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Granice dowcipu  komunikacja, kontekst, interpretacja
The boundaries of humor  communication, context, interpretation
The text shows the possibility of using the concepts of communication grammar
(supplemented with elements of the theory of wit and language politeness) as a tool for
objective interpretation of text.
S³owa kluczowe: gramatyka komunikacyjna, strategia konwersacyjna, dowcip jêzykowy, grzecznoæ jêzykowa, etyka s³owa
Key words:
communication grammar, conversational strategy, linguistic joke, linguistic
politeness, ethics of linguistics

Powiedz mi, z czego siê miejesz,
a powiem ci, kim jeste.

Niniejszy tekst1 jest propozycj¹ analizy dialogu z programu Poranny WF,
emitowanego na antenie radia Eska Rock. Rozmowa prowadz¹cych audycjê
wzbudzi³a wiele kontrowersji, odbi³a siê szerokim echem w mediach, spotka³a
siê z ró¿nego rodzaju emocjonalnymi komentarzami i ocenami. Warto chyba
zastanowiæ siê nad mo¿liwociami zastosowania istniej¹cego instrumentarium
badawczego do rzeczowego i bezstronnego rozpatrzenia tego typu problemów
komunikacyjnych. Zaprezentowana ni¿ej analiza zostanie przeprowadzona
g³ównie z perspektywy gramatyki komunikacyjnej Aleksego Awdiejewa i Gra¿yny Habrajskiej. Celem artyku³u jest sprawdzenie przydatnoci wykorzystania
pojêæ tej gramatyki (uzupe³nionej o elementy teorii dowcipu i grzecznoci jêzykowej) jako narzêdzi obiektywnej interpretacji tekstu.
Wywód bêdzie uporz¹dkowany w nastêpuj¹cy sposób:
1. Okrelenie treci propozycjonalnej na tle sytuacji jêzykowej.

1 Tekst ten, w skróconej i nieco zmienionej wersji, zosta³ wyg³oszony w formie referatu na
konferencji pt. Dylematy dziennikarstwa, która odby³a siê w Bydgoszczy 16 padziernika 2013 r.

6

Iwona Benenowska

2. Charakterystyka diady interakcyjnej2, typów kontaktów werbalnych, strategii konwersacyjnych.
3. Interpretacja ci¹gu konwersacyjnego w kontekcie teorii dowcipu jêzykowego.
4. Relacja miêdzy intencj¹ nadawców a skutkami ich wypowiedzi na tle
etyczno-etykietalnym.
Na pocz¹tku nale¿y przypomnieæ stwierdzenie A. Awdiejewa, ¿e gramatyka
komunikacyjna [...] jest w stanie wykryæ i opisaæ zastosowane typy aktów
mowy i ustaliæ ogólny cel komunikacyjny, do którego d¹¿y ich nadawca (Awdiejew 2007: 67).
Sens ogólny wypowiedzenia jest odczytywany na poziomie jego znaczenia
ideacyjnego. Natomiast jego ukryty sens interakcyjny [ ] pojawia siê jako
sens naddany w wyniku inferencji sytuacyjnej, czyli analizy sytuacji mówienia
i w³¹czenia relewantnych elementów danej sytuacji do interpretacji wypowiedzenia (Awdiejew 2007: 15).
Oprócz samego tekstu, danego explicite, wa¿ne staj¹ siê wiêc tak¿e ró¿nego
rodzaju konteksty: bezporedni kontekst s³owny, elementy wiedzy wynikaj¹ce
z identyfikacji uczestników procesu komunikacji, ich motywacji i (nie)równorzêdnoci w uk³adzie interakcyjnym, uwarunkowania spo³eczne i kulturowe oraz
odbiór spo³eczny tego ca³ego zespo³u dzia³añ, zamkniêtych w okrelonym
kszta³cie jêzykowym. Na wspomniany uk³ad interakcyjny sk³adaj¹ siê: interakcyjny nadawca (JA) i odbiorca (TY), parametry aktualizacji przestrzeni i czasu
(TU i TERAZ) oraz odrêbny dla ka¿dego aktu mowy konieczny i wystarczaj¹cy
zbiór warunków pragmatycznych, które okrelaj¹ typ intencji interakcyjnej (celu
interakcyjnego) nadawcy (Awdiejew 2007: 53).
Uszczegó³awiaj¹c problem zawarty we wstêpie, w analizie zostanie wykorzystany fragment rozmowy, jak¹ przeprowadzili Kuba Wojewódzki i Micha³
Figurski 12 czerwca 2012 r. w swoim programie Poranny WF3. Autorzy nawi¹zywali do wygranego przez Ukrainê meczu ze Szwecj¹, rozgrywanego
11 czerwca tego roku w ramach Euro 2012.
K. Wojewódzki4: A wiesz, co ja wczoraj zrobi³em po tym meczu z Ukrain¹?
M. Figurski5: No?
2 JA interakcyjne tworzy z interakcyjnym TY diadê interakcyjn¹, która na mocy istniej¹cej konwencji jest wci¹gniêta we wspólne okrelone dzia³anie mowne (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 45).
3 ród³o: <http://wiadomosci.wp.pl>, dostêp: 28.03.2013; <http://www.youtube.com/
watch?v=yq5SdiBux7Q> dostêp: 6.09.2013. Dialog ten stanowi te¿ jeden z wielu przyk³adów materia³u jêzykowego analizowanego pod innym k¹tem w moim artykule pt. Impoliteness in the media and its reception (w druku).
4 Jakub W³adys³aw Wojewódzki, znany jako Kuba Wojewódzki, to polski dziennikarz muzyczny i radiowy, publicysta.
5 Micha³ Figurski jest polskim prezenterem, producentem radiowo-telewizyjnym, dziennikarzem muzycznym i konferansjerem.
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KW: Zachowa³em siê jak prawdziwy Polak...
MF: Kopn¹³e psa.
KW: Nie, wyrzuci³em swoj¹ Ukrainkê. [od tego momentu rozmowie towarzyszy
miech interlokutorów]
MF: A to dobry pomys³... Mi [sic!] to jeszcze nie przysz³o... Wiesz co? Ja po z³oci
jej dzisiaj nie zap³acê.
KW: Wiesz co, to ja swoj¹ przywrócê, odbiorê jej pieni¹dze i znowu wyrzucê.
MF: Powiem ci, ¿e gdyby moja by³a chocia¿ odrobinê ³adniejsza, to jeszcze bym j¹
zgwa³ci³.
KW: Eee... Ja to nie wiem, jak moja wygl¹da, bo ona ci¹gle na kolanach.

W powy¿szym fragmencie na uk³ad interakcyjny sk³adaj¹ siê: JA  Wojewódzki i TY  Figurski, którzy s¹ w kontakcie bezporednim, TU  studio
i TERAZ  czas audycji. W intencji interlokutorów to konkretne zachowanie
jêzykowe by³o spowodowane chêci¹ za¿artowania, rozrywki, wynikiem specyficznego poczucia humoru (wynikaj¹cych z konwencji ich porannych programów), ale bez refleksji etykietalnej i tego, jak ich dzia³ania mowne mog¹ byæ
percypowane. Prezentowany typ kontaktu werbalnego mo¿emy zaliczyæ do potocznej komunikacji non-bona-fide6 (dla której podstawow¹ form¹ tekstu jest
dialog  rozmowa nieantagonistyczna, podstawow¹ jednostk¹ formaln¹ jest replika, charakterystyczn¹ struktur¹ syntaktyczn¹ wystêpuj¹c¹ w tym dialogu  pytanie, a chwytami perswazyjnymi  ironia, drwina, sarkazm z elementami stereotypizacji i has³owania, czyli bez odwo³ania siê do argumentów), gry werbalnej
i tzw. niegrzecznoci rozrywkowej. Wojewódzki na portalu spo³ecznociowym
wyjania, ¿e jego audycja nie jest dla ka¿dego i t³umaczy, jak rozumie jej swoisty charakter: [ ] uda³o nam siê powo³aæ do ¿ycia okrelon¹ konwencjê oraz
s³uchacza, który j¹ rozumie. [ ] Apelujê zatem do wszystkich szukaj¹cych
u nas nienawici, ksenofobii czy rasizmu. Nie znajdziecie go7. Szef Eska Rock
SA  Bogus³aw Potoniec twierdzi tak¿e: [ ] prezenterzy czêsto wcielaj¹ siê
w ró¿ne role, aby obna¿yæ i wymiaæ ma³ostkowoæ niektórych Polaków oraz
krzywdz¹ce schematy, którymi siê kieruj¹8.
Spróbujmy scharakteryzowaæ po kolei zastosowane strategie konwersacyjne9. Miêdzy uczestnikami dialogu jest realizowana zasada kooperacji, dominuje
wzajemna postawa pozytywna, mo¿emy zatem mówiæ o strategii nieantagonistycznej
6

Kontakty bona-fide wymagaj¹ od uczestników konwersacji szczeroci i merytorycznej dyscypliny, kontakty non-bona-fide takich warunków nie spe³niaj¹ (Awdiejew 2007: 50).
7 ród³o: <http://wiadomosci.wp.pl>, dostêp: 28.03.2013.
8 ród³o: <http://media2.pl/media/93368-Wojewodzki-i-Figurski-szokuja-w-Eska-Rock.-Zartyz-Ukrainek-wideo.html>, dostêp: 20.09.2013.
9 Strategia konwersacyjna to taki wiadomie kierowany przez nadawcê i interpretowany przez
odbiorcê spójny ci¹g aktów mowy, za pomoc¹ którego d¹¿¹ oni do osi¹gniêcia wspólnie akceptowanego celu komunikacyjnego (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 55).

8

Iwona Benenowska

(z punktu widzenia zachowania interlokutorów wobec realizowanych przez nich
celów), w typie wspomnianych kontaktów non-bona-fide (pod wzglêdem tematycznym i merytorycznym) i profesjonalno-towarzyskich10 (wed³ug stopnia
trwa³oci kontaktu).
Kiedy pojawia siê pierwszy akt mowy  pytanie: A wiesz, co ja wczoraj
zrobi³em po tym meczu z Ukrain¹?, mo¿na by wskazywaæ realizacjê strategii
informacyjno-weryfikacyjnej11. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w tym wypadku to
pytanie pe³ni de facto funkcjê z poziomu organizacji tekstu  inicjuje tê czêæ
dialogu; jest wiêc pytaniem tylko formalnie, bowiem nadawca nie przewiduje
odpowiedzi (w postaci asercji lub s¹du modalnego). Ponadto zamiast reaktywnego aktu mowy (czyli reakcji werbalnej TY, któr¹ powinno byæ potwierdzenie lub
zaprzeczenie  Tak, Nie) jest tak¿e forma pytania (szczegó³owego/o szczegó³y):
No?, zachêcaj¹cego do kontynuowania dzia³añ werbalnych, bowiem: Jeli dialog [ ] jest tekstem tworzonym wspólnie przez dwóch interlokutorów, to pytania szczegó³owe nale¿y traktowaæ jako zabieg strukturalizacji, umo¿liwiaj¹cy
tak¹ wspó³pracê (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 84).
Wojewódzki i Figurski na zmianê pe³ni¹ rolê nadawcy i odbiorcy, ich dzia³ania s¹ symetryczne. W badanym ci¹gu konwersacyjnym12 treæ propozycjonaln¹ stanowi nie tylko treæ ideacyjna, tj. informowanie o dzia³aniach faktycznych
lub planowanych wobec Ukrainek, lecz tak¿e akty emotywno-oceniaj¹ce, wyra¿aj¹ce emocje i ocenê aksjologiczn¹. ród³em reprezentowanej (negatywnej)
postawy jest wygrany przez dru¿ynê Ukrainy mecz z dru¿yn¹ Szwecji (2 : 1).
Wczeniej (tj. 8 czerwca 2012 r.) Polacy z Grecj¹ zremisowali (1 : 1). Nale¿y
przypomnieæ, ¿e organizatorami Euro 2012 by³y Polska i Ukraina. Mo¿na zatem
domniemywaæ, ¿e  zdaniem prowadz¹cych  zosta³a z³amana zasada solidarnoci.
To wynika z bezporedniego kontekstu  wczeniejszych wypowiedzi w programie:
MF: To, co zrobili wczoraj Ukraiñcy, to jest po prostu hañba i wstyd. Dlatego ¿e
jeli my zremisowalimy z Grecj¹, to oni mogli przynajmniej przegraæ ze Szwecj¹.

W realizowanym przez siebie ci¹gu konwersacyjnym prowadz¹cy suponuj¹,
¿e Ukrainki pracuj¹ce w Polsce zwykle zatrudniane s¹ jako sprz¹taczki, gosposie. W ramach specyficznie pojmowanej zemsty i z³oci, powodowanych wynikami meczów, uwa¿aj¹, ¿e ukraiñsk¹ gosposiê nale¿y ukaraæ. Wojewódzki
10 Choæ ze wzglêdu na charakter sytuacji komunikacyjnej  audycjê radiow¹  nie mo¿na
wykluczyæ typu oficjalno-towarzyskiego.
11 Przy stosowaniu strategii informacyjno-weryfikacyjnych celem perswazyjnym nadawcy jest
uzyskanie informacji zawartej w wiedzy operacyjnej partnera (partnerów) i wspólne ustalenie
prawdziwoci lub stopnia pewnoci uzyskanej wiedzy albo przekonanie odbiorcy, ¿e informacje,
jakie sam posiada s¹ prawdziwe (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 60).
12 Ca³y ci¹g konwersacji mo¿na przedstawiæ jako szereg sekwencji aktów mowy.

Granice dowcipu  komunikacja, kontekst, interpretacja

9

informuje, ¿e swoj¹ wyrzuci³ (tzn. zwolni³). Figurski, podejmuj¹c tê strategiê,
w replice (bêd¹cej elementem pary przylegaj¹cej13) popiera dzia³ania partnera
konwersacji i uzupe³nia o swoj¹ propozycjê:
MF: A to dobry pomys³... Mi14 to jeszcze nie przysz³o... Wiesz co? Ja po z³oci jej
dzisiaj nie zap³acê.

Warto przywo³aæ tu obserwacje odnotowane przez A. Awdiejewa i G. Habrajsk¹, uzasadniaj¹ce tego typu zachowanie: Rozwijaj¹c pragmatyczn¹ zasadê
kooperacji H. P. Gricea, w przypadku aktów wyra¿enia emocji dla typu konwersacji przyjani, mo¿emy sformu³owaæ zasadê solidarnoci uczuæ. Istota takiej
zasady w przypadku wzajemnej postawy pozytywnej polega³aby na tym, i¿ ka¿dy akt wyra¿ania emocji zobowi¹zuje odbiorcê do zachowania siê w taki sposób,
aby jednoczyæ siê z postaw¹ nadawcy w prze¿ywaniu uczuæ pozytywnych oraz
niwelowaæ skutki prze¿ywania przez nadawcê uczuæ negatywnych (Awdiejew,
Habrajska 2006, t. 2: 8788).
Interlokutorzy id¹ jednak dalej w eskalowaniu swoich planów wobec
Ukrainek, deklaruj¹c, ¿e je wyrzuc¹, odbior¹ pieni¹dze itd.; szydz¹ z ich urody
i ciê¿kiej pracy. Mo¿na by tu widzieæ realizacjê strategii behawioralnej15, ale
brakuje wyranego dzia³ania nak³aniaj¹cego, natomiast w tym miejscu eksponuje siê subiektywn¹ postawê mówi¹cego wobec przedstawionego stanu rzeczy,
wartociowanie nie tylko Ukrainek, lecz i Polaków (prawdziwych Polaków). S¹
to zatem przede wszystkim jednorodne16 akty emotywno-oceniaj¹ce, maj¹ce ponadto charakter subiektywny. Poniewa¿ wyra¿enie emocji jest aktem okazjonalnym i niepowtarzalnym, to powinien równie¿ zawieraæ w sobie okazjonaln¹
i niepowtarzaln¹ ocenê przedstawionej rzeczywistoci. Innymi s³owy, aby zaistnia³ w³aciwy akt emotywno-oceniaj¹cy, ocena przedstawionego stanu rzeczy
(treci propozycjonalnej) powinna mieæ charakter subiektywny, nie mo¿e siê
zbiegaæ z ogólnie przyjêt¹ ocen¹ spo³eczn¹, musi te¿ dotyczyæ oceniania czego
13 Podstawowymi jednostkami badania konwersacji s¹ pary przylegaj¹ce dwóch kroków strategicznych (dwóch aktów mowy) stanowi¹cych minimalny odcinek danej strategii konwersacyjnej. Tê mikrojednostkê konwersacji mo¿na zdefiniowaæ w sposób nastêpuj¹cy: Para przylegaj¹ca
( Rn ® Rn+1 ) to dwuelementowy odcinek strategii konwersacyjnej, w którym element drugi
jest reakcj¹ na zastosowanie jednostki poprzedzaj¹cej, a element pierwszy ma charakter bodca
(Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 54).
14 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zapis jest zgodny z orygina³em  Figurski w pozycji inicjalnej wypowiedzenia u¿y³ niepoprawnej formy zaimka mi (zamiast mnie).
15 Strategie behawioralne s³u¿¹ nadawcy do nak³aniania partnera (partnerów), by podj¹³ okrelone czynnoci lub przyj¹³ po¿¹dane przez nadawcê stanowisko wobec zaproponowanego dzia³ania (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 66).
16 Jednorodne, poniewa¿ ocena zbiega siê z wartoci¹ wyra¿onej emocji, co wynika z ustaleñ przedstawionych wy¿ej komponentów, okrelaj¹cych zaistnia³¹ sytuacjê interakcyjn¹.
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doranie  TU i TERAZ, chocia¿ sam oceniany stan rzeczy mo¿e istnieæ
w dowolnym czasie i przestrzeni (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 89).
Do podstawowych za³o¿eñ klasyfikacji omówionych aktów mowy nale¿¹:
 okrelenie obiektu wartociowania, który stanowi treæ propozycjonaln¹
emotywno-oceniaj¹cego aktu mowy i jego ocena  w rozpatrywanym przypadku
obiektem wartociowania s¹ Ukrainki (i w marginalnym zakresie Polacy),
a ocena jest zdecydowanie negatywna;
 okrelenie sprawcy zaistnia³ego stanu rzeczy  s¹ nim pi³karze reprezentacji Ukrainy,
 okrelenie kierunku wartociowania  osobami, wobec których jest wyra¿ona emocja, s¹ obywatele Ukrainy (Ukrainki);
 wartoæ emocji wyra¿onej wobec przedstawionego stanu rzeczy  jest to
emocja negatywna, tzn. uczucie z³oci i niezadowolenia (z³oæ na pi³karzy
i deprecjacja Ukrainek);
 okrelenie beneficjenta zaistnia³ego stanu rzeczy, czyli osoby, dla której
oceniana sytuacja jest pozytywna (W+) lub negatywna (W-)  beneficjentami s¹
Wojewódzki i Figurski, przez których sytuacja jest odbierana jako niekorzystna,
negatywna (W-) (por. Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 97 i n.).
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wyra¿ane przez Wojewódzkiego i Figurskiego
emocje nie by³y zgodne z rzeczywicie prze¿ywanymi, ale wtedy mo¿na by je
kwalifikowaæ jako zachowanie fa³szywe, wprowadzaj¹ce s³uchaczy w b³¹d lub
rozmylne prowokowanie skrajnych reakcji. Nie jest to wykluczone, bowiem
Akt wyra¿enia emocji mo¿e siê nie zgadzaæ z rzeczywistym jej prze¿ywaniem.
Konwencjonalny, reguluj¹cy charakter tych aktów, pozwala na ich stosowanie
wy³¹cznie w celach strategicznych, bez odniesienia do rzeczywistych stanów
wewnêtrznych (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 89).
Niestety w procesie lingwistycznej analizy rzeczywistych aktów emotywno-oceniaj¹cych praktycznie nie mamy sposobów, narzêdzi i metod na jednoznaczne odró¿nienie aktów szczerych od nieszczerych. Zw³aszcza wtedy, gdy funkcjonuje uk³ad:
emocja a ® wyra¿enie emocji b.
Taki niezbie¿ny uk³ad pojawia siê tak¿e w typie kontaktów non-bona-fide,
czyli w sytuacjach rozpatrywanej tu gry werbalnej, kiedy mówi¹cy mo¿e udawaæ na przyk³ad manifestacjê negatywnej emocji przy ogólnej postawie rozbawienia (Awdiejew, Habrajska 2006, t. 2: 90). Trzeba ponadto pamiêtaæ, ¿e ze
wzglêdu na charakter narzêdzia komunikacyjnego, jakim jest radio, nie mo¿na
mówiæ o typowej interakcji (jako tylko tej scharakteryzowanej na wstêpie), bowiem nak³ada siê tu jeszcze element komunikacji zaporedniczonej17  s³uchacz/
17

