erklärungswert von
infografischen Sehflächen zu sein. Diagrammbasierte Sehflächen liefern nicht
nur Informationen, sondern sie machen Relationen erkennbar, veranschaulichen
Zusammenhänge und stellen Korrelationen her. Stöckl zufolge lassen sich
Infografiken in präsentativ-explizite und explorativ-implizite Exemplare teilen
(vgl. ebd.: 184). Je höher das Maß an Verweisen und Kodierungen, je größer
die verarbeiteten Infomengen und je vielfältiger die Leselogiken und kognitiven
Funktionen sind, desto eher ist die betreffende Infografik explorativ und
implizit, so H. Stöckl (ebd.). Die Analyse hat erwiesen, dass die meisten
untersuchten Infografiken präsentativ und explizit sind.
Werden in den Fokus sprachliche Ressourcen von Infografiken genommen,
lässt sich feststellen, dass sie das kontextualisieren und erläutern, was in Form
von Diagramm- und Bild-Subflächen präsentiert wird. Im Vergleich zu anderen
Sehflächen verfügen Infografiken über wenig sprachliche Ressourcen, die immer
im Dienste des Grafischen/Bildlichen stehen. U. Schmitz erklärt das damit, dass
Design Grammatik überflüssig [macht] (Schmitz 2011a: 104). Im Gegensatz
zu monomodalen Botschaften, wo Grammatik komplex ist, lässt sich im Falle
von multimodalen Kommunikaten die folgende Tendenz feststellen: Je mehr
Design, desto weniger Grammatik (ebd.). Somit übernehmen diagrammatische
und bildliche Ressourcen die informatorische Funktion von sprachlichen
Ressourcen.
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5. Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass infografische Sehflächen eine
Reihe gemeinsamer Züge aufweisen. Gemeinsam ist den analysierten,
infografischen Sehflächen etwa, dass es zu einer vielschichtigen Verflechtung
von sprachlichen, diagrammatischen und bildlichen Ressourcen kommt, in der
das Design als Vermittler dient. Sie gelten als formal und funktional flexibel,
weil sich ihre Darstellungsbereiche flexibel kombinieren lassen. Dank der
Semiose von verschiedenen Ressourcen, die sich wechselseitig
kontextualisieren, entstehen vielschichtige Sehflächen, die eine reziproke
Semantisierung erlauben und entsprechende kommunikative Handlungen
auslösen (Stöckl 2012: 185). Allen analysierten Sehflächen gemein ist zudem,
dass es bei ihnen wesentlich auf den ersten Eindruck ankommt. In diesem Sinne
gelten sie als Blickfang, dank dem es möglich ist, Aufmerksamkeit von Lesern
zu ziehen und ihre Emotionen zu wecken. Andererseits aber dienen
infografische Sehflächen als eine Art der Mitteilung, weil sie den Lesern bei
äußerster Zeichenökonomie komplexe Vorgänge zu erklären versuchen. Die
Analyse hat erwiesen, dass solche infografischen Sehflächen, die sich nur
einfachen, grafischen Elementen oder geometrischen Figuren (wie Linie oder
Kreis) bedienen, seltener gebraucht werden als solche, die ihre visuell-verbale
Form verändern und auf Bilder setzen. Im Falle von analysierten Infografiken
lässt sich die Tendenz beobachten, dass die Diagramm-Subfläche immer
häufiger mittels realistischer Fotos oder realgetreuer Abbildungen ergänzt wird,
was sowohl in separaten als auch begleitenden Infografiken der Fall ist. Immer
häufiger greift die Infografik nach Gesichtern von bekannten Personen, weil
gerade sie das höchste Aktivierungspotenzial haben und die Aufmerksamkeit
von potenziellen Lesern ziehen können. Dadurch werden infografische
Sehflächen zweifelsohne leichter erschaubar, lebendiger, realistischer und
emotionaler.
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Summary
In the media such communications are more and more frequently used at present that are both
multimodal and non-linear. Multimodality signifies that simultaneously one has to deal with
various linguistic and pictorial resources mutually contextualizing one another. In turn, multimodality is tightly connected with non-linearity which causes that recipients can decide by themselves
which pieces of information and in what order they want to internalize. Infographics constitute an
example of such communications and due to their formal-functional standardization they can be
treated as a separate kind of text.
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1. Stopieñ z³o¿onoci wiêkszoci procesów nabywania jêzyka przez dziecko
jest bardzo du¿y. Kontrowersje dotycz¹ nawet najczêciej pojawiaj¹cych siê
pojêæ stosowanych od bardzo dawna w opisie zgodnego z norm¹ i patologicznego rozwoju fonologicznego dziecka. Dobr¹ egzemplifikacj¹ problemu mog¹ tu
byæ np. ró¿nice stanowisk co do interpretacji zjawiska substytucji, w tym kwestionowanie samej zasadnoci u¿ycia tego terminu w odniesieniu do akwizycji
mowy (por. np. Grunwell 1987; Ingram 1989; Krajna 2002; na temat w¹tpliwoci zwi¹zanych z problemem substytucji na gruncie praktyki logopedycznej, zob.
te¿ np. Ostapiuk 2002; Pluta-Wojciechowska 2005; So³tys-Chmielowicz 2002;
2008). Kontrowersje budzi ju¿ sama ocena i klasyfikacja cech wymowy dzieciêcej wedle ich fonemowej wartoci z punktu widzenia systemu doros³ego u¿ytkownika jêzyka (por. np. £obacz 1996a; Krajna 2002). Tradycyjnie system jêzykowy dziecka ujmuje siê przez pryzmat normy jêzyka osób doros³ych, traktuj¹c
mowê dziecka jako niedoskona³y odpowiednik dojrza³ego jêzyka, a wiêc swo-
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istego rodzaju niedojrza³¹ odmianê jêzyka ogólnego, z niedojrza³ym, ale podobnym jak u doros³ych mówców mechanizmem produkcji i percepcji. Akwizycja jêzyka bywa za rozumiana jako naladownictwo doros³ych mówców, którzy
stanowi¹ wzorce poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem w ró¿nych sytuacjach.
Takie ujêcie konkuruje obecnie z twierdzeniem, ¿e jêzyk dziecka to odmiennie
funkcjonuj¹cy mechanizm, system rozwijaj¹cy siê samodzielnie i wed³ug w³asnych regu³, który nie stanowi ani repliki, ani uproszczonej wersji systemu osób
doros³ych. Nabywanie mowy traktuje siê tu jako dynamiczn¹ sekwencjê stale
przekszta³caj¹cych siê systemów, a nie lune nabywanie kolejnych fragmentów jêzyka osób doros³ych  nie proste naladownictwo, a aktywne odkrywanie
regu³, jakie rz¹dz¹ u¿yciem jêzyka w ró¿nych sytuacjach czy te¿ tworzenie regu³
na potrzeby w³asnego systemu adekwatnego do danego etapu rozwoju dziecka
(por. syntetyczne opracowanie g³ównych nurtów wiatowej fonologii dzieciêcej
u £obacz 1996 a, zw³aszcza strony 752, zob. te¿ Smoczyñska 1997). Stanowisko takie koresponduje z ustaleniami wspó³czesnej psychologii, która nie traktuje ju¿ dzieciêcego umys³u jako miniatury doros³ego, a samego dziecka jako
niedojrza³ego (ma³ego) doros³ego, ale jako jednostkê o specyficznych dla swego wieku cechach, której rozwój jest zdeterminowany tylko jej w³aciwymi
prawami i nastêpuje w okrelonym przez jej w³asny zegar biologiczny czasie,
przy czym w procesie tego rozwoju uwzglêdnia siê oprócz czynników biologicznych równie¿ spo³eczne (por. Syllamy 1995; Porayski-Pomsta 2009). Obecnie
akcentuje siê wystêpowanie [ ] potencjalnie g³êbszych ani¿eli tradycyjnie zak³adane ró¿nic miêdzy systemami fonologicznymi dziecka i doros³ego u¿ytkownika jêzyka [ ] (Krajna 2002: 30). Wskazuje siê na odrêbnoci we wszystkich p³aszczyznach, nie tylko produkcji, ale te¿ mechanizmu magazynowania
i organizacji reprezentacji leksykalnej oraz percepcji dzieciêcej (szczegó³owo na
ten temat por. np. £obacz1996 a, 1996 b, 1997; Lipowska 2001; KrasowiczKupis 1999 i cytowane tam badania). Niektórzy uwa¿aj¹ nawet, ¿e ró¿nice pomiêdzy obydwoma systemami  osób doros³ych i dzieciêcym  s¹ na tyle du¿e,
¿e nale¿y je uznaæ za nieporównywalne (por. Grunwell 1987). Niezale¿nie jednak od podejcia teoretycznego oraz licznych w¹tpliwoci na temat stanu, sposobów i mo¿liwoci ustalenia aktualnej reprezentacji systemu fonologicznego
w umyle dziecka na danym etapie jego rozwoju (zw³aszcza w oparciu o porównanie realizacji dzieciêcych z wymow¹ doros³¹), niew¹tpliwe jest, ¿e jêzyk doros³ych mówców stanowi jêzyk wyjciowy i zarazem docelowy dla realizacji dzieciêcych (tzw. input language, target language). W takim ujêciu mowê osób
doros³ych mo¿na traktowaæ jako wzorzec, rozumiany jednak nie w prosty sposób jako wzór do stale doskonalonego wraz z wiekiem naladowania, ale jako
formê wyjciow¹ i docelow¹ samodzielnych zachowañ jêzykowych dziecka,
zgodnych z jego mo¿liwociami na danym etapie rozwoju. Przyswajaj¹c elementy jêzyka i doskonal¹c artykulacjê, dziecko z ca³¹ pewnoci¹ nie czyni tego
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w oderwaniu, a w oparciu o system jêzyka doros³ych u¿ytkowników w jego
odmianie mówionej, nawet jeli akwizycjê jêzyka rozumiemy jako aktywne tworzenie przez dziecko w³asnych regu³ w ramach w³asnego systemu. Kreacja taka
wymaga bowiem kontaktu z jêzykiem osób doros³ych, odbywa siê na podstawie
tego jêzyka oraz w d¹¿eniu do tego jêzyka. W konsekwencji, osobliwoci
wymowy dzieciêcej oraz stosowane przez dzieci strategie mog¹ z jednej strony
dostarczaæ informacji na temat struktury mowy osób doros³ych jako wyjciowej
formy w nabywaniu mowy przez dziecko, z drugiej za mog¹ stanowiæ antycypacjê przysz³ych zmian w systemie jêzyka ogólnego jako docelowego w procesie nabywania mowy.
2. Przyk³adowo, w omawianym kontekcie zwraca uwagê dzieciêca wymowa tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych. Materia³y wszystkich autorów prac
kazuistycznych na temat wczesnego etapu rozwoju mowy dziecka uwidaczniaj¹
trudnoci w wymowie tych spó³g³osek u wszystkich opisywanych dzieci (por.
np. Baudouin de Courtenay 1974; Brajerski 1967; Brenstiern Pfanhauser 1930;
Kaczmarek 1953, 1966; Sawicka 1989; Skorupka 1949; Smoczyñski 1955; Zarêbina 1965)1. Artykulacja w tym zakresie jest nieustabilizowana i rozchwiana
nawet jeszcze u m³odszych dzieci przedszkolnych (por. np. £obacz 2005; So³tys-Chmielowicz 1998). Komplikacje zwi¹zane s¹ w³anie z realizacj¹ palatalnoci,
w zwi¹zku z czym u dzieci spotykamy bardzo ró¿ne wymówienia tych dwiêków. Generalnie rzecz bior¹c, mo¿e wyst¹piæ: 1) brak realizacji miêkkoci w
jakiejkolwiek formie  zmiêkczenia spó³g³oski i/lub udzia³u joty (wymówienia
typu [pes]  pies); 2) wahanie w zakresie realizacji miêkkoci (palatalnoæ pojawia siê niekonsekwentnie, por. np. przyk³ady wymowy czteroletniej Eweliny
zamieszczone u Baudouina de Courtenay (Baudouin de Courtenay 1974)) oraz
3) k³opot z odpowiedni¹, tj. zgodn¹ z doros³¹ norm¹, synchronizacj¹ miêkkoci
z pozosta³ymi cechami segmentu. W zwi¹zku z tym obok wymowy nieodbiegaj¹cej od artykulacji normatywnej (typu [mjut]  miód)2, wystêpuje wymowa
silnie asynchroniczna, ze znaczniejszym ni¿ u doros³ych mówców opónieniem elementu palatalnego w stosunku do pracy warg i z wyranie twardym
elementem wargowym, np. [m@jut], [m@jut], [mjut]  miód (materia³y w³asne,
Helenka i Weronika trzy- i czteroletnie, por. te¿ Brajerski 1967; So³tys-Chmielowicz
1

Cytowane prace kazuistyczne typu pod³u¿nego (tzw. dzienniczki mowy) powsta³y dziêki bezporedniej obserwacji przez rodziców w³asnych dzieci i zawieraj¹ mniej lub bardziej szczegó³owy
opis rozwoju mowy dziecka w pocz¹tkowym okresie ¿ycia (na ogó³ do 23 lat). Wiêkszoæ z nich
pochodzi z po³owy XX w. Jedynie praca Baudouina de Courtenay, choæ wydana w 1974 r., zawiera
jednak materia³ jêzykowy (w wyborze) zgromadzony przez badacza od córki Eweliny w latach
18921904.
2 W artykule stosujê transkrypcjê s³owiañsk¹. Jednak jotê, ze wzglêdów redakcyjnych, zapisujê jako [j].
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1998)3. Pojawiaj¹ siê te¿ przesadne artykulacje palatalnoci, typu [mijut]
 miód (np. dziecko w wieku 4, 34, por. £obacz 2005) albo artykulacje z zachowan¹ sam¹ tylko palatalnoci¹, takie jak [jadro]  wiadro (u dzieci dwu-, trzy-,
a nawet czteroipó³letnich, por. np. Smoczyñski 1955; So³tys-Chmielowicz 1998).
Obok tego wystêpuj¹ realizacje z os³abion¹ miêkkoci¹, np. [objat]  obiad (np.
dziecko w wieku 4, 5, por. £obacz 2005), a tak¿e ca³kowicie twarda wymowa
typu [begalam]  biega³am, [pekluka]  pietruszka, [pes]  pies, [pyæ]  piæ,
[feca]  wieca (u dzieci dwu-, trzy- i czteroletnich, por. np. Smoczyñski 1955;
Baudouin de Courtenay 1974; £obacz 2005; So³tys-Chmielowicz 1998; Wierzchowska 1971). Wachlarz mo¿liwych artykulacji jest wiêc stosunkowo du¿y,
przy czym miêkkoæ mo¿e pojawiaæ siê u dziecka wy³¹cznie w pozycji przed [i],
np. [piæ]  piæ, ale [pes]  pies; albo te¿ nie wystêpuje w ogóle, np. [pyæ]  piæ
i [pes]  pies (por. np. So³tys-Chmielowicz 1998). Jak wynika z przytoczonych
danych, w wypadku spó³g³osek wargowych, w przeciwieñstwie do spó³g³osek
przedniojêzykowych, wyranie zaznacza siê u dzieci sk³onnoæ do artykulacji
twardej. Sk³onnoæ ta objawia siê przy tym nie tylko w postaci wymówieñ typu
[pyæ]  piæ i [pes]  pies, bardzo charakterystycznych zw³aszcza dla wczesnego
etapu rozwoju mowy (por. np. Smoczyñski 1955; Baudouin de Courtenay 1974).
Tendencja ta uwidacznia siê równie¿ w twardych realizacjach spó³g³osek wargowych stwierdzanych nawet w pozycji przed [i], por. np. [biuem]  bi³em (Zarêbina 1980) oraz, przy silnej desynchronizacji miêkkoci, w pozycji przed [j], np.
[zabja]  zabierz, [pjesek]  piesek (Smoczyñski 1955). Pojawiaj¹c¹ siê u dzieci miêkkoæ spó³g³osek wargowych w starszych pracach kazuistycznych notuje
siê zazwyczaj w postaci synchronicznej typu [pes]  pies (por. np. Brenstiern
Pfanhauser 1930; Baudouin de Courtenay 1974; Zarêbina 1965), choæ przez
niektórych autorów prac z tego okresu podawane s¹ równie¿ przyk³ady wyranej
asynchronicznoci realizacji dzieciêcych typu [pÿjesÿek]5, [pjesek]  piesek (por.
np. Brajerski 1967; Smoczyñski 1955). Wed³ug Brajerskiego (1967) realizacja
palatalnoci tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych rozpoczyna siê u dzieci zawsze od artykulacji asynchronicznej typu [pj], w póniejszych wymówieniach
wymowa asynchroniczna wystêpuje za obok synchronicznej, np. [pjes] obok
¢