Na temat cech komunikacji zaporedniczonej zob. J. Miku³owski Pomorski (1999: 53).
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/odbiorca i jego reakcja/recepcja. Taki odbiorca nie jest bli¿ej okrelony18, brakuje kontaktu face to face, zablokowana jest mo¿liwoæ natychmiastowej riposty. Ze wzglêdu na tê ostatni¹ cechê sytuacji komunikacyjnej tworzy siê swoisty
uk³ad interakcyjny, w którym odbiorca audycji zajmuje pozycjê podporz¹dkowan¹, a nadawca audycji  dominuj¹c¹. Mamy tu do czynienia z funkcjonowaniem
dwóch uk³adów interakcyjnych, z których jeden (typowy) jest zanurzony
w drugim (nietypowym, porednim). Z tym drugim w³anie wi¹¿¹ siê nastêpuj¹ce problemy: recepcji, zbie¿noci lub rozbie¿noci intencji nadawcy (w tym
wypadku nadawców  autorów programu) z reakcjami ka¿dego odbiorcy (funkcjonuj¹cego jako s³uchacz/wiadek/obserwator lub jako bezporednio zainteresowany obiekt wartociowania i oceny19) oraz ewentualnych skutków zrealizowanych dzia³añ werbalnych.
Jeli za³o¿ymy, ¿e zaprezentowane zachowanie jêzykowe nale¿y rozpatrywaæ nie w kategoriach prawdziwoci uczuæ i ocen, lecz w kategoriach prowadzenia gry i epatowania dowcipem, to w naturalnej kolejnoci powinnimy siê
zaj¹æ teori¹ humoru i zwi¹zanego z nim (u)miechu. Komizm (w sferze jêzykowej) definiujemy jako w³aciwoæ charakterystyczn¹ dla pewnych konfiguracji
zjawisk przedstawionych w tekcie, wywo³uj¹c¹ u s³uchaczy reakcjê w postaci
(u)miechu, wykluczaj¹c¹ zarazem emocje negatywne (por. Okopieñ-S³awiñska
1988: 230).
Od Arystotelesa wiemy, ¿e poczucie humoru jest cech¹ w³aciw¹ tylko cz³owiekowi (Bohren 1986: 243), który mo¿e tworzyæ i odbieraæ konstrukcje komiczne, jest zdolny do ich rozumienia i prze¿ywania (Passi 1980: 233). Stefan
Garczyñski rozró¿ni³ w obrêbie vis comica odmianê szlachetn¹ i pospolit¹.
Pierwszej nada³ nazwê humoru, dostrzegaj¹c w tej kategorii rodzaj komizmu
wyró¿niaj¹cego siê rang¹ intelektualn¹ i emocjonaln¹, wymagaj¹cego czego
wiêcej ni¿ weso³ego usposobienia i talentu do figlowania  a mianowicie inteligencji, kultury, czêsto tak¿e wiedzy. Odmianê pospolit¹ po³¹czy³ ze miechem
szyderczym, pogardliwym, obraliwym, agresywnym, czy wreszcie rechotem
chama i kretyna (Garczyñski 1989: 11, 1519, 58 passim).
(U)miech jest traktowany jako reakcja na komiczny bodziec i efekt interakcji nadawcy oraz odbiorcy, wykazuj¹cych poczucie humoru, maj¹cych predyspozycje do tworzenia/odczytywania i prze¿ywania komizmu. O jaki miech i mechanizmy dowcipu chodzi w przypadku cytowanego dialogu? Najpierw
pos³u¿my siê modelem komunikacji humorystycznej, nazwanym przez Anat
Zajdman modelem podwójnego wi¹zania (Zajdman 1991: 2340). Polega on na
18 Mo¿e nim byæ ka¿dy, nie wykluczaj¹c Ukrainek, których bezporednio dotyczy dialog prowadz¹cych audycjê jako obiektu oceny aksjologicznej.
19 Nale¿y sobie zdawaæ sprawê, ¿e nie ka¿dy odbiorca jest adresatem danego dyskursu. Na ten
temat pisz¹ A. Awdiejew i G. Habrajska w swoim artykule pt. Strategie propagandowe i agitacyjne (2009: 22).
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przyjêciu za³o¿enia, ¿e proces komunikacji za pomoc¹ humoru sk³ada siê
z dwóch etapów/wi¹zañ: pierwszy polega na wykonaniu przez mówcê i s³uchacza przejcia z trybu informacyjnego do trybu non-bona-fide, w drugim za
nastêpuje wzajemne uznanie tego przejcia przez obu interlokutorów. Humor
o podwójnym wi¹zaniu prowadzi do zamierzonego zacienienia wiêzi obydwu
rozmówców i wywo³uje u nich chêæ dalszego opowiadania dowcipów oraz dalszego wzmacniania tej wiêzi (za Ch³opickim 1995: 69).
Poniewa¿ miêdzy Wojewódzkim i Figurskim jako interlokutorami nast¹pi³a
pe³na wspó³praca i akceptacja w realizacji zamierzonej komunikacji humorystycznej oraz zaaprobowanie i jednomylne kontynuowanie przyjêtej konwencji,
mo¿emy mówiæ o realizacji humoru drugiego stopnia, o podwójnym wi¹zaniu.
Dowcipkowanie rozmówców polega³o na wykorzystaniu pewnej sytuacji zewnêtrznej, uczynienie z niej podstawy do umotywowania swojego niezadowolenia i chêci wziêcia swoicie pojmowanego rewan¿u na wybranym obiekcie
 Ukrainkach. Na poziomie semantycznym widaæ przejaskrawienie rzeczywistoci, nagromadzenie opisów zdarzeñ, maj¹cych znamiona wzmagania negatywnych dzia³añ: [ ] wyrzuci³em swoj¹ Ukrainkê, Ja po z³oci jej dzisiaj nie zap³acê, [ ] to ja swoj¹ przywrócê, odbiorê jej pieni¹dze i znowu wyrzucê; [ ]
gdyby moja by³a chocia¿ odrobinê ³adniejsza, to jeszcze bym j¹ zgwa³ci³. Tego
typu zachowania s³owne, bêd¹ce realizacj¹ retorycznej hiperbolizacji20, czyni¹
dialog pozbawionym empatii, a przywo³ane zdarzenie zewnêtrzne powoduje, ¿e
rozmówcy kreuj¹ siê na podmiot sprawczy ow³adniêty takimi rodzajami afektów, jak nienawiæ, zemsta, wzgarda. Wzgarda ³¹czy siê zwykle z ironi¹, której
jedn¹ z odmian  sarkazm (szyderstwo)21 widaæ w innym fragmencie, tym razem
dotycz¹cym Polaków: Zachowa³em siê jak prawdziwy Polak..., Kopn¹³e psa.
Uto¿samienie atrybutów prawdziwego Polaka z osob¹ wy¿ywaj¹c¹ siê na zwierzêtach stanowi nadu¿ycie. Dzia³ania werbalne, które d¹¿¹ do pomniejszenia
wartoci obiektu ([ ] gdyby moja by³a chocia¿ odrobinê ³adniejsza, [ ] bo
ona ci¹gle na kolanach), nawet uprzedmiotowienie go ([ ] wyrzuci³em swoj¹
Ukrainkê, [ ] ja swoj¹ przywrócê [ ] i znowu wyrzucê), wykorzystuj¹ z kolei
wariant litoty, jako jedn¹ z technik amplifikacji22. Analizowanie tej improwizowanej rozmowy na poziomie pragmatycznym daje mo¿liwoæ wychwycenia
jeszcze jednego charakterystycznego jej aspektu, mianowicie etycznego. ¯aden
¿art nie mo¿e nikomu ubli¿aæ, w tym wypadku wypowiedzi prowadz¹cych audycjê ostentacyjnie naruszy³y godnoæ osób narodowoci ukraiñskiej. Pomiêdzy
poziomami semantycznym i pragmatycznym nie widaæ ¿adnego elementu kontrastuj¹cego sens, takiego, który stanowi³by czynnik dysjunktywny, czyli (de)maskuj¹cy
20
21
22

Zob. hiperbola  za M. Korolko (1990: 106).
Zob. ironia i jej piêæ gatunków  ibidem.
Zob. litota w znaczeniu zwi¹zanym z pomniejszaniem, nie z antynomi¹  za K. Szymankiem (2005: 184).
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zamiar humorystyczny23, a z trzech podstawowych faz odbioru komicznego zjawiska: szoku (zaskoczenia nowoci¹, dziwacznoci¹), owiecenia (zrozumienia
mechanizmu zaskakuj¹cych zjawisk) i radoci komicznej24, jest tylko ta pierwsza, brak te¿ jakiejkolwiek puenty25.
Czy badany dialog mo¿na uznaæ zatem za tekst mieszny? Bior¹c pod uwagê powy¿sze analizy, odpowied jest chyba oczywista. Zacienianie wiêzi obydwu rozmówców i efekt dziwacznoci nie wystarczy, aby widzieæ w dialogu
dobry ¿art (w typologii S. Garczyñskiego (1989) znalaz³by siê co najwy¿ej
w grupie pospolitych).
A. Awdiejew s³usznie zauwa¿a, ¿e miesznoæ jest realizowana w warunkach
pragmatycznych (intersubiektywnych), czyli co, kiedy, gdzie i dla kogo jest
mieszne. Niekoniecznie to co musi byæ mieszne w innych warunkach lub dla
kogo innego (Awdiejew 1992: 280). Wojewódzki i Figurski przyjêli, ¿e ich dzia³ania konwersacyjne zostan¹ odczytane jako zabawne. Czy osi¹gnêli taki efekt?
Gazeta Wyborcza (2930 czerwca 2012 r.) opublikowa³a listy mieszkaj¹cych
w Polsce Ukrainek, skierowane do autorów audycji. Przytoczmy dwa fragmenty:
List od Tatiany
Za ¿adne pieni¹dze nie zgodzi³abym siê na pracê u was! [ ] straszne chamstwo siê
u was szerzy [ ] Nie nale¿y podbijaæ w³asnej wartoci kosztem innych. [ ] Czy
wolnoæ s³owa oznacza bezkarne obra¿anie? Pracujê legalnie, mam w³asne mieszkanie w Warszawie [ ] Zarobi³am na to wszystko uczciw¹ prac¹. A wy?26
List od L.
Jestecie panowie znani, bogaci [ ], ale brak wam kultury osobistej. Jeli obra¿asz
cz³owieka, który sprz¹ta u ciebie w domu, to trochê tak, jakby sam siebie obra¿a³.
I nie p³acisz mu ja³mu¿ny, ale wynagrodzenie za wykonan¹ pracê. Gdy dowiedzia³am siê, co powiedzielicie, chcia³o mi siê p³akaæ. Taka straszna niesprawiedliwoæ.
Nie zas³u¿y³ymy na te s³owa [ ]27.

Wypada przypomnieæ i zaakcentowaæ fragment wczeniejszych uwag dotycz¹cych komizmu, a zw³aszcza mówi¹cy o tym, ¿e winien on wywo³ywaæ u s³uchaczy reakcjê w postaci (u)miechu, wykluczaj¹c¹ zarazem emocje negatywne (Okopieñ-S³awiñska 1988: 230). Tymczasem tylko z tych krótkich cytowanych
wypowiedzi wynika, ¿e niektóre Ukrainki poczu³y dyskomfort psychiczny,
otwarcie wyrazi³y te¿ swój negatywny stosunek emocjonalny do s³ów wypowiadanych
23
24
25

Zob. mechanizm analizy dobrych i z³ych aforyzmów  A. Awdiejew (1992: 280287).
Zob. D. Buttler (2001: 25 i n.).
O badaniach dotycz¹cych zagadnieñ dowcipu piszê wiêcej w artykule pt. Dowcip jêzykowy
w listach Marii z Kossaków Jasnorzewskiej do mê¿a  wspó³czesna recepcja (2014: 1930).
26 ród³o: <http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum>, dostêp: 28.03.2013.
27 Ibidem.
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na antenie, interpretuj¹c je jako naruszenie ich godnoci; zachowanie nadawców
uzna³y za pogwa³cenie spo³ecznych norm przyjêtych w ich kulturze. Z tych
wzglêdów zachowanie werbalne Wojewódzkiego i Figurskiego mo¿na uznaæ za
niegrzeczne28, bowiem w naszym krêgu kulturowym niegrzecznoæ jest rozumiana jako postawa negatywna, naruszaj¹ca zbiór przyjêtych w danej spo³ecznoci wzorów jêzykowych zachowañ grzecznociowych, zwyczajowo podporz¹dkowanych okrelonym sytuacjom pragmatycznym (Marcjanik 2008: 12).
Zawsze wp³ywa ona na jakoæ w³asnego wizerunku interlokutora i zawsze wi¹¿e
siê z emocjami. Pierwotne intencje ¿artu nadawcy ca³kowicie rozminê³y siê
z percepcj¹ odbiorcy, od którego w ostatecznoci zale¿y sposób interpretacji
zachowania jako grzeczne lub niegrzeczne29.
Jeli przyjmiemy, ¿e etykietê jêzykow¹ ³¹czy siê z kultur¹ s³owa, a tê dalej
z etyk¹ s³owa, to rozpatrywane zachowanie jêzykowe dziennikarzy mo¿na tak¿e
uznaæ za nieetyczne. Wynika to z nastêpuj¹cego za³o¿enia: gdy respektuje siê
zasadê szanowania godnoci ludzkiej partnera kontaktu jêzykowego, to w tym
w³anie punkcie kultura jêzyka styka siê z etyk¹ s³owa. Jedn¹ za z podstawowych zasad etyki s³owa jest mówiæ tak, by partnerzy czuli siê bezpiecznie
i mieli wiadomoæ akceptacji (Puzynina, Pajdziñska 1996: 3545)30. St¹d
skutki: Rada Etyki Mediów s³owa, które pad³y w audycji, uzna³a za przejaw
ksenofobii i mowê nienawici. Ukraiñskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wystosowa³o oficjalne pismo  sprzeciw wobec prób obra¿ania czci i godnoci
Ukraiñców. Spraw¹ zajê³a siê Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (która na³o¿y³a na radiostacjê 75 tys. z³ kary) oraz Prokuratura Okrêgowa WarszawaPraga.
Zarz¹d Eski Rock 25 czerwca 2012 r. zdj¹³ program z anteny. Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich przyzna³o Wojewódzkiemu i Figurskiemu wstydliwy tytu³ Hieny Roku 201231.
Z drugiej strony trzeba dodaæ, ¿e nie brakowa³o reakcji wspieraj¹cych autorów niefortunnego dialogu, np. wypowiedzi Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Jaros³awa Kuniara, Sary May, Zbigniewa Ho³dysa i in.32
28