3 Wszystkie zamieszczone w artykule przyk³ady pochodz¹ od cytowanych autorów oraz kilka
z badañ w³asnych autorki, co jest w tekcie wyranie oznaczane. Zachowano autentyczny zapis poszczególnych autorów. Jeli w danej pracy stosowano znaki ortograficzne (por. Kaczmarek 1966) lub
transkrypcjê miêdzynarodow¹ (por. £obacz 2005), to w niniejszym tekcie przyk³ady pochodz¹ce
z takich prac przekszta³cono na s³owiañsk¹ transkrypcjê fonetyczn¹, aby na skutek ró¿nic pomiêdzy
ortografi¹ a transkrypcj¹ lub ró¿nymi rodzajami transkrypcji nie dochodzi³o do pomy³ek.
4 Cytowane formy datujê, zgodnie z zasad¹, ¿e cyfra przed przecinkiem oznacza lata ¿ycia
dziecka, cyfry po przecinkach miesi¹ce i dni, a wiêc np. 2, 3 oznacza dwa lata i trzy miesi¹ce;
1, 6, 7 za to 1 rok, 6 miesiêcy i 7 dni.
5 Kropka w górnej frakcji danej spó³g³oski oznacza lekko palataln¹ realizacji spó³g³osek
 zachowano oryginaln¹ transkrypcjê Brajerskiego (1967).
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[pes]  pies, przez któr¹ jest stopniowo wypierana. Obecnie trudno jest
jednak stwierdziæ rzeczywisty stopieñ zsynchronizowania wymowy dzieciêcej
w przyk³adach ostatniego typu ze wzglêdu na niedoskona³oæ stosowanej
w kazuistycznych pracach transkrypcji oraz niemo¿noæ odwo³ania siê do artykulacji nagranej (por. dyskusjê na ten temat u £obacz 1996a: 5860). W nowszych pracach dotycz¹cych rozwoju mowy dziecka (por. np. £obacz 1996a,
2005; Krajna 2008), opartych na badaniach o charakterze masowym, polegaj¹cych na szczegó³owej analizie nagrañ mowy przedszkolaków, a tak¿e na analizach segmentalno-akustycznych, powiadczona jest u dzieci g³ównie asynchroniczna realizacja palatalnoci tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych, zgodna
zreszt¹ ze wspó³czesn¹ standardow¹ wymow¹ osób doros³ych, w tym tak¿e specjalnie szkolonych do operowania g³osem (por. normê wymawianiow¹ w zakresie realizacji tzw. miêkkich spó³g³osek wargowych w jêzyku ogólnym sformu³owan¹ przez Dunaj 2007; na temat wymowy osób zawodowo operuj¹cych g³osem
zob. Nowakowski 1997). Jednoczenie, nawet w starszych pracach kazuistycznych, w których w sposób wyrany lub dorozumiany zak³ada siê system fonologiczny z miêkkimi fonemami wargowymi6, podawane s¹ przyk³ady wymówieñ,
które mog¹ byæ interpretowane jako wiadcz¹ce o obecnoci joty w strukturze
fonologicznej omawianej grupy wyrazów. Chodzi tu przy tym nie tylko o przyk³ady wyranie dwusegmentalnej realizacji dzieciêcej typu [pÿjesÿek], [pjesek]
 piesek (por. np. Brajerski, 1967; Smoczyñski, 1955), ale przede wszystkim
o zawiadczone przez wielu badaczy mowy dzieciêcej przyk³ady artykulacji
typu [jesek]  piesek, [jadlo]  wiadro, [jaca]  wieca itp. Przy jednoczesnej
obecnoci w wymowie tego samego dziecka, obok artykulacji takich jak [jesek]
 piesek, realizacji typu [pesek]  piesek, artykulacje pierwszego typu mog¹ byæ
zasadnie traktowane jako wyraz wymowy asynchronicznej, potwierdzaj¹cy
obecnoæ joty w strukturze fonologicznej jêzyka osób doros³ych. Analiza dzieciêcych realizacji grup spó³g³oskowych wskazuje bowiem, ¿e u dzieci (z punktu
widzenia doros³ej normy) wystêpuj¹ tak opuszczenia pierwszego, jak i drugiego
elementu spó³g³oskowej zbitki. Brak jest wiêc jednej zasady uproszczeñ, która
preferowa³aby okrelony segment. W zwi¹zku z tym w wymowie dzieciêcej
mamy prawo oczekiwaæ zarówno form typu [pesek], jak i [jesek]  piesek, jeli
we wzorcu jest /pjesek/. Skoro wiêc obie te formy rzeczywicie s¹ powiadczone, to wskazuj¹ one na dzieciêce uproszczenie wystêpuj¹cej w jêzyku ogólnym
grupy konsonantycznej  raz ginie /p/ raz /j/, czyli we wzorze jest /pj/. W sumie
wiêc cytowane przyk³ady wiadcz¹ o obecnoci joty w strukturze fonologicznej
jêzyka ogólnego jako jêzyka wyjciowego dla artykulacji dzieciêcych.
6 W omawianym kontekcie warto pamiêtaæ, ¿e wskazane prace kazuistyczne powstawa³y pod
re¿imem starszego systemu fonologicznego, kiedy to realizacje asynchroniczne (typu [pjes]  pies)
u doros³ych mówców uchodzi³y za niepoprawne lub co najmniej gorsze, a miêkkie spó³g³oski wargowe traktowane by³y powszechnie jako samodzielne fonemy (por. np. Stieber 1966).
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Kolejnym przyk³adem, który mo¿na potraktowaæ jako wskazuj¹cy na strukturê wzorca, s¹ pojawiaj¹ce siê w rozwoju mowy dziecka oraz w trakcie terapii
logopedycznej pewne charakterystyczne substytucje typu [lalko]  jajko i jednoczenie [ples]  pies u dzieci, które w ogóle nie wymawiaj¹c joty, zamiast niej
podstawiaj¹ [l]. W literaturze przedmiotu (por. np. So³tys-Chmielowicz 1998)
opisany jest przypadek ch³opca (w wieku 5, 4, 13), który regularnie artyku³uje /j/
przez [l] w typowych pozycjach realizacji /j/, jak np. w [lalko]  jajko. W tym
samym czasie u tego ch³opca miêkkoæ spó³g³osek wargowych wyodrêbnia siê
w postaci [l], np. [ple]  pies; [plealki]  pieczarki, [plauy]  bia³y. Jako ¿e
u tego samego dziecka wspó³istnieje wymowa typu [lalko]  jajko i [ples]  pies,
mo¿na przyj¹æ, ¿e dziecko to g³oskê [l] uczyni³o regularnym substytutem joty
w ka¿dym z mo¿liwych kontekstów fonetycznych, w tym i po labialnych spó³g³oskach. Podobne wypadki notuje siê te¿ u dzieci, które podczas terapii logopedycznej w trakcie wywo³ywania i utrwalania wymowy wczeniej nieobecnej
u nich g³oski [l] czyni¹ j¹ regularnym substytutem g³osek [r] oraz [j] i podobnego podstawienia dokonuj¹ równie¿ regularnie po labialnych spó³g³oskach w wyrazach typu piasek, miasto wymawianych przez nie jako [plasek]  piasek, [mlasto]  miasto (Winiewska i Eberhardt 1997). Dodajmy, ¿e realizacja joty
poprzez [l] zdarza siê u dzieci bardzo rzadko. Znamienne jest jednak, ¿e jeli ju¿
wymowa taka wyst¹pi, to dotyczy ona równie¿ realizacji wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe. Skoro wiêc dziecko wymawia [lalko],
podczas gdy we wzorze jest /jajko/ i jednoczenie wymawia [ples], oznacza to
nic innego ni¿ to, ¿e we wzorze jest /pjes/. Bazowymi formami do dokonania
substytucji dla wszystkich tych dzieci s¹ bowiem formy z jot¹, co w sumie
wskazuje na fonologiczn¹ odrêbnoæ /j/ po wargowych spó³g³oskach w strukturze jêzyka ogólnego jako wyjciowego dla artykulacji dzieciêcych (na ten temat
por. te¿ Krajna 2008; £obacz 2002).
Podobnych argumentów dostarczaj¹ wyniki terapii logopedycznej osób nies³ysz¹cych prowadzonej za pomoc¹ systemu fonogestów (na temat metody por.
np. Krakowiak 1995). Z badania wymowy dzieci nies³ysz¹cych usprawnianych
za pomoc¹ wskazanej metody przeprowadzonego przez Trochymiuk (2008) wynika asynchroniczna i dwusegmentalna artykulacja tzw. miêkkich spó³g³osek
wargowych oraz ich wyranie odmienne funkcjonowanie w stosunku do miêkkich spó³g³osek prepalatalnych i to pomimo formu³owania i usprawniania wymowy tych dzieci w oparciu o system zak³adaj¹cy monosegmentalnoæ fonologiczn¹ zarówno spó³g³osek palatalnych, jak i spalatalizowanych, w tym /p b f
v m/. W zwi¹zku z tym podnosi siê nawet koniecznoæ rozwa¿enia ewentualnej
modyfikacji struktury systemu fonogestów pod tym wzglêdem (por. Trochymiuk
2008, zw³aszcza strony 223224).
Na silne artykulacyjne i percepcyjne wyodrêbnienie joty po spó³g³oskach
wargowych u dzieci wskazuje równie¿ sposób dokonywania przez nieumiej¹ce
¢
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czytaæ i pisaæ szecio- i siedmiolatki analizy segmentalnej wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe (por. Roc³awski 1985, 2001; Milewski
1999, por. te¿ Osowicka-Kondratowicz 2013). Wystêpowanie u dzieci podzia³ów
wyrazów tj. piasek i pisk w postaci p-a-s-e-k oraz p-i-s-k jest zjawiskiem co
najwy¿ej marginalnym. Dominuj¹cym sposobem dzieciêcej interpretacji ci¹gów,
o których mowa, jest natomiast g³oskowanie typu p-j-a-s-e-k  piasek oraz p-i-sk  pisk. Wszystko to wiadczy, ¿e w wiadomoci dzieci g³oska [p] jest allofonem fonemu /p/ i jako allofon fonemu /p/ nie ma podstaw. Do tego dochodz¹
jeszcze obserwowane u dzieci podczas analizy segmentalnej wyrazów pewne
charakterystyczne przestawki elementów grup spó³g³oskowych. W literaturze
przedmiotu powiadczone s¹ przypadki dzielenia przez dzieci z metatez¹ poprawnie wymawianych wyrazów takich jak np. s-a-n-r-a  sarna; n-a-v-z-a 
nazwa; t-e-r-a-t  teatr; x-m-y-n  hymn; v-l-i-k  wilk itp. (por. Milewski 1999:
165175). Z podobnymi przestawkami autorka tej pracy zetknê³a siê równie¿ w
trakcie dzieciêcej segmentacji wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski
wargowe, np. pies i piana analizowane bywaj¹ jako p-e-j-s, p-e-s-j  pies; p-a-jn-a, p-a-n-j-a  piana itp. (materia³y w³asne, niespe³na siedmioletnie Ola i Lena;
w przygotowaniu jest wiêksza praca na ten temat). Wyjciowymi formami do
dokonania metatezy wskazanego typu s¹ dla dzieci formy z jot¹, co jednoczenie
wiadczy o fonologicznej odrêbnoci /j/ po wargowych spó³g³oskach. Do tego
dochodzi równie¿ charakterystyczny sposób literowania przez dzieci przechodz¹ce z g³oskowania na literowanie po opanowaniu sztuki czytania i pisania,
który wskazuje na odmienne funkcjonowanie w ich wiadomoci grup literowych zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe od grup literowych z
miêkkimi spó³g³oskami prepalatalnymi (np. pies, bia³y vs siano, ciocia; por.
Osowicka-Kondratowicz 2013). Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystko, co wy¿ej powiedziano o dzieciêcych metodach dokonywania analizy segmentalnej (a nastêpnie literowania), dotyczy równie¿ dzieci siedmioletnich i starszych bardzo
sprawnych jêzykowo, których system fonetyczno-fonologiczny z ca³¹ pewnoci¹
jest ju¿ w pe³ni ukszta³towany, co wskazuje z kolei na docelow¹ strukturê osi¹gniêt¹ przez dzieci w postaci twardej spó³g³oski oraz joty w fonologicznym
sk³adzie wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe.
3. Relacje pomiêdzy artykulacjami dzieciêcymi a wymow¹ osób doros³ych
w wietle podnoszonych na wstêpie uwag i w¹tpliwoci formu³owanych w literaturze przedmiotu z pewnoci¹ nie s¹ jednoznaczne i proste. Nakazuje to
ostro¿noæ w interpretacji uzyskanych st¹d danych, zw³aszcza nie powinny one
stanowiæ jedynego argumentu. Jednak pewne fakty i strategie obserwowane w
rozwoju mowy dziecka oraz w trakcie terapii logopedycznej mog¹ dostarczaæ
wiedzy na temat funkcjonowania doros³ego systemu jêzykowego oraz jego
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tendencji rozwojowych. Przytoczone dane s¹ niew¹tpliwie wiadectwem traktowania przez dzieci joty jako wa¿nego elementu w strukturze wyrazów zawieraj¹cych tzw. miêkkie spó³g³oski wargowe. W zwi¹zku z tym, ¿e jêzyk osób doros³ych jest systemem wyjciowym i zarazem docelowym dla artykulacji
dzieciêcych, wskazane nie mo¿e pozostaæ bez wp³ywu na interpretacjê tego
systemu. W omawianym kontekcie znamienne jest stwierdzenie J. Baudouina
de Courtenay, który zauwa¿a, ¿e podniety do istotnych przeobra¿eñ jêzyka
plemiennego zawieraj¹ siê g³ównie w jêzyku dzieci. Dzieci objawiaj¹ sk³onnoæ
do znacznych zmian wymowy i budowy morfologicznej jêzyka. Z czasem ucz¹
siê mówiæ prawid³owo na podobieñstwo otoczenia, ale raz dana podnieta nie
pozostaje bez ladu [...] Nagromadzenie (kumulacja) ladów tego rodzaju podniet w ca³ym szeregu pokoleñ doprowadza do rzeczywistych zmian (cyt. za
Milewski 1995: 64 oraz Majewska-Tworek 2001: 1213). Ta uniwersalna uwaga
z ca³¹ pewnoci¹ mo¿e byæ odniesiona do zjawisk obserwowanych wspó³czenie
w zwi¹zku z realizacj¹ oraz interpretacj¹ fonologiczn¹ tzw. miêkkich spó³g³osek
wargowych w jêzyku ogólnym jako systemie wyjciowym i docelowym w procesie akwizycji mowy. Ta generalna obserwacja mo¿e oczywicie równie¿ byæ
odwrócona poprzez stwierdzenie, ¿e rozwój mowy dziecka odbija filogenezê
jêzyka  por. np. w zwi¹zku z omawianym zagadnieniem [l]  epentetyczne
z roz³o¿enia miêkkoci wargowych w historii jêzyków s³owiañskich.
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Summary
The paper presents few observations concerning the development of childs speech and
speech therapy in the context of phonetic realization and phonological status of the so called soft
labial consonants in such words as: pies, bia³y, miasto in the Standard Polish. Generally speaking,
collected data proves that the segment [j] is an importand component of the phonemic representation of the analyzed words.
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Sport as a Didactic Medium in CLIL Lessons
Sport jako rodek dydaktyczny wykorzystywany podczas lekcji
opartych na technikach CLIL
This paper discusses the ways of effective foreign language education with the
application of the CLIL approach, at the same time showing that sport topics might serve
as an important element of various FLT/FLL activities. It has been attempted to be
demonstrated that teaching physical education (PE) at various levels might fully join the
teaching of a foreign language, regardless of the current level of foreign language (FL)
fluency of both the teacher and the pupils. The latter part of the paper offers
a number of examples showing the ways higher order thinking might become an effective
segment of the joint didactic process with respect to teaching a FL and PE at any level of
mandatory children/adolescent schooling.
S³owa kluczowe: CLIL, nauka jêzyka obcego, Lekcje WF
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1. The road to Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Following the taxonomy offered by Schumann [13], [14], the lessons of
culture-oriented foreign language education can be performed in natural, seminatural and artificial conditions. Out of the three, it is the last one which is
normally observed to be effected in most non-target language speaking1
countries in the world. Actually, this is where some symptoms of educational
schizophrenia can often be detected: despite the fact that the conditions formed
to further foreign language education are more than unwelcome, it is believed
that generally it is possible to produce a FL speaker using the learned foreign
1 The expression target language (TL) means the mandatory foreign language delivered to
school learners. In this paper the expression target language refers to English, generally recognized as the most popular global language in the world.
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language in exactly the same way any native speaker (NS) is able to, on
condition that an appropriate schooling/learning technique has been applied.
However, while believing it is possible that such a person is to become the sole
product of school (and out-of-school) FL education, all the segments of such an
effective schooling process are being undermined, flattened and  to put it
briefly  not fully understood. The most important difference between the form
of FL education labeled as artificial by Schumann and the two remaining ones is
the idea of misunderstanding the very notion of language and the functions it
performs in everyday communication. On the one hand, it is believed that
language is a system helping its users to transfer any idea whatsoever in a way
that it can be perceived and, subsequently, cognitively decoded; on the other
hand, not all its levels are recognized as fully autonomous and equally important
in the process of FL handling by its users (cf. [3]). Thus, what is usually being
stressed are the morphological and/or the syntactic systems, which, when joined
with the semantic system, should appear to become excellent means to build up
a scaffolding for future TL users. At the same time what is focused at much
lesser extent are the other linguistic systems, such as the phonological system,
the communicational system and/or  first of all  the pragmatic one. The school
practice to inform TL learners about the meaning of a single word, without
indication of the context in which such a word has occurred, which a great
number of FL teachers are ready to follow, appears to be one of the plagues
of everyday school, a plague so difficult to be rooted out, that one needs plenty
of educational experience to eliminate this nasty conviction. In this way, the type
of TL competence which is to suffer first of all in the general TL learners
competence is the pragmatic one, which means the learners remain unprotected
when expected to handle a language for the purpose of communication.
Another issue which often seems to escape the attention of many FL
teachers (and many of their pupils) is the approach to the TL in general, which
can be easily found in the taxonomy offered by Schumann. Schumann believes
that one of the most important FL elements creating for its learners a possibility
to become its fluent and fully competent users is incessant participation in the
TL culture and the culture-based forms of communication. In the case of both
the natural and semi-natural forms of FL learning the learners have a chance to
naturally observe (and take part in) the content-bound exchange of messages so
as to discover the cultural elements to appear throughout the whole process of
out-of-classroom communication. Thus, the learners are given a chance to
discover (and to check) the scope of use of any of the phrases they happened
to be talking about during the lessons; what is more, they themselves could try to
actively participate in any such communication-driven processes and/or
activities, when attempting to apply any of the phrases they had come across
during their earlier lessons. It appears then that in the first two cases specified by