Zamiast przymiotnika niegrzeczne mo¿na by zastosowaæ okrelenie grzeczne inaczej,
o którym pisze K. Ozga (2005: 475477), ucilaj¹c jednoczenie, ¿e chodzi tu o ten typ, w którym
intencja komunikacyjna programowo zak³ada bycie niegrzecznym (o podobnym rozró¿nieniu i zachowaniach celowo kontestuj¹cych grzecznoæ pisz¹ tak¿e H. i T. Zgó³kowie w swojej ksi¹¿ce
Jêzykowy savoir-vivre (2001: 78)).
29 O uwarunkowaniach, typach i cechach ¿artu o charakterze etnicznym, o ich intencjach
i funkcjach  zob. D. Brzozowska (2008: 24, 92, passim).
30 Zob. te¿ <http://www.etykaslowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:jeszcze-raz-o-kulturze-jzyka&catid=1:eksperci-o-etyce-sowa&Itemid=9>, dostêp:
11.09.2013.
31 Ta antynagroda przyznawana jest tym dziennikarzom, którzy wyró¿nili siê szczególn¹ nierzetelnoci¹ i lekcewa¿eniem zasad etyki dziennikarskiej.
32 O czym obszerniej piszê w (oddanym do druku) artykule pt. Impoliteness in the media and
its reception.
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Wróæmy na koniec do problemu zawartego w tytule, dotycz¹cego granic
dowcipu jako granic zachowania werbalnego. Stanowi on z pewnoci¹ jeden
z wielu dylematów wspó³czesnego dziennikarstwa. Wydaje siê, ¿e zagadnienie
zwi¹zane ze stosownoci¹ vis comica w reprezentowanym tu pospolitym typie
tkwi w obszarach kultury osobistej i tzw. granicach dobrego smaku. Dziennikarze, podejmuj¹c swoje dzia³ania, winni mieæ na uwadze nie tylko d¹¿enie do
podwy¿szania wskaników odbioru (tzw. ogl¹dalnoci i s³uchalnoci) swoich
programów, lecz tak¿e ich ewentualne skutki (dla siebie i innych). Bycie kontrowersyjnym, odwaga w pokazywaniu niestandardowych postaw i przekazywaniu
w³asnych pogl¹dów to jedna z dróg do s³awy. Czêsto nie mo¿na jej jednak
nazwaæ efektown¹ i/lub eleganck¹. Swoboda czynienia i wyra¿ania tego, co siê
podoba, bywa kojarzona z postmodernistyczn¹ wolnoci¹ (s³owa), ale winna
temu towarzyszyæ pewna refleksja. Nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ s³owa
Jana Paw³a II o tym, ¿e wolnoæ nie jest prawem tylko wobec siebie, ale musi
szanowaæ prawa innych.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e dysponujemy narzêdziami umo¿liwiaj¹cymi przeprowadzenie obiektywnej (bo naukowej) analizy i interpretacji tekstu.
Na tej podstawie ustalono, i¿ intencje autorów audycji Poranny WF by³y
zwi¹zane ze specyficznie pojmowanym ¿artem i przyjêt¹ konwencj¹ programu.
Badany uk³ad interakcyjny realizuje typ kontaktu werbalnego zaliczanego do
potocznej komunikacji non-bona-fide, z elementami gry werbalnej i tzw. niegrzecznoci rozrywkowej. Poniewa¿ miêdzy prowadz¹cymi dialog dominuje
wzajemna postawa pozytywna, mo¿emy mówiæ o strategii nieantagonistycznej.
Na typow¹ interakcjê nak³ada siê element komunikacji zaporedniczonej, a w zwi¹zku z ni¹ problemy rozbie¿noci intencji nadawcy (tj. prowadz¹cych audycjê)
i reakcji odbiorcy (tj. radios³uchaczy). Typ ¿artu reprezentowanego przez dziennikarzy nie spe³nia jednak kryteriów dowcipu ani na poziomie semantycznym,
ani pragmatycznym, jest ponadto odbierany i oceniany jako niegrzeczny i nieetyczny. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e naruszenie zasad i postulatów prawid³owego postêpowania wywo³uje sankcje spo³eczne. Jednostka mo¿e siê z nimi
nie liczyæ, ale wówczas poniesie konsekwencje swojej postawy: zostanie
omieszona lub obdarzona spo³eczn¹ niechêci¹ (Grabias 1994: 226). Tej wiadomoci, jak siê wydaje, zabrak³o autorom dialogu. W efekcie mamy do czynienia z tekstem chybionym informacyjnie, etycznie i estetycznie.
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Summary
The purpose of the text was to determine, inter alia, what tools does communication grammar
give in the process of interpreting a text. A dialogue between K. Wojewódzki and M. Figurski
from their show Poranny WF, aired on Radio Eska Rock on June 12, 2012 was analyzed.
The following research activities were carried out sequentially:
1. Defining the propositional content against the background of the language situation and its
pragmatic considerations.
2. Characterizing the interactive system and investigating of conversational strategies.
3. Recognizing the intention of the broadcasters of conversational sequence and confronting
with the theory of linguistic joke.
4. The relationship between the intention of the senders and the effects of their statement.
It was concluded that the dominant strategy of the examined verbal operations was the
axiological and emotive strategy. Intentions of the broadcasters were not read in accordance with
their assumptions. In the context of linguistic joke, the indicated dialogue proved to be a misguided behavior and the ways of reception gave rise to qualifying it (in the context of linguistic
etiquette and ethics) as rude and violating the principle of respect for the dignity of the partner of
language contact.
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Wiêkszoæ nazw terenowych u¿ywanych na Warmii i Mazurach przez ludnoæ autochtoniczn¹ uleg³a zapomnieniu. Tylko nieliczne zosta³y zapisane w dokumentach historycznych i zbiorach Gustawa Leydinga1. Nazwy zapisane przez
Leydinga s¹ szczególnie cenne, poniewa¿ zosta³y zebrane w okresie miêdzywojennym bezporednio od mieszkañców wsi. Mikrotoponimy te w wielu wypadkach by³y znane i u¿ywane tylko w niewielkich mikrowspólnotach rodzinnych
lub wiejskich2. Jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX w. G. Leyding, przygotowuj¹c do druku s³ownik nazw obiektów fizjograficznych, we wstêpie pisa³ istnieje jeszcze sporo nazw w terenie, które stanowi¹ najwymowniejszy dokument
polskoci tych ziem; trzeba je zebraæ i utrwaliæ, inaczej zejd¹ do grobu wraz ze
starszym pokoleniem (Leyding, s. 5).
Nazwy terenowe tak dawne, jak i wspó³czesne z tego terenu nigdy nie
zosta³y zebrane w ca³oci. Badania prowadzone w latach siedemdziesi¹tych
XX w. pozwoli³y utrwaliæ niektóre u¿ywane jeszcze wówczas mikrotoponimy
1 G. Leyding: S³ownik nazw miejscowych okrêgu mazurskiego. Cz. II: Nazwy fizjograficzne
(zlokalizowane). Poznañ 1959.
2 Termin wiejska wspólnota komunikatywna, zob. M. Kornaszewski: Nazwy zestawione
w dolno³u¿yckiej mikrotoponimii powiatu chociebuskiego. Poznañ 1983, s. 1828.
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po³udniowej Warmii i powiatu ostródzkiego. Jako praca doktorska powsta³a tak¿e monografia onomastyczna powiatu kêtrzyñskiego, rejestruj¹ca nazwy dawne
i nazwy nowe u¿ywane w koñcu XX w.3
Wspó³czesne nazwy terenowe z powiatu wêgorzewskiego oraz czêci powiatów dobromiejskiego, szczycieñskiego i gminy Ruciane-Nida zbierali na
prze³omie XX i XXI w. studenci polonistyki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie4 na potrzeby prac magisterskich i licencjackich, a wczeniej,
do 1999 r., Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie.
Celem artyku³u jest analiza mikrotoponimów nale¿¹cych do grupy nazw
motywowanych apelatywnymi okreleniami zwierz¹t. Analizuj¹c nazwy terenowe nale¿¹ce do tej grupy znaczeniowej, wychodzê z za³o¿enia, ¿e zwierzêta
zarówno dziko ¿yj¹ce w lasach, jak i w zagrodach wiejskich by³y wa¿ne dla
mieszkañców wsi. Staram siê ustaliæ, które ich okrelenia apelatywne sta³y siê
podstaw¹ motywacyjn¹ nazw terenowych, próbujê te¿ okreliæ ich genezê i pochodzenie oraz ukazaæ wzajemne zale¿noci miêdzy nazwami u¿ywanymi
w ró¿nych rodowiskach jêzykowych.
W pracy omawiam wszystkie terenowe nazwy w³asne 89 obiektów niezamieszkanych przez cz³owieka, tzn. nazwy pól, ³¹k, pastwisk, dolin, dróg, pojedynczych drzew, lasów i obszarów lenych, jak te¿ nazwy niewielkich torfowisk,
rowów i bagien. Omawiam nazwy wzniesieñ, wzgórz, górek i pagórków, które
mo¿na zaliczyæ do oronimów i wydzieliæ sporód nazw terenowych l¹dowych
jako odrêbn¹ kategoriê onimiczn¹. Pomijam nazwy miejscowoci i przysió³ków
zamieszkanych przez cz³owieka oraz hydronimy, tj. nazwy rzek i jezior, które
zapisano na mapach i wykazach urzêdowych, jak te¿ nazwy du¿ych bagien i torfowisk oraz osuszonych ³¹k, które dawniej mog³y byæ jeziorami. Analizowane
nazwy zosta³y wybrane ze s³ownika Gustawa Leydinga oraz z prac magisterskich i licencjackich studentów filologii polskiej. W artykule pomijam nazwy
z powiatu ostródzkiego, które szczegó³owo omówi³am w wydanej drukiem mikrotoponimii tego powiatu5, oraz nazwy z terenu po³udniowej Warmii omówione przez Annê Pospiszylow¹6.
Nazwy terenowe powiadczone na Warmii i Mazurach, które pod wzglêdem
etymologiczno-motywacyjnym mo¿na powi¹zaæ z apelatywnymi okreleniami
zwierz¹t, to przede wszystkim nazwy polskie i nazwy niemieckie, ale do grupy
tej nale¿¹ równie¿ dwie zachowane na tym terenie nazwy staropruskie. Wszystkie

3

Jest to niepublikowana praca doktorska Oliwii Piotrowicz: Toponimia powiatu kêtrzyñskiego.
UWM. Olsztyn 2004 (mps).
4 Ka¿dorazowo przytaczam skrót i stronê pracy. Informacje o autorze zamieszczam w rozwi¹zaniu skrótów.
5 M. Biolik: Mikrotoponimia by³ego powiatu ostródzkiego. Olsztyn 1994.
6 A. Pospiszyl: Toponimia po³udniowej Warmii. Nazwy terenowe. Olsztyn 1990.
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omawiane w artykule nazwy maj¹ charakter topograficzny7. Podajê je w s³owniku zamieszczonym na koñcu pracy.
Analizuj¹c nazwy terenowe motywowane nazwami zwierz¹t, zdajê sobie
sprawê, ¿e w niektórych wypadkach zwi¹zek miêdzy nazywanym obiektem a nazw¹ zwierzêcia móg³ byæ wtórny, utworzony na podstawie skojarzeñ metaforyczno-metonimicznych. Dotyczy to przyk³adowo takich nazw, jak Ma³pi Gaj,
obiekt wojskowy po³o¿ony w Wêgorzewie: 2011 pot. Ma³pi Gaj eksp. (Mgr
2011, s. 28), czy nazw, które mog³y byæ utworzone od nazwisk u¿ytkowników
lub w³acicieli zwi¹zanych etymologicznie z nazwami zwierz¹t np.: Góra Wolfów, pagórek na polu w Jesionowie, gm. Dobre Miasto: 1983 Góra Wolfów
ekspl. (Mgr 1985, s. 87), por. nazwisko Wolf noszone w Polsce przez 2488 osób,
w Olsztyñskiem 73 (SNW 10, s. 304305), niem. Wolf wilk czy Góra Borsuka
w powiecie wêgorzewskim (Mgr 2011, s. 24), por. nazwisko Borsuk, maj¹ce
w Polsce 1571 nosicieli, w tym 44 w Olsztyñskiem (SNW 1, s. 440) lub apelatywem borsuk inaczej jawiec zwierzê ss¹ce, drapie¿ne z rodziny kunowatych
(SJPDor. 1, s. 616). Najwiêcej na badanym terenie (35) wyst¹pi³o nazw obiektów zwi¹zanych z przymiotnikiem lisi (< lis). Przytaczam i omawiam wszystkie
nazwy tego typu, ale mam wiadomoæ, ¿e niektóre z nich mog¹ byæ zwi¹zane
z przymiotnikiem lysy ³ysy, czyli niezadrzewiony, poniewa¿ samog³oski i/y
uleg³y zrównaniu i stanowi¹ jeden dwiêk w polskich gwarach Warmii i Mazur
(Nitsch, s. 264).
Zebrane nazwy terenowe dzielê na trzy grupy, przyjmuj¹c okres ich powstania
i funkcjonowania w procesie komunikacji jako nadrzêdne kryterium podzia³u.
Wydzielam nazwy:
1) zaginione, wspó³czenie nieznane, u¿ywane w okresie miêdzywojennym
i zapisane przez G. Leydinga;
2) u¿ywane w okresie miêdzywojennym i powiadczone podczas eksploracji
terenowej pod koniec XX lub na pocz¹tku XXI w.;
3) nadane obiektom przez ludnoæ nap³ywow¹ po 1945 r., niemaj¹ce wczeniejszych powiadczeñ.
1. Nazwy obiektów terenowych u¿ywane przez ludnoæ polsk¹ na Warmii
i Mazurach przed 1945 r. maj¹ w wiêkszoci charakter historyczny. Do tej grupy
nale¿¹ dwie nazwy staropruskie.
Pierwsza z nich: Turza G³owa, pagórek 98 m na pd-zach. od wsi Kajmity
nad strumykiem Torpel¹ w powiecie braniewskim, zosta³a powiadczona ju¿ w
7 Klasyfikacja nazw terenowych, zob. H. Górnowicz: Nazwy terenowe i ich podzia³ wewnêtrzny. [W:] Geografia nazewnicza. Materia³y z VII konferencji Komisji Onomastyki S³owiañskiej przy
Miêdzynarodowym Komitecie Slawistów i II posiedzenia Komisji Onomastycznej Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, Mogilany 2325 IX 1980 r. Pod red. K. Rymuta. Wroc³awWarszawaKraków
Gdañsk£ód 1983.
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1280 r. w formie: Taurusgalwo (Leyding, s. 82), por. stpr. tauris tur (S³. Elbl.
649) i *galwâ g³owa tu raczej w znaczeniu góra. Nazwa zosta³a spolszczona
jako Turza G³owa.
Drug¹ nazwê staroprusk¹ Leyding zapisa³ w formie Lapkis, powiadczona
dopiero w latach 18751881, por. stpr. lape lis (S³. Elbl. 658). Nazwa ta zosta³a
przejêta przez Niemców w formie Lapke B(erg) 1928, a póniej zmieniona na
Bernstein Berg 1938. Obiekt nosi³ polsk¹ nazwê Lisia Góra, okrela³ wzgórze
260 m na wsch. od wsi Rogajny, pow. go³dapski (Leyding, s. 40).
Niektóre obiekty terenowe maj¹ powiadczone tylko nazwy polskie u¿ywane przed 1945 r. S¹ to takie nazwy, jak:
Kozi Skrzyp, pagórek w pobli¿u wsi Marlinowo: 1881 Kozi Skrzyp, 18751881
Kosyskrzybl (Leyding, s. 49);
Kozia Góra, pagórek w pobli¿u wsi Biesowo, 1928 pot. Kozia Góra (Leyding, s. 312);
£ysa Góra pagórek, ok. 1,5 km na pn-zach. od wsi Olecko Ma³e, 1921 Lysa
Góra, 1930 £ysa Góra pot. (Leyding, s. 59), por. przymiotniki ³ysy  lysy;
£ysa Góra, pagórek na pd-zach. od wsi Opaleniec, 1926 pot. £ysa Góra
(Leyding, s. 356).
U¿ywane przed 1945 r. nazwy polskie kilku obiektów zosta³y adaptowane
fonetycznie do jêzyka niemieckiego. Interesuj¹ce s¹ zw³aszcza niemieckie adaptacje nazw polskich zwi¹zanych z nazw¹ pospolit¹ lis, utworzone od przymiotników lisi, lisowy. Nazwa jednego obiektu Lisia Góra zosta³a przejêta przez
Niemców w formie Lissagora 1881 (Leyding, s. 45), a innego obiektu Lisia
Góra adaptowana fonetycznie w formie Liszagura 1928 (Leyding, s. 58). Nazwê
Lisowa Góra przejêto pocz¹tkowo jako Liszowo Berg 1928, a póniej zmieniono
na Fuchs Berg 1938 (Leyding, s. 365), por. niem. Fuchs lis i Berg góra.
W podobny sposób adaptowano nazwê Kozak, któr¹ przejêto do jêzyka niemieckiego fonetycznie, ale dodano koñcówkê -en: Kosacken i uzupe³niono cz³onem
Berg 1938 (Leyding, s. 28).
W latach trzydziestych XX w. nazwy polskie niemaj¹ce odpowiedników
niemieckich zastêpowano nazwami niemieckimi o tej samej motywacji, np.:
nazwê Kobyla Góra zmieniono na niem. Kobbelberg 1938, póniej utworzono
now¹ nazwê urzêdow¹ Rossgarten Berg 1940 (Leyding, s. 46).
Dwa obiekty o nazwie Kozia Góra nosi³y pocz¹tkowo nazwy niemieckie
Kosen Berg 1921 i Kossen Berg 1928, póniej oba obiekty uzyska³y nazwê
urzêdow¹ Ziegen Berg 1938, 1940 (Leyding, s. 48, 381). Nazwê niemieck¹
Ziegenberg (pisane ³¹cznie) w 1938 r. nadano te¿ Koziej Górce, która wczeniej
nosi³a nazwê niem. Kossenhügel (Leyding, s. 119).
Zdarza³o siê tak¿e, ¿e potoczne nazwy polskie i ich fonetyczne adaptacje
niemieckie zastêpowano niemieckimi nazwami urzêdowymi niezwi¹zanymi etymologicznie z wczeniejszymi nazwami obiektów, np. nazwê Je¿.
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Je¿ lub Jeza Góra (z mazurz¹c¹ wymow¹ ¿ jako z), niem. Jescha Gora 1928
zmieniono na Eschen Berg 1938, 1940 (Leyding, s. 365), por. Esche jesion,
a nazwê Klacza Góra, pot. Klaca Góra, niem. Klasce Gori 1925, zamieniono na
Kreis Berg 1938 (Leyding, s. 283), Kreis ko³o.
Nazwê wyspy Koñski Ostrów, niem. Konsky Insel 1927 zamieniono na Wacholder Insel 1938 (Leyding, s. 259), por. niem. Wacholder ja³owiec.
Nazwê Lisie Jamy, niem. Fuchs Berg, zmieniono na Rüsterberg 1939.
W 1947 r. obiekt uzyska³ nazwê polsk¹ Wi¹zowa Góra (Leyding, s. 109).
Po 1945 r. pod wp³ywem nazwy niemieckiej Kessel Berg 1928, 1939 (Leyding, s. 125) utworzono nazwê polsk¹ Kocio³ek 1946 dla obiektu nazywanego
przed 1945 r. Wilcza Góra.
Czêæ obiektów terenowych motywowanych nazwami zwierz¹t ma nazwy
polskie, które maj¹ dok³adne odpowiedniki niemieckie. Mo¿na je okreliæ mianem kalk zwrotnych8. W wypadku tych nazw nie mo¿na ustaliæ, które z nich
powsta³y wczeniej, bowiem s¹ to dok³adne t³umaczenia obu cz³onów nazw, np.:
Bycza Góra, pot. Biczi Góra  niem. Bullen Berg (2 obiekty);
Kocia Góra  niem. Katzenberg (1 obiekt);
Kocie Góry  niem. Katzen Berge (1 obiekt);
Kozia Góra  niem. Ziegen Berg (1 obiekt);
Krowi Most  niem. Kuh Brücke (1 obiekt);
Krowie Góry  niem. Kuh Berge (1 obiekt);
Lisia Góra  niem. Fuchs Berg (6 obiektów);
Lisowa Góra  niem. Fuchs Berg (1 obiekt);
Lisie Góry  niem. Fuchs Berge (2 obiekty);
Niedwiedzi K¹t  niem. Bärenwinkel (1 obiekt);
Niedwiedzia Góra  niem. Bären Berg (1 obiekt);
Wilcza Góra  niem. Wolfs Berg (3 obiekty);
Wo³owe Góry  niem. Ochsen Berge (1 obiekt);
Zajêcza Góra  niem. Hasen Berg (1 obiekt);
Zajêcza Góra  niem. Haske Berg (1 obiekt).
Wzajemne adaptacje polsko-niemieckie i niemiecko-polskie nie zawsze
maj¹ na Warmii i Mazurach swoje dok³adne odpowiedniki semantyczno-strukturalne. Wystêpuj¹ na tym terenie nazwy, w których przet³umaczono tylko jej
czêæ, por.:
Lisie Jamy  niem. Fuchsberg (1 obiekt), pisane rozdzielnie niem. Fuchs
Berg (1 obiekt);
Lisia Jama  niem. Fuchs Berg (1 obiekt);
8

Wydaje siê, ¿e w rodowisku polskim mieszkañcy u¿ywali nazw polskich, a komunikuj¹c siê
w jêzyku niemieckim, t³umaczyli proste etymologicznie nazwy polskie na jêzyk niemiecki. Obecnie
nie mo¿na stwierdziæ, które nazwy  polskie czy niemieckie powsta³y wczeniej, bo nie ma na to
¿adnych powiadczeñ.
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Lisaki, Lisiak, Lisica, Lisiczek  niem. Fuchs Berg (4 obiekty);
Lisianka  niem. Fuchsen Berg (1 obiekt).
Zdarza siê, ¿e obiekt terenowy ma nazwê niemieck¹, której odpowiadaj¹
ró¿ne formalnie nazwy polskie, przyk³adowo obiekt o nazwie niemieckiej:
Fuchs Berg by³ nazywany przez ludnoæ polsk¹: Lisia Góra lub Go³agóra (Leyding, s. 73), obiekt o nazwie niemieckiej Hirsch Berg nosi³ nazwy polskie:
Jelonka lub Jelenia Góra (Leyding, s. 278), o nazwie niemieckiej Schäfer Berg
nazywano po polsku Owcza Góra lub Owczarska Góra, a o nazwie Schaf Berg
po polsku nazywano Owcza Góra, Owca Góra lub te¿ Barania Góra9 (Leyding,
s. 289).
W zebranym materiale osobne miejsce zajmuj¹ nazwy polskie zwi¹zane
etymologicznie z nazwami zwierz¹t i nazwy niemieckie tych samych obiektów
o zupe³nie odmiennej motywacji, por.:
Kobyla Góra  niem. Antonien Berg, n. os. Antoni;
Kozia Stopka  niem. Zeckflus Berg, niem. Zecke kleszcz i Fluss struga;
£osiowa Góra  niem. Kuh Berg, niem. Kuh krowa;
£ysa Góra  niem. Fichten Berg, niem. Fichte wierk;
£yse Góry  niem. Anhalts Berge, niem. Anhaltspunkt punkt orientacyjny;
winiarka  niem. Reichertshöhe (Leyding, s. 346);
Wola Góra  niem. Klauen Berg, niem. Klaue szpon, pazur, ³apa;
Wo³owa Góra  niem. Wolle Berg, por. niem. Wolle we³na;
Wo³owa Góra  niem. Waller Berg, niem. Wall wa³.
W przypadku jednego obiektu nazwa polska ma odpowiednik niemiecki
niejasny etymologicznie: Owcza Góra, niem. Susche Berg10 1928, 1939, mo¿e
od pol. susza (Leyding, s. 310).
Wiêkszoæ zamieszczonych w tej grupie mikrotoponimów polskich i wszystkie toponimy niemieckie to nazwy komponowane z dwóch cz³onów, motywowane przymiotnikiem apalatywnym utworzonym od nazwy zwierzêcia i rzeczownikowym okreleniem obiektu, w liczbie pojedynczej, np.: Lisia Góra, Owcza
Góra, Ziegenberg itd. oraz mnogiej: Wo³owe Góry, Ochsen Berge, Krowie Góry,
Kocie Góry, itd. Nazwy dwucz³onowe, zw³aszcza zestawienia, s¹ charakterystyczn¹ w³aciwoci¹ mikrotoponimii tego terenu.
Zdecydowanie mniej jest nazw jednocz³onowych. Tylko dwie z nich zosta³y
utworzone w wyniku onimizacji wyrazów apelatywnych: Je¿ < je¿ i Lisica <
lisica, pozosta³e nazwy s¹ derywowane. W grupie nazw derywowanych mo¿na
wydzieliæ nazwy z sufiksami -ak Lisiak (: lis), -anka Lisianka (: lis), -arka
9

W tej ostatniej nazwie owcê uto¿samiono z baranem byæ mo¿e pod wp³ywem znanej w Polsce Baraniej Góry po³o¿onej w Beskidzie l¹skim.
10 Obiekt le¿y na terenie po³udniowej Warmii, ale w ksi¹¿ce A. Pospiszyl wystêpuje tylko
forma polska Owcza Góra, forma niemiecka zosta³a pominiêta, por. A. Pospiszyl: op. ci., s. 70.
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winiarka (: winia), -ad³o Myszad³o (: mysz), -iczek Lisiczek (: lis). Jedna
nazwa ma formê liczby mnogiej, jest derywowana sufiksem -ak Lisaki (: lis).
Tylko jedn¹ nazwê Jelonka (: jelonek) utworzono w wyniku derywacji paradygmatycznej, wykorzystuj¹c formant -a.
2. Nazwy u¿ywane w okresie miêdzywojennym i powiadczone podczas
eksploracji terenowej pod koniec XX lub na pocz¹tku XXI w. s¹ nieliczne.
Nazwy tylko piêciu obiektów terenowych zwi¹zane etymologicznie z nazwami
zwierz¹t zosta³y powiadczone podczas eksploracji terenowej prowadzonej
w ostatnim dwudziestoleciu poprzedniego wieku. Pierwsz¹ z nich jest Lisowa
Góra w powiecie wêgorzewskim, niem. Fuchs Berg (Leyding, s. 366). Nazwa
Lisowa Góra zosta³a powiadczona w 2011 r. (Mgr 2011, s. 28). Drug¹ nazw¹
jest Lisia Góra w powiecie lidzbarskim, powiadczona w 1984 r. (Mgr 1985,
s. 55). Pozosta³e nazwy to Krowi Most, niem. Kuh Brücke w powiecie lidzbarskim (Mgr 1985, s. 53), binduga11 o nazwie Bobrowa nad Jeziorem Nidzkim
w gminie Ruciane-Nida, niem. Bebrowa Ablage, Biebershöhe (Leyding, s. 270),
zapisana w 1986 r. (Mgr 1986, s. 3233) oraz Koñski Ostrów, wyspa na Jeziorze
Nidzkim, gm. Ruciane-Nida, piski: 1927 pot. Konsky Insel, Koñski Ostrów zapisana w 1986 r. jako Koñski Ostrów ekspl. (Mgr 1986, s. 42).
Przedstawione wy¿ej dwucz³onowe nazwy komponowane s¹ formalnie jednorodne, motywowane apelatywnym przymiotnikiem utworzonym od nazwy
zwierzêcia, z drugim cz³onem wskazuj¹cym na charakter obiektu: Lisia Góra,
Lisowa Góra, Koñski Ostrów, Krowi Most, niem. Fuchs Berg, Biebershöhe.
Tylko nazwa Bobrowa jest jednocz³onowa, motywowana przymiotnikiem utworzonym od nazwy pospolitej bóbr.
3. Trzeci¹ grupê tworz¹ nazwy nadane przez ludnoæ nap³ywow¹. Jak powszechnie wiadomo, po 1945 r. na terenach Warmii i Mazur osiedli³a siê ludnoæ ze wschodu i Polski centralnej. Ludnoæ nap³ywowa tworzy³a w³asne nazwy terenowe niezwi¹zane najczêciej z nazwami, których u¿ywano wczeniej.
Wród nowych nazw nadanych obiektom po 1945 r. znajduj¹ siê tak¿e nazwy,
które pod wzglêdem etymologiczno-motywacyjnym mo¿na powi¹zaæ z apelatywnymi okreleniami dzikich zwierz¹t, takich jak:
bobry: Bobrowo, ³¹ka, pole namiotowe nad jeziorem (Mgr 1986, s. 33),
Bobrowa Polana, miejsce w lesie, ¿erowisko bobrów (Mgr 1986, s. 33), Bobrowa Stru¿ka, rów, dop³yw jeziora Czarna Kuta (Mgr 2011, s. 20);
borsuki: Góra Borsuka, wzgórze w pobli¿u miejscowoci Kalskie Nowiny,
pow. wêgorzewski: 2011 Góra Borsuka ekspl. (Mgr 2011, s. 20);
11 Binduga to miejsce nad rzek¹ lub jeziorem, gdzie sk³adowane jest drewno przeznaczone na
sp³aw i gdzie zbijane s¹ tratwy.
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dziki: Ko³o Dzików, polana w lesie (Mgr 1986, s. 42), Las Dzikowy, las
w pow. szczycieñskim (Mgr 1984, s. 57);
jelenie: Jeleni Róg, polana na pd. od Rucianego-Nidy (Mgr 1986, s. 40),
Jeleni Róg, pó³wysep nad Jeziorem Nidzkim (Mgr 1986, s. 40);
lisy: Lisia Górka, las w pobli¿u Wólki Szczycieñskiej (Mgr 1984, s. 50),
Lisia Góra, góra w pobli¿u Wêgielsztyna, pow. wêgorzewski (Mgr 2011, s. 28);
rysie: Rysi Oddzia³, miejsce w lesie na wsch. od Karwicy (Mgr 1986, s. 50);
sarny: Sarny, czêæ lasu w pobli¿u Dobrego Miasta (Mgr 1985, s. 85);
wilki: Wilcza £¹ka w pow. piskim (Mgr 1986, s. 54), Wilcza £¹ka teren
w lesie na pn. od Karwicy (Mgr 1986, s. 54);
zaj¹ce: Zajêczy K¹tek, ³¹ka w pow. wêgorzewskim (Mgr 2011, s. 42), Zajêcze £¹ki, ³¹ki w pobli¿u wsi Gêba³ka (Mgr 2011, s. 42).
Znacznie mniej nazw mo¿na ³¹czyæ z nazwami zwierz¹t hodowlanych. Nale¿¹ tu nazwy motywowane apelatywnymi okreleniami zwierz¹t, takimi jak:
byk: Bycza Zagroda, ³¹ka w pow. piskim (Mgr 1986, s. 34);
koby³a: Kobylanka, ³¹ka na pd. od Wojnowa, gm. Ruciane-Nida (Mgr 1986,
s. 42);
koñ: Koñskie £¹ki, ³¹ki na pn-zach. od Karwicy, pow. piski (Mgr 1986,
s. 42), Koñska Pla¿a, pla¿a nad jeziorem Harsz w pow. wêgorzewskim (Mgr
2011, s. 27);
kot: Kocia Wyspa, wyspa na jeziorze wiêcajty (Mgr 2011, s. 26);
koza: Kozia Górka, wysepka na jeziorze Owin (Mgr 2011, s. 27).
W podanych wy¿ej nazwach wysp Kozia Górka, Kocia Wyspa zwi¹zek
z apelatywnymi okreleniami zwierz¹t mo¿e mieæ charakter metaforyczny.
Pod wzglêdem strukturalno-gramatycznym omawiane onimy to najczêciej
zestawienia dwucz³onowe, w których pierwszy cz³on jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy zwierzêcia, a drugi rzeczownikowym okreleniem obiektu
fizjograficznego: Bobrowa Stru¿ka, Bobrowa Polana, Bycza Zagroda, Jeleni
Róg (2 razy), Lisia Górka, Lisia Góra, Wilcza £¹ka (2 razy), Rysi Oddzia³,
Zajêczy K¹tek, Zajêcze £¹ki, Kozia Górka, Koñskie £¹ki, Koñska Pla¿a, Kocia
Wyspa. W trzech nazwach wyst¹pi³ szyk odwrócony z rzeczownikiem okrelanym na pierwszym miejscu i z cz³onem odró¿niaj¹cym na drugim miejscu: Góra
Borsuka, Las Dzikowy, £¹ka Kretowiskowa. Nazwa jednego obiektu ma formê
wyra¿enia przyimkowego: Ko³o Dzików.
Tylko trzy nazwy u¿ywane wspó³czenie to nazwy jednocz³onowe. Jedn¹
z nich utworzono w wyniku onimizacji przymiotnika bobrowa > Bobrowa,
a dwie pozosta³e w wyniku derywacji sufiksem -anka Kobylanka (: koby³a) i formantem -y Sarny (: sarna).

Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierz¹t

25

Wnioski
Wród mikrotoponimów z terenu Warmii i Mazur wystêpuj¹ nazwy, których
podstawê motywacyjn¹ mo¿na ³¹czyæ z apelatywnymi nazwami zwierz¹t. By³y
one tworzone i u¿ywane na przestrzeni wieków przez ¿yj¹c¹ na tym terenie
ludnoæ staroprusk¹, niemieck¹ i polsk¹. Na podstawie analizowanych 89 nazw
terenowych motywowanych nazwami zwierz¹t mo¿na wnioskowaæ, ¿e na tym
terenie ¿y³y zwierzêta lene, takie jak: bobry, borsuki, dziki, jelenie, je¿e, krety,
lisy, ³osie, myszy, niedwiedzie, rysie, sarny, tury, wilki, zaj¹ce oraz udomowione byki, koby³y, konie, koty, kozy, krowy, owce, winie, wo³y. W nazwach
staropruskich powiadczono wystêpowanie na tym terenie turów i lisów. Nazwy
niemieckie i polskie u¿ywane do 1945 r. wskazuj¹, ¿e na Warmii i Mazurach
by³y lisy, borsuki, wilki, niedwiedzie, jelenie, bobry, koty, kozy, wo³y i zaj¹ce
oraz krowy, konie, owce i winie. W mikrotoponimach u¿ywanych wspó³czenie
podstaw¹ motywacyjn¹ nazw by³y takie zwierzêta, jak: bóbr, borsuk, byk, dzik,
jeleñ, je¿, klacz, koby³a, koñ, kot, koza, krowa, lis, ³o, mysz.
W nazwach polskich utrwalone zosta³y przymiotniki apelatywne: barani,
bobrowy, borsuczy, byczy, dzikowy, je¿y, jeleni, klaczy, kobyli, koñski, koci, kozi,
kozacki, krowi, lisi, lisowy, ³osiowy, niedwiedzi, owczy, owczarski, rysi, turzy,
wilczy, wo³owy, zajêczy / zaj¹czy oraz rzeczowniki: polana, stru¿ka, góra, górka,
góry, zagroda, las, róg, ³¹ka, ostrów, pla¿a, wyspa, skrzyp, most, jama, jamy,
oddzia³, g³owa (w znaczeniu góra), ³¹ka, ³¹ki, k¹tek.
W nazwach niemieckich znajduj¹ potwierdzenie zwierzêta Bär niedwied, Biber / Bieber bóbr, Bulle byk, Fuchs lis, Hirsch jeleñ, Kobbel
koby³a, Dachs borsuk, Roß rumak, Katze kot, Ziege koza, Zecke
kleszcz, Kuh krowa, Schaf owca, Wolf wilk, Ochs wó³, Hase zaj¹c,
nazwy rolin: Esche jesion, Fichte wierk, Wacholder ja³owiec oraz wyrazy: Hügel wzgórze, Garten ogród, Berg góra, Kessel kotlina, Ablage binduga, Brücke most, Bernstein bursztyn, Kreis ko³o, Insel wyspa, Fluss
strumieñ, Fuß stopa, Anhalts oznaczenie, wskazanie, przystanek, Winkel
k¹t, Klaue ³apa, pazur, racica, Wall wa³, tama, grobla. Na uwagê zas³uguje
wyraz niemiecki Katzke kotek utworzony w wyniku derywacji sufiksem -ke od
Katze kot. Przy u¿yciu sufiksu -ke jako Lapke (Berg) Niemcy przyswoili nazwê
staroprusk¹, por. stpr. lapis lis.
W nazwach niemieckich utrwalono dwie nazwy osobowe: Antoni i Reicherts. W jednej nazwie zachowa³ siê wyraz ³aciñski Mons góra. Z nazw
staropruskich zachowa³y siê trzy wyrazy: lape lis, tauris tur, *galvà g³owa.
Wszystkie analizowane w artykule nazwy s¹ wiadectwem jêzyka i kultury
dawnych i wspó³czesnych mieszkañców tych ziem. Stanowi¹ powiadczenie
zwi¹zku cz³owieka z przyrod¹ i naturalnym rodowiskiem.
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Nazwy u³o¿ono w porz¹dku alfabetycznym, okrelono po³o¿enie obiektu
i jego powiadczenia ród³owe. Przy nazwach obcych, które mog¹ byæ niezrozumia³e pod wzglêdem etymologiczno-motywacyjnym, podano dodatkowe wyjanienia.
Bobrowa, miejsce sp³awu drzewa nad Jeziorem Nidzkim, ok. 2 km na pn.
od Karwicy, gm. Ruciane-Nida, piski: 1927 pot. Bobrowa, 1938 Bebrowa Ablage, Biebershöhe (Leyding, s. 270), 1996 pot. Bobrowa eksp. (Mgr 1986,
s. 3233). Od przymiotnika bobrowy (: bóbr). Nazwa niemiecka mo¿e w pierwszym cz³onie zawieraæ nazwê osobow¹ Bieber / Biber (SNW I, s. 292), ale te¿
por. niem. Biber bóbr.
Bobrowa, pole namiotowe, ok. 1,5 km na pd. od Krzy¿y, gm. Ruciane-Nida,
pow. piski: 1996 pot. Bobrowo ekspl. (Mgr 1986, s. 33).
Bobrowa Polana, miejsce w lesie, ¿erowisko bobrów, na wsch. od Karwicy,
gm. Ruciane-Nida, pow. piski: 1996 pot. Bobrowa Polana eksp. (Mgr 1986, s. 33).
Bobrowa Stru¿ka, strumyk dop³yw jeziora Czarna Kuta, pow. wêgorzewski: 2011 pot. Bobrowa Stru¿ka ekspl. (Mgr 2011, s. 20).
Borsucza Góra, góra 167 m w Czerwonym Borze, na pn. od dawnego
maj¹tku Szwa³k, przy granicy go³dapskiego, olecki: 1931 Borsuca Góra, Borsuk, Dachs Berg (Leyding, s. 53).
Góra Borsuka, wzgórze w pobli¿u miejscowoci Kalskie Nowiny, pow.
wêgorzewski: 2011 Góra Borsuka ekspl. (Mgr 2011, s. 24).
Bycza Góra, pagórek 119 m na zach. od £ukty, przy jez. Zerk, ostródzki:
1939 Bullen Berg, 1931 Bycza Góra, pot. Biczo Góra Leyding 231; por. niem.
Bulle byk, buhaj, stadnik, Berg góra.
Bycza Góra, pagórek 95 m na pn-wsch. od wsi S¹py, pas³êcki: 1939 Bullen
Berg, 1926 Bullen Berg, Bycza Góra (Leyding, s. 258).
Bycza Zagroda, ³¹ka ok. 0,5 km na pn. od Majdanu, gm. Ruciane-Nida,
pow. piski: 1996 pot. Bycza Zagroda ekspl. (Mgr 1986, s. 34).
Las Dzikowy, las na pn. od Ochódna, pow. szczycieñski: 1983 pot. Las
Dzikowy, ekspl. (Mgr 1984, s. 57).
Ko³o Dzików, polana na zach. od Wejsun, miejsce, gdzie wyk³adane jest
zim¹ po¿ywienie dla dzików, gm. Ruciane-Nida, pow. piski: 1996 pot. Ko³o
Dzików ekspl. (Mgr 1986, s. 42).
Jelonka, góra 178 m, ok. 1 km na pn. od wsi Dmusy, piski: 1939 Hirsch
Berg, 1925 Hirsch Berg, 1928 Jelonka, pot. Jelenia Góra (Leyding, s. 278),
niem. Hirsch jeleñ i Berg góra.
Jeleni Róg, pole namiotowe, polana na pd. od Rucianego-Nidy, gm. Ruciane-Nida, pow. piski: 1996 pot. Jeleni Róg ekspl. (Mgr 1986, s. 40).
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Jeleni Róg, pó³wysep na pd. od Rucianego-Nidy nad Jeziorem Nidzkim,
gm. Ruciane-Nida, pow. piski: 1996 pot. Jeleni Róg eksp. (Mgr 1986, s. 40).
Je¿, góra 194 m, w Boreckich Lasach na wsch. od osady lenej Czarcia
Góra, wêgorzewski: 1938 Eschen Berg, 1940 Eschen Berg, 1928 Jescha Gora,
Je¿, 1930 pot. Jeza Góra (Leyding, s. 365), niem. Esche jesion. Nazwa polska
Je¿a Góra zosta³a adaptowana fonetycznie przez Niemców w formie Jescha
Gora, potem cz³on góra przet³umaczono na Berg, a cz³on pierwszy skojarzono
fonetycznie z niem. Esche.
Klacza Góra, góra i wzgórze 175 m ok. 1,5 km na zach. od wsi Skarzyn,
piski: 1938 Kreis Berg, 1925 Klasce Gori, 1928 Klacza Góra, pot. Klaca Góra,
Klace Góry (Leyding, s. 283).
Kobyla Góra, góra na wsch. od wsi Wilkasy, go³dapskie: 1940 Rossgarten
Berg, 1921 Rossgarten Berg, 1938 Kobbelberg, 1947 Kobyla Góra pot. (Leyding, s. 46).
Kobyla Góra, pagórek na pd-wsch. od wsi Bo¿êcin, mor¹ski: 1939 Antonien Berg, 1926 Antonien Berg, 1947 pot. Kobyla Góra (Leyding, s. 133).
Kobylanka, ³¹ka na pd. od Wojnowa, gm. Ruciane-Nida, piski: 1996 pot.
Kobylanka ekspl. (Mgr 1986, s. 42).
Koñskie £¹ki, ³¹ki na pn-zach. od Karwicy, gm. Ruciane-Nida, piski: 1996
pot. Koñskie £¹ki ekspl. (Mgr 1986, s. 42);
Koñski Ostrów, wyspa na Jeziorze Nidzkim, gm. Ruciane-Nida, piski:
1927 pot. Konsky Insel, Koñski Ostrów, 1938 Wacholder Insel (Leyding, s. 295),
1996 pot. Koñski Ostrów ekspl. (Mgr 1986, s. 42). Nazwa niem. Wacholder
Insel, por. niem. Wacholder ja³owiec i niem. Insel wyspa.
Koñska Pla¿a, pla¿a ok. 2 km od wsi Harsz, pow. wêgorzewski: 2011 pot.
Koñska Plaza eksp. (Mgr 2011, s. 27).
Kocia Góra, pagórek ok. 1,5 km na pn-zach. od wsi Domorady, bartoszycki: 1938 Katzenberg, 18751881 Katzkeberg, Kocia Góra (Leyding, s. 67).
Kocie Góry, wzgórze 143 m, przy jez. Dejguny, na pn-wsch. od wsi Ster³awki Wielkie: 1928 Katzen Berge, pot. Kocie Góry (Leyding, s. 88).
Kocia Wyspa, wyspa na jeziorze wiêcajty, pow. wêgorzewski: 2011 Kocia
Wyspa (Mgr 2011, s. 26).
Kozia Górka, wysepka na jeziorze Owin, pow. wêgorzewski: 2011 Kozia
Górka ekspl. (Mgr 2011, s. 27).
Kozia Góra, góra na pn. od wsi Dziêgiele, go³dapski: 1940 Ziegen Berg,
1921 Kosen Berg, 1930 Kozia Góra pot. (Leyding, s. 48).
Kozi Skrzyp, pagórek w pobli¿u wsi Marlinowo, go³dapski: 1881 Kozi
Skrzyp, 18751881 Kosyskrzybl (Leyding, s. 49).
Kozia Górka, wzniesienie na wysepce we wschodniej czêci jez. Owin,
kêtrzyñski: 1938 Ziegenberg, Kossenhügel, 1947 pot. Kozia Górka (Leyding,
s. 119).
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Kozia Góra, góra ok. 0,5 km na pd-zach. od Rzecka, reszelski: 1939 Ziegen
Berg, 1928 Ziegen Berg, 1926 pot. Kozia Góra (Leyding, s. 312).
Kozia Góra, pagórek w pobli¿u wsi Biesowo, w stronê jez. Tejstymy, reszelski: 1928 pot. Kozia Góra (Leyding, s. 312).
Kozia Góra, góra 144 m, ok. 1,5 km na pd-wsch. od wsi ¯abin, wêgorzewski: 1938 Ziegen Berg, 1928 Kossen Berg, 1947 Kozia G(óra) (Leyding, s. 381).
Kozia Stopka, góra 194 m, na pn-wsch. od wsi Fr¹czki, reszelski: 1939
Zeckfluss Berg, 1928 Zeckfluss Berg, pot. Kozia Stopka (Leyding, s. 311). W nazwie niemieckiej wystêpuje cz³on Fluss struga, strumieñ za niem. Fuß stopa,
byæ mo¿e jest to pomy³ka w zapisie.
Krowie Góry, wzniesienie 107 m, na pd-zach. od Lidzbarka Warmiñskiego:
Kuh Berge, 1946 pot. Krowie Góry (Leyding, s. 126).
Krowi Most, most w Wichrowskich Lasach, nad strumykiem bez nazwy,
lewym dop³ywem strumyka Kirsny: 1928, 1939 Kuh Brücke, 1946 Krowi Most
(Leyding, s. 126), 1983 por. Krowi Most ekspl. (Mgr 1985, s. 53).
Lisaki, wzniesienie na zach. od wsi Blanki, lidzbarski: 1880 Fuchs Berg,
Lisaki (Leyding, s. 122).
Lisia Góra, góra ok. 1,5 km od wsi Wêgielsztyn, wêgorzewski: 2011 Lisia
Góra ekspl. (Mgr 2011, s. 28).
Lisia Góra, góra 117 m na zach. od osady Smolajny, lidzbarski: 1939 Fuchs
Berg, 1928 Fuchs Berg, 1946 pot. Lisia Góra (Leyding, s. 122); 1984 pot. Lisia
Góra (Mgr 1985, s. 55).
Lisia Góra, góra 132 m, na pd. od Pieniê¿na, braniewski: 1939 Fuchs Berg,
1926 Fuchs Berg, 1947 pot. Lisia Góra (Leyding, s. 73).
Lisia Góra, góra 141 m, na pd. od wsi Wronki, olecki: 1928 Liszagura,
1931 Lisia Góra pot. (Leyding, s. 58).
Lisia Góra, góra 178 m, na pn. od wsi widry, piski: 1939 Fuchs Berg,
1925 Fuchs Berg, 1928 pot. Lisia Góra (Leyding, s. 274).
Lisia Góra, góra 237 m, na pd. od wsi Przerol, w obrêbie wsi £oje, go³dapski: 18751881 Lissagora Berg, 1881 Lisia Góra (Leyding, s. 45).
Lisia Góra, góra 260 m na wsch. od wsi Rogajny, go³dapski: 1938 Bernstein Berg, 1928 Lapke B., 18751881 Lapkis (Leyding, s. 40). Nazwa pierwotnie
staropruska, por. lape lis, lit. lãpë lis, ³ot. lapsa lis (SEJL 1, s. 337). W zapisie z 18751881 widoczna koñcówka staropruska mianownika rodzaju mêskiego -is. Nazwa przejêta do jêzyka niemieckiego z sufiksem -ke jako Lapke
(Berg), potem utworzono now¹ nazwê od niem. Bernstein bursztyn i Berg
góra, wzgórze.
Lisia Góra, góra 94 m, na pn. od wsi ¯elazna Góra, braniewski: 1927
Fuchs Berg, Go³agóra, 1947 Lisia Góra pot. (Leyding, s. 73).
Lisia Góra, pagórek 116 m, na zach. od wsi Ko³odzieje, suski: 1939 Fuchs
Berg, 1927 Fuchs Berg, 1932 pot. Lisia Góra (Leyding, s. 316).
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Lisia Góra, pagórek 138 m w lesie Wiêduga, ok. 0,5 km na wsch. od osady
lenej Je³guñ, olsztyñskie: 1939 Fuchs Berg, 1924 pot. Lisia Góra (Leyding,
s. 204).
Lisia Góra, pagórek 69 m, na wsch. od osady Garbno, kêtrzyñski: 1939
Fuchs Berg, 1928 Fuchs Berg, 1947 pot. Lisia Góra (Leyding, s. 109).
Lisia Górka, las ok. 3 km na pd-zach. od wsi Wólka Szczycieñska, pow.
szczycieñski, pot. Lisia Górka (Mgr 1984, s. 50).
Lisia Górka, pagórek ok. 1,2 km na wsch. od wsi Be³cz¹ca, piski: 1938
Fuchs Berg, 1928 pot. Lisia Górka (Leyding, s. 274).
Lisia Jama, pagórek 5 m, miêdzy wsi¹ Stara Pas³êka i osad¹ Rusy, braniewski: 1938 Fuchs Berg, 1947 Lisia Jama pot. (Leyding, s. 73).
Lisiak, góra 116 m na pn-zach. od osady Lubny Wielkie, suski: 1939 Fuchs
Berg, 1928 Fuchs Berg, pot. Lisiak (Leyding, s. 316).
Lisianka, góra 107 m, na pn-zach. od wsi Bartê¿ek, mor¹ski: 1939 Fuchsen
Berg, 1926 Fuchsen Berg, 1947 pot. Lisianka (Leyding, s. 137).
Lisica, góra 94 m, na pd-wsch. od wsi P³oskinia, braniewski: 1927 Fuchs
Berg, Lisica (Leyding, s. 73).
Lisiczek, pagórek 8 m, miêdzy wsi¹ Klejnówk¹ a Zalewem Wilanym, braniewski: 1927 Fuchs Berg, Lisiczek pot. (Leyding, s. 73).
Lisie Góry, wzgórze 185 m na wsch. od wsi Litwinek, nidzickie: 1939
Fuchs Berge, 1922 Fuchs Berge, 1930 mua. Lisie Góry (Leyding, s. 185).
Lisie Góry, wzgórze 91 m na pd-wsch. od osady Kiersity, pas³êcki: 1939
Fuchs Berge, 1926 Fuchs Berge, Lisie Góry (Leyding, s. 259).
Lisie Jamy, góra 111 m, na pn-wsch. od osady Wandejny, kêtrzyñski: 1939
Fuchs Berg, Rasterberg, Lisie Jamy, 1947 pot. Wi¹zowa Góra (Leyding, s. 109).
Lisie Jamy, pagórek 152 m ok. 0,5 km na pd. od wsi Czarne, piski: 1938
Fuchs Berg, 1928 pot. Lisie Jamy (Leyding, s. 274).
Lisie Jamy, pagórek 169 m na wsch. od wsi Sadowo, szczycieñski: 1924
Fuchsberg, pot. Lisie Jamy (Leyding, s. 334).
Lisowa Góra, góra 150 m ok. 1,5 km na pd. od wsi Wêgielsztyn, wêgorzewski: 1940 Fuchs Berg, 1928 Fuchs Berg, 1930 pot. Lisowa Góra (Leyding,
s. 366), 2011 pot. Lisowa Góra ekspl. (Mgr 2011, s. 28).
Lisowa Góra, góra 201 m, w Boreckich Lasach na zach. od jez. Wolisko,
wêgorzewski: 1938 Fuchs Berg, 1940 Fuchs Berg, 1928 Liszowo Berg, 1930 pot.
Lisowa Góra (Leyding, s. 365).
£ysa Góra, pagórek na pd-zach. od wsi Opaleniec, blisko rzeki Orzyc,
szczycieñski: 1926 pot. £ysa Góra (Leyding, s. 356).
£ysa Góra, pagórek, ok. 1,5 km na pn-zach. od wsi Olecko Ma³e, przy
Jeziorze Ma³ooleckim, olecki: 1921 Lysa Góra, 1930 £ysa Góra pot. (Leyding,
s. 59).
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£ysa Góra, wzgórze na wsch. od wsi Brzenica, kêtrzyñski: 1928 Fichten
Berg, £ysa Góra (Leyding, s. 108).
£yse Góry, wzgórze 191 m, na zach. od jez. Sasek Wielki, szczycieñski:
1939 Anhalts Berge, 1922 Anhalts Berge, 1924 pot. £yse Góry (Leyding, s. 330).
£osiowa Góra, góra 147 m, na pn. od wsi Polkajmy, przy jez. Desty, reszelski: 1939 Kuh Berg, 1928 Kuh Berg, 1946 pot. £osiowa Góra (Leyding, s. 306).
Niedwiedzia Góra, góra 130 m na pn. od wsi Niedba³ki, braniewski: 1939
Bären Berg, 1928 Bären Berg, 1947 Niedwiedzia Góra pot. (Leyding, s. 70).
Niedwiedzi K¹t, okolica na pd-wsch. od wsi Perkujki, bartoszycki: 1938
Bärenwinkel, Niedwiedzi K¹t (Leyding, s. 66).
Owcza Góra, góra 121 m, na wsch. od wsi Piele, braniewski: 1927 Schäfer
Berg, Owcza Góra, 1947 pot. Owczarska Góra (Leyding, s. 79).
Owcza Góra, góra 181 m ok. 1,5 km na pd-zach. od osady Kaliszki, piski:
1939 Schaf Berg, 1925 Schaf Berg, 1928 Owcza Góra, pot. Owca G(óra), Barania Góra (Leyding, s. 289).
Owcza Góra, góra 1999 na wsch. od wsi Studzianki, reszelski: 1939 Susche
Berg, 1928 Susche Berg, pot. Owcza Góra (Leyding, s. 310). Nazwa Susche
Berg w pierwszym cz³onie jest niejasna, mo¿e byæ adaptacj¹ polskiego wyrazu
susza, który w nazwie polskiej siê nie zachowa³.
Rysi Oddzia³, miejsce w lesie 4 km na wsch. od Karwicy, gdzie zastrzelono
dwa rysie, gm. Ruciane-Nida, pow. piski: 1996 pot. Rysi Oddzia³ ekspl. (Mgr
1986, s. 50).
Sarny, czêæ lasu w pobli¿u Dobrego Miasta, 1983 pot. Sarny ekspl. (Mgr
1985, s. 85).
winiarka, góra 184 m w Pasymskim Lesie, w pobli¿u pó³nocnego brzegu
jez. Kalwa, szczycieñski: 1924 Reichertshöhe, pot. winiarka (Leyding, s. 346).
Nazwa niem. Reichertshöhe mo¿e w pierwszym cz³onie zawieraæ nazwê osobow¹ Reichert, w Niemczech 152 osoby (http://www.verwandt.de/karten/absolut/
reicherts.html).
Turza G³owa, góra 98 m, na pd-zach. od wsi Kajmity, nad strumykiem
Torpel¹, braniewski: 1280 Taurusgalwo, Turza G³owa (Leyding, s. 82), stpr.
tauris tur, gallû, lit. galvà g³owa (SEJL 1, s. 154), por. lit. tau~ras tur, Bos
primigenius (SEJL 1, s. 662).
Wilcza Góra, góra w Puszczy Rominckiej, na pn. od wsi B³êdziszki: 1940
Wolfs Berg, 1928 Wolfs Berg, ok. 1930 Wilcza Góra (Leyding, s. 48).
Wilcza Góra, góra 157 m, ok. 1 km na pn. od wsi Martiany, gi¿ycki: 1928
Wolfs Berg, Wilcza Góra, pot. Jilca Góra (Leyding, s. 98).
Wilcza Góra, góra 131 m, na zach. od wsi Gudniki, przy granicy dawnego
pow. reszelskiego, kêtrzyñski: 1928 Wolfs Berg, 1946 pot. Wilcza Góra (Leyding, s. 109).
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Wilcza Góra, góra 139, przy wsi Klejdyty, lidzbarski: 1939 Kessel Berg,
1928 Kessel Berg, Wilcza Góra, 1946 pot. Kocio³ek (Leyding, s. 125).
Wilcza £¹ka, teren w lesie, gdzie zbieraj¹ siê wilki na pn. od Karwicy gm.
Ruciane-Nida, piski: 1996 pot. Wilcza £¹ka ekspl. (Mgr 1986, s. 54).
Wilcza £¹ka, ³¹ka przy strumieniu Turol na pn.-zach. od Karwicy gm.
Ruciane-Nida, piski: 1996 pot. Wilcza £¹ka ekspl. (Mgr 1986, s. 54)
Wo³owe Góry, wzgórze 208 m, w Napiwodzkich Lasach, na wsch. od wsi
Napiwoda, nidzickie: 1939 Ochsen Berge, 1922 Ochsen Berge, 1930 pot. Wo³owe Góry (Leyding, s. 192), niem. Ochs wó³.
Wola Góra, pagórek 72 m, na wsch. od wsi Janiki, pas³êckie: 1939 Klauen
Berg, 1926 Klauen Berg, Wola Góra (Leyding, s. 262).
Wo³owa Góra, góra 155 m, ok. 1 km na zach. od Bisztynka: 1939 Wolle
Berg, 1928 Woll Berg, 1948 pot. Wo³owa Góra (Leyding, s. 311).
Wo³owa Góra, pagórek 101 m, na pd. od osady P³awty Wielkie, suski: 1932
Waller Berg, pot. Wo³owa Góra (Leyding, s. 328).
Zajêcza Góra, góra 196 m, na pn. od wsi Kandyty, i³awecki: 1928 Hasen
Berg, Zajêcza Góra, 1947 pot. Zaj¹cza Góra (Leyding, s. 102), niem. Hase
zaj¹c.
Zajêcza Góra, pagórek 109 m, na zach. od wsi Runowo, lidzbarski: 1939
Haske Berg, 1928 Haske Berg, Zajêcza Góra, 1946 pot. Zaj¹cza Góra (Leyding,
s. 123), por. niem. Hase zaj¹cz sufiksem -ke.
Zajêcze £¹ki, zabagnione £¹ki w pobli¿u miejscowoci Gêba³ka, wêgorzewski: 2011 Zajêcze £¹ki ekspl. (Mgr 2011, s. 42).
Zajêczy K¹tek, ³¹ka we wsi Radzieje, wêgorzewski: 2011 pot. Zajêczy
K¹tek ekspl. (Mgr 2011, s. 42).
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Summary
Ninety four local names from Warmia and Mazury are described in this article. All of them
were created with use of animal names. They were created throughout the ages by Old Prussians,
Germans and Poles who lived in the region. The names have been divided into three groups. The
first one contains lost names, used during the interwar period. The second group contains names
used during the interwar period and accounted for during terrain exploration in the end of the 20th
century and in the beginning of the 21st century. The third group contains names used by the
people who migrated to the region after the year 1945, not accounted for before that time. On the
basis of the used names it can be said that the region was inhabited by forest animals such as:
beavers, badgers, wild boars, deer, hedgehogs, moles, foxes, moose, mice, bears, lynxes, aurochs,
wolves, hares and domesticated animals such as: bulls, mares, horses, cats, goats, cows, sheep,
pigs and oxen.
The Old Prussian names account for aurochs and foxes. German and Polish names used after
the year 1945 account for: foxes, badgers, wolves, bears, deer, beaver, cats, goats, oxen, hares and
cows, horses, sheep and pigs. Microtoponyms used nowadays contain animal motives such as:
beaver, badger, bull, wild boar, deer, hedgehog, mare, horse, cat, goat, cow, fox, moose, mouse.
All analyzed names are the testimony of the past language and culture of the inhabitants
of the region. They are the evidence of the bond formed by the man and environment.
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Hastu Problem, oder was?:
Zum Verhältnis von Sprache und Gewalt
in den Kino- und Filmproduktionen Knallhart (2006)
und Wut (2005)
You have a problem, so what: on the relationship between violence
and language in film productions Knallhart (2006) and Wut (2005)
The article addresses the issue of verbal and non-verbal violence (with a particular
emphasis on the former type) among the Turkish-German youth. The author draws
attention to the social basis of language aggression, and also to deliberate simplification
(read as impoverishment) of the standard German language, which young male
descendants of older gastarbeiters resort to.
Stichwörter: gewaltvolle Sprache, Gewalt, Erniedrigung, Diffamierung, Abgrenzung, Ausgrenzung, Parallelgesellschaften, gestörte Identität
Key words: language of violence, violence, humilation, defamation, separation, exclusion,
communities existing parallel, disturbed identity

1. Einleitende Bemerkungen
Ziel der vorliegenden Arbeit, die unter dem Motto Ausländer gegen
Inländer. Bloß nicht werden wie die Deutschen steht, ist es, verbale und
körperliche Praktiken bei manchen Bewohnern von migrantisch geprägten
Lebenswelten (insbesondere türkischer Abstammung) aufzuzeigen und diese als
Ursache für das Scheitern des Dialogs zwischen Migrierten und NichtMigrierten in der Bundesrepublik darzustellen. Als Untersuchungsvorlage
dienen die Kino- und Fernsehproduktionen Knallhart1 (Kinofilm 2006) und
1

Knallhart (Premiere am 12.02.2006 [Berlinale, Deutschland], DVD: 06.10.2006). Regie:
Detlev Buck, Drehbuch: Zoran Drvenkar, Gregor Tressnow, Darsteller: David Kross (Michael
Polischka), Jenny Elvers-Elbertzhagen (Miriam Polischka), Erhan Emre (Hamal), Oktay Özdemir
(Erol), Kida Khodr Ramadan (Barut), Arnel Taci (Crille), Kai Michael Müller (Matze), Hans Löw
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Wut2 (WDR 2005), die abweichende Sprach- und Verhaltensmuster junger
türkischstämmiger Männer vor Augen führen (enttabuisieren) und damit
genügend Beweise für die schieflaufende Integration in Deutschland (die Dialogverweigerung, die teilweise aus mangelnden Sprachkenntnissen der Akteure
hervorgeht, als Ursache für das Scheitern des gemeinsamen Dialogs) liefern.
Obwohl im Thema des vorliegenden Beitrags das Verhältnis von Sprache und
Gewalt angekündigt ist, gilt meine Aufmerksamkeit nicht den beiden Polen
gleichermaßen, sondern sie wird gezielt auf die Sprache gelenkt. Hierbei ist zu
erwähnen und hervorzuheben, dass Sprache in dem von mir gewählten und
analysierten Filmstoff jeweils ihrer Funktion als Mittel zur Kommunikation und
Verständigung entraubt ist und sogar zu ihrem Gegenteil mutiert: Sie wird zur
Gewalt- und Machtausübung (Verunglimpfung, Ausgrenzung, Distanzherstellung,
Eigengruppenbevorzugung und Fremdgruppenbenachteiligung) genutzt und
entpuppt sich demnach als ein Kommunikationshemmnis. Dass Sprache zur
Komplizin physischer Gewalt und dadurch selbst zur Gewalthandlung (Krämer/
Koch 2010: 9) werden kann, ist zwar keine neue Gegebenheit3, gewinnt aber an
Brisanz im Kontext der in letzter Zeit emotional aufgeladenen, medial vermittelten Integrationsdebatte, zugespitzt formuliert: im Kontext der Konflikte
zwischen Dönerbude und Villenviertel (Troesser 2007: 3).
Gestützt auf die Annahme, dass Sprache und Gewalt grundsätzlich anderen
Ordnungen angehören, von denen die erste zur Vermittlung geistiger und kultureller Inhalte und Formen prädestiniert ist und die zweite naturverhaftete, körperliche
Praxis verbildlicht, merkt der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für
Philosophie der Universität Hildesheim, Dr. Alfred Hirsch Folgendes an:

(Gerber), Jan Henrik Stahlberg (Dr. Klaus Peters), Lisa (Amy Mußul). Die in der vorliegenden
Arbeit veranschaulichten Zitate wurden der DVD-Platte, EAN: 0828768901496 [dazu habe ich
mich an den deutschen Untertiteln orientiert] entnommen und sind jeweils mit dem Verweis auf die
zeitliche Verortung im Film versehen.
2 Wut (Premiere am 29.09.2006 im Spätabendprogramm der WDR, DVD: 08.10.2013). Regie:
Aladag Züli, Drehbuch: Max Eipp, Darsteller: Oktay Özdemir (Can), August Zirner (Simon Laub),
Corinna Harfouch (Christa Laub), Robert Höller (Felix Laub), Ralph Herforth (Michael), Demir
Gökgöl (Cans Vater), Melika Foroutan (Dominique). Die in der vorliegenden Arbeit veranschaulichten Zitate wurden dem Drehbuch zum Film (Autor: Max Eipp, s. Bibliografie) entnommen.
3 Darauf verweisen Explizitformen verbaler Gewalt wie z.B. sich ein Wortgefecht liefern,
scharfe Worte können jemanden verletzten/treffen, die Waffen sprechen lassen, sprachlich
aufrüsten (Schlobinski 2007: 2, hervor. im Original) oder treffsichere Bemerkungen des Typus:
Denn Sprache [ ] kann nicht nur zur Gewalt aufrufen, sondern sie kann selbst eine Form von
Gewaltausübung sein. [ ] Worte verletzen und sie kränken, und sie sind immer noch die am
weitest verbreitete und die am häufigsten eingesetzte Waffe. (Krämer 2005: 4); Worte überrollen
und überfluten das Gegenüber oder erscheinen als todbringende Strahlung und Gift (Lüdtke
2007: 24); Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie
scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. (Klemperer
1995: 27).