Sport as a Didactic Medium in CLIL Lessons

65

Schumann, the process of a FL discovery has been given much larger attention
and much greater amount of time to be practiced and/or internalized. The
extension of the whole period of active involvement in a FL, as well as
a practical time-connected offer to observe and/or try various FL applications
results in the appearance of far more competent TL users, not afraid of talking
and/or  generally speaking  following the necessary elements required to be
applied in the process of message production. The additional time necessary to
remain within the target language culture responsible for the more fluent
functioning of the language results in the appearance of a different TL user:
a person far more language aware and far more competent in its actual and
necessary conversation processing.
Such as person is difficult to be expected in the case of the process of FL
education, carried out in artificial educational conditions. Following D.
Graddols opinion, such a learner is ( ) constructed as a linguistic tourist,
allowed to visit, but without right of residence, and required always to respect
the superior authority of native speakers.[2] The perspective to be allowed to
function as a secondary on-looker (when making an attempt to use a FL for
ones own communicational purposes), always under the stressful pressure
of making a mistake (which may result in being misunderstood) does not seem
to be a very promising offer for such TL learners. One of the most serious
drawbacks to have such learners become more language-aware FL users is that
their chances to participate in an unrestrained and unhampered process of
culture-oriented exchange of TL messages has been compressed to a preposterous amount, not enabling them to discover the pragmatic segment of a FL
and its prominent position it holds in any form of communication. What any
school-based FL education evidently lacks is a possibility to actively participate
in any form of natural message exchange, whereby the course participants were
allowed to receive and/or produce different pieces of information, as if they
were competent enough to participate in any such form of communication. In
order to format the conditions described above, one needs an interesting and
motivating set of topics which could help others mediate them. It is expected
that the topics to be mediated by the learners themselves (rather than by the
learners under the watchful guidance of their teacher) are to be approached with
visible interest, understanding and will to find the ultimate answer to the
problem specified there and satisfaction that the tasks to be fulfilled are
successfully completed. An attempt to have the learners fully involved in
searching for the solution of a problem, with their higher order cognitive
functioning processes fully involved, and the TL language being the vehicle of
their problem- based communication would certainly help them in both their
discovery of the content knowledge and the upgrading of the TL level. In this
way, following K. Bentley, integrating the teaching of ( ) content from the
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curriculum with the teaching of a non-native language [1], should not only be
of help for the content knowledge learners, but should also let them go on with
the process of their FL upgrading. Apart from that, first, the learners are secured
far more time and involvement in their TL communication, integrated with the
content knowledge they would need to effectively work in the multilingual
world; and, second, they are effectively convinced that they do not need a
language to be used to describe any future and not fully defined possibilities,
that still remain in the sphere of theoretical possibilities, but the language
necessary to define very realistic and down-to-earth conditions  to express their
thoughts, opinions and assertions in the way they would do if only they were
expected to produce such thoughts in their first language. These are some of the
fertile ideas that, among others, resulted in the appearance of a new approach in
FL education currently called CLIL.
However, there is one more important issue which must never be forgotten
when talking about what definitely helped in the appearance of the idea of CLIL.
This is an assumption offered by an important researcher into different forms
of bilingual education, J. Cummins, who claims that learners require two kinds
of linguistic education, one to cover their daily communicational needs
(Cummins offers an acronym BICS here  Basic Interpersonal Communicative
Skills) and the other one, enabling them to interpret evidence, justify their
opinions and/or make hypotheses (this is where Cummins uses the acronym
CALP  Cognitive Academic Language Proficiency). On the basis of his
research, Cummins claims that BICS are usually achieved at the very beginning
of the FL learning process, mostly after up to two first years of the learners FL
education, whereas CALP requires more time  up to five years of FL schooling
at least. This observation shows that CLIL classes, in the case of being delivered
entirely in a non-native language, must take not only the level of the current FL
competence into account, but the learners age as well because such cognitive
higher order operations as drawing conclusions, providing justifications of
opinions etc. require more appropriate mental development of the lesson
participants. It is the teachers decision when and up to what extent the learners
are able to move from BICS to CALP.
2. The methodology of CLIL
Actually, it is difficult to briefly describe the methodology of CLIL. The
most general theoretical assumption can be inferred from the name: Content and
Language Integrated Learning, what means that both the selected content subject
and the language are being integrated and learned at the same time. D. Marsh [8]
indicates it to be a method that ( ) may concern languages, intercultural
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knowledge, understanding and skills ( ); P. Van de Craen [17], claims it to be
( ) a meaning-focused learning method ( ), its aim being ( ) learning
subject matter together with learning a language ( ); and K. Bentley [1]
defines it as an evolving educational approach to teaching and learning where
subjects are taught through the medium of a non-native language. In this way,
the most important semantic idea hidden in the definition is the one carried out
by the existence of the conjunction and in the name: that is, that both the
content subject and the language are expected to be upgraded at the same time.
This approach means that the teachers willing to introduce this form of
teaching can be either content teachers, or language teachers, or both. Naturally,
what is important is that the methodologies for teaching a content subject and
the ones necessary to teach a FL are to be interconnected and organized in
a smoothly functioning unity. CLIL teachers are to remember that any CLIL
lesson participant should benefit in the two areas of their educational activity i.e.
the content subject and the FL. Depending on the level of FL/subject content
competence the classes may be delivered in different forms, which can vary
from what is called soft CLIL (ca 45 minutes once a week) to the one called
hard CLIL (up to 50% of the curriculum delivered in a nonnative language).
While talking about the variants of CLIL lessons, M. Pawlak [9] offers four
different models of CLIL-based teaching, starting with Model A designed to
teach FL advanced students, through middle FL including Models, up to clearly
soft CLIL Model D, with its three different variants, designed to teach poorly
advanced FL students.
All the four models discussed by M. Pawlak [9] stress the importance
of teaching not only the content knowledge, but also the language, with two
united centers of gravity placed there. Such an approach indicates the importance
of creating both the content and the linguistic aims to be smoothly integrated
during any CLIL-patterned lessons, as well as a preparation of such lesson
contents as to let the learners get both kinds of benefit when the lesson is over.
The two requirements specified in the CLIL-based forms of teaching indicate
the importance of the selection of appropriate teaching procedures, making the
discovery of the knowledge by lesson participants both more coherent and
cohesive at the same time. Pawlak [9], primarily looking at the lesson from the
linguistic point of view, but also trying not to neglect the content knowledge
issues, underlines the application of correct language forms during such lessons
(which should help the learners focus upon the process of the production of correct
language forms), as well as the organization of higher order activities during such
lessons (such as material analysis, synthesis and/or interpretation). The lesson
techniques mentioned by him are, among others, team/group work and the
application of modern interactive procedures such as Interactive Whiteboard
(IWB), overhead projector (OHP), CALL techniques and many others.
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Although CLIL-patterned lessons are expected to observe the issues of
autonomous teaching, the 4Cs (content, communication, cognition, culture)
aspect is not to be abandoned there. Bentley [1], following the suggestions of
Coyle (2007), indicates the importance of the introduction of the already
specified lesson components, writing that any CLIL-based lesson where all the
elements have not appeared clearly enough, cannot be recognized as truly
integrated. The CLIL aspect, being one of the basic elements of such a lesson,
should smoothly correlate with the cultural aspects, helping the learners cognitively
find out the messages to be discovered there and, subsequently, comment on
them communicating the findings to one another. As communication is expected
to be carried out in the learners non-native language, they should be made
aware of the ways of functioning of various elements of the FL culture-language
syndrome (this is where the education of the FL usually begins).
Out of the four segments specified to exist in any CLIL-based lesson it is
culture which should be the primary focus. CLIL offers a wide range of various
cultural contexts to make the learners aware of many social and/or cultural backgrounds, evidently appearing when learning about geography, history, physics,
chemistry etc. The learners are being requested to discover these forms of
correct message organization which come out obligatory there. Additionally,
what is also strongly suggested by Bentley [1], the CLIL learners ought to be
given a chance to talk to many other CLIL learners attending some partner
school in other countries across the world (see also Smala [16] for the ideas on
the decent organization of such meetings).
Following what has been said so far, any amount of content knowledge may
be delivered to school learners with the help of any non-native language,
regardless of the initial level of L2 learners competence. During the analysis of
a situation like this, the pattern of the so-called Bilingual Triangle, discussed
by Wildhage [18] in detail, can be observed. The pattern in question assumes
that three types of culture-based pieces of information are to be delivered to
class learners: /1/ those referring to the learners own culture; /2/ those directly
connecting them with their TL; and /3/ a group of universal (i.e. global) issues,
occurring and being perceived in their general cognition. In this way, any CLIL
lesson should take into account the fact that any information delivered to the
learners in their non-native language may define the out-of-language reality in
a way differing from the definitions found in their native language. This is
where the culture-inferring issues are at stake and this is where they may work
against the expected cognitive interpretations.
A stance like this is additionally to be confronted with the form of language
necessary to explain (or elucidate) the content ideas. K. Bentley [1] indicates the
existence of three types of language needed by CLIL learners to participate in
the lessons effectively: /1/ the content-obligatory language (i.e. the structures,
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the lexis and the functional language found in a given content area); /2/ the
content-compatible language (necessary to discuss various issues connected
with comparing different curricular subjects) and /3/ the subject-specific
language (which includes the expressions strictly belonging to the subject under
discussion). All the three groups of language would include high and medium
frequency words as well as various collocations used when dealing with the
topic in question. Additionally, the learners ought to become aware of the
academic vocabulary and structures which differ from their everyday communication patterns. It is these three types of subject-connected language and
the forms of academic chunks which amply illustrate the internal cultureconnected atmosphere which is expected to exist in any communication-targeted
language.
While analyzing the process of CLIL-based communication procedures it is
of interest to discover the forms of language activity to be observed (and focused
upon) during any content containing subject. Bentley [1] indicates that while
being involved in any lesson-connected communicative function (such as
providing definitions, talking about conditions and/or purposes, giving examples
how something works, or describing processes and/or current trends), CLIL
learners would need specific (and closely culture-connected) language, which
they have to internalize so as to be able to discuss similar subject-connected
problems in future. As such expressions are quite often the products of local
cultural interpretations, even in the case of fairly linguistically advanced learners
the technique of code-switching may be applied. In this way, the learners can not
only discover the forms of interpretation expected in the target language, but
also the ones used in their native linguistic contacts.
Any process of conscious and internalization-aimed school education must
include two types of skills, commonly labeled as cognitive skills and learning
skills [1], [5], [7], [9], [15]. The first group of skills refers to various brain
processes, starting with concrete-based information processing activities up to
abstract forms of hypothesizing; the second group of skills is aimed at the
creation and continual development of learners autonomy and focuses upon the
nurturing processes of different skills of an artistic, cultural, interpersonal etc.
nature2. Both types of skills are quite important for the learner as both of them
are to help a learner become a more subject-aware person. As both of them have
to be produced with the help of language, it is various linguistic procedures
which have to be effectively developed during any CLIL-patterned lesson.

2 An exhaustive list of the two types of skills (together with handy examples) can be found in
Kay Bentleys book [1].
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3. Sport as a CLIL-patterned motivational vehicle
One of the obvious conditions to be met during any school activity (CLIL
ones included) is the appropriate amount of subject-targeted motivation which
should bring the learners closer to the subject content on the one hand and let
them find the knowledge purposeful on the other. As mentioned above, any
curriculum subject can be delivered with the help of CLIL approach and in any
educationally developed situation whatsoever the appropriate interest-involving
amount of motivation has to be accumulated. Naturally, depending on the school
management decisions, various forms of CLIL (i.e. starting with soft CLIL up to
hard CLIL lessons) may be introduced. Sport and physical education classes
might serve as a good beginning in the process of introducing CLIL to the
school pupils.
Depending on the actual level of the learners FL fluency, different forms of
sport (and Physical Education, PE) connected content can be introduced.
Definitely, one of the easiest forms of FL introduction can be the teaching of
action verbs, where the Total Physical Response (TPR) method of teaching can
find its full realization. As this method requires instant commentary to follow
a demonstration of a given element of an exercise, the immersion procedures can
also be applied here. In this way the learners can be given a chance to listen to
(and to comprehend) a sequence of sport-connected activities, discovering the
meaning of a number of very important action verbs, as well as the way they are
normally applied in the TL. Such forms of sport behavior can be introduced as
a warm-up during any PE classes, or even as a form of physically oriented
recreation during any content classes, when the learners have begun to reveal
visible symptoms of tiredness, lack of interest in the subject matter, or any form
of weakening motivation. In the case of more linguistically advanced learners,
the whole group can be split into smaller groups (or even pairs), with a request
to inform the other member/s/ about the sequence of activities to be done in
a given exercise. Such forms of shift from intellectual to physical activities may
restore the learners interest in the subject and strengthen the needed motivation
to keep performing the requested intellectual activity. What is more, as
Markowska [8] aptly remarks, using action verbs does not require FL fluent
subject teachers (and learners), and the application of a language different from
the one usually used when discussing a topic, directly turns the learners
attention upon the subject and the language that can be used to talk about it.
Using a FL as a message-transferring vehicle during any PE classes (at least
in some situations, where the amount of the language and the level of its
complexity is not too high), mostly for the purposes of nurturing the
communicational skills of the learners, can become a habit in the case of more
language-advanced pupils. This is where they can learn how to apply various
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communicative skills, when one wishes to define an activity, describe a process
of its performance, or provide handy examples how to perform an exercise
(Tab.1). Apart from this, the learners can discover many high or medium
frequency words and expressions as well as the collocation phrases used in such
situations, not only when a physical exercise is to be performed but also when
any description, definition or example is to be talked about. Thus, not only can
the learners functional level of oralcy start being developed, but also the
learners themselves will gain far more self-confidence (which will definitely
diminish their level of language anxiety). Many of the expressions normally
included in the creation of communication patterns of various kinds can be
delivered to the learners so that they themselves can start using them the
moment they will find themselves in need of any such expressions later on.
Table 1. Most common types of communication skills observed at PE lessons. Typical vocabulary
is printed in bold (own elaboration)
Type of skill

Example

Giving examples

"Stand in front of the ladders, just like that."
"Gymnastics, such as aerobics, helps people look young and smooth."

Expressing conditions

"Put your left foot forward as if you wanted to start running."
"You won't run fast if you don't follow my suggestions."
"Get ready to kick in case the ball comes to you"

Talking about a purpose

"Put your hands up so as to touch the ladders."
"Turn your head left to see the dimensions of the box."

Providing a definition

"A three-point score is putting the ball into the basket from behind the three
point line."
"A person who is expected to observe the swimmer's performance during a
competition is a lane referee."

Describing a process

"Stand in front of the ladders first. Then bend down and touch the floor
before you with your fingers. Next put the hands down on the floor. Finally,
put your legs up so as to touch the ladders with the toes."

Describing a trend

"The popularity of aerobics has grown enormously these days." "Currently
sport is recognized as a blessing, but some people think of it is a curse."

The decisions as to how much a FL should be used during a PE lesson, as
well as the purposes this language is to serve, always depend on the teacher
directly responsible for the complete practical realization of such a lesson. One
should always remember that, on the one hand, sport language can be
moderately easy for the learners (when the expressions to be used exactly
describe the activities to be performed in a given moment of time), but it can
also bring plenty of troubles (when different colloquial language expressions,
mixed with phrasal verbs, for example, are being applied). As Marsh [9]
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remarks, in case of possible difficulties code switching may be a far better
solution, as in such moments the learners are not being placed in an environment
completely strange to them, having a possibility to cognitively grasp the general
meaning of the issue in question all the time. However, the purpose for using the
TL during a PE lesson should be made clear to both the learners and the teacher,
as it is this aim which testifies to (and directly influences) the quality and the
general reception of the whole lesson by the learners.
As has been indicated above, apart from an attempt to practice various
communicational skills, any lesson, so as to be recognized as interesting and
involving, should provide the learners with a number of cognitive as well as
learning skills, which would let them feel appropriately educated. Such
cognitive processes as identifying objects, classifying, drawing conclusions,
reasoning, making associations, evaluating and/or hypothesizing are only
a number of lower and higher order thinking skills (LOTS and HOTS,
respectively) possible to be applied during a number of PE lessons. Following
Bentley [1] some of the reasons for using LOTS can be: to remember or order
information, to define objects, and to check understanding or to review learning;
whereas HOTS are most often used to develop reasoning skills, for enquiry,
discussion and creative thinking, as well as to evaluate ones own and others
work, or to hypothesize what could happen in some situations. Contrary to
a quite popular and generally poorly objected opinion found in many
professional periodicals sport performance requires plenty of both LOTS and
HOTS-based effort, even when phrases/ expressions/collocations are not used.
Creativity, which is recognized as the basis of any cognitive experience, is
clearly necessary when searching for the credible solutions in any situation
whatsoever. Thus, both low order and high order thinking skills have to be
practiced during PE lessons so that the learners are able to discover the nature
(and the most commonly observed paths of functioning) of any of the LOTS/
HOTS-based procedures (Tab. 2).
While analyzing Table 2 it is evident that in each case appropriate linguistic
forms are needed so as to properly explain any of the cognitive forms of
behavior, which means the learners should be given a chance to learn (and,
ultimately, internalize) the most commonly used verbs and expressions (some
such lexical phrases were marked in bold in the table above). An appropriate
introduction of any such expressions, in the form of a complete sentence, should
let the learners discover the context in which any of the expressions is to be
used. There is no reason not to talk about any forms of sporting performance
with the learners during a lesson; subsequently, there is no reason not to allow
the lesson participants to discuss their various sporting activities, starting with
such simple and highly motivating steps like the selection of team members to
be included into a group, up to the situation where the performance of any of the
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team members is to be evaluated, for example. And it is not always required to
use the target language in such situations if the average level of FL fluency is
too low; the learners should not be forced to use the TL if they do not feel safe
with it, as such form of FL introduction may result in the sudden drop of the
learners motivation and interest in the further FL active practice. Even if the
code switching technique has been accepted by both the teacher and the learners,
the learners learn something about the communication techniques discovering
what they know and what they have to learn to upgrade their level of FL
performance. Remembering that any educationally-salient form of performance
is to be performed by the learners (and not for them) the teachers should do
everything possible to bring the language (and its culture-based particulars) to
the learners. A continuous involvement in the process of communication
organized in the TL, even if it does not take the whole lesson, is useful for the
learners as they witness the participation in the original process of information
exchange and are able to find out some of the forms (not only lexical, or
grammatical, but also pragmatic and communication organizing) which should
be applied in such and similar forms of sport-connected forms of information.
Table 2. The most important exemplary LOTS/HOTS procedures observed during PE lessons
Type of cognitive skill

Examples

1

2

Remembering

Recognition of selected forms of sporting activity; recall of sport rules;
relation on the forms of behavior required/expected in a given sport situation;

Identifying

Matching different sporting activities, deciding about the forms of application
of different sport rules; listing the sequence of events to be followed in a given
sport exercise.

Ordering

Organizing the process of performance of a sporting activity; deciding on the
order of steps to be found in a given sporting event;

Contrasting

Deciding on the similarities and/or differences between any two (or more)
sporting events; finding out various pros and cons in the application of
different sporting procedures;

Dividing

Forming out teams to perform a given sport event; deciding on the selection
of sport performance participants to be included into a given off-hand formed
team; performing the function of a sport competition organizer;

Classifying

Deciding on the relative strength of a given sporting performance; putting
different forms of sport behavior in an appropriate order; deciding where any
of the sporting forms of behavior is to be placed;

Predicting

Thinking about possible forms of behavior during a sporting activity;
guessing probable outcomes in case of the selection of a given form of
sporting performance; thinking how to help oneself (or others) obtain better
results in a fair play way;

74

Krzysztof Polok
cont. table 2
1

2

Reasoning

Providing the reasons for having selected a given form of sporting behavior;
choosing a given sport because of some logical reasons; recommending an
exercise because of any reasons;

Hypothesizing

Suggesting a form of possible sporting behavior in hope to win a
match/contest; imagining possible results of some form of sport behavior;

Synthetizing

Evaluating

Planning some form of sport training introducing a planned sequence of sport
exercises so as to upgrade one's level of sporting performance; offering a way
of sporting behavior to facilitate the very process of building up sporting
form/general fitness;
Commenting on some form of sporting performance; assessing the quality
of one's sporting performance; giving an opinion on someone's suggestions
concerning the forms of sporting behavior in regard to a given sport event;

Such forms of encouragement to participate in the authentic process of
message exchange should also help the learners sharpen their learning skills
which, in turn, should let them obtain more self-confidence in the process of FL
application during their individual attempts to process an opinion concerning
a given sport-connected issue. It is the process of making the lessons more
autonomy-directed, which seems to be one of the most desired educational
processes to be introduced into school. Definitely, it is much easier to transfer
the knowledge onto (moderately) passive learners, expecting them to remember
most of the information and be ready to reproduce most of the presented
knowledge earlier learned by heart. However, as it is the learner who is to
benefit from the lessons first of all, the lesson output is to be focused upon the
quality of learners individual performance and this situation is best obtained
during the application of autonomous forms of teaching. In this way the teachers
should turn their attention to the growing competence of such learning skills (cf. [1]
p. 26) as data handling, quality of cooperation, interpreting information, planning,
knowledge processing, developing ones awareness of the surroundings,
locating/organizing information, solving problems, transforming information
and/or knowledge use/application by the learners. Any of the skills specified
above are best observed when CLIL procedures are applied. It is in such
situations that the learners are given a possibility to find themselves actively
involved in the very process of student-centered education which should bring
them closer to the many issues the process of education is about.
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4. Conclusions
CLIL-patterned teaching appears to be one of those forms of school
education which joins together the two educational aspects: the teaching of the
content knowledge and the extensive practice of the learners non-native
language. Despite the fact that the main focus has been placed upon the learners
understanding of the subject content knowledge, the way offered for the learners
to do that, i.e. the application of the language they are not very highly proficient
in, is not to be undermined at any moment. It so happens that the definition (or
description) of any knowledge requires an instrument able to be applied to
perform such an activity, i.e. the language. In the case of CLIL lessons this
instrument has been selected purposefully  this should be a non-native learners
language, so as to let them do two things at the same time i.e. to discover content
knowledge and practice the language they need. In this way, as has been
explicitly indicated by a number of CLIL researchers (cf. [1], [3], [4], [5], [7],
[9], [13], [16], [18]), while studying the content knowledge, their current level of
FL is to be assessed and developed. Bentley [1] lists the diverse language areas
CLIL learners have to be trained in, including such issues as various grammar
(and syntactic) aspects, many lexical (and cultural) problems, and technically
difficult academic language into the list; Marsh [9] and Smala [13] indicate the
importance of cultural problems; and Lewis [6], [7], focuses upon the important
interdependence of grammar and lexicon (providing a definition that language is
a grammaticalized lexicon [5], [7]). What all these examples indicate is that the
CLIL approach seems to be the first approach taking into account the importance
of language in the process of content-based communication. In this way, while
stressing the importance of the tool in which any content information is to be
transferred, the approach focuses upon the quality of the language used to
transfer the required amount of information. One more (further) step to be
expected here is to pay attention to the ways the learners non-native language is
being handled by them and  subsequently  employed into the process of
message transference. Such an attitude actually means that the purpose why the
learners should excel in the FL has been refreshed to them, so as to  at the same
time  help them become strongly aware of the importance of a FL in their lives.
Thus, a slogan that learning a FL is a lifelong activity has been given one more
encouraging rap and the learners have become one more time sensitized to the
importance of the incessant development of their FL.
An approach like this can also remind both the learners and the teachers that
CLIL lessons are expected to meet the following (exemplary) aims:
 bring the learners to content knowledge expressions, not only making them
aware of the technical scope of use of any of them, but also the semantic load
each of them provides;
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 help the learners develop their LOTS and HOTS, allowing them to discover
the solutions that may be culturally strange to the ones normally applied in
their L1;
 show the learners how to learn for themselves (and not to satisfy their teacher), applying those cognitive solutions they may prefer;
 allow the learners to become more proficient FL users in a period of time
much shorter, compared to the one of traditional FLT;
 let the learners discover new (objectively necessary) knowledge, whilst practicing their non-native language at the same time;
 find out much about themselves, whilst giving the possibility to explore various, culturally diverse, language patterns;
Physical education seems to be one of these school subjects which clearly
invite the application of a FL into the very process of their practical curricular
realization. Apart from the fact that it reveals a huge number of examples of
specific knowledge to be applied in the process of its effective school realization,
it also offers the language that may be applied when being involved in a number
of other school (and out-of-school) subjects. Continuous application of the
phrases and/or collocations found there may help the learners to comprehend
(and internalize) many expressions of the academic (and scientific) language
normally applied in its different branches (such as physiotherapy, cosmetology
or movement rehabilitation).
The level of competence to start teaching and learning in the FL is one more
issue to be focused upon. Many a time (cf. [1], [8], [13]) it has been indicated in
this paper that the FL level ought not to be recognized as the most important aspect here; one can be a moderately proficient FL user and still wish
to teach (and to learn) PE with the help of a FL; nor can one wish to deliver the
whole PE lesson in the FL; however, what one would definitely like to let the
learners get in touch with is the culturally-depended set of content subject
knowledge phrases and/or expressions a given FL is ready to offer. In this way
CLIL lessons participants are given a possibility to become not only more
linguistically proficient, but also much better understood.
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APPENDIX
Table 3. Exemplary application of communication and cognitive skills during a sport- focusing
CLIL-based lesson (to assist lawn-tennis targeted PE classes).
The examples are written in italics (own elaboration). Cf. [11], [12]
Topic: LAWN TENNIS
Communication skill
Giving examples:

Cognitive skill/s/:
Synthetizing/Contrasting

Talk on the historical development of lawn tennis. Use as many of the following phrases as possible: as,
such as, like, like that, just like, similar/ly/ to, for instance, for example.
Expressing conditions:

Predicting/Hypothetizing

Explain what may happen when any of the following took place during the match: the weather is pretty
windy; a tennis player came late onto the court; the court is slippery; the tennis player quarrel with any of
the involved in the match people.
Talking about a purpose:

Ordering/Predicting

What are the following pieces of tennis equipment for: a raquet; a ball; a net; hawk eye; cyclops?
Producing a definition:

Indentifying/Remembering

What is the scope of activity of each of the following people in tennis: a chair umpire; a ball girl/boy; a
line umpire; a referee during a tennis match?
Describing a process:

Ordering/Classifying

Provide the correct order of events to be observed when scoring a point in lawn tennis.
Describing a trend:

Reasoning/Evaluating

Comment on the possible forms of development of modern lawn tennis.

Streszczenie
Sk³adaj¹cy siê z trzech czêci artyku³ analizuje jedn¹ z bardzo popularnych obecnie na
wiecie opcji nauczania jêzyka obcego, zwan¹ CLIL, opart¹ na wykorzystaniu jêzyka obcego do
nauki innych, niekoniecznie zwi¹zanych bezporednio z nauczaniem jêzyka docelowego, treci
informacyjnych. Tytu³ artyku³u Sport jako rodek dydaktyczny wykorzystywany podczas lekcji
opartych na technikach CLIL w miarê wyranie wskazuje wachlarz zagadnieñ oraz tematykê,
w ramach których obraca siê zawartoæ artyku³u. Pojêcie technika CLIL oznacza wykorzystanie
jêzyka obcego do ekwiwalentnego nauczania zarówno treci przedmiotowych, jak i treci jêzykowych podczas lekcji szkolnej. W artykule zawarto wiêc nie tylko opis tzw. filozofii CLIL, czyli
zakres wiedzy teoretycznej dotycz¹cej sposobów pracy z uczniem z wykorzystaniem przez nauczyciela przedmiotu jêzyka obcego ucznia, ale tak¿e analizê takiego postêpowania w oparciu o zajêcia
wychowania fizycznego. Fakt, i¿ treci artyku³u skupiaj¹ siê w³anie na sporcie, nie jest tutaj bez
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znaczenia, poniewa¿ to w³anie sport, dziêki swoim inherentnym w³aciwociom, powoduje, i¿
uczniowie zaczynaj¹ zwracaæ wiêksz¹ uwagê na wykonywane przez siebie czynnoci, co z kolei
powoduje wyrane w miarê rozlunienie siê filtra afektywnego, a wiêc szersze pojawienie siê
mo¿liwoci podwiadomej akwizycji (w odró¿nieniu od wiadomej nauki) jêzyka docelowego
przez uczniów. Podstawowym za³o¿eniem lekcji jêzykowej jest (i pozostanie) nauka komunikacji,
rozumianej przede wszystkim jako umiejêtnoæ produkcji informacji; jest to nie tylko umiejêtnoæ
uniwersalna (bez wzglêdu na jêzyk). Lecz tak¿e umiejêtnoæ, której mo¿na siê nauczyæ g³ównie za
pomoc¹ organizacji sposobów zaproponowania uczniom atrakcyjnego kontaktu z cile okrelonym, wzbudzaj¹cym ich zainteresowanie, rodzajem wiadomoci. Rozmowy o sporcie z pewnoci¹
do takich rodzajów wymiany informacji nale¿¹.
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Kreatywnoæ jêzykowa Roberta Mak³owicza:
styl jêzykowy programu TV Mak³owicz w podró¿y
Linguistic creativity of Robert Mak³owicz: stylistics aspects of television
program Mak³owicz w podró¿y
This article contains analysis of elements comprising on linguistic creativity of
Robert Mak³owicz and characteristic for him idiodiscourse. Analysis was conducted and
based on 50 episodes of the television program Mak³owicz w podró¿y.
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Robert Mak³owicz jest przyk³adem osobowoci medialnej, która swoj¹ rozpoznawalnoæ i sympatiê odbiorców w znacznej mierze zawdziêcza charakterystycznemu stylowi wypowiedzi. D³uga, bo prawie piêtnastoletnia obecnoæ programu na antenie telewizji publicznej (TVP1 i TVP Polonia) oraz status jednego
z pierwszych polskich programów kulinarnych przyczyni³y siê do wieloletniej
edukacji kulinarnej Polaków, umiejêtnie po³¹czonej z kulturaln¹ rozrywk¹. Tematyka programów obejmuje przede wszystkim aspekt kulinarny w znaczeniu
lokalnym, regionalnym, narodowym i miêdzynarodowym, w tym równie¿ zagadnienia historyczne, obyczajowe i religijne. Prowadz¹cy opowiada o historii przygotowywanego dania, pochodzeniu jego nazwy czy zwi¹zanych z nim ciekawostkach. Sporód innych dostêpnych programów kulinarnych audycjê wyró¿nia sposób prezentowania kulinariów jako jednego z istotnych elementów
kultury i tradycji opisywanego regionu. Sporód wyró¿nionych przez J. Gajdê
funkcji kulturotwórczych telewizji (Gajda 1982: 3336) oddzia³ywanie programu Mak³owicz w podró¿y w znacznej mierze wpisuje siê w orealizacjê funkcji ludycznej i stymuluj¹cej oraz towarzysz¹cych im funkcji: rozrywkowej, relaksowej, estetycznej i wychowawczej. O wartoci edukacyjnej i wychowawczej
programu wiadczy nie tylko jego zawartoæ informacyjna, ale i sam sposób
przekazywania treci, w szczególnoci aspekt jêzykowy, który przeanalizowa³am

82

Anna Soæko

na podstawie 50 odcinków programu dostêpnych na stronie internetowej TVP.
Z perspektywy rozwoju telewizji program przyczyni³ siê do wzrostu zainteresowania tematyk¹ kulinarn¹ i wyznaczy³ pewne trendy w realizacji programów
kulinarnych. Dodatkowo sta³ siê przyk³adem oddzia³ywania retoryki i stylistyki
wypowiedzi, co przejawia siê w nies³abn¹cym zainteresowaniu widzów, o czym
wiadcz¹ rankingi ogl¹dalnoci i popularnoci programu (A. Baranowska-Skimina 2013, 7.04.2014). W niniejszym artykule wskazane zostan¹ zasadnicze cechy
programu Mak³owicz w podró¿y, które odnosiæ siê bêd¹ do dwóch aspektów: umiejscowienia programu w szeroko rozumianym rodowisku medialnym
(tak¿e w zespole dyskursów) i okrelenia stylistyki wypowiedzi prezentowanej
przez Roberta Mak³owicza. Analiza bêdzie dotyczy³a stylistycznego profilu
jêzyka prowadz¹cego oraz charakterystycznych dla jego idiostylu elementów
jêzykowych.
1. Dyskurs telewizyjnych programów kulinarnych
Wspomniane wczeniej funkcje programów kulinarnych maj¹ swoje odzwierciedlenie w stosunkowo zró¿nicowanej strukturze telewizyjnego dyskursu
kulinarnego. Trudnoæ w stworzeniu precyzyjnej i ujednoliconej definicji dyskursu kulinarnego, funkcjonuj¹cego w medialnej przestrzeni telewizyjnej, polega na dwóch zasadniczych problemach: po pierwsze, trudnoci w podaniu jednej, syntetycznej definicji dyskursu, oraz zdefiniowaniu, czym jest sam dyskurs
medialny; po drugie, okreleniu wszystkich aspektów komunikacji sk³adaj¹cych
siê na przestrzeñ medialn¹. Pojêcie dyskursu jest doæ rozmyte, co znajduje
wyraz w wielu jego definicjach i t³umaczeniach. H. Grzmil-Tylutki, badaj¹ca
dyskurs jako gatunek, wyró¿ni³a kilka tropów mylowych w definiowaniu dyskursu przez polskich badaczy (Grzmil-Tylutki 2009). Otó¿ dyskurs okrela siê
jako nieprzerwany strumieñ mowy (A. Duszak), wypowied mówion¹ w opozycji do tekstu pisanego (B. Witosz) lub z perspektywy tekstologii lingwistycznej  jako pragmatyczny wymiar tekstu, rodzaj realizacji kodu kulturowego
i ideowego (J. Bartmiñski, M. G³owiñski, M. Czerwiñski). Definicje dyskursu
maj¹ swoje odniesienie przewa¿nie do francuskiej i holenderskiej szko³y dyskursu b¹d niemieckiej krytycznej analizy dyskursu (czêciowo te¿ pragmatyki
funkcjonalnej), ujawniaj¹c dualn¹ naturê dyskursu, wpisanego w wymiar spo³eczny i jêzykowy, które to wymiary s¹ tak samo wa¿ne, wzajemnie siê przenikaj¹ce i nierozerwalne. Takie syntetyczne ujêcie dyskursu znajdujemy u T. Piekota: Dyskurs to najwy¿sza jednostka organizacji komunikacji. Dyskurs powstaje
w grupie spo³ecznej jako efekt interakcji jej cz³onków, ale kiedy ju¿ istnieje
 wp³ywa na ich komunikacyjne zachowania (Piekot 2014: 16). Definicja
ta wypracowana zosta³a na podstawie trzech przyjêtych za³o¿eñ. Po pierwsze,

Kreatywnoæ jêzykowa Roberta Mak³owicza: styl jêzykowy programu TV...

83

dyskurs jest zbiorem norm, zasad, skonwencjonalizowanych wzorów zachowañ,
czyli jest czym abstrakcyjnym, rodzajowym, kategorematycznym; po drugie,
dyskurs realizuje siê w okrelonym kontekcie, zak³ada kontekstualizacjê wypowiedzi. Po trzecie, na dyskurs sk³ada siê strumieñ wypowiedzi, które co ³¹czy
(nadawca, odbiorca, gatunek, tematyka, miejsce itp.), a wiêc dyskurs jest czym
zbiorowym (równie dobrze strumieñ ten mo¿e byæ wirtualny, jak ma to miejsce
w Internecie).
Pojêcie dyskursu mo¿na rozumieæ jako gatunek komunikacji jêzykowej, realizowanej w okrelonej sferze dzia³alnoci spo³ecznej (w naszym przypadku
w rodowisku medialnym  telewizyjnym), tzn. przy uwzglêdnieniu wymogów
okrelonego stylu funkcjonalnego (zob. Kiklewicz 2010: 57) oraz okrelonych
zasad i regu³ relacji spo³ecznych. Konwencja gatunkowa mo¿e byæ realizowana
w sposób bardziej lub mniej precyzyjny, co t³umaczy istnienie ró¿nych odmian
dyskursu, takich jak np. Mak³owicz w podró¿y. Program ten wyró¿nia siê
specyficzn¹ form¹ realizacji gatunku, jakim jest program kulinarny w telewizji,
miêdzy innymi za spraw¹ kreatywnego prowadzenia i sposobu prezentacji. Wobec tego mo¿na uwa¿aæ, ¿e mamy do czynienia ze swego rodzaju idiodyskursem
programów kulinarnych.
W przypadku programów kulinarnych, które z pozoru wydaj¹ siê opieraæ na
stosunkowo swobodnej formie komunikacji, stworzonej w efekcie dziennikarskiej inwencji, istnieje te¿ pewna schematycznoæ i powtarzalnoæ, uwarunkowana konwencjonaln¹ to¿samoci¹ dyskursu: prowadz¹cy jest specjalist¹, a poza
tym osobowoci¹ medialn¹; kuchnia w studiu nagraniowym zwykle przypomina
kuchniê domow¹; panuje klimat domowego ogniska itp. W pewnym stopniu
nawi¹zuj¹c do tej konwencji gatunkowej, program Mak³owicz w podró¿y jednak umyka niektórym jej wymogom: wskazuje na to specyfika zastosowanego, unikalnego (autorskiego), jak na skalê telewizyjnych programów kulinarnych, jêzyka oraz elementów sk³adaj¹cych siê na scenografiê, takich jak sceneria
realizacji, zapraszani gocie, muzyka, kontekst historyczny, informacje architektoniczne, turystyczne itp. Gdyby nawi¹zaæ do zaproponowanej przez D. Maingueneau (zob. Grzmil-Tylutki 2009: 9192) klasyfikacji dyskursów, wspomniany
program nale¿a³oby potraktowaæ jako realizacjê gatunku trzeciego typu, który
zak³ada dominacjê kreatywnoci jêzykowej, pewne zaskoczenie odbiorcy, odbieganie od stereotypów. Autor liczy na zaakcentowanie swojej roli i stylu prowadzenia dyskursu. Pod tym wzglêdem jest charakterystyczne wtr¹canie przez Mak³owicza ró¿nego rodzaju anegdot, dowcipów i przys³ów  jest to swego rodzaju
intertekstualnoæ czy te¿ interdyskursywnoæ:
Interdyskursywnoæ ma miejsce, gdy w gatunek jednego dyskursu wpleciony zostanie gatunek nale¿¹cy do innego dyskursu. Na przyk³ad podczas konsultacji lekarskiej zdarza siê, ¿e lekarz lub pacjent zainicjuje rozmowê prywatn¹. Jêzykoznawcy
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z krêgu Analizy Konwersacji dostrzegli ten problem; R. Vion okrela takie wtrêty
mianem modu³ów, które sk³adaj¹ siê na interakcjê. Ale poza konwersacj¹ mo¿emy
traktowaæ interdyskursywnie na przyk³ad wkraczanie w dyskurs szkolny gatunków
dziennikarskich (redagowanie gazetek, krêcenie filmów, nagrywanie audycji, przeprowadzanie wywiadów...) lub gatunków naukowych (badanie w³asne ucznia, referaty...). Tak samo nale¿y zakwalifikowaæ anegdoty, listy i inne w przepisach kulinarnych Roberta Mak³owicza (Grzmil-Tylutki 2009: 95).

Interdyskursywnoæ jest w ogóle charakterystyczna dla wspó³czesnego
dziennikarstwa. Jak pisze Grzmil-Tylutki, dziennikarstwo ma podwójny status:
jest ono z jednej strony równouprawnionym dyskursem autonomicznym, sfer¹
dzia³alnoci jak inne, z drugiej strony jego przedmiotem s¹ wszelkie inne dyskursy (2009: 94).
Telewizyjny program kulinarny jest przede wszystkim realizacj¹ dyskursu
kulinarnego, czyli konwersacji prowadzonej na temat artyku³ów ¿ywnociowych, sposobów przygotowania posi³ków i kultury jedzenia. Poza tym jednak
w telewizyjnych programach realizuj¹ siê elementy innych dyskursów: dziennikarskiego (informacyjnego), poradniczego, rozrywkowego, co mo¿na przedstawiæ w sposób schematyczny.