Hastu Problem, oder was?: Zum Verhältnis von Sprache und Gewalt...

35

Sprache wird in solchem Rahmen zum Emblem der Kultur  sie ist Kultur  und
Gewalt erweist sich im selben Zuge als Emblem der Kulturlosigkeit, d.h. entweder
als Element primitiver, fremder und nur halber Kultur im Sinne einer Barbarei
oder einer naturbelassenen Roh- und Wildheit. Was Sprache von Gewalt unterscheidet und trennt, ist gewissermaßen das principium principi der Differenz von Natur
und Kultur, Zivilisation und Barbarei, sittsames Miteinander und roher Kampf.
(Hirsch 2001: 11)

Vor diesem Hintergrund können diejenigen, die eine bewusst vollzogene
Verletzung und Kränkung der Anderen durch Worte zum Ziel haben und somit
zu einer gewaltvollen Sprechweise, und mitunter auch sprachlosen Gewalt
tendieren, als Normüberschreiter und Barbaren im Sprachverkehr wahrgenommen
werden. Bemerkenswert ist im Zusammenhang damit, dass der Gebrauch
tabuisierter, obszöner und gewaltreicher Sprache meist aus der strukturellen
Gewalt von Machtverhältnissen, gepaart mit ungerechter Chancenverteilung in
der Perspektive der Benachteiligten und Opfer resultiert4 und von den Betroffenen zur Sichtbarmachung und Kompensierung zutiefst empfundenen sozialen
Ungleichgewichts in Gang gesetzt wird. Daher tendieren diejenigen meist zu
auffälligen, gewaltbehafteten Praktiken (darunter auch verbalen), die sich selbst
am Rand, sprich im gesellschaftlichen Aus positionieren, aus der Partizipation
am sozio-ökonomischen Leben der Majoritätsgesellschaft ausgeschlossen sehen.
So betrachtet, verwundert es kaum, dass die Neigung zu unflätigen, und z.T. in
abfälliger Fäkalsprache ausgedrückten Mitteilungen, die auf die Verletzung und
Entehrung des Anderen abzielen und in Provokationen aller Art (Frotzeln,
Necken, Sticheln, Rempeln) manifest werden, in deutschsprachigen Kontexten
vor allem Migrantenjugendlichen (insbesondere türkischer Herkunft5) unterstellt
wird, die sich oft zweierlei widersprüchlichen Sozialisationen ausgesetzt sehen,
im Spannungsfeld zwischen strengen türkischen Traditionen und einer modernen, eher kalten Außenwelt gefangen sind und so ihr Bedürfnis nach Halt und
Anerkennung auszuleben versuchen:

4 Vgl. dazu (Uslucan 2008: 154): Denn Gewalt und Aggression Jugendlicher ist zu verstehen
als ein dynamisches Zusammenspiel von Risiken und den ihnen entgegenstehenden Ressourcen.
S. auch Petermann/Scheithauer/Niebank 2004, Olumi 2010.
5 Vgl. dazu (Kotthoff 2010: 8788): In unserer Kultur sind solche ritualisierten Angriffsspiele
unter türkischen jungen Männern aufgefallen. [ ] Meist startet dabei ein Mann vor Publikum
einen stark rhythmisierten obszönen Angriff auf einen anderen (oder seinen Clan), den dieser in der
gleichen Form mit Übertreffen der Obszönität zu kontern hat. Es geht so lange hin und her, bis
einem nichts mehr einfällt. Derjenige hat dann verloren. [ ] Vor allem [türkische] junge Männer
betreiben solche Spiele an den Grenzlinien des Akzeptierbaren, verschieben diese weit in potenzielle Verletzungsbereiche hinein. Das Ideal der Jugendlichen ist Coolness, schnelles Kontern, EinsDraufsetzen, die Lacher auf seiner Seite haben.
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Auf der einen Seite steht die Familie für die Tradition, für die Verankerung in
einem Land, das ursprünglich die Heimat der Eltern bzw. Großeltern war, aus Sicht
der Jugendlichen aber nur noch durch regelmäßige Urlaubsaufenthalte und
Erzählungen erlebt und verstanden wird. Auf der anderen Seite steht das individuell
Erlebte und alltäglich Gelebte der Jugendlichen, die Sozialisation durch Schule,
Freunde, Vereine, kurz  die Sozialisation durch das soziale Umfeld außerhalb der
Familie.[ ] Es wird vorausgesetzt, dass die Betroffenen an keiner Kultur in ausreichendem Maße partizipieren können und dadurch eine Benachteiligung gegenüber
anderen Jugendlichen zu vermerken sei. Ein positiver und geglückter Selbstentwurf
ist mit dieser Vorstellung nur schwer zu vereinbaren. (Aicher-Jakob 2010: 1415)

Im Anschluss an die Einsicht Hirschs, dass das Gewalthafte im Bereich der
Kulturlosigkeit, Unkultur und Unredlichkeit zu situieren ist, werden diejenigen,
die massiv in Sprache und mittels Sprache Gewalt vollziehen und ausüben,
automatisch zu Unkultur-Verkündigern, die meist sozial benachteiligte Randgruppen verstärken und deren Willkür ausgeliefert sind. Im engen Zusammenhang damit wird im allgemeinen Sprachgebrauch der Politik der Terminus
von Parallelgesellschaften verwendet, um unerwünschte Prozesse der
sprachlichen und kulturellen Selbstabschottung ethnischer, aktuell islamischer,
Gemeinschaften zu beschreiben und die Minderheiten für ihr desintegratives
Verhalten verantwortlich zu machen (Radtke 2007: 201). Hierbei gibt es in der
Tat genügend Belege dafür Deutschtürken als Mitglieder der Parallelgesellschaften ansehen zu können. Dies mag sich beispielsweise in dem folgenden
Medley von Zitaten niederschlagen:
1. In Parallelgesellschaften (Gesellschaft[en], die sich als Konkurrenz und in Abgrenzung zu unserer Mehrheitsgesellschaft gebildet ha[ben] und das erklärte Ziel
verfolg[en], Strukturen der Mehrheitsgesellschaft, die nicht mit der eigenen Kultur
vereinbar sind, zu verändern. [Ateº 2007: 17]) gelten eigene Regeln, nämlich die
des Islams und die archaischer Stammeskulturen. Dort herrschten patriarchale
Verhältnisse, würden die Ehefrauen weggesperrt, die Mädchen zwangsverheiratet,
die Jungen zu Machos erzogen. In dieser Welt orientiere man sich am Wertesystem
der Ehre. (Schiffauer 2008: 7)
2. Im Gegensatz zum modernen Individuum, welches die Fähigkeit und Gleichheit
der Anderen respektiert, wird der traditionelle Türke als jemand betrachtet, dem es
in erster Linie um die Verteidigung seiner Ehre geht, welche untrennbar mit den
Themen Familie und Gewalt verbunden ist. Er sei gruppenorientiert, wird unterstellt, verfüge über einen Mangel an persönlicher Autonomie und unterdrücke türkische Frauen, am sichtbarsten in der Frage des Kopftuches und am ungeheuerlichsten in Bezug auf »Ehrenmorde«. Die Ehre, verstanden als unveränderliches Prinzip, wird für das wesentliche Hindernis gehalten, welches muslimische Männer von
der restlichen Gesellschaft fernhielte und zur Entstehung einer »Parallelgesellschaft« führe. (Pratt Ewing 2008: 3435)
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3. Ein Teil des medialen und populärwissenschaftlichen Diskurses konzentriert sich
in der Darstellung auf aggressive junge Männer, die  notwendigerweise mit dem
Ausweis Migrationshintergrund ausgestattet, um in der Parallelgesellschaft mitmachen zu können  ganze Stadtteile unter ihre Kontrolle bringen, und dort ihre
eigenen, meist kriminellen Regeln herrschen lassen. Sie werden als türkische Machos skizziert, die in gewalttätiger Form ihre Männlichkeit ausleben müssen, Produkte einer familiären Sozialisation, die von Gewalt, einem gewalttätigen Geschlechtsverhältnis sowie patriarchalen Vorstellungen der Väter geprägt seien. Mit
emanzipatorischen Verhältnissen in der Bundesrepublik konfrontiert, gerieten die
jungen Männer mit solchen Konzepten von Männlichkeit in einen Kulturkonflikt 
und würden ihr Dilemma dann durch Gewalt verarbeiten. Ihre Gewaltbereitschaft
schmälere ihre Chancen, sich in der Gesellschaft einen Platz zu erobern (vgl. z.B.
Pfeiffer/Wetzels 2000: 21 ff, Aslan 2003) und erhöhe somit das Risiko, dass sie
sich in ihrer eigenen Welt verschanzen. Als Angehörige von Parallelgesellschaften
werden sie zum bedrohlichen Anderen im Inneren  das macht sie besonders
bekämpfenswert. (Spindler 2007: 257)

Obgleich die oben veranschaulichten Sichtweisen auf türkischstämmige junge
Männer nicht völlig aus der Luft gegriffen sind und es viele Gewalttätige gerade
dieser Minderheitengruppe entstammen, werde durch die mediale Fokussierung
auf körperliche und verbale Gewaltpraktiken mancher Türkischstämmiger ein
Feindbild geschürt, das als Bedrohung für die eigene Kultur und Emanzipation
gelte, worauf der Professor für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule Dortmund, Ahmet Toprak folgendermaßen verweist: Die jungen türkischen
Männer, die nicht in dieses Raster passen, werden nicht wahrgenommen und
sind unsichtbar. Vor allem wird aber übersehen, dass nicht nur die ausländische
Bevölkerung in sich alles andere als homogen ist, sondern auch die türkische
Bevölkerung (Toprak 2007: 122). Von diesem Blickwinkel her gesehen tragen
die Medien, die die Welt in Hier und Dort aufteilen, Randphänomene zur Realität
aufplustern und so mit den Ängsten der Migrierten und Nicht-Migrierten spielen
(vgl. Gorelik 2012: 63) nicht nur zur Abstumpfung der Gewalt gegenüber,
sondern auch zur Verfestigung wenn nicht sogar zur Erzeugung rassistischer
Einstellungen erheblich bei: Man will unter Umständen selbst Hand anlegen,
um die Ausländer los zu werden, bringt der Sprachwissenschaftler Prof.
Dr. Siegfried Jäger die besagte Fragestellung auf den Punkt (Jäger 2007: 19).
Um nicht in diesem Zirkel verfangen zu bleiben und vor voreiligen Verallgemeinerungen zu warnen, wird in der Arbeit sprachliches Unvermögen der
Akteure (von ihnen falsch eingesetzte Grammatikstrukturen, derb-drastisches
Vokabular) nicht seiner Entblößung und Diffamierung halber veranschaulicht,
sondern vielmehr um den wahren Ursachen dafür nachzugehen und dafür
überhaupt zu sensibilisieren.
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2. Zu Gewaltpraktiken mithilfe männlicher türkischstämmiger
Jugendlicher im analysierten Filmstoff
In den Filmstücken Knallhart (2006) und Wut (2005) werden jeweils
jugendliche und erwachsene Vertreter der deutschen Wohlstandsgesellschaft mit
hohem Migrantenanteil zur Zielscheibe von massiven, grenzüberschreitenden
Gewaltattacken. Damit wird der Plot in den beiden Filmproduktionen in einer
Großstadt oder einem Ballungszentrum aufgebaut und entfaltet. Während in
Knallhart die Berliner Stadtviertel Neukölln und Wedding als Schauplätze der
Gewaltausübung aufgezeigt werden, wird in Wut der Name des Zielortes
verschwiegen und damit die verletzende Wirkungskraft der Gewalt räumlich
ausgedehnt und als routiniertes Verfahren (Gegebenheit) in Ballungszentren
suggeriert. Jedenfalls werden kraftstrotzende, türkischstämmige, männliche
Jugendliche zu machohaften Bossen in ihren Gangs, die sich auf der Suche nach
einem Ventil für die Wut befinden, die sich inzwischen in ihnen angestaut hat.
Zum Opfer fallen grundsätzlich diejenigen, die aufgrund besserer Bildungsbiographie und finanzieller Mittel (beide Kalküle greifen ineinander und verstärken sich) angeblich privilegiertere Plätze in der Gesellschaft einnehmen und
so den Gewalttätern ihren eigenen sozialen Status und damit einhergehende
Perspektivenlosigkeit bewusst und unerträglich machen. Demnach wirkt der 15-jährige
Michael Polischka (Hauptheld in Knallhart), der gerade das prominente
Stadtviertel Berlins Zehlendorf verlassen hat und mit seiner Mutter (nach deren
beendeter Beziehung zu Dr. Peters) nach Neukölln umgezogen ist, auf den
Türken Erol wie auf rotes Tuch. Das soziale Ungleichgewicht erschließt sich
dem türkischen Jungen und Macher in seiner Gang in der Schule (im
Matheunterricht), wo Michaels Kenntnisse (als der Einzige in der Klasse ist er
mit der Frage Termen vertraut) sichtbar und obendrein vom Lehrer richtig
eingeschätzt werden. Durch all dies wird Erol zu einem besonderen Hass
aufgestachelt. Noch an demselben Tag fällt er mit seiner Gang über Michael in
einer Sackgasse her und gibt seine Unzufriedenheit mit dem neuen
Schulkollegen folgendermaßen preis: Wichser! Glaubst du, du kannst uns aus
dem Weg gehen? Ich hörte, du kommst Zehlendorf. Reiche Arschlochgegend
(Knallhart, 10.4010.46 min). Michaels Antwort: Wir sind nicht reich
(Knallhart, 10.4710.48 min) provoziert den Türken derart, dass er dem
deutschen Jungen auf Anhieb die Nase blutig macht und von ihm durch
aggressives Schnorren die Übergabe seines Mobiltelefons erzwingt. Mit
Einschüchterungspraktiken des Typus Kleiner Wichser! Willst du dich jetzt
wehren, du Kind? Willst du dich jetzt wehren? Er ist ein Mann geworden! Das
kriegst du, kleiner Wichser, du! (Knallhart, 10.5011.03 min) vermutet Erol
nicht nur den besagten Gegenstand zu ergattern sondern auch seine physische
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Überlegenheit dem Deutschen gegenüber zu demonstrieren und ihn als Mann
herabzusetzen. Als es sich herausstellt, der Attackierte habe kein Handy bei sich,
rastet Erol aus und stößt johlend folgende Drohung aus: Kleiner Pisser!
Nächstes Mal gibts 50 Euro Strafe, verstanden? Wenn ich dich suchen muss,
komm ich zu dir nach Hause! Ich komm zu dir und ficke deine Mutter. Du
kommst von alleine! (Knallhart, 11.1911.29 min). Daraufhin werden Michael
Schuhe abgenommen und Liegestütze abgefordert: Spast, du! Was für
Socken Opfer, du! Jetzt machst du Liegestütze. Auf den Boden! Liegestütze!
Du Pisser, du! Runter da! Los! (Knallhart, 11.3811.50 min). Damit ist der
deutsche Jugendliche in eine Spirale von Provokation und Gewalt eingestiegen
(verwickelt worden), aus der er sich seither kaum befreien kann. Selbst wenn er
dem Türken die auferlegte Geldstrafe überreicht (dazu ist er mit seinen zwei
Kommilitonen in das Haus des ehemaligen Liebhabers seiner Mutter
eingebrochen und hat das nötige Geld gestohlen), wird er von Erol zu einem
regelmäßigen Schutzgeld gezwungen, was der folgenden Szene im Schulkorridor
entnehmbar ist:
Erol: Erzähls ihm Tiger.
Tiger (das Gang-Mitglied): 50 wärens, hättest du sofort gezahlt! Aber du bist n
paar Tage zu spät. Das kostet Zinsen! Und was hast du gedacht, Spast?
Michael: Ich hab keine Kohle mehr. Hab sowieso keine Kohle. Das ist geklaut.
Erol: Geklaut? Du süße Schwuchtel, du. Komm mal her. Komm mal! Guck mal her!
Guck hin. Das passiert auch dir, wenn du nicht morgen 50 Euro bringst. [Da wird
Michael mittels Erols Handy in eine Art Cybermobbing eingeweiht, woran sich
seine Gang beteiligt hat] Guck mich mal an. 50 Euro morgen. Verstehst du, Penner?
Nicken und verpissen! Nicken und verpissen, hab ich gesagt! Verpiss dich, du
Opfer! (Knallhart, 24.1925.01 min)