Dyskusyjna pozostaje kwestia dominacji jednego z wymienionych dyskursów. Wydaje siê, ¿e wszystko zale¿y od autorów programu, którzy postawi¹
akcent na informacjê lub na rozrywkê, lub na zagadnienia specjalistyczne, wrêcz
fachowe (dotycz¹ce kulinariów). Opinia, jakoby programy kulinarne realizowa³y
funkcjê ksi¹¿ek kucharskich, reprezentuj¹cych poradnikowy nurt gatunków
mowy, jest niezupe³nie trafna, poniewa¿ nie uwzglêdnia du¿ej wariantywnoci
i pomys³owoci w realizacji telewizyjnych programów kulinarnych, a poza tym
ich podstawowej cechy  wizualnoci.
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2. Jêzyk w mediach
Odmianê mówion¹ jêzyka cechuje wiêkszy stopieñ swobody, mniejsze uporz¹dkowanie, co przejawia siê w wystêpowaniu takich elementów jêzykowych,
jak powtórzenia, anakoluty, wypowiedzenia niedokoñczone, autopoprawki, czy
pojawianiem siê tzw. potoku sk³adniowego (nieuporz¹dkowanego logicznie ani
sk³adniowo zestawu wyrazów, których po³¹czenie zale¿y od nadrzêdnej intencji
autora) (Zdunkiewicz-Jedynak 2006: 6465). Dodatkowo w stylu mówionym
zdania s¹ krótsze, zawieraj¹ du¿¹ iloæ wyrazów i konstrukcji wtr¹conych, które
uzupe³niaj¹ braki wypowiedzi powsta³e w procesie przek³adu myli na wypowiedzi. Jêzyk obecny w mediach, z jednej strony, odzwierciedla ogólne zmiany
w kulturze jêzykowej Polaków, z drugiej za rozpowszechnia istniej¹ce innowacje jêzykowe i okrelon¹ modê jêzykow¹ (ibidem, 59). Jak twierdzi W. Pisarek
(2000: 17): media coraz czêciej wzmacniaj¹ procesy wulgaryzacji, agresywizacji i nonszalancji wypowiedzi. Na obni¿enie jakoci przekazu jêzykowego
wp³ynê³a koniecznoæ sprostania wymogom odbiorców o zró¿nicowanych mo¿liwociach percepcyjnych i intelektualnych, szeroko pos³uguj¹cych siê potoczn¹
polszczyzn¹ (Majkowska 2004: 232). Przyczyn tych zmian w jêzyku nale¿y
upatrywaæ w zmianie paradygmatu kulturowego, w którym to kultur¹ dominuj¹c¹ sta³a siê kultura masowa. Wraz z szybko postêpuj¹cymi zmianami stylistycznymi zmienia³y siê normy leksykalne i gramatyczne, na skutek czego norma
wzorcowa, bêd¹ca zbiorem elementów jêzykowych, które s¹ w pewnym okresie
uznane przez jak¹ spo³ecznoæ za wzorcowe, poprawne albo co najmniej dopuszczalne (Markowski 2006: 21), coraz czêciej zastêpowana jest przez normê
u¿ytkow¹. Wp³ywa to równie¿ na wartoci, jakie niesie ze sob¹ jêzyk, a co za
tym idzie  na uwydatnianie b¹d bagatelizowanie okrelonych funkcji przez
u¿ytkowników jêzyka. Staraj¹c siê okreliæ dzisiejszy styl dziennikarski (informacyjny, publicystyczny), nale¿y odnieæ siê do zadania, przed jakim stoj¹ media. Zadaniem tym jest dotarcie do mo¿liwie jak najszerszego grona odbiorców,
co wymaga od nadawców pos³ugiwania siê jêzykiem prostym, pozbawionym
wyszukanych konstrukcji jêzykowych, odpowiadaj¹cym jêzykowi, którym pos³uguj¹ siê na co dzieñ odbiorcy mediów (Tokarski, Nowak 2007: 20).
3. Idiostyl Roberta Mak³owicza
Jak twierdz¹ P. Nowak i R. Tokarski (2007: 911), kreatywnoæ jêzykowa
jest pojêciem wieloznacznym i odnosz¹cym siê do szeregu aspektów u¿ycia
jêzyka w obszarze komunikacji medialnej. Wspomniani badacze wyró¿nili cztery p³aszczyzny, które s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane i w których mamy do
czynienia z kreatywnoci¹ jêzykow¹. S¹ to: po pierwsze, kreowanie wizji wia-
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ta; po drugie, kreowanie sytuacji komunikacyjnej; po trzecie, kreacja kulturowa
zwi¹zana z jêzykowym obrazem wiata i po czwarte, kreowanie tekstowe. Kreatywnoæ jêzykowa w przypadku Roberta Mak³owicza w szczególnoci odnosi
siê do ostatniej p³aszczyzny, jak¹ jest kreowanie tekstowe. Tworzywem kreacji
jest to, co u¿ytkownikom jêzyka jest dobrze znane, zwi¹zane z codziennoci¹.
W sensie semantycznym w kreowaniu tekstowym bior¹ udzia³ elementy jêzyka,
które odbiorca uzna³ za istotny sk³adnik systemu poznawczego jêzyka, w sensie tworzywa  to elementy idealne, wyabstrahowane z wielu mo¿liwych tekstów i uniwersalne (Tokarski, Nowak 2007: 27). Zabiegi kreatywne polegaj¹ na
odpowiednim dobraniu form jêzykowych, tak aby komunikat nabra³ odmiennych
cech, by³ niekonwencjonalny i oryginalny. Naj³atwiej zaobserwowaæ tak¹ kreacjê tekstow¹ w zabawach jêzykowych i ¿artach s³ownych. Jak wspominaj¹
Nowak i Tokarski, tego rodzaju zabiegi tworz¹ swojego rodzaju wiê intelektualna nadawcy i odbiorcy, który odczytuje zasugerowan¹ mu przez nadawcê wizjê wiata. Jak twierdzi A. Markowski (2006: 2021), teksty jêzykowe zawieraj¹ [ ] nie tylko cechy relewantne dla w³aciwego odczytania komunikatu,
lecz tak¿e cechy dodatkowe, niejako nadmiarowe, nie mniej istotne dla ich charakterystyki, które informuj¹ odbiorcê o cechach nadawcy, przyk³adowo o jego
wykszta³ceniu, pochodzeniu, przynale¿noci do warstwy spo³ecznej, p³ci czy
wieku.
Styl wypowiedzi Roberta Mak³owicza jest przejawem okrelonego postrzegania rzeczywistoci i sposobu mylenia, a tak¿e tworzywem pewnej autokreacji. Pos³uguj¹c siê takim, a nie innym s³ownictwem, takim, a nie innym sposobem konstruowania wypowiedzi, Mak³owicz reprezentuje w³asny styl intelektualny, komunikacyjny (np. nadaje nowe brzmienie powszechnie funkcjonuj¹cym znaczeniom, w tym przypadku szeroko rozumianym kulinariom  produktom spo¿ywczym, czynnoci spo¿ywania i przygotowywania posi³ków).
Istotn¹ cech¹ wypowiedzi Mak³owicza jest znaczna iloæ porównañ i metafor maj¹cych du¿y walor wyobra¿eniowy, w szczególnoci odnosz¹cych siê do
zmys³u wzroku i smaku. Wród przeanalizowanych metafor i porównañ nale¿y
wyró¿niæ nastêpuj¹ce:
delikatnie mruga  o gotuj¹cej siê zupie; animizacja zupy, odwo³anie siê do zmys³u
wzroku;
¿yzne wody Dunaju  o miejscu, gdzie rybacy maj¹ najwiêksze po³owy; woda porównana do urodzajnej (¿yznej) ziemi;
makaron domaga siê odcedzenia  o gotuj¹cym siê makaronie; animizacja makaronu,
którego sposób gotowania siê przypomina o koniecznoci jego odlania i odcedzenia;
odwo³anie siê do zmys³u wzroku;
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zawartoæ patelni rumiana i przystojna  o podsma¿anym miêsie z królika; uosobienie
miêsa, porównanie go do przystojnego cz³owieka o rumianych policzkach (prawdopodobnie m³odzieñca); odwo³anie siê do zmys³u wzroku;
sos jest idealnie g³adki, niemal mulinowy  o konsystencji przyrz¹dzanego sosu;
porównanie sosu do mulinu, delikatnego i lekkiego materia³u; odwo³anie siê do zmys³u
dotyku;
przede wszystkim krewetki, tutaj mrugaj¹ na ró¿owo  o krewetkach bêd¹cych sk³adnikiem spo¿ywanego dania; animizacja krewetek; podkrelenie ich jako istotnego sk³adnika dania; odwo³anie siê do zmys³u wzroku;
kompozycja widokowa na talerzu  o dekoracji potrawy na talerzu; u³o¿enie potrawy
na talerzu porównane do skomponowanego widoku, podkrelenie artystycznego u³o¿enia potrawy; odwo³anie siê do zmys³u wzroku;
A te kapary! Eksplozja!  o smaku próbowanego spaghetti; porównanie smaku
do eksplozji; smak potrawy intensywny i wszechobecny jak eksplozja; odwo³anie siê do
zmys³u dotyku;
droga na dole wije siê niczym makaron pappardelle  o drodze w górach, widzianej
z wysokogórskiej kolejki; kszta³t drogi zestawiony z kszta³tem w³oskiego makaronu;
animizacja makaronu; makaron wije siê niczym w¹¿; odwo³anie siê do zmys³u wzroku;
p³ody morskie  o towarach w sklepie rybnym; wyolbrzymienie; gotowe produkty spo¿ywcze podniesione zosta³y do rangi darów natury;
no i król tej potrawy, czyli sos  o znaczeniu sosu w przyrz¹dzanej potrawie; uosobienie
sosu, porównanie go z królem, co podnosi jego rangê wród innych sk³adników i uwydatnia znaczenie w kompozycji;
Anio³ wolnoci na kolumnie nad rzek¹ Izar¹ b³yszczy w s³oñcu niemal tak samo jak
zawartoæ mojej patelni  o podsma¿anej na patelni cebuli; wyolbrzymienie, zestawienie b³yszcz¹cego w s³oñcu pomnika z mieni¹c¹ siê cebul¹, tym samym podniesienie
zjawiska sma¿enia do czego podnios³ego, monumentalnego; odwo³anie siê do zmys³u
wzroku;
We W³oszech, ale i tutaj, na Malcie, zawsze w³anie w ten sposób siê z makaronem
postêpuje, a on odwdziêcza siê pe³ni¹ smaku  o sposobie mieszania makaronu spaghetti z sosem bezporednio na patelni; uosobienie makaronu; odpowiedni sposób mieszania makaronu sprawia, ¿e potrawa staje siê smaczniejsza i bardziej aromatyczna;
makaron odwdziêcza siê niczym cz³owiek;
Proszê zobaczyæ, ta oliwa tylko mruga, cebula nie mo¿e siê zrumieniæ, ona ma siê
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w³anie jedynie udusiæ  o widoku rozgrzanej na patelni oliwy; animizacja oliwy;
mruganie ma siê odnosiæ do niezbyt wysokiej temperatury oliwy, na której ma byæ
podsma¿ana cebula;
Proszê spojrzeæ na konsystencjê ciasta, jakie to jest puszyste, jak pierzynka najlepsza
wygl¹da i od wewn¹trz za chwilê otuli mnie ciep³em  o konsystencji ciasta spo¿ywanego
knedla bu³czanego; rodzaj synestezji, poprzez któr¹ konsystencjê ciasta poznajemy zmys³em wzroku, a nie dotyku, a tak¿e odwo³anie siê do zmys³u dotyku (ciep³ota cia³a);
Ju¿ zniknê³a, rozp³ynê³a siê po prostu jak jaki cukierek, natychmiast siê rozp³ynê³a
pozostawiaj¹c cudowny smak równie¿ piwny, jak powiedzia³em, by³a bardzo mocno
piwem traktowana  o skórce na jedzonej golonce; porównanie golonki do cukierka,
budz¹cego skojarzenia ze s³odycz¹, przyjemnoci¹; odwo³anie siê do zmys³u smaku;
knedlowa parka lepiej siê chowa  o czeskim zwyczaju podawania dwóch bu³czanych
knedli; porównanie knedli do dzieci, rodzeñstwa; uosobienie knedli;
to co na pó³kach, bogatsze jest od kasy niejednego banku spó³dzielczego  o bogatej
kolekcji win w jednej z portugalskich winiarni; wyolbrzymienie produktu, ukazanie go
jako czego bardzo wartociowego, cennego, porównywalnego z pieniêdzmi czy kosztownociami;
W nosie bardzo wyrana, ale nie opresyjna beczka. Solidna i masywna konstrukcja 
o degustowanym winie; wyra¿enie nie opresyjna beczka odnosi siê do powolnego procesu le¿akowania wina; wyra¿enie solidna i masywna konstrukcja ma podkreliæ wyranie wyczuwalny bukiet smakowy wina.

Podane przyk³ady wskazuj¹, ¿e u¿ywane przez Mak³owicza metafory czêsto
oparte s¹ na dwóch domenach ród³owych. Pierwsza z nich odnosi siê do istot
¿ywych oraz przypisanych im czynnoci fizjologicznych i umys³owych, takich
jak: mrugaæ, rumieniæ siê, wiæ siê, domagaæ siê, odwdziêczaæ siê, chowaæ siê
(w znaczeniu wychowywaæ). Metafory oparte na tej domenie, poza walorem
wyobra¿eniowym, niejako personifikuj¹ wybrane sk³adniki i gotowe dania.
Dziêki temu odbiorca ma wra¿enie, ¿e maj¹ swój charakter, maj¹ pewn¹ osobowoæ.
Druga domena ród³owa oparta jest na aspektach zwi¹zanych z architektur¹:
kompozycja widokowa, solidna i masywna konstrukcja. Powi¹zanie kuchni
z architektur¹ podkrela wymiar konstrukcyjnoci i z³o¿onoci tworzenia potrawy. Pozosta³e przyk³ady u¿ycia wskazuj¹ na tendencjê do wyolbrzymiania produktów ¿ywnociowych, zob. eksplozja, król, porównania dañ i produktów ¿ywnociowych do darów czy zawartoci banków, a wiêc rzeczy drogocennych,
wartociowych. Wyolbrzymianiu towarzyszy pos³ugiwanie siê przymiotnikami
wyra¿aj¹cymi zadowolenie czy wrêcz zachwyt i przedrostkiem arcy-:
To jest potrawa arcyródziemnomorska, arcymaltañska!  o serwowanej potrawie;
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W ten sposób macie dwa oddzielne byty, a tutaj jedn¹ wspania³¹ ca³oæ  o po³¹czeniu
dwóch sk³adników z sosem;
W ten sposób z æwiartki królika i paczki penne mam co cudownego  podsumowanie
gotowego dania;
Proste i wspania³e ródziemnomorskie przyjemnoci; miejscowy chleb, lekko podpieczony, obficie polany oliw¹, posypany wie¿ym rozmarynem  o tradycyjnym, miejscowym sposobie serwowania chleba z dodatkami;
Sos niezwykle gêsty, sos piêkny, sos arcyprosty (

)  o przyrz¹dzanym sosie;

Mamy cudowny m³ody bób  wielka ródziemnomorska przyjemnoæ  o kupowanym
na targu bobie;
Cudowna, pikantna, trawiasta, po prostu fenomenalna! Prostota i wspania³oæ  oto
znak rozpoznawczy miejscowej kuchni  o próbowanej oliwie z oliwek;
Cudowne, dojrza³e, bo naciska³em je przed kupowaniem  opis kupionego awokado;
To ju¿ sytuacja jest arcy, arcypiêkna  o po³¹czeniu smaku spo¿ywanego dania
z piêknym krajobrazem;
Malane, wspania³e, dojrza³e, cudowne tutejsze awokado  o dodawanym do potrawy
awokado;
Wspania³e w smaku owoce opuncji figowej. Cudo! Jeszcze jeden  o spo¿ywanym
owocu;
Proszê spojrzeæ, jakie to jest cudne, jakie to jest miejscowe, jakie teneryfiañkie!
 o przyrz¹dzonej, lokalnej potrawie.

Poza licznymi metaforami w wypowiedziach Mak³owicza pojawiaj¹ siê a r c h a i z m y , których wystêpowanie w jêzyku wspó³czesnej wypowiedzi dziennikarskiej, w szczególnoci w telewizji, jest zjawiskiem niezwykle rzadkim
i wartym wyszczególnienia. Chodzi o wyrazy w¿dy, onegdaj, wprzódy, odkrawujemy, jê³o, ingrediencje itp. Wystêpowanie archaizmów nadaje jego wypowiedzi
cech literackoci czy poetyckoci, a mo¿e nawet pewnego manieryzmu, choæ
mo¿na w tym widzieæ te¿ elementy ironii. Podobne funkcje spe³niaj¹ pojawiaj¹ce siê w wypowiedziach zwi¹zki frazeologiczne, najczêciej odnosz¹ce siê do
dziedziny kulinariów: lukullusowa uczta, jeæ oczami, palce lizaæ.
Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ jêzyka Mak³owicza jest u¿ywanie przys³ów, porzekade³, wierszyków czy sformu³owañ bêd¹cych wynikiem w³asnej
inwencji, maj¹cych zwykle humorystyczny charakter. Dla poprawnego zrozu-
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mienia u¿ytych przez niego sformu³owañ niezbêdna jest znajomoæ kontekstu
sytuacyjnego i kulturowego ich u¿ycia.
Aforyzmy Mak³owicza z odniesieniem do kontekstu u¿ycia
Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.

W ten sposób Mak³owicz t³umaczy³ zami³owanie
Walijczyków do francuskich produktów spo¿ywczych,
którzy podobnie jak Francuzi nie darz¹ zbytni¹ sympati¹
Anglików, co wynika z zawik³anych relacji
historycznych (wojna stuletnia pomiêdzy Francj¹
a Angli¹)  kontekst kulturowy.

Kto mi powie, ¿e Moskale cnymi braæmi s¹
Lechitów, temu pierwszy w ³eb wypalê
pod kocio³em Karmelitów.

Polska rymowanka (upowszechniona Moskalikach
przez Wis³awê Szymborsk¹) przytaczana pod wrotami
klasztoru Karmelitów na górze Karmel  kontekst
sytuacyjny.

Pogoda jest tutaj piêkna, szczególnie pomiêdzy
kolejnymi opadami.

Gotuj¹c w dzielnicy Temple Bar w Dublinie podczas
padaj¹cej m¿awki, przytacza³ irlandzkie powiedzenie
 kontekst sytuacyjny.

Mi Puchatek dosta³by palpitacji serca.

O du¿ej iloci ró¿nego rodzaju miodów na sklepowej
pó³ce; sformu³owanie wymaga znajomoci bohatera
literackiego  kontekst kulturowy.

Sympatyczne serduszko dla wszystkich mi³oników
tutejszego serowarstwa.

Wypowied dotyczy³a sera w kszta³cie serca.

Markiz de Sade, jak sama nazwa wskazuje,
zajmowa³ siê sadownictwem.

Okrelenie jednego z markizów dzia³aj¹cych na
ziemiach niemieckich; w³aciwe zrozumienie sformu³owania wymaga znajomoci ¿yciorysu wspomnianego
markiza  kontekstu kulturowego, historycznego.

Podobnym zabiegiem jêzykowym jest wprowadzanie do wypowiedzi dowcipów. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ dowcip, który Mak³owicz przytoczy³, bêd¹c
pod siedzib¹ Radia Erewañ w Armenii (w programie z cyklu pytañ do Radia
Erewañ):
Czy to prawda, ¿e po mierci Stalina w Polsce dwóch robotników wyskoczy³o z czwartego piêtra? Tak, to prawda. Jeden wyskoczy³ po wódkê, a drugi po zak¹skê.

Inny przytaczany w programie dowcip Mak³owicz us³ysza³ od jednego ze
spotkanych na trasie swojej podró¿y kibiców splickiego klubu pi³karskiego Hajduk:
Hajduk pierwszy, Jan Pawe³ II.

Wprowadzanie do jêzyka elementów humorystycznych pozwala na zniwelowanie narzuconego przez formê przekazu dystansu pomiêdzy prowadz¹cym
a odbiorcami. Humor s³owny jest nie tylko istotnym sk³adnikiem wypowiedzi
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telewizyjnych Mak³owicza, ale równie¿ elementem wyró¿niaj¹cym siê w jego
ksi¹¿kach kulinarnych, obfituj¹cych w kulinarne anegdoty i dowcipy (Mak³owicz 2001, 2010).
W swoich programach prowadz¹cy sam porusza zagadnienia odnosz¹ce siê
do poprawnoci jêzykowej, które czêsto zwi¹zane s¹ z etymologi¹ i semantyk¹
nazw, oraz zajmuje siê poszukiwaniem wyrazów wspólnych, funkcjonuj¹cych
w ró¿nych jêzykach (zazwyczaj bêd¹cych w jednej lidze jêzykowej). Mak³owicz
doszukuje siê analogii w innych znanych mu jêzykach, szczególnie krajów s¹siednich miejsca, w którym siê znajduje. W jednym z odcinków poszukiwa³
innego okrelenia pokrewnego z rzeczownikiem piwnica, którego pochodzenie
wynika z miejsca przechowywania piwa, a którego w swoich programach u¿ywa
czêciej do okrelenia miejsca le¿akowania wina. Z kolei w innym odcinku
t³umaczy³ zmiany nazwy miasta w polskiej wymowie: z Erewañ (nalecia³oæ
z czasów okupacji radzieckiej) na Erywañ (funkcjonuj¹ca obecnie), podawa³ te¿
nazwê, któr¹ pos³uguj¹ siê mieszkaj¹cy w miecie Ormianie: Jerewañ. Mak³owicz swoje zainteresowanie jêzykiem polskim i dba³oæ o poprawnoæ jêzykow¹
jednoznacznie wyrazi³ w jednym z odcinków:
I st¹d w³anie wznoszê apel, apel do naszych t³umaczy kulinarnych  przestañcie
robiæ ze strudla struclê, strucla to co kompletnie innego, strucla to ciasto dro¿d¿owe, a strudel to jest po prostu strudel. W dodatku jak mawia³ sam cesarz Franciszek
Józef  Jeden dzieñ bez strudla jest jak niebo bez gwiazd  Amen.