Demzufolge nimmt sich der eingeschüchterte Michael vor, nötige Finanzmittel
zu besorgen, um so zum weiteren Abziehen ausgerüstet zu sein. Eingedenk des
Ratschlags seines Freundes Christian (Mit Erols Gang ist nicht zu spaßen. Die
sind ungesund wie Brotschimmel. [ ] Entweder du hast Kohle oder die hauen
dir aufs Maul, bis sie sich langweilen., Knallhart, 14.3014.42 min) lässt er
sich als Drogenkurier bei einem Araber namens Hamal verdingen und von
dessen Befehlen abhängig machen. Hierbei ist erwähnens- und betonenswert,
dass Erol und seine Gang dem Araber längst bekannt sind (Hamal im Gespräch
zu Michael: Wer kennt die Ratte nicht? Seine eigenen Leute haben genug von
ihm, darum hängt er mit den Spinnern ab. Nicht mal sein eigener Vater sieht ihm
ins Gesicht. Dabei ist er der älteste Sohn, Knallhart, 50.0950.19 min) und ihm
obendrein mit Anerkennung und Respekt begegnen. Kurzum: Solange der
deutsche Jugendliche dem Drogenhändler Dienstleistungen erbringt, soll über
ihn ein Schutzschirm gespannt werden, der ihn vor jeglichen Übergriffen Erols
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bewahrt, de facto aber das Fass zum Überlaufen bringt. Der von Neid und Wut
befallene junge Türke entreißt eines Abends Michael seinen Rucksack mit der
Tageseinnahme (80 Mill. Euro) und wirf ihn auf das Dach einer vorbeifahrenden
S-Bahn. Da sich im Rucksack auch Michaels Schülerausweis befunden hat, ist er
für Hamal zu einem Problem geworden. Der Araber beschließt dem Jungen eine
Lehre zu erteilen: Entweder bringt er Erol oder sich selbst ums Leben. Nach
mehrstündigem Widerstandleisten gibt der eingeschüchterte und verwirrte Deutsche
vor Hamals Gang einen totbringenden Schuss auf Erols Nacken ab, was von dem
Araber in folgender Weise quittiert worden ist: Das war nicht so schwer, hä?
[ ] Glaubst du, jemand kann uns was? Wir trinken im Restaurant einen auf
dich. Wir sind unsichtbar, Michael. Es ist vorbei (Knallhart, 1.29.171.29.53 min).
Auch in dem zweiten hier analysierten Filmstoff m.d.T. Wut lässt ein
türkischer Macho-Typ seine Aggressionen an einem deutschen männlichen
Jugendlichen ungehemmt 6 aus. Auch Felix Laub werden neue Schuhe
weggenommen, als er eines Tages durch einen vergammelten Park hindurchgeht.
Hierbei wird der Raub von dem Gangchef namens Can wie folgt angekündigt:
Ey, geile Schuhe! [ ] Ey, das ist genau mein Größe. Is doch, Alder, oder?
(Eipp 2009: 5), durch aggressive Rempeleien verstärkt und so erzwungen. Dem
um die Wegnahme von Schuhen besorgten Vater erklärt es Felix folgendermaßen:
Abgezogen, abgeerntet, abgerippt! (Eipp 2009: 7). Von seiner Ehefrau und
Felix Mutter zur Intervention aufgefordert (Christa: Du musst ihm helfen.
Felix braucht das. Von dir als Vater. Als Mann. [Eipp 2009: 10]), beabsichtigt
Simon die Schuhe seines Sohnes wiederzubekommen. Daher weicht er Cans
Gang nicht aus, falls sie ihm und seinem Sohn eines Tages abrupt widerfährt.
Genau das Gegenteil ist zutreffend. Mutig kommt Simon auf den Boss zu und
blamiert ihn erfolgreich vor den restlichen Gang-Mitgliedern: Er bezeichnet den
Türken nämlich als Schuhdieb und macht sich zudem in ironisch-gespreizter
Weise auf den Diebstahl lustig: Enteignen Sie eigentlich nur so zum privaten
Gebrauch oder sind Sie schon kaufmännisch tätig? Ich hätte da noch ein paar
italienische Büffel-Leder-Halbschuhe Größe 45 anzubieten, die könnte ich Ihnen
günstig überlassen. (Eipp 2009: 15). Dabei stellt er einen Fuß nach vorn, damit
man seine Schuhe besser sieht. Da die Stichelei Simons bei den restlichen Gang6 Warum die Gewalt von deutschen Jugendlichen geduldet wird, geht aus den folgenden Worten hervor: (Felix zu seinem Vater) Selbst wenn ich genügend Freunde hätte
die Deutschen
trauen sich ja nichts, die Türken halten zusammen. Der ganze Clan. Ehrensache. [ ] Kein Volk
lässt sich so viel bieten wie die Deutschen, da seid nur ihr daran schuld, mit eurem Hitler-Komplex (Eipp 2009: 67). Im Anschluss daran ist die Stellungnahme von Prof. Katherine Pratt Ewing
zu erwähnen, die behauptet, dass der türkisch-muslimische Mann heutzutage von der deutschen
Mehrheitsgesellschaft als der rückständige und lediglich einer aufoktroyierten Ehre folgende Patriarch stigmatisiert wird: Der türkische muslimische Mann bietet sich hier als Beispiel für diese
stigmatisierte Männlichkeit an: Was der deutsche Mann hinter sich gelassen hatte, wurde nun auf
diesen <Fremden> projiziert. (Pratt Ewing 2008: 26, hervor. im Original).
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Mitgliedern eine Salve von Gelächter provoziert, stößt Can aus Gründen der
Gesichtswahrung den Türken neben sich hart an. Alle hören auf zu lachen: Der
Chef darf nicht lächerlich da stehen. Die von Simon Laub bewusst vollzogene
Herabsetzung und Entehrung des Gangchefs macht das Kehrtwenden von
Zielscheiben evident und entspricht zudem der Gruppendynamik: In der
heutigen Jugendkultur mit ihrem hohen Wert der Coolness wird vor allem
unter männlichen Jugendlichen das Aushalten nicht nur humoristischer Angriffe
präferiert. Schnelles Kontern verschafft mehr Anerkennung als ernsthafte,
verbale Verteidigung. (Kotthoff 2010: 94). Sobald Simon aber, der zu diesem
Zeitpunkt die Gesprächsinitiative besitzt, seine verbale Entgleisung bewusst
wird  mit seiner bissigen Bemerkung habe er den Platz marginalisiert, den Can
im sozialen Raum zwischenmenschlicher Beziehungen einnimmt und damit
einen wunden Punkt bei dem Betroffenen getroffen  will er den herabsetzenden
Ton beim Gespräch (starke Provokationen mit spaßigem Unterton) aufgeben und
schlägt das Austragen der Konflikte auf gewaltfreiem Wege vor: Vielleicht
sollten wir einfach mal normal miteinander reden. Ich meine, wenn es Probleme
gibt (Eipp 2009: 15, hervor. von A.D.). Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass
er damit nicht nur seine, sondern vielmehr Cans Redeweise zensiert, was bei
dem bereits verletzten Jungen umso größere Empörung herbeiführt und ihn nur
zu einer neuen Frotzel-Runde provoziert. Deshalb greift er nach einem
Hamburger, fischt sich das Fleisch mit den Zähnen heraus und drückt die
Brötchenhälften mit der Haftkraft von Mayo und Ketchup auf Simons Brust. Mit
der vielsagenden Geste bekräftigt Can seine Abneigung und Missachtung den
Deutschen gegenüber und schließt die Möglichkeit einer Versöhnung aus. Des
Weiteren löst er auf diese Weise bei seinen Gleichgesinnten das Bedürfnis nach
derb-drastischen Ausdrücken aus, die ebenfalls als Signal des Missfallens und
Missachtens wie folgt ausgesendet werden: Ey, dem Bonzem is echt krass.
(Hakan; Eipp 2009: 16), Was guckstu? Bin isch Kino, oder was? (Aydin; Eipp
2009: 16), Hastu Problem, oder was? (Can; Eipp 2009: 16), Ey, der is voll
Opfer! (Bülent; Eipp 2009: 16). Darauf erfolgt das kollektive Rappen7, wodurch
7 An dieser Stelle sei betont, dass Raptexte insbesondere von ghettoisierten Migrantenjugendlichen und sich ihnen zugehörig fühlenden deutschen Jugendlichen als Mittel der Verarbeitung von
beklemmenden Erfahrungen der Ab- und Ausgrenzung genutzt werden. Hierbei finden sich
gewöhnlich in Liedern der Türkischstämmigen die Stilmittel der Arabeske: klagende Texte und
Melodien, die von Fatalismus und Ergebenheit geprägt sind und die Reaktion der Außenwelt zu
provozieren haben. In Bezug auf Hiphop merkt der Leiter eines Jugendzentrums in Berlin-Kreuzberg sowie Honorardozent für Sozialarbeit und Sozialpädagogik an den Elisabeth Schulen und der
Evangelischen Fachhochschule in Berlin Hakan Aslan Folgendes an: Aggressiv bäumt er sich auf,
protestiert und provoziert mit Tabubrüchen im Punkto Gewalt und Sexualität, nicht selten tauchen
Rache oder Mord als rhetorische Figuren auf. Der »Gangsta« ist eine beliebte Rolle im Hiphop, es
gilt: Wer auf der Straße in der »Loser-Gesellschaft« überleben möchte, darf sich keine Schwächen
erlauben. Das »survival oft he fittest« und gewalttätige Männlichkeit werden zum Ausgleich von
Statusdeprivation bis zur Karikatur übertrieben. Männliche Kraft- und Machtdemonstrationen spie-
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die Vertreter der deutschen Majoritätsgesellschaft erneut mit einem Schwall von
Schimpfformeln wie z.B.: Im süßen schwulen Deutschland//ihr tut euch selber
leid [ ] (Eipp 2009: 16) überschüttet werden. So ist dem fassungslosen Simon
Laub nichts anderes übrig geblieben, als sich mit seiner pädagogischen
Niederlage abzufinden und möglichst schnell zu entfernen. Dem besonders frech
wirkenden Can flüstert er nur zum Abschied das Schimpfwort Arschloch
(Eipp 2009: 16) hinterher, was neben der eigenen Verletzung auch die Verweigerung
der Anerkennung dem Gangboss gegenüber nahelegt.
Dass sich Can zum normalen Sprechstil nicht überreden lässt, liegt nicht
unbedingt an seinen mangelnden Sprachkenntnissen. Denn es ist nicht auszuschließen, dass ihm das Aussprechen der wahren Motive seines Handelns
Gerechtigkeit und Wahrheit8, aber auch Anerkennung der Ansprüche der
Gegenseite im Gespräch und den damit einhergehenden Perspektivenwechsel
abverlangt. Darauf weist Prof. Dr. Ludger Heidbrink folgendermaßen hin:
Denn in Konfliktsituationen kann sowohl die moralische Vermittlung von Richtigem und Gutem in Hinsicht auf andere als auch in Hinsicht auf mich verletzt
werden. Auch meine Rechte auf Gleichbehandlung können beschnitten werden,
weil es die Rücksicht auf andere aus deren persönlichen Gründen heraus verlangt.
Schließlich kann ich genau in eine Situation geraten, wo es notwendig ist, mich den
Entscheidungen anderer zu beugen, weil ihre Beweggründe dies für mich auf verstehbare Weise erforderlich machen, auch wenn ich ihre persönlichen Gründe anerkenne. Der hermeneutische Zwang des verstehenden Nachvollzugs persönlicher
Gründe, die miteinander kollidieren, erzeugt somit singuläre Gewalt des Ausschlusses eines von mindestens zwei gleichrangigen Werten, durch die der unterlegene
Wertgrund nicht seine Wertigkeit, aber seine Erfüllbarkeit verliert. (Heidbrink
2001: 288)

Dies wiederum hat zur Folge, dass die beim gewaltlosen, offenen Gespräch
ausgelöste Überzeugung, den Anderen vollkommen verstanden zu haben, die
Fortsetzung von aggressiven Praktiken unbegründet und daher entbehrlich
macht. Da allerdings Amüsement auf Kosten der Anderen, Demütigung und
Drohung Tätern meist als Mittel der Festigung ihrer gewaltsamen Herrschaft
len auch in Beziehungsfragen eine wichtige Rolle. Liebe wird auf die physische Ebene reduziert.
Entscheidet sich die Frau für einen Anderen, ist sie eine »bitch«, die im Extremfall »abgeknallt«
gehört. (Aslan 2008: 205206)
8 Vgl. dazu (Ruggenini 2001: 257): Das Gespräch ist vielmehr die Dimension, in der sich
jedesmal die Erfahrung einer endlichen Wahrheit auftut und den Teilnehmern widerfährt. sowie
(Ruggenini 2001: 252): Es genügt für den Menschen nicht, kraft des Wortes mächtig zu sein; es
ist vor allem notwendig, gerecht zu sein, und das heißt, im Gespräch selbst das Maß der
Gerechtigkeit zu finden, das die Grenzen der Erfahrungsmöglichkeiten, die von der Sprache
eröffnet werden, festlegt. Jenseits dieser Grenzen wird Sprache zur wilden Gewalt, Gewalt jedes
einzelnen gegen den anderen und Gewalt aller gegen die Natur, die ihnen das Leben gewährt.
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dienen, liegt den Betroffenen am Erhalten der bisher eingenommenen Positionen
(verteilten Rollen) sehr. Das Oszillieren des Gesprächs zwischen dem OhneAnfang und Ohne-Ende lässt ihren Einschüchterungen und Schikanen einen
schlechthin unbegrenzten Raum. Daran mögen sie auch ihre Opfer erinnern, was
auf Erol und Can genauso zutrifft:
1. Erol (aggressiv, scharf zu Michael): Alles, was du machst, hat mit mir zu tun.
Wenn du kacken gehst oder bei deiner Mutter weinst, hats mit mir zu tun! Wenn
Nikolaus dir nichts schenkt, hats auch mit mir zu tun! Und wenn du zu den Bullen
gehst, erst recht! Verstehst du? (Knallhart, 43.5044.05 min)
2. Can (aggressiv, scharf zu Simon): Ey, glaubstu, isch bin blöd?! Glaubstu, isch
lass mich verarschn? Denkstu, du wirst mich so einfach los? Dem Can soll weg,
denkstu. Weg aus dein Super-Huper-Duper-Deutschem-Bank-Deutschland. Aber
dem Can bleibt! (Eipp 2009: 156)

Im Übrigen weiß sich der angehende Literaturprofessor, Simon Laub gegen
massive und arrogante Präsenz Cans vor allem wörtlich zur Wehr zu setzen und
wirkt sehr geschickt im Verfolgen der doppeldeutigen Ironien, die jeweils die
Umpolung vom Schimpfwort zum Identifikationsmarker herbeiführen. Ein
ausdrucksvolles Beispiel hierfür bietet die Szene in der Villa von den Laubs, wo
Can dem Familienoberhaupt die einst weggenommenen Schuhe seines Sohnes
überreicht (ihretwegen hat Simon bei Cans Vater interveniert9) und den Diebstahl
als Entleihung hindeutet. Da erniedrigt und deklassiert ihn Simon zum zweiten
Mal folgendermaßen: Sagen wir doch: Sie hatten Sie zum Putzen. Sie haben
gute Arbeit geleistet. Gut geputzt! Okay. Das wars (Eipp 2009: 32). Die bewusst
vollzogene Stichelei hat ihr Ziel erreicht, d.h. den Türken mundtot gemacht und
das gesamte Gespräch zum Erliegen kommen lassen. An der Haustür versucht
sich Simon zwar bei seinem Gast für seinen bösartigen Kommentar zu
entschuldigen und somit den Konflikt beizulegen, aber die Entschuldigung wird
von dem Türken weder geachtet noch angenommen und ruft ganz im Gegenteil
einen neuen Wutausbruch, gepaart mit dem Rachedurst bei ihm hervor. Das
vorstehend Gesagte schlägt sich nur in der folgenden Szene nieder:
Simon: Sehen Sie mal, ich hab nichts gegen Sie, rufen Sie mich in den nächsten
Tagen einmal in meinem Büro an
Can: Hast du da noch mehr Schuhe zum Putzen für dem Kanaken10, hm?!
9 Im Zusammenhang damit fügt Can im Gespräch mit Felix Folgendes hinzu: Wenn mein
Vathern sagt, isch soll dem Schuhe bringen, dann bring isch dem Schuhe. Klar, Alder? Mein Vathern is kein son Weichei. (Eipp 2009: 44)
10 In Bezug auf den Begriff Kanake ist Folgendes anzumerken: Kanake bezeichnet ursprünglich die Eingeborenen Polynesiens (polynes. Kanaka = Mensch), ist seit Mitte des 19. Jahr-
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Simon:
und dann finden wir eine Lösung, falls es noch ein Problem gibt. Aber
lassen Sie Felix in Frieden.
Can: Hab isch dir schonmal gesagt: isch hab kein Problem. Du, du hast Problem:
du hast dein Scheißvielgeld, du hast dein Scheißgeilfrau, du hast dein
Scheißgroßhaus  aber du hast kein Ehre, du verdienst kein Respekt, du bist ein
schwule Scchwuchtel. Ein Familie braucht einem Mann, wo auf sie aufpasst, kein
Schwuchtel, klar. (Eipp 2009: 3334)

Die vorstehend präsentierte Szene macht die Asymmetrie von Gewalthandeln und Gewalt-Erleben deutlich: Can, selbst Gewalttäter ist außerstande,
jegliche verbale Angriffe an seine Adresse/bezüglich seiner Person zu dulden.
Daher boykottiert er die Antrittsvorlesung von Simon, indem er das in altehrwürdigem Hörsaal gesammelte Publikum anpöbelt und dazu noch die Affäre des
Professors mit einer Studentin enttarnt (zu Simon, laut vor sich hin: Bist du an
dem Tussn noch dran? Oder fickst du jetzt dem da [deutet auf eine andere
Studentin]? Dem hat auch geile Titten, ey. [Eipp 2009: 86]), was dem Professor
aufs Empfindlichste zusetzt. Simon komplimentiert den Eindringling wie folgt
aus dem Raum heraus: Sie haben hier nichts verloren! Sie beschmutzen die
Literatur und die Wissenschaft mit Ihrer Anwesenheit. Verlassen Sie meine
Vorlesung (Eipp 2009: 86). Da bleibt ihm Can die Rückantwort nicht schuldig.
Grinsend beschimpft er den Professor auf Türkisch: Möge Gott Scheiße auf
dich regnen lassen, du faschistisches Arschloch! (Eipp 2009: 87). Bedauerlicherweise lässt sich Simon in das Urteilsgefüge verwickeln und schreit dem
ohnehin von dem Uni-Personal zur Tür gebrachten Jungen Folgendes hinterher:
Du primitives Schwein, setz deinen Türkenarsch in Bewegung und verschwinde aus diesem Raum! (Eipp 2009: 87)11. Damit sind die entscheidenden
Dynamiken für den Showdown angestoßen. Aufgrund der von Simon
gesammelten Belege für Cans Dealen ist dessen Elternhaus von der Polizei
durchsucht worden und so auf die Spuren von Drogen gestoßen. Im Endeffekt ist
dem Jungen nicht nur seine baldige Inhaftierung verkündet, sondern er ist auch
von seinem Vater verstoßen worden, weil er durch sein unwürdiges Verhalten
die Ehre der Familie beschmutzt (befleckt) hat:

hunderts für einen ungebildeten, einfältigen, ungesitteten Menschen belegt (Küpper 1991: 292) und
wird heute als diskriminierendes Schimpfwort für Ausländer, ausländische Arbeitnehmer, besonders
Türken (Duden 2001: 872) gebraucht. (Schlobinski 2007: 73, hervor. im Original); mehr dazu
(Möller 2010: 2526, 50)
11 Das Faktum, dass Simon Laub den türkischen Jungen als Beschmutzer der Literatur und
Wissenschaft nennt, verdeutlicht, dass er dadurch seine eigene Standesehre als Literaturwissenschaftler der des türkischen Parvenüs höher einschätzt, was sich darüber hinaus in den folgenden, an
seinen Sohn gerichteten Worten niederschlägt: Ehrensache! Das ist ein vollkommen rückständiger,
anachronistischer Kodex (Eipp 2009: 67) Vgl. dazu auch (Metelmann 2012: 224).
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Cans Vater: Du bringst Schande über die Familie. Schande. Noch nie haben wir
etwas mit der Polizei zu tun gehabt.
Can: Baba
Cans Vater: Sei still, ich bin nicht mehr dein Vater. Da, wo wir herkommen, wird
einer, der Schande über die Familie bringt, erschossen. Hast du denn keine Ehre
mehr? (Eipp 2009: 107)

Der psychisch zermalmte Türke besorgt sich eine Waffe und macht sich auf
den Weg zu den Laubs, um sie umzubringen. Infolge einer Rauferei im
Hinterhaus fallen Can und Simon in den Swimmingpool hinein und der erstere
kommt ums Leben (der aufgewühlte Simon schlägt Cans Kopf gegen die
Poolwand).
3. Zur Auflistung und Besprechung sprachlicher Besonderheiten
bei den Türkischstämmigen
Auffällig ist an den beiden Filmstücken, dass körperlichen und verbalen
Gewaltpraktiken, an denen sich im überwiegenden Maße türkischstämmige
männliche Jugendliche beteiligen, jeweils Halt- und Orientierungslosigkeit und
die damit gestörte Identität, sowie die von den Akteuren zutiefst empfundene
verletzte Ehre zugrunde liegen. Daher kann ihr Handeln als das um die verletzte
Ehre herum bzw. das aus der verletzten Ehre resultierende ausgelegt werden.
Bemerkenswert ist im Zusammenhang damit, dass sie unter dem Ehre-Begriff
nicht mehr wie ihre Eltern (wie beispielsweise Cans Vater) die Sorge um
Integrität der Familie verstehen und diese demnach aufs familiäre Terrain
übertragen, sondern ganz im Gegenteil auf sich selbst und ihre Gleichgesinnten
beziehen. Im Anschluss daran merkt Schiffauer Folgendes an:
Ging es in der ländlichen Türkei primär um die Behauptung einer Familie gegen
die anderen, so geht es in Deutschland primär um die Abgrenzung von
»Ausländern« gegenüber Deutschen. »Wir sind Türken, wir haben Ehre.« »Ehre«
wird damit zum ethnischen Marker, durch den Selbstbehauptung, Stolz, Widerstand
und Differenz gekennzeichnet werden. Der familiale Bezug tritt damit zurück, und
damit auch der enge Bezug zu den Werten von Achtung und Respekt, die zentral
für den Ehrbegriff in der ländlichen Türkei sind. [ ] Stattdessen dient die Berufung auf Ehre der Identitätsartikulation von Männern in Außenseiterposition  und
fällt entsprechend laut und schrill aus. Diese Reklamation von »Ehre« wird zum
Kennzeichen von »der Straße«, von proletarischen Jugendlichen [ ]. (Schiffauer
2008:4344, hervor. im Original)