Nazwy produktów czy gotowych dañ oraz ich modyfikacje i u¿ycie na danym terenie równie¿ s¹ obiektem zainteresowañ prowadz¹cego:
Jego nazwa, to prawdziwa zbitka s³owa w³oskiego i angielskiego. Jêzyk maltañski
ma ich wiêcej, to w ogóle fenomen. Jêzyk z grupy semickiej, spokrewniony z arabskim i hebrajskim, o korzeniach starofenickich. W dodatku zapisywany alfabetem
³aciñskim, i jak siê rzek³o  z w³osko-angielskimi wtrêtami.

W odcinku, powiêconym regionalnym produktom austriackim, Mak³owicz
t³umaczy³ pochodzenie nazwy sera Almkäse od niemieckiego s³owa okrelaj¹cego pastwisko górskie, halê; w innym t³umaczy³ hebrajsk¹ nazwê dania szakszuka, która pochodzi od sposobu jej mieszania na patelni. Wyjani³ zastosowanie
s³owa carpaccio, pochodz¹cego od ró¿owego koloru obrazów jednego z weneckich malarzy. Mak³owicz pos³uguje siê nazwami produktów w obcych jêzykach,
jednoczenie t³umacz¹c ich znaczenie na jêzyk polski lub podaj¹c ich polskie
odpowiedniki, np. grappa  wódka z winogron; austriacki speck czy te¿ w³oski
spek to miejscowa wêdzona szynka; irlandzki cider to polski cydr  napój alkoholowy na bazie jab³ek; dunkel  regionalne austriackie piwo. Pos³ugiwanie siê
kuchennym s³ownictwem i regionalnymi nazwami produktów podnosi jego wia-
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rygodnoæ jako kucharza i nadaje charakter profesjonalny jego wypowiedziom.
Na antenie Mak³owicz pos³uguje siê kilkoma jêzykami: angielskim, niemieckim,
rosyjskim, u¿ywa wyra¿eñ chorwackich, serbskich, hiszpañskich czy w³oskich,
co niejednokrotnie udowodni³, t³umacz¹c swoje rozmowy z goæmi, zamawiaj¹c
posi³ki w restauracjach czy porozumiewaj¹c siê z miejscow¹ ludnoci¹.
4. Wnioski
Jêzyk prezentowany w programie Mak³owicz w podró¿y, mimo spontanicznoci i swobody jêzykowej autora, daleki jest od potocznoci i towarzysz¹cych jej elementów, takich jak kicz jêzykowy, brak oficjalnoci kontaktu w relacji nadawca  odbiorca czy sprymitywizowanej kompetencji komunikacyjnej.
Prowadz¹cy zdaje siê dostrzegaæ znaczenie poprawnoci jêzykowej w skutecznym komunikowaniu, a reprezentowana przez Mak³owicza polszczyzna stoi
w opozycji do zaobserwowanych zjawisk i stanowi rzadki dzi przyk³ad dba³oci
o jêzyk w dyskursie publicznym. W swoich programach Mak³owicz porusza
tematy zwi¹zane z poprawnym u¿yciem jêzyka, propaguje stosowanie fachowego s³ownictwa w rozmowach o tematyce kulinarnej. Na jego idiolekt sk³ada siê
dopracowana i poprawna jêzykowo warstwa gramatyczno-sk³adniowa, bogaty
zasób s³ownictwa bêd¹cy przejawem erudycji i znajomoci zagadnieñ kulinarnych i ogólnokulturowych. Odbywaj¹c liczne podró¿e, Mak³owicz wchodzi
w rodowisko kulturowe kulinariów, wyjania widzom ich pochodzenie, zastosowanie oraz znaczenie, podejmuje tematy zwi¹zane z histori¹ regionu, architektur¹ czy po³o¿eniem geograficznym, a tak¿e, co najwa¿niejsze, wskazuje na istotne znaczenie poznawcze kulinariów w procesie poznawania danej kultury. Jego
idiostyl wpisuje siê w szeroko rozumiane pojêcie kreatywnoci jêzykowej. Mak³owicz jest postaci¹ wyró¿niaj¹c¹ siê wród prowadz¹cych programy kulinarne
pod wzglêdem starannoci i poprawnoci jêzykowej swoich wypowiedzi oraz
zachowania zasad odnosz¹cych siê do stosownoci stylu. Przekazowi werbalnemu towarzyszy wzmacniaj¹ca go gestykulacja i odpowiednia intonacja, przez co
widzowie mog¹ odbieraæ Mak³owicza jako osobê spontaniczn¹, ciekaw¹ wiata
i ludzi, która nie stara siê pretendowaæ do miana nieomylnego autorytetu, a raczej kogo, dla kogo kulinaria s¹ pasj¹ i sposobem na ¿ycie. Bez w¹tpienia
pomaga mu w tym posiadany talent oratorski, który mia³o mo¿na okreliæ mianem swady krasomówczej.
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Summary
The article presents the analisys of language idiostyle of Robert Mak³owicz, the presenter and
author of television cuisine program Mak³owicz w podró¿y and his characteristic language
elements. The author also discusses the place of television cuisine programs in the medial environment and tries to describe elements characteristic for Mak³owiczs idiodiscourse.
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Nazwy pañstw w jêzyku polskim
jako przyk³ad stosowania egzonimów i endonimów
Names of countries in the Polish language as an example
of using exonyms and endonyms
In the article the names of the modern countries (states) used in the Polish language
are discussed. It is also analysed for which of them endonyms and exonyms are used;
which names have been adapted from other languages, and which ones have been established on the basis of the Polish language.
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Nazwy pañstw nale¿¹ do grupy toponimów zwanej choronimami1. Choronimy obejmuj¹ równie¿ nazwy czêci wiata, obszarów, regionów, a tak¿e jednostek administracyjnych, obszarów wydzielonych (np. parków narodowych, terytoriów plemiennych). Nazwy pañstw nale¿¹ do choronimów bardzo czêsto
u¿ywanych  stosowane s¹ zarówno w zwyk³ej komunikacji (np. pojawiaj¹ siê
w codziennych wiadomociach lokalizuj¹c miejsce danego wydarzenia), jak
i w komunikacji oficjalnej (np. dokumentach urzêdowych). Zaliczaj¹ siê one do
tych toponimów, które s¹ bardzo istotne z punktu widzenia miêdzynarodowej
komunikacji, gdzie bardzo wa¿ne jest poprawne nazwanie pañstwa. Z tego te¿
powodu Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) zaleca
publikowanie oficjalnych wykazów nazw pañstw.
Obecnie 193 pañstwa s¹ cz³onkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Nazwy tych pañstw wymienia wykaz publikowany przez UNGEGN, uwzglêdniaj¹c zarówno formy narodowe (w jêzykach urzêdowych tych pañstw), jak i ich
nazwy w jêzykach urzêdowych ONZ, tj. angielskim, arabskim, chiñskim, francuskim, hiszpañskim i rosyjskim.
1

Z greckiego ÷þñá (chốra)  region, kraj oraz ùíýìéïí (ônýmion)  imiê.
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W jêzyku polskim nazwy pañstw stosowane s¹ od samego pocz¹tku powstania jêzyka polskiego i polskiej pañstwowoci. Najpierw nazywano kraje, z którymi nawi¹zywano bezporednie kontakty  kraje s¹siednie oraz kraje, z których
nap³ywa³o duchowieñstwo po przyjêciu przez Polskê chrzecijañstwa w X w.
Ubogi zasób róde³ redniowiecznego pimiennictwa polskiego (w kraju dominowa³o pimiennictwo ³aciñskie) nie pozwala na ustalenie liczniejszych form
nazw wówczas stosowanych. Dopiero w XV w. pojawiaj¹ siê pierwsze zapisane
po polsku nazwy pañstw i krajów. W wiêkszej liczbie odnotowuje siê je w XVI w.
W XVIIIXIX w. mo¿emy mówiæ ju¿ o wspó³czesnym polskim nazewnictwie
pañstw, które od tego czasu ulega³o g³ównie modyfikacjom, wynikaj¹cym ze
zmiany podzia³u politycznego oraz zmianom zasad ortografii (np. zmianê pisowni zakoñczeñ, doæ czêstych w nazwach pañstw, -ya w -ja, a nastêpnie -ia).
W 1952 r. ukaza³ siê pierwszy polski wykaz nazw pañstw2, a w 1975 r. pierwszy
wykaz maj¹cy status wykazu urzêdowego (wydany jako zarz¹dzenie ministra)3.
W nastêpnych latach co pewien czas (pocz¹tkowo nieregularnie, póniej cyklicznie) wykazy nazw publikowa³a Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG). W 2013 r. ukaza³ siê
najnowszy wykaz polskich nazw pañstw przygotowany przez KSNG w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Jest to dobry moment, aby przyjrzeæ siê polskim nazwom pañstw  dla
których z nich stosowane s¹ formy spolszczone, zwane egzonimami, a dla których oryginalne, czyli endonimy4; które nazwy zosta³y zaadaptowane z innych
jêzyków, a które utworzone zosta³y na gruncie jêzyka polskiego.
Nazwy, które nale¿y stosowaæ w jêzyku polskim, s¹ ustalone dla wszystkich
193 pañstw cz³onkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych5. Dla wiêkszoci z nich ustalone s¹ nazwy polskie. Niemniej spor¹ grupê stanowi¹ pañstwa,
2 Leszczycki S., Ratajski L., Koczy J. (1952): Nazwy geograficzne jednostek polityczno-administracyjnych wiata. Biuletyn Geograficzny PTG nr 1, s. 142.
3 Zarz¹dzenie nr 1/75 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki z dnia 8 stycznia 1975 r.
w sprawie ustalenia brzmienia nazw miejscowoci i obiektów geograficznych znajduj¹cych siê
poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennik Ustaw Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki 1975, nr 2, poz. 6.
4 Egzonimem w tym znaczeniu jest nazwa obecnie u¿ywana w jêzyku polskim dla obiektu
geograficznego le¿¹cego poza terytorium Polski i ró¿ni¹ca siê form¹ graficzn¹ od endonimu standaryzowanego tego obiektu. Przy czym za ró¿nicê zapisu nie uwa¿a siê opuszczenia, dodania lub
przet³umaczenia terminu rodzajowego. Tak¹ ró¿nic¹ nie jest ponadto transliteracja lub transkrypcja
nazw zapisanych oryginalnie w nie³aciñskim systemie pisma, je¿eli dokonana zosta³a zgodnie
z przyjêtymi regu³ami. Endonimami s¹ natomiast nazwy obiektów geograficznych w jêzykach
u¿ywanych na obszarze, gdzie dany obiekt siê znajduje.
5 W tym Polska, której nazwa nie jest w niniejszym artykule analizowana. Ponadto Polska
uznaje Watykan (posiadaj¹cy status obserwatora w ONZ) i Kosowo  równie¿ te nazwy nie zosta³y
uwzglêdnione w dalszej analizie.
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dla których w jêzyku polskim zalecane jest stosowanie nazwy identycznej
z nazw¹ w jêzyku urzêdowym pañstwa  czyli w jêzyku polskim u¿ywany jest
endonim. Wymieniæ tu mo¿na takie nazwy jak: Australia, Belize, Chile, Gabon,
Kiribati, Liechtenstein, Malta, Nigeria, Pakistan, Saint Lucia, San Marino, Tanzania, Vanuatu. W przypadku nazw tych pañstw (jest ich ³¹cznie 41) nazwa
polska jest identyczna z nazw¹ oryginaln¹, która jest zapisywana alfabetem ³aciñskim. Warto wspomnieæ, ¿e grupa ta systematycznie ronie  w przypadku
zmiany nazwy pañstwa w jêzyku polskim przewa¿nie przyjmowany jest endonim, zastêpuj¹cy dotychczas stosowany egzonim, np. nazwa Honduras Brytyjski
zast¹piona zosta³a endonimem Belize, Górna Wolta nazw¹ Burkina Faso, Z³ote
Wybrze¿e nazw¹ Ghana, Sudan Francuski to obecnie Mali, Wyspy Gilberta
 Kiribati, Afryka Po³udniowo-Zachodnia  Namibia, Nowe Hebrydy  Vanuatu,
Rodezja Pó³nocna  Zambia6.
W przypadku nazw omiu kolejnych pañstw, w których jêzyki urzêdowe
zapisywane s¹ nie³aciñskimi systemami pisma, nazwa polska jest identyczna
z latynizacj¹7 nazwy oryginalnej, np. Bangladesz  zapis identyczny z zalecan¹
polsk¹ transkrypcj¹ nazwy bengalskiej, D¿ibuti  zapis identyczny z zalecan¹
polsk¹ transkrypcj¹ nazwy arabskiej, Nepal  zapis identyczny z zalecan¹ polsk¹
transkrypcj¹ nazwy nepalskiej, Ukraina  zapis identyczny z zalecan¹ transliteracj¹ nazwy ukraiñskiej (Óêðà¿íà). Przy tej ostatniej nazwie nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e (w odró¿nieniu od innych nazw z tej grupy) nazwa Ukraina to nazwa
polska, a nie nazwa obca stosowana w jêzyku polskim. Pierwotnie s³owo ukraina
oznacza³o ka¿dy obszar po³o¿ony na obrze¿ach pañstwa, pogranicze. Póniej
zaczê³o byæ u¿ywane w Polsce jako nazwa w³asna regionu le¿¹cego na po³udniowym wschodzie Rzeczypospolitej. Jest to zarazem wyraz istniej¹cy tak¿e
w tych znaczeniach w jêzyku ukraiñskim.
Kilka polskich nazw pañstw ró¿ni siê od nazw oryginalnych (endonimów)
jedynie opuszczeniem znaków diakrytycznych. S¹ to nazwy szeciu pañstw: Benin (fr. Bénin), Haiti (fr. Haïti), Panama (hiszp. Panamá), Peru (hiszp. Perú),
Senegal (fr. Sénégal), Turkmenistan (turkmeñskie Türkmenistan). Nazwy powstaj¹ce w wyniku opuszczenia znaków diakrytycznych przez niektórych s¹
traktowane jako egzonimy, w tym przez Komisjê Standaryzacji Nazw Geograficznych, inni zliczaj¹ je za do endonimów. Podobna sytuacja wystêpuje
w przypadku nazw ró¿ni¹cych siê od oryginalnych pominiêciem rodzajnika.
Istniej¹ trzy takie polskie nazwy: Gambia (ang. The Gambia) oraz zapisane
6

Jest to zgodne z zaleceniem 3. Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych z 1977 r. (rezolucja nr III/17), kiedy to wezwano, aby pañstwa w odniesieniu do nowych
pañstw niepodleg³ych lub pañstw zmieniaj¹cych nazwê, stosowa³y w swoich jêzykach nazwy, które
w najwiêkszym mo¿liwym stopniu, odpowiadaj¹ oficjalnym nazwom lokalnym stosowanym w pañstwie, którego dotyczy zmiana.
7 Latynizacja w znaczeniu konwersji z pisma nie³aciñskiego do ³aciñskiego.
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oryginalnie pismem arabskim Bahrajn (arab. Al-Bahrajn w polskiej transkrypcji
fonetycznej) i Irak (arab. Al-Irak w polskiej transkrypcji fonetycznej).
Czêæ polskich nazw pañstw jest t³umaczeniem nazwy oryginalnej. Znajdziemy wród nich wierne t³umaczenia ca³ej nazwy (kalki), takie jak: Republika
rodkowoafrykañska (fr. République centrafricaine), Stany Zjednoczone (ang.
United States), Wybrze¿e Koci S³oniowej (fr. Côte dIvoire), Wyspy Salomona
(ang. Solomon Islands), Zjednoczone Emiraty Arabskie (arab. Al-Imârât al-Arabiyyah al-Muttaḩidah w transliteracji). Niektóre nazwy s¹ prawie wiernym t³umaczeniem: Czarnogóra (czarnogórskie Crna Gora  dos³ownie Czarna Góra),
Wyspy wiêtego Tomasza i Ksi¹¿êca (portugalskie São Tomé e Príncipe  dos³ownie wiêty Tomasz i Ksi¹¿ê). W innych nazwach przet³umaczono tylko
przymiotnik, zasadnicz¹ czêæ nazwy pozostawiaj¹c w zapisie oryginalnym: Sudan Po³udniowy (ang. South Sudan), Timor Wschodni (port. Timor-Leste),
w jeszcze innych przet³umaczono za wy³¹cznie spójnik i, poza nim nazwê
pozostawiaj¹c bez zmian: Antigua i Barbuda (ang. Antigua and Barbuda), Saint
Kitts i Nevis (ang. Saint Kitts and Nevis). T³umaczenia takie wystêpuj¹ ³¹cznie
w 17 nazwach.
Kolejn¹ grupê stanowi¹ nazwy pañstw, których polski zapis ma oddawaæ
w przybli¿eniu wymowê nazwy oryginalnej (adaptacja fonetyczna). Do tej grupy
mo¿na zaliczyæ takie nazwy jak: Czad (fr. Tchad), Fid¿i (ang. Fiji), Kuba (hiszp.
Cuba), Andora (kataloñskie Andorra), Kostaryka (hiszp. Costa Rica), Seszele
(fr. Seychelles). Pokrewne im s¹ nazwy stanowi¹ce po¿yczki dostosowane graficznie do pisowni polskiej, np. Boliwia (hiszp. Bolivia), Ekwador (hiszp. Ecuador), Jamajka (ang. Jamaica). W niektórych przypadkach trudno zdecydowaæ,
do której z tych grup zaliczyæ nazwê, gdy¿ mamy do czynienia zarówno ze
zmian¹ grafii, jak i brzmienia. Adaptacjami oryginalnej nazwy s¹ tak¿e takie
polskie nazwy jak: Malezja (malajskie Malaysia), Rumunia (rum. România),
Salwador (hiszp. El Salvador), Singapur (ang. Singapore, malajskie Singapura),
S³owenia (s³oweñskie Slovenija), Suazi (ang. Swaziland), Trynidad i Tobago
(ang. Trinidad and Tobago).
Liczn¹ grupê polskich nazw stanowi¹ nazwy zapo¿yczone z innych jêzyków, obecnie niebêd¹cych jêzykami urzêdowymi danych pañstw. W przypadku
nazw pañstw europejskich dominuj¹ zapo¿yczenia z ³aciny, przy czym do form
³aciñskich czêsto dodawano koñcówkê -yja/-ija odzwierciedlaj¹c¹ (póno)³aciñsk¹ wymowê ³aciñskiego zakoñczenia -ia. W póniejszych czasach, ze wzglêdu
na zmianê polskiej wymowy, koñcówki te przesz³y w jêzyku polskim w -ja
(w pisowni -ia), przez co obecne polskie egzonimy czêsto s¹ identyczne z nazw¹
³aciñsk¹ (np. Austria, Dania, Portugalia), choæ dawniej od niej odbiega³y (do
XVIIIXIX w. Austryja, Danija, Portugalija). Wed³ug onomastów nazwami przyjêtymi w jêzyku polskim bezporednio z ³aciny s¹: Albania, Armenia,
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Austria, Bu³garia (³ac. Bulgaria), Cypr (³ac. Cyprus), Dania, Estonia, Francja
(³ac. Francia), Grecja (³ac. Greacia), Gwinea (³ac. Guinea), Indie (³ac. India),
Japonia (³ac. Iaponia), Korea (³ac. Corea), Macedonia, Mongolia, Norwegia
(³ac. Norvegia), Portugalia, Rosja (³ac. Rus(s)ia z greckiego Ñùóéá; dawniej
Rossya), Serbia (³ac. Servia; dawniej Serwija), Syria, Turcja (³ac. Turcia), [Wielka] Brytania (³ac. Britan(n)ia).
Niektóre nazwy pañstw stosowane w jêzyku polskim pochodz¹ z jêzyka
niemieckiego lub zosta³y przyjête za jego porednictwem. Na gruncie jêzyka
polskiego niejednokrotnie do nazw tych dodawano sufiks -ia, charakterystyczny
dla nazw ³aciñskich i zlatynizowanych8. Do takich nazw nale¿¹ np.: Finlandia
(niem. Finnland), dawniej jako Fin(n)landy, póniej Finlandyja; Hiszpania (³ac.
Hispania  przejcie ³aciñskiego s w sz wiadczy o porednictwie jêzyka niemieckiego; dawniej te¿ Hispanija bezporednio z ³aciny), Holandia (niem. Holland), dawniej jako Hollandyja, Holandyja; Irlandia (niem. Irland), dawniej
Irlandyja, Hirlandyja; Islandia (niem. Island); Luksemburg (niem. Luxemburg);
Szwecja (³ac. Svecia  zapis przez sz pod wp³ywem jêzyka niemieckiego; dawniej te¿ bezporednio z ³aciny Swecyja). Nazwa Szwajcaria pochodzi od niemieckiej etnicznej nazwy Schweizer, st¹d dawniejsze polskie formy Szwajcery,
Szwancery, Szwaycerska ziemia i póniejsze Szwaycary, Szwajcary, Szwancary,
Szwajcaryja, Szwajcarja, Szwajcarska ziemia. Wród nazw pañstw pozaeuropejskich porednictwo niemieckie przyjmuje siê w takich przyk³adach, jak: Chiny
(niem. China), Indonezja (niem. Indonesien), Kamerun, Kenia, Kongo, Madagaskar, Maroko (niem. Marokko i tak dawniej po polsku: Marokko; obok tego
dawniej w jêzyku polskim notowano formê Marok, która jest adaptacj¹ francuskiego Maroc), Mikronezja (niem. Mikronesien), Mozambik (niem. Mosambik),
Tunezja (niem. Tunesien).
Wród polskich nazw pañstw istniej¹ tak¿e zapo¿yczenia z innych jêzyków.
Z jêzyka angielskiego pochodz¹ nazwy: Bhutan, Jemen (ang. Yemen), Birma
(ang. Burma), Arabia Saudyjska (ang. Saudi Arabia), Malediwy (dawny zapis
angielski to Maledive Islands, obecnie za Maldives), Oman, Tajlandia (ang.
Thailand). Z francuskiego zaadaptowane zosta³y nazwy: Laos, Algieria
(fr. Algérie), Kambod¿a (fr. Cambodge), Komory (fr. Comores), Mauretania
(fr. Mauritanie), Wietnam (fr. Vietnam); z hiszpañskiego Filipiny (hiszp. Filipinas); z greckiego Erytrea (gr. Åñõèñáéá, w polskiej transkrypcji Erythrea)
i Etiopia (gr. Áéèéïðéá, w polskiej transkrypcji Ethiopia); z rosyjskiego: Tad¿ykistan (ros. Òàäæèêèñòàí, w polskiej transkrypcji Tad¿ykistan), Uzbekistan
(ros. Óçáåêèñòàí, w polskiej transkrypcji Uzbiekistan), Gruzja (ros. Ãðóçèÿ,
w polskiej transkrypcji Gruzija). Równie¿ wspó³czesna polska nazwa Chorwacja
8

Latynizacja w znaczeniu nadawania lokalnym formom nazw postaci zaadaptowanej
do jêzyka ³aciñskiego.
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ukszta³towana zosta³a pod wp³ywem nazwy rosyjskiej (Õîðâàòèÿ, w polskiej
transkrypcji Chorwatija). Jest to o tyle ciekawy przypadek, ¿e pierwotnie stosowane by³y w jêzyku polskim nazwy Charwacja / Chorwacja wywodz¹ce siê od
s³owiañskiego *÷úrvatú. Jednak póniej nazwy te pod wp³ywem ³aciñskiej formy Croatia zosta³y zast¹pione w jêzyku polskim nazw¹ Kroacja stosowan¹ do
pocz¹tku XX w. Dopiero wówczas powrócono, pod wp³ywem formy rosyjskiej,
do wczeniej stosowanej nazwy Chorwacja.
Wa¿n¹ grupê polskich nazw pañstw stanowi¹ nazwy odetniczne. Tu najstarszymi s¹ nazwy kontynuuj¹ce formy pras³owiañskie  W³ochy, Niemcy, Czechy,
Wêgry. Polska nazwa W³ochy kontynuuje pras³owiañska formê *Valchy, utworzon¹ od nazwy etnicznej *Valchú, która z kolei jest z pochodzenia po¿yczk¹
germañsk¹ celtyckiego etnonimu Volcae (Celt, póniej przedstawiciel narodów
romañskich). Nazwa Niemcy utworzona zosta³a od pras³owiañskiej nazwy etnicznej *Nìmücü, nazwa Wêgry za od pras³owiañskiego etnonimu *Qgúrinü,
pochodz¹cego od tureckiej nazwy plemiennej, znanej z greckiego przekazu
Ïíüãïõñïé i starotureckiego okrelenia on ogur 10 (plemion) Ogur. Czechy
jako nazwa obszaru plemiennego, a potem pañstwa, pochodzi od etnonimu
Czech (por. stpol. okrelenie ludzi: Czeszy, póniej  Czesi).
Równie star¹ nazw¹ jest Ru  dawniej stosowana w odniesieniu do Rusi
Kijowskiej szybko zaczê³a oznaczaæ zarówno wszystkie krainy, jak i ca³¹ ludnoæ wschodnios³owiañsk¹. Obecnie jest czêci¹ nazwy pañstwa Bia³oru. Nazwa ta, wywodz¹ca siê ze staronorweskiego i odnosz¹ca siê pierwotnie do skandynawskich Waregów, w jêzyku polskim przyjê³a formê stosowan¹ w jêzykach
wschodnios³owiañskich. Obecna polska nazwa pañstwa Bia³oru (dawniej jako
Bia³a Ru lub Ru Bia³a) jest wiernym t³umaczeniem bia³oruskiej nazwy
Áåëàðóñü, zawieraj¹cej w sobie dawn¹ nazwê Ðóñü. W staropolszczynie nazwa
ta stosowana by³a tak¿e jako zbiorowe okrelenie ludzi  Rusinów.
Warte osobnego wymienienia s¹ równie¿ takie nazwy jak: Litwa, £otwa,
Mo³dawia. Polska nazwa Litwa wywodzi siê ze staroruskiego Litúva. Od tej
nazwy pochodzi tak¿e pierwszy ³aciñski zapis Litua [Litva], wymieniony
w Rocznikach Kwedlinburskich z pocz¹tku XI w., w opisie mêczeñskiej mierci
biskupa misyjnego w. Brunona. Póniej nazwa ta przekszta³cona zosta³a
w formê zlatynizowan¹ Lituania.
Polska nazwa £otwa, pomimo ¿e jest nazw¹ wzglêdnie now¹, ró¿ni siê od
nazw stosowanych w innych jêzykach u¿ywanych w regionie  ³otewskiej
i litewskiej Latvija, niemieckiej i szwedzkiej Lettland, rosyjskiej Ëàòâèÿ
(w polskiej transkrypcji £atwija), ³aciñskiej Lettonia, estoñskiej Läti. Polska
nazwa jest form¹ u¿ywan¹ przez inflandzkich Polaków, która by³a zaadaptowana
z ³otewskiego, a nastêpnie z lokalnego dialektu polskiego przeniesiona zosta³a
do ogólnego jêzyka polskiego.
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Mo³dawia jest nazw¹ przyjêt¹ dla pañstwa od rozleglejszego regionu, dawnej jednostki politycznej o takiej samej nazwie. Nazwa regionu pochodzi za
od jednej z jego g³ównych rzek  Mo³dawy. Nazwa ³aciñska tego regionu pojawia siê w formie Moldavia ju¿ w Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
(Roczniki, czyli kroniki s³awnego Królestwa Polskiego) Jana D³ugosza z lat
14551480. Polsk¹ nazwê w formie Mo³dawija notujemy ju¿ w publikacjach
z 1609 i 1633 r. Najprawdopodobniej od polskiej formy nazwy utworzona zasta³a nazwa rosyjska Ìîëäàâèÿ (w transliteracji Moldavija, w polskiej transkrypcji
Mo³dawija).
Na zakoñczenie warto wymieniæ kilka specyficznych przypadków stosowania w jêzyku polskim nazw pañstw. Wiêkszoæ pañstw posiada dwie formy
nazwy  pe³n¹ i skrócon¹. D³ugie nazwy s¹ przewa¿nie formami oficjalnymi,
krótkie traktowane s¹ za jako mniej lub bardziej formalne. Mniej liczn¹ grupê
stanowi¹ pañstwa posiadaj¹ce tylko krótk¹ nazwê, bêd¹c¹ jednoczenie nazw¹
oficjaln¹, np. Belize, Gruzja, Malezja, Rumunia, Saint Lucia, Tuvalu, Ukraina,
Wêgry. W sporadycznych przypadkach pañstwo posiada tylko nazwê d³ug¹, np.
Demokratyczna Republika Konga, Republika rodkowoafrykañska. Ten stan rzeczy z regu³y odzwierciedlony jest w polskim nazewnictwie pañstw.
Istniej¹ tu jednak trzy wyj¹tki. W przypadku dwóch pañstw w jêzyku polskim stosowane s¹ wy³¹cznie nazwy d³ugie, pomimo ¿e nazwy krótkie funkcjonuj¹ w oficjalnych jêzykach tych pañstw, a ich odpowiedniki s¹ stosowane
w innych jêzykach. Pierwsz¹ z tych nazw jest Republika Po³udniowej Afryki.
W jêzyku polskim zalecana do stosowania jest wy³¹cznie d³uga nazwa tego
pañstwa, g³ównie z tego powodu, ¿e nazwa Afryka Po³udniowa odnoszona jest
do ca³ej po³udniowej czêci kontynentu afrykañskiego jako regionu. W jêzyku
angielskim istnieje wyrane rozró¿nienie  nazwa South Africa stosowana jest
dla pañstwa, za nazwa Southern Africa dla czêci kontynentu. Zgodnie z zasadami jêzyka polskiego w obu przypadkach t³umaczenie przynosi identyczne nazwy (homonimy), co mo¿e prowadziæ do nieporozumieñ. Podobne sytuacje wystêpuj¹ jednak w przypadku innych pañstw, gdzie region geograficzny lub
historyczny jest rozleglejszy od wspó³czesnego pañstwa, a pomimo to dla obu
w jêzyku polskim stosowana jest identyczna nazwa (np. Irlandia, Luksemburg,
Macedonia, Mo³dawia, Sudan). Mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e w przysz³oci
tak¿e forma Afryka Po³udniowa zostanie zaakceptowana i dla regionu, i dla
pañstwa, zw³aszcza ¿e coraz czêciej jest stosowana w tym znaczeniu w mediach.
Drug¹ nazw¹ jest Republika Zielonego Przyl¹dka. W jêzyku polskim nazwa
tego kraju jest t³umaczona w ca³oci, podobnie jak obejmuj¹cego go archipelagu: Wyspy Zielonego Przyl¹dka. Skrócona polska forma tej nazwy  Zielony
Przyl¹dek  jest homonimiczna z nazw¹ wa¿nego przyl¹dka w Senegalu. Ponadto
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w jêzyku polskim nie s¹ spotykane inne nazwy pañstw, czy regionów, w których
pojawi³by siê cz³on przyl¹dek, przez co nazwa w tej postaci by³aby odbierana
jako doæ dziwna. Niemniej w niektórych serwisach internetowych u¿ywana jest
nazwa Zielony Przyl¹dek w odniesieniu do pañstwa. Byæ mo¿e w przysz³oci
i ona zostanie oficjalnie zaakceptowana9.
Odmienna sytuacja jest za w przypadku Republiki Dominikany, która po
hiszpañsku (jêzyk urzêdowy tego pañstwa) ma tylko d³ug¹ nazwê (República
Dominicana), równie¿ w innych jêzykach funkcjonuje dla niej tylko d³uga nazwa. W jêzyku polskim stosowane s¹ za dwie nazwy: krótka Dominikana
i d³uga Republika Dominikañska.
Ciekawy i warty osobnego, szerszego omówienia jest przypadek nazwy Holandia. W jêzyku polskim nazwa ta odnoszona jest do ca³ego pañstwa, a próby
wprowadzenia dla niego nazwy Niderlandy, postulowane przez stronê holendersk¹10, nie przynios³y zauwa¿alnych efektów  co prawda nazwa w formie Niderlandy jest czasami spotykana, zw³aszcza w publikacjach zwi¹zanych ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹11, u¿ywana jest tak¿e w d³ugiej nazwie pañstwa Królestwo
Niderlandów, jednak powszechnie stosowan¹ nazw¹ krótk¹ pozostaje Holandia.
Nazwa Niderlandy w jêzyku polskim ma obecnie kontekst wy³¹cznie historyczny
i odnosi siê do dawnych terenów pozostaj¹cych we w³adaniu Habsburgów (Niderlandy Habsburskie, Niderlandy Hiszpañskie, Niderlandy Austriackie). Po powstaniu niepodleg³ego pañstwa holenderskiego stosowane by³y w jêzyku polskim pocz¹tkowo nazwy typu: Niderland, Niderlandy, obok takich form jak: Prowincyje
Skonfederowane, Stany Skonfederowane, Prowincyje Zjednoczone, Stany Zjednoczone. Jednak ju¿ wówczas zaczêto w odniesieniu do ca³ego pañstwa stosowaæ
formy nawi¹zuj¹ce do nazwy Holandia: Zjednoczona Rzeczpospolita Hollenderska, Rzeczpospolita Hollenderska (1773), Hollendry, Hol(l)andyja (1740, 1790,
1804), Niderland Hollenderski (1794). Po powstaniu wspó³czesnego pañstwa holenderskiego w 1830 r. w jêzyku polskim u¿ywano niemal wy³¹cznie nazwy Holandia (Hollandyja, Holandyja, Hollandja, Holandja), za nazwa Niderlandy wysz³a z u¿ycia w tym znaczeniu (w drugiej po³owie XIX w. by³a jeszcze
sporadycznie stosowana, ale w XX w. praktycznie ju¿ jej nie spotykamy).
9 Warto nadmieniæ, ¿e pod koniec 2013 r. w³adze Republiki Zielonego Przyl¹dka zwróci³y siê
do ONZ i spo³ecznoci miêdzynarodowej o zaprzestanie t³umaczenia nazwy tego pañstwa i stosowanie we wszystkich jêzykach nazwy portugalskiej Cabo Verde. Stosowne zmiany zosta³y ju¿
wprowadzone w oficjalnych nazwach u¿ywanych w niektórych jêzykach (np.: ang. Republic of
Cabo Verde zamiast wczeniejszego Republic of Cape Verde, fr. République de Cabo Verde zamiast République du Cap-Vert). W lutym 2014 r. KSNG uzna³a, ¿e dotychczasowa polska nazwa
nie powinna byæ zastêpowana form¹ Republika Cabo Verde.
10 Stosowania w jêzyku polskim w odniesieniu do pañstwa formy Niderlandy domaga³a siê
ambasada Królestwa Niderlandów w nocie z 21 kwietnia 1997 r. skierowanej do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
11 Nazwa Niderlandy stosowana jest w polskich t³umaczeniach dokumentów i publikacji unijnych; u¿ywa³ jej równie¿ G³ówny Urz¹d Statystyczny, jednak od 2013 r. stosuje nazwê Holandia.
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Zast¹pienie polskiej nazwy Holandia nazw¹ Niderlandy w odniesieniu do
ca³ego pañstwa by³oby zatem sprzeczne z tradycj¹ jêzyka polskiego. Równie¿
podnoszony  g³ównie przez stronê holendersk¹  argument, ¿e Holandia to
nazwa jednego z kilku regionów kraju i ¿e w zwi¹zku z tym nie mo¿e jednoczenie odnosiæ siê do ca³ego pañstwa, nie jest przekonuj¹cy. Przypadków, gdy
nazwa jednego obiektu geograficznego przeniesiona zosta³a na inny (metonimia)
jest wiêcej  podobnie jest z nazwami Czechy (Czechy to tak¿e nazwa krainy),
Wielka Brytania (tak¹ nazwê nosi tak¿e wyspa zajmuj¹ca tylko czêæ pañstwa),
czy Austria (historyczna Austria obejmuje tylko czêæ pañstwa o tej nazwie)12.
Polskie nazewnictwo pañstw wiata, pomimo ¿e stanowi stosunkowo nieliczny podzbiór polskich choronimów, jest bardzo interesuj¹ce. Wiêkszoæ
z u¿ywanych w jêzyku polskim nazw pañstw to egzonimy, endonimy stanowi¹
zaledwie oko³o 25% tych nazw. Polskie egzonimy s¹ przewa¿nie adaptacjami
nazw oryginalnych (endonimów) lub nazw z innych jêzyków, bogate jest zw³aszcza nazewnictwo zapo¿yczone z ³aciny i jêzyka niemieckiego, lub za ich porednictwem. Stosowane s¹ te¿ nieliczne nazwy o pochodzeniu pras³owiañskim.
Polskie nazwy pañstw, podobnie jak ca³e polskie nazewnictwo geograficzne,
s¹ integraln¹ czêci¹ jêzyka polskiego, stanowi¹ wa¿ny sk³adnik dziedzictwa
kulturowego. Czy s¹ to nazwy o pras³owiañskim rodowodzie, jak Niemcy, czy
przyjête kilkaset lat temu z ³aciny, jak Francja, czy te¿ ustalone w ostatnich
latach jako kopia nazwy oryginalnej, jak Burkina Faso, s¹ one wiadectwem
rozwoju jêzyka, kontaktów Polski ze wiatem, wp³ywu zmian na wiecie na
jêzyk polski. Zmiany w tych nazwach, je¿eli nie wynikaj¹ z samego rozwoju
jêzyka, powinny byæ zatem wprowadzane z du¿¹ rozwag¹ i wy³¹cznie wtedy,
gdy jest to naprawdê niezbêdne.
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Summary
This article discusses the Polish names of 193 member states of the United Nations. Among
these names 49 (25%) are endonyms, which means that in Polish the names identical to ones used
in the official languages of those countries are used. All other country names are Polish exonyms.
It is possible to distinguish among them names that are translations of the entire name, or part
thereof, as well as names being the graphic or phonetic adaptation of the original names. A large
group of Polish country names are names borrowed from other languages which are not the official
languages of the countries concerned  mostly from Latin and German, but also from English,
French, Spanish, Russian, and Greek. An important group of Polish country names are names
derived from the names of ethnic groups. The oldest names of this group are the ones which
continue pre-Slavic forms  W³ochy (for Italy), Niemcy (for Germany), Czechy (for Czechia),
Wêgry (for Hungary). In the case of long (official) names of countries, the ones used in the Polish
language correspond (with three exceptions) with their original long names.
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Renata Marciniak-Firadza: Nazwy osobowych wykonawców czynnoci w gwarach
ma³opolsko-mazowieckiego pogranicza jêzykowego. Cz. 1: Studium s³owotwórczo-leksykalne. Cz. 2: S³ownik. Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego. £ód 2013,
ss. 572.
Ksi¹¿ka Renaty Marciniak-Firadzy obejmuje analizê s³owotwórczo-leksykaln¹ u¿ywanych w gwarach pogranicza ma³opolsko-mazowieckiego rzeczowników pospolitych, nale¿¹cych do kategorii osobowych nazw wykonawców czynnoci. Autorka zebra³a bogaty materia³ badawczy i przedstawi³a jego wyczerpuj¹c¹ charakterystykê s³owotwórcz¹.
Praca zosta³a napisana na podstawie bogatej literatury jêzykoznawczej (bibliografia s. 271279), wykorzystanej w sposób perfekcyjny pod wzglêdem metodologicznym i stylistycznym. O doskona³ej znajomoci przedmiotu badañ
wiadcz¹ poczynione w rozprawie liczne odsy³acze i nawi¹zania do prac innych
autorów, podejmuj¹cych zagadnienia budowy strukturalnej leksemów rzeczownikowych z punktu widzenia jêzykoznawstwa diachronicznego, morfologii
wspó³czesnego jêzyka polskiego, dialektologii oraz socjolingwistyki.
Ksi¹¿ka jest bardzo obszerna. Jej pierwsza czêæ obejmuje ponad 300 stron,
druga ponad 250. Pierwsza czêæ ma strukturê tekstu naukowego o charakterze
monografii. Mo¿na wyró¿niæ w niej trzy zasadnicze fragmenty: wstêp (s. 531),
wyrazicie zhierarchizowane rozwiniêcie, zawieraj¹ce 13 rozdzia³ów, w których
zaprezentowano rezultaty badañ (s. 31265) oraz zakoñczenie (s. 267269).
Czêæ druga obejmuje s³ownik analizowanych wyrazów.
Celem pracy by³ opis derywatów gwarowych nale¿¹cych do kategorii semantyczno-s³owotwórczej nazw osobowych wykonawców czynnoci, u¿ywanych przez mieszkañców wsi po³o¿onych na pograniczu gwar ma³opolsko-mazowieckich. Ta kategoria nazw osobowych nie by³a wczeniej przedmiotem opisu
i analizy na gruncie polskim. Materia³ jêzykowy zosta³ zebrany w 32 wsiach na
podstawie kwestionariusza s³owotwórczo-leksykalnego, obejmuj¹cego pytania
odnosz¹ce siê do biernego i czynnego s³ownictwa u¿ywanego przez mieszkañców najstarszego i redniego pokolenia. Autorka zebra³a ³¹cznie prawie trzy
i pó³ tysi¹ca derywatów. Opisa³a je, podda³a analizie i interpretacji przy u¿yciu
tradycyjnych metod filologicznych, wykorzystywanych w pracach z zakresu s³owotwórstwa. Szczegó³owa analiza derywatów przedstawiona w rozprawie pokazuje, ¿e Autorce monografii nie s¹ obce metody badawcze jêzykoznawstwa statystycznego i porównawczego.
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W czêci wstêpnej monografii przedstawiono przedmiot i cel pracy, scharakteryzowano podstawowe za³o¿enia metodologiczne oraz dotychczasowy stan
badañ w zakresie teorii s³owotwórczych, koncentruj¹c siê na dotychczasowych
osi¹gniêciach w zakresie dialektologii i s³owotwórstwa polskiego. Wstêp koñczy
rozdzia³ zawieraj¹cy uwagi dotycz¹ce prezentacji i analizy zebranego materia³u
badawczego.
Zasadnicza czêæ ksi¹zki zosta³a powiêcona analizie i interpretacji zgromadzonego materia³u. Okrelono w niej status kategorii nazw osobowych wykonawców czynnoci, omówiono zagadnienie wielomotywacyjnoci podstaw s³owotwórczych, scharakteryzowano techniki derywacyjne wykorzystywane do tworzenia osobowych nazw wykonawców czynnoci, wydzielaj¹c derywaty utworzone sufiksalnie, powsta³e w wyniku derywacji prefiksalno-sufiksalnej, paradygmatycznej, derywacji tzw. syntaktycznej opartej na adiektywizacji imies³owów i substantywizacji przymiotników oraz derywaty utworzone w wyniku kompozycji.
W ramach kompozycji opisano now¹ technikê derywacyjn¹, obejmuj¹c¹ wyrazy
gwarowe utworzone w wyniku kontaminacji dwu podstaw s³owotwórczych,
np. listonarz (: listonosz i poczciarz), dycherlak (: dychaæ i cherlaæ).
W monografii Autorka podjê³a zagadnienia tzw. znaczenia strukturalnego
 wynikaj¹cego z budowy formacji s³owotwórczej. W sposób przekonuj¹cy wyjani³a i opisa³a zachodz¹ce w badanych gwarach procesy powoduj¹ce zmiany
znaczeniowe, uwarunkowane tzw. parafraz¹ s³owotwórcz¹. Przytoczy³a derywaty, które w omawianych gwarach trac¹ pierwotne znaczenie strukturalne, nabywaj¹ nowego znaczenia lub ich pierwotne znaczenie strukturalne ulega modyfikacji. Opisane procesy przesuniêæ semantycznych wnosz¹ nowe informacje
o przynale¿noci kategorialnej derywatów gwarowych i ukazuj¹ zachodz¹ce
w dialektach ¿ywe procesy reinterpretacji struktur s³owotwórczych.
Wród wskazanych technik derywacyjnych w gwarach pogranicza ma³opolsko-mazowieckiego najczêciej wykorzystywana by³a derywacja afiksalna. Formacje utworzone za pomoc¹ afiksacji zosta³y poddane szczegó³owej analizie
i interpretacji strukturalnej. Ich typologia zosta³a uzale¿niona od genezy formantów. Wydzielono formanty odziedziczone z epoki pras³owiañskiej, ukszta³towane na gruncie jêzyka polskiego i zapo¿yczone z jêzyków obcych.
Przedmiotem analizy s³owotwórczej w monografii by³y nazwy powsta³e
w wyniku ró¿nych zabiegów derywacyjnych. Przedstawiono ich liczebnoæ
i zró¿nicowanie kategorialne, wykazano ³¹czliwoæ formantów, rodzaje podstaw
s³owotwórczych i produktywnoæ poszczególnych technik derywacyjnych. Dodatkowo jeszcze wszystkie derywaty sufiksalne zestawiono w tabeli szczegó³owo ukazuj¹cej procentowy udzia³ ka¿dego formantu w omawianych derywatach
odczasownikowych i odrzeczownikowych oraz ¿ywotnoæ formantów zale¿n¹
od liczby derywatów. Z tabeli wynika, ¿e najbardziej produktywnym w tworze-
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niu osobowych nazw wykonawców czynnoci na badanym terenie gwarowym
by³ sufiks -arz (13,75%).
Autorka monografii wskaza³a i szczegó³owo omówi³a wyk³adniki formalne
tworz¹ce formacje o nacechowaniu ujemnym (pejoratywnym), które w rodowisku wiejskim s¹ szczególnie wyraziste i podlegaj¹ wartociowaniu w wiadomoci spo³ecznej.
Obiektem refleksji jêzykoznawczej w monografii R. Marciniak-Firadzy s¹
tak¿e wzajemne relacje miêdzy derywatami a ich podstawami s³owotwórczymi.
W derywatach odczasownikowych zbadano wp³yw aspektu i krotnoci werbalnej na charakter derywatu oraz wp³yw kategorii czasu na powstaj¹ce w gwarach
formacje tzw. potencjalne i aktualne oraz takie, w których oba te znaczenia by³y
realizowane ³¹cznie. Wa¿ne miejsce w ksi¹¿ce zajmuje zagadnienie dezintegracji podstawy s³owotwórczej oraz zale¿noci miêdzy tematem s³owotwórczym
a formantem, których wynikiem s¹ okrelone alternacje morfologiczne wskazuj¹ce na wzajemne zale¿noci i uwarunkowania fonetyczne.
Ksi¹¿ka Renaty Marciniak-Firadzy jest spójna metodologicznie, przemylana, w pe³ni samodzielna i oryginalna. Autorka opisa³a trudny pod wzglêdem metodologicznym materia³, wnosz¹c istotny wk³ad do rozwoju dialektologii
polskiej.
Maria Biolik

Sprawozdanie z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Animalistièki frazemi
u slavenskim jezicima, 2122 marca 2014 r., Filozofski fakultet, Sveuèilite
u Zagrebu, Chorwacja
W dniach 2122 marca 2014 r. odby³a siê konferencja naukowa Animalistièki frazemi u slavenskim jezicima zorganizowana przez prof. Ivanê Vidoviæ
Bolt, pracownika Katedry Jêzyka i Literatury Polskiej w Zak³adzie Jêzyków
i Literatur Zachodnios³owiañskich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
w Zagrzebiu. Konferencja zosta³a zorganizowana w ramach projektu badawczego Animalistièki frazemi u slavenskim jezicima, w którym wspó³pracowa³y:
Branka Barèot, eljka Fink-Arsovski, Karina Giel, Ewa Komorowska, Emilia
Nedkova, Neda Pintariæ, Dubravka Sesar, Joanna Szerszunowicz i Ana Vasung.
Mia³a ona charakter miêdzynarodowy: sporód 49 uczestników 22 by³o z Chorwacji i 27 z zagranicy (Bonia i Hercegowina, Bu³garia, Macedonia, Polska,
S³owacja, S³owenia, Wêgry).
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Uroczystego otwarcia konferencji dokona³a organizatorka, Ivana Vidoviæ
Bolt, nastêpnie odby³y siê wyk³ady plenarne Joanny Szerszunowicz z Bia³egostoku i Olega Fedoszova z Budapesztu. W swoim wyk³adzie Definicja kognitywna jako sk³adnik opisu leksykograficznego zwi¹zków frazeologicznych
z komponentem animalistycznym Joanna Szerszunowicz wkaza³a na potrzebê
tworzenia s³owników frazeologizmów animalistycznych, poniewa¿ zwi¹zki frazeologiczne tego typu stanowi¹ liczn¹ grupê. W zwi¹zku z tym, ¿e w danej
kulturze nazwy wielu zwierz¹t funkcjonuj¹ jako noniki konotacji, by³oby uzasadnione, aby w takich s³ownikach uwzglêdniaæ definicjê kognitywn¹, zawieraj¹c¹ informacjê o jêzykowo-kulturowym obrazie danego zwierzêcia. Kolejny
wyk³ad plenarny Âîøü íà àðêàíå, áëîõà íà öåïè (âíóòðåííÿÿ ôîðìà
çîîíèìíûõ ôðàçåì) Olega Fedoszova zawiera³ analizê zwi¹zków frazeologicznych z komponentami âîøü i áëîõà w jêzyku rosyjskim w porównaniu
z innymi jêzykami s³owiañskimi i nies³owiañskimi. Omówi³ on wewnêtrzn¹ formê wybranych frazeologizmów. Zadane zosta³o te¿ pytanie, czy obraz paso¿yta
wp³ywa na kszta³towanie siê jego znaczenia we wspó³czesnym dyskursie.
Po wyk³adach plenarnych rozpoczêto wyg³aszanie referatów. Pierwsze wyst¹pienie, które wyg³osi³y Marija Turk i Nina Spicijariæ Pakvan, by³o powiêcone odkrywaniu pochodzenia frazeologizmów za pomoc¹ analizy kontrastywnej
zwi¹zków frazeologicznych w jêzykach chorwackim, francuskim i niemieckim.
Referaty Eriki Krinik i Mateji Jemec Tomazin mówi³y o frazelogizmach animalistycznych w jêzyku s³oweñskim, a Emilija Nedkova wskaza³a na lingwistyczne, kulturologiczne i pragmatyczne parametry badania kontrastywnego frazeologizmów z komponentem animalistycznym w jêzykach bu³garskim i serbskim.
Eva Tibenská przedstawi³a klasyfikacjê frazeologizmów zoonimicznych i zbada³a percepcjê zwierz¹t w tradycji ludowej. Katerina Veljanovska na podstawie
macedoñskiego i chorwackiego korpusu pokaza³a, ¿e zwi¹zki frazeologiczne
w wiêkszoci przypadków odnosz¹ siê do intelektu cz³owieka, jego wygl¹du,
uczuæ itp. eljka Fink w swoim referacie omówi³a frazeologizmy z komponentem rep i õâîñò w jêzykach chorwackim i rosyjskim, a Martina Grèeviæ i Dubravka Sesar omówi³y meronimy koñczyn zwierzêcych w jêzykach s³owiañskich.
Drug¹ czêæ rozpocz¹³ referat Anity Hrnjak, która analizowa³a elementy
konceptualizacji kobiety w porównaniu ze smokiem w chorwackiej i rosyjskiej
frazeologii. Alisa Mahmutoviæ zbada³a porównawcze zwi¹zki frazeologiczne
w wietle poststrukturalistycznej teorii intertekstualnoci, która jako kontekst
uwzglêdnia ca³¹ kulturê, co oznacza, ¿e analiza frazeologizmów stanowi konfrontacjê z istotnymi charakterystykami w³asnej kultury. Nataa Jakop omówi³a
frazemy z nazwami zwierz¹t we frazemach pragmatycznych istniej¹cych w jêzyku s³oweñskim, a frazemy dialektalne zbada³y Vera Smole w jêzyku s³oweñskim
oraz Anðela Franèiæ i Mira Menac-Mihaliæ w jêzyku chorwackim. Referat Gergani
Petkovej powiêcony by³ chorwackim imionom derywowanym od zoonimów.
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Ana Vasung podda³a analizie figurê stylistyczn¹ adynaton, przedstawiaj¹c
j¹ jako jeden z mechanizmów frazeologizacji w jêzykach bu³garskim i chorwackim.
Jednym z wyst¹pieñ, które nale¿y wymieniæ, by³ referat Branki Barèot pod
tytu³em Onomatopejski glagoli kao sastavnica u hrvatskim, ruskim i njemaèkim
zoonimskim frazemima. Autorka omówi³a frazeologizmy oraz okazjonalizmy
frazeologiczne) z komponentem animalistycznym w jêzykach chorwackim, rosyjskim i niemieckim, które jako komponent zawieraj¹ czasownik onomatopeiczny. Celem referatu by³o zbadanie frekwencyjnoci takich czasowników we
frazeologii zoonimicznej, szukanie ekwiwalentów czasownikowych dla jêzyka
niemieckiego i analiza z punktu widzenia frazeologii.
Trzeci blok otworzy³ referat Urki Valenèiæ Arh, która zbada³a frazeologizmy animalistyczne w ujêciu diachronicznym. Tematem prezentacji Ewy M³ynarczyk by³y frazeologizmy i przys³owia rzemielnicze z komponentem animalistycznym, Mia ustra przeprowadzi³a semantyczn¹ analizê frazeologizmów ze
znaczeniem szczup³oæ, smuk³oæ i gruboæ w jêzykach chorwackim i rosyjskim.
Tematy Kariny Giel i Any Æavar dotyczy³y frazeologizmów z komponentem
animalistycznym w glottodydaktyce.
Referat ivotinja kao (ne)inteligentan èovjekov prijatelj Ivany Vidoviæ
Bolt wskaza³ na antropocentryzm i negatywne nacechowanie wiêkszoci animalistycznych zwi¹zków frazeologicznych w wielu jêzykach europejskich. To ukazuje wspó³istnienie cz³owieka i zwierzêcia oraz afektywne relacje pomiêdzy
nimi. W referacie wyranie pokazano, ¿e specjalne miejsce wród omówionych
frazeologizmów zajmuj¹ te, które odnosz¹ siê do ludzkiego intelektu. W ró¿nych
jêzykach powstaj¹ one w ten sam lub podobny sposób. Reprezentacja we frazeologii danego zwierzêcia zale¿y od stereotypów istniej¹cych w rodowisku jêzykowym i kulturowym, w którym zwi¹zki frazeologiczne powsta³y i utrzyma³y siê.
Kolejnego dnia, 22 marca, obrady rozpoczêto referatami dotycz¹cymi zwierz¹t domowych i hodowlanych. Svetla Ruskova Ðermanoviæ omówi³a ludowe
przys³owia i powiedzenia z komponentem zwierzêcia domowego w jêzykach
bu³garskim i chorwackim. Wyst¹pienie Renaty Dwigo³ dotyczy³o frazeologizmów z komponentem pies i bies, Ewa Komorowska i Agnieszka Szlachta zbada³y zwi¹zki frazeologiczne z komponentem kot, a Irena Stramljiè Breznik
w swoim referacie zada³a pytanie, dlaczego S³oweñcy niechêtnie identyfikuj¹ siê
z kur¹, chocia¿ mapa S³owenii swoim kszta³tem przypomina kurê. Tematem
ptaków w frazeologiach ró¿nych jêzyków s³owiañskich zajê³y siê Edyta Koncewicz-Dziduch i Svetlana Kmecová.
Neda Pintariæ swój referat powiêci³a leksemom crv i robak w pragmatyce
i frazeologii. Autorka podda³a analizie pragmafrazeologizmy z omówionymi
komponentami, ich formy ekwiwalentne, nieekwiwalentne oraz ich znaczenia.
W referacie zwrócono uwagê na negatywne zabarwienie wyrazu crv. Do wyra¿enia
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znaczenia pozytywnego trzeba zast¹piæ go wyrazem bubica o cechach deminutywnych i hipokorystycznych. Z kolei we frazeologii jêzyka polskiego komponent robak ma znaczenie przenone wyrzuty sumienia.
Z ró¿nych punktów widzenia omówione zosta³y rozmaite tematy z zakresu
frazeologii animalistycznej: o frazeologizmach z komponentem ryba mówi³y
Maslina Ljubièiæ, Ivana Èagalj i Milina Svítková, komponentem entomologicznym w frazeologizmach chorwackich zajmowa³a siê Bernardina Petroviæ, jêzykowym obrazem wini  Maria Wtorkowska, a kolokwialnym pejoratywnym
u¿yciem frazeologizmów zoonimicznych  Slavomira Ribarova. Ivana Franiæ
zbada³a natomiast korpusy jêzyków chorwackiego i francuskiego, a nastepnie
przeprowadzi³a ich analizê kontrastywn¹.
Omówione zosta³y równie¿ frazeologizmy biblijne z komponentem animalistycznym, o których mówi³y referaty Zrinki Jelaski, Maji Opaiæ, Márii Dobríkovej i Mária Kysela. Wyst¹pienie Ljiljany Koleniæ dotyczy³o frazeologizmów
animalistycznych w starej literaturze chorwackiej. Miros³awa Bia³oskórska omówi³a jêzykowo-kulturow¹ kreacje ptaków w lirykach Leopolda Staffa, a Adrianna Seniów  czasownikowe derywaty odzwierzêce w wierszu Juliana Tuwima
Figielek.
Podsumowuj¹c, nale¿y przede wszystkim podkreliæ wysoki poziom konferencji  zarówno organizacyjny, jak i naukowy. Pozwoli³a ona badaczom ró¿nych jêzyków s³owiañskich na wymianê dowiadczeñ oraz nawi¹zanie nowych
kontaktów. Na podkrelenie zas³uguje ró¿norodnoæ tematyczna w ramach frazeologii animalistycznej, która zostala przedstawiona i zbadana pod k¹tem rozmaitych aspektów. Dowodem zainteresowania omawianymi zagadnieniami by³y
¿ywe dyskusje po referatach oraz du¿a liczba uczestników i s³uchaczy podczas
trwania konferencji. Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e planowane jest przygotowanie tomu pokonferencyjnego.
Miroslav Hrdlièka
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Recenzenci:
BERNHARD BREHMER (Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald), ANNA CYCHNERSKA
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu), LEONARDA DACEWICZ (Uniwersytet
w Bia³ymstoku), LILIANA DIMITROWA-TODOROWA (Sofia, Bu³garia), CHRISTINA
GANSEL (Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald), ALEKSANDER KIKLEWICZ
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), EWA KUJAWSKA-LIS (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), VALENTINA KULPINA (Pañstwowy Uniwersytet Moskiewski
im. M.V. £omonosowa w Moskwie), TERESA PLUSKOTA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), IRENA SAWICKA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
WANDA SZULOWSKA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
EWA WOLNICZ-PAW£OWSKA (Uniwersytet Warszawski)
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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.