Dem Code der Ehre unterordnen die Betroffenen grundsätzlich ihr Handeln
und Sprechen. Um der verletzten Ehre, sprich um der bewussten Abschottung
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von der bürgerlichen Elite (Selbstethnisierung) willen, gebrauchen sie demnach
ein defizitäres verhunztes Deutsch, das in merklichen, zahlreichen Abweichungen vom Standarddeutschen wie etwa Verwendung der Aufmerksamkeitsmarker
»ey« oder »hey« zu Beginn und mitunter auch zu Ende von Redebeiträgen,
Koronalisierung des stimmlosen palatalen Frikativs »isch« als »ich«, »disch«
als »dich«, Endnasal »Vathern« als »Vater« »net« bzw. »ned« als »nicht«,
Verkürzungen und Verschleifungen, bloßen Nominalphrasen (Artikelausfall),
Ausfall von Personalpronomina und Präpositionen in Präpositionalphrasen,
Abweichungen in der Genus- und Kasusflexion sowie in der Verbstellung, mehrfacher Verwendung von peripheren und tabuisierten Worten (Beschimpfungsformeln)
sowie Bewertungsausdrücken wie etwa »geil«, »krass«, »konkret«, »voll«
manifest und infolgedessen als Manko, aber auch Anzeichen für Halbsprachigkeit oder Semilingualismus12 der Akteure angesehen wird.
Die vorstehend aufgezählten sprachlichen Besonderheiten sind folgenden
Beispielaussagen aus dem betreffenden Filmstoff zu entnehmen:

 Aufmerksamkeitsmarker »ey« zur Eröffnung von Redebeiträgen (Ey, geile Schuhe! [ ] Ey, das ist genau mein Größe. Is doch, Alder, oder?, Can zu Felix, Eipp
2009: 5; Ey, dem Bonzem is echt krass., Hakan zu Simon, Eipp 2009: 16)
 Koronalisierung des stimmlosen palatalen Frikativs »isch« als »ich« (Hab isch
dir schonmal gesagt: isch hab kein Problem., Can zu Simon, Eipp 2009: 33; Bin
isch Kino, oder was?, Aydin zu Simon, Eipp 2009: 16)
 Tilgung des Endkonsonanten »is« statt »ist« [als Klitisierung13 genannt] (Is
doch, Alder, oder?, Can zu Felix, Eipp 2009: 5; Ey, der is voll Opfer! Bülent zu
Simon, Eipp 2009: 16 )
 sonstige Verschleifungen [Klitisierungen] (Hastu Problem, oder was?, Can zu
Simon, S. 16; Was guckstu? Aydin zu Simon, Eipp 2009: 16; Mein Vathern is

12 Vgl. dazu (Wiese 2012: 186187, hervor. im Original): Türkisch-Kenntnisse werden nicht
als Bildungswert, sondern als regelrechtes Handicap gesehen  und hier taucht dann das Gespenst
der «Doppelten Halbsprachigkeit» regelmäßig auf: Mehrsprachige Kinder sprechen nach dieser
Auffassung plötzlich gar keine Sprache mehr «richtig», sondern beide nur noch halb.; (Hinnenkamp 2007: 179): Ganz offensichtlich gilt das, was die Schüler(innen) und Jugendlichen in diesen
Unterhaltungen produzieren, als kaum gesellschaftsfähig. Denn in den Klassenzimmern, aus denen
sie gerade kommen, werden diese Codes kaum geschätzt. Dort herrscht sanktionierte Einsprachigkeit vor  in der Regel und immer noch, zumindest im Unterrichtsdiskurs. Die Anderssprachigkeit
der Schulhöfe, der schulischen Nebendiskurse gilt im Sinne der Institution schon längst als parallele, nicht legitimierte Welt. Sie manifestiert sich in einer interessierten Öffentlichkeit allerhöchstens
als defizitärer Mischmasch, oder im Jargon der Pädagogen als -doppelseitige- Halbsprachigkeit
bzw. Semilingualismus.; (Ateº 2007: 33): Die meisten Deutschländer der dritten Generation sind
zweisprachige Analphabeten. Sie sprechen weder vernünftig Deutsch noch Türkisch.
13 Unter einer Klitisierung wird grundsätzlich das Anhängen und Reduzieren des unbestimmten Artikels ein an das vorherstehende Wort verstanden. Auch ist bildet in der gesprochenen Sprache eine ähnliche Klitisierung. Bei den deutschen Personalpronomen findet eine Klitisierung in der
gesprochenen Sprache immer dann statt, wenn ein schwach betontes Pronomen direkt auf das Verb
folgt, beispielsweise kannst du. Das Pronomen steht dann in der Wackernagelposition; ausgesprochen wird das Ganze dann als kannstu oder kannste (vgl. Wiese 2012: 61; Falkenrich 2012: 14).
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kein son Weichei., Can zu Felix, Eipp 2009: 44; Ey, glaubstu, isch bin blöd?!
Glaubstu, isch lass mich verarschn? Denkstu, du wirst mich so einfach los? Dem
Can soll weg, denkstu., Can zu Simon, Eipp 2009: 156)
 Abweichung in der Verbstellung  Verberststellung anstelle von Verbzweitstellung
(Hab isch dir schonmal gesagt: isch hab kein Problem., Can zu Simon, Eipp 2009: 33)
 Ausfall von Präpositionen in Präpositionalphrasen (Ich hörte, du kommst Zehlendorf., Erol zu Michael, Knallhart, 10.4510.46 min)
 Abweichungen in der Genus- und Kasusflexion (Ein Familie braucht einem
Mann, wo auf sie aufpasst, kein Schwuchtel, klar., Can zu Simon, Eipp 2009: 33
34; Dem Can soll weg, denkstu. Weg aus dein Super-Huper-Duper-DeutschemBank-Deutschland. Aber dem Can bleibt!, Can zu Simon, Eipp 2009: 156)
 mehrfache Verwendung von Beschimpfungsformel(n), darunter auch TabuWörtern (Kleiner Wichser!, Knallhart, 10.40 min; Kleiner Pisser!, Knallhart,11.40 min; Du Pisser, du!, Knallhart 11.48 min;, Du süße Schwuchtel, du!,
Knallhart 24.38 min; Verpiss dich, du Opfer!, Knallhart 25.0025.01 min;, Reiche Arschlochgegend., Knallhart 10.4510.46 min; [ ] du hast dein Scheißvielgeld, du hast dein Scheißgeilfrau, du hast dein Scheißgroßhaus  aber du hast kein
Ehre, du verdienst kein Respekt, du bist ein schwule Scchwuchtel., Can zu Simon,
Eipp 2009: 3334)

Obwohl türkischstämmige Migrantenjugendliche, wie in dieser Arbeit
veranschaulicht, mit ihrer gewalttätigen Verhaltens- und Sprechweise eine
Projektionsfläche für den wilden Ausbruch aus den Konventionen liefern und
Risiken für die Mehrheitsgesellschaft darstellen, darf nicht vergessen werden,
dass sie auch Stärken haben, die aufgrund unreflektierten, klischeebehafteten
und abfälligen Wertens viel zu oft ausgeblendet werden. Dabei lässt sich ihr
verkanntes Potenzial nicht nur auf deren Existenz in sozial benachteiligten
Stadtvierteln (Ghettos/Kiez), ihren fehlenden Hauptschulabschluss und den
damit verpassten Anschluss an das Bildungssystem, beziehungsweise den
Mangel an Impulsen von ihren Angehörigen (bildungsferne Haushalte/Schichten)
zurückführen, sondern resultiert vielmehr aus fehlerhaft betriebener Migrationsund Bildungspolitik in der Bundesrepublik14.
14 Vgl. dazu beispielsweise (Geißler/Weber-Mengens 2010: 566, hervor. im Original):
Deutschland gehört im internationalen Vergleich zu denjenigen Ländern, in denen sich die Schüler
von ihren Lehrern nur wenig unterstützt fühlen. Beim PISA-Index Lehrerunterstützung rangiert
Deutschland im Jahr 2003 unter 29 OECD-Ländern auf Rang 27, dem drittletzten Platz. Auch
bei PISA 2000 gehört Deutschland zu den Schlusslichtern: Unter den 32 Ländern ist es Fünftletzter. In Deutschland ist also die Kultur des Förderns erheblich unterentwickelt, Deutschland gehört
zu den OECD-Meistern im Nichtunterstützen.; (Ateº 2007: 1719): Die Mehrheitsgesellschaft
hat die Existenz solcher Parallelgesellschaften lange ignoriert. Der Multikulti kaufte sein Gemüse
beim »Türken«, seinen Kebap an der Dönerbude und war mächtig stolz auf seine gelebte Multikulturalität und sein Anti-Deutschtum. Dabei interessierte er sich nicht im Geringsten für die Kultur
des Gemüsehändlers oder des Dönerbudenbesitzers. Der konnte ein fundamentalistischer Patriarch
voller Verachtung für den Urdeutschen und seine Lebensweise sein, und der verblendete Multi-
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In pädagogischen Kontexten gilt deshalb zu berücksichtigen: Damit Migrantenkinder über ein breiteres Sprachrepertoire verfügen, ihre Sprache zielbewusst
einsetzen und in Folge dessen sich selbst als hochkompetente Bilinguale
erfahren könnten, sollte man ihr Kultur- und Spracherbe als Wert an sich
anerkennen und davon auch profitieren wollen. Da es im Grunde große Anstrengungen erfordert, ein auf einem bestimmten Erwerbsniveau bereits fossilisiertes
Deutsch aufzubrechen und auszubauen, sollte von beiden Seiten, Einheimischen
und Hinzugezogenen ein grundlegender Perspektivenwechsel in der Beurteilung
von Mehrsprachigkeit und -kulturalität eingenommen werden. Nur so könnte es
zur vernetzenden Begegnung von Kulturen und Sprachen kommen, die die
Festigung der Kenntnisse in der Standardsprache zur Folge hätte.
4. Schlussbemerkungen
In der vorliegenden Arbeit wird ein Blick hinter die Kulissen der abweichenden Verhaltens- und Sprachpraktiken (Muster) bei manchen türkischstämmigen jungen Männern geworfen. Die standardfernen Sprachformen werden
in dem als Untersuchungsvorlage dienenden Stoff nicht nur genannt und auf
deren Funktion bezogen beleuchtet, sondern einer besseren Verständigung halber
aufgelistet und einzeln analysiert. Im Übrigen wird hier die Frage beantwortet,
was die Ursachen für diese Form der Selbstethnisierung sind. Es läuft alles
darauf hinaus, dass die Eigengruppenaufwertung und Fremdgruppenabwertung dann als Hauptidentifikationsfaktor auftritt, wenn die soziale Integration
und Partizipation scheitern. Daher darf gewalttätiges Handeln der Akteure ohne
Berücksichtigung der bundesdeutschen Migrations- und Bildungspolitik, sowie
der Haltung gegenüber kultureller Vielfalt nicht betrachtet und gewertet werden.
Das aktuelle und brisante Thema, das in dieser Arbeit aufgegriffen wird, regt
in besonderem Maße zur Diskussion über Chancengleichheit (auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt) und Positionierungen von MigrantInnen im
Aufnahmeland an und gilt als eine Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen in
diesem Bereich.

kulti merkte es nicht einmal. Er dachte, der »Türke« müsse ihn lieben, weil er ja ein »Ausländerfreund« war. [ ]Sie sind zu einem sehr großen Anteil verantwortlich für das fürchterliche Nebeneinander der Kulturen, das sich in Deutschland zementiert hat. Nun gilt es gemeinsam mithilfe von
Presslufthämmern diesen Beton aufzuschlagen. Ohne Staub aufzuwirbeln, wird es daher nicht
gehen.
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Summary
The paper entitled You have a problem, so what: on the relationship between violence and
language in film productions Knallhart (2006) and Wut (2005) discusses language in its role
of communication destroyer, as a way to knock a partner out (by humbling, humiliating or isolating them), and its function of an accomplice of physical strength. Similar to physical violence,
the language of violence is a significant and frequently employed tool in large urban communities,
particularly immigrant ones, which is reflected in the film material proposed for an analysis.
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Communities of an immigrant origin (mostly of Turkish) show a special inclination to selfisolation in Germany. This points relates to Parallelgesellschaften, that is communities intentionally isolating themselves from the majority, with the latter often resorting to unlawfulness when
attempting to impose their own order on the former. The author delineates aggressive practices (of
a verbal and physical character) experienced by people of Turkish origin, and strives to resolve
this issue. The proofs presented in the paper point to lack the sense of affiliation on the part of
perpetrators and their sense of being left to their own resources, lack of possibility to partake in
social and economic life of the country which they treat as their own. Thas is why aggression, used
to provoke and draw attention, is in this case targeted at the wealthy and well educated elite, and it
leads to bilateral disturbance of personality development.

52

Anna Daszkiewicz

UWM

Czy rzeczywicie
rêk¹ w³asn¹
pisana? Historya Domowa... ZESZYT XVI/4
PRACE
JÊZYKOZNAWCZE
53

2014

5366

Agnieszka Futera
widnik

Czy rzeczywicie rêk¹ w³asn¹ pisana?
Historya Domowa Klasztoru Imbramowskiego... (17581769)
 zagadnienia nadawców i odbiorców
Was it really written by her own hand?
 The Chronicle of Norbertine Sisters Monastery in Imbramowice... (17581769)
 problems of senders and recievers
This paper presents arguments for the following statement: The title of the chronicle of Norbertine Sisters: Historya Domowa Klasztoru Imbramowskiego Zakona Premonstrateñskiego Ode Mnie Teresy Mieraszowskiej Xieni Rêk¹ w³asn¹ pisana i sobie dla
Pamiêci y Sukcessorkom dla informacyi dalszey Zostawiona a w roku Pañskim 1758
zaczêta is conventional, and the titles description of the text is only partially true.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, nadawca, odbiorca, XVIII wiek, rêkopis
Key words:
linguistics, sender, reciever, 18th century, manuscript

Celem poni¿szej analizy1 jest odpowied na trzy pytania  po pierwsze, kto
jest rzeczywistym autorem tytu³owej ksiêgi; po drugie, w jaki sposób wprowadzone zosta³y do niej wypowiedzi niestworzone z intencj¹ utrwalenia w kronice
(cytaty); po trzecie, jak mo¿na scharakteryzowaæ jej wirtualnych odbiorców.

1 Tekst powsta³ na podstawie pracy magisterskiej pt. Charakterystyka genologiczno-jêzykowa
kroniki norbertanek w Imbramowicach (17581769) napisanej w 2012 r. pod kierunkiem prof. dr
hab. W³adys³awy Bry³y w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Tam te¿ znajduj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce zastosowania do omawianego tekstu okrelenia kronika  tu zaznaczam tylko, ¿e w niniejszym artykule u¿ywam go w najogólniejszym znaczeniu:
zapis (czasem po³¹czony tak¿e z opisem i interpretacj¹) wydarzeñ historycznych u³o¿ony pod³ug
nastêpstwa czasu (Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgó³kowej. T. 18.
Poznañ 1998, s. 98).
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1. Charakterystyka materia³u
W Archiwum Sióstr Norbertanek w Imbramowicach znajduje siê osiem rêkopimiennych ksi¹g zawieraj¹cych  ujmuj¹c rzecz najogólniej  dzieje tamtejszego zgromadzenia w XVIII w. Przedmiotem tego artyku³u jest jedna z nich
 powsta³a w latach 17581769. Jej pe³ny tytu³, zapisany na pierwszej stronie,
brzmi: Historya Domowa Klasztoru Imbramowskiego Zakona Premonstrateñskiego Odemnie Teresy Mieraszowskiej Xieni Rêk¹ w³asn¹ pisana I sobie dla
Pamiêci y Sukcessorkom dla informacyi dalszey Zostawiona a w roku Pañskim
1758 zaczêta. Ksiêga liczy 121 zape³nionych czytelnym pismem stron2.
Imbramowice to wie po³o¿ona nad rzek¹ D³ubni¹, nieca³e 40 km na pó³noc
od Krakowa, w powiecie olkuskim. Tamtejszy klasztor ufundowany zosta³
w 1229 r. przez biskupa Iwona Odrow¹¿a. Pe³na nazwa wspólnoty brzmi: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów (Ordo Praemonstratensis). W XVII w. norbertanki mia³y w Polsce siedziby w dziesiêciu
miejscowociach, obecnie, poza Imbramowicami, nieprzerwanie od momentu
powstania funkcjonuje jedynie klasztor w Krakowie na Zwierzyñcu. Regu³a zakonu zak³ada, ¿e ¿ycie zakonnic ma byæ skupione wokó³ modlitwy liturgicznej
i kontemplacji Najwiêtszego Sakramentu oraz tajemnicy Niepokalanego Poczêcia, s³u¿yæ ma temu zamkniêcie w klauzurze.
Sporód wspomnianych wy¿ej rêkopisów analizy jêzykowej doczeka³ siê
dot¹d jedynie tom najstarszy. Wydano go drukiem w 2011 r. pod tytu³em Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 17031741 i opatrzono krótk¹ charakterystyk¹ jêzykow¹ autorstwa Cecylii Galilej. Teksty te wykorzystywane by³y tak¿e jako ród³o wiedzy o historii i kulturze materialnej klasztoru3.

2 Materialn¹ podstawê tego opracowania stanowi mikrofilm znajduj¹cy siê w Orodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kocielnych w Lublinie (ABMK 4141).
3 Poczynaj¹c ju¿ od Magdaleny Sebald, autorki jubileuszowej publikacji pt. Siedemsetletnie
(r. 12261926) dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach, Przemyl 1926, o ksiêgach
pisali lub korzystali z nich w pracach badawczych  Olgierd Zagórowski: Architekt Kacper Ba¿anka (oko³o 16801726). Biuletyn Historii Sztuki 1956, nr 1, s. 84122; Józef Zdanowski: Klasztor i koció³ SS. Norbertanek w Imbramowicach. Kraków 1958; Hanna Pieñkowska: Fabryka
kocio³a i klasztoru ss. Norbertanek w Imbramowicach. Sprawozdania z Posiedzeñ Komisji Naukowych 1977. T. XX/1, s. 111112; Leszek Sobol: Kultura klasztoru ss. Norbertanek w Imbramowicach. Kraków 2007; Beata Skrzydlewska: Kroniki imbramowickie jako ród³o wiedzy o wielop³aszczyznowej dzia³alnoci klasztoru Norbertanek w Imbramowicach. [W:] Z ksi¹¿k¹ przez
¿ycie. Pod red. A. Krawczyka. Lublin 2008, s. 179190; Zakon Norbertanek w Imbramowicach
i jego dzia³alnoæ na polu ochrony dóbr kultury w latach 17031999. [W:] Twórcy i dzie³a. Studia
z dziejów kultury artystycznej. Pod red. M. Kitowskiej-£ysiak, L. Lameñskiego, I. Rolskiej-Boruch. Lublin 2007, s. 131146); Jan Baster: Kultura pisarska klasztoru imbramowickiego na podstawie Historii Domowej Klasztoru Imbramowickiego, <http://www.imbramowice.norbertanki.org/pl/jan-baster-kultura-pisarska-klasztoru>, dostêp: 11.04.2014.
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2. Nadawca
2.1. Grafia i poszukiwanie danych osobowych
Kwestia autorstwa kroniki jest z³o¿ona. W tytule zawarte zosta³y s³owa:
Odemnie Teresy Mieraszowskiey xieni Rêk¹ w³asn¹ pisana. Tej zapowiedzi przeczy w sposób oczywisty fakt, ¿e w ksiêdze wyró¿niæ mo¿na co najmniej piêæ
ró¿nych charakterów pisma. Pierwsza z r¹k pisarskich, której zapisy obserwujemy w kronice do 26 lipca 1763 r. (czyli do s. 55), nale¿a³a, z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, do siostry wymienionej na stanowisku pisarki w umieszczonym
na pocz¹tku spisie zakonnic  Salomei Boguckiej4. Brakuje natomiast przes³anek do identyfikacji sióstr prowadz¹cych kronikê w okresach: 27 lipca 1763
 14 listopada 1765 (55775) oraz 1 stycznia 1766  23 kwietnia 1767 (7789).
Wobec kolejnej autorki, dokumentuj¹cej dzieje klasztoru od 26 kwietnia 1766
do 17 lutego 1769 (IV, 89103 oraz 117120), stawiaæ mo¿na hipotezê, ¿e by³a
ni¹ Anna Leimanówna. Jej nazwisko wymienione jest z dopiskiem pisarka na
pocz¹tku kolejnej ksiêgi, w wykazie sióstr, które nowo obrana ksieni Konstancja
Wolicka zasta³a w klasztorze (prawdopodobnie jest to¿sama z zapisan¹ w poprzedniej kronice jako Anna Lemmanówna refektark¹). Ostatnia rêka pisarska
(104116) jako jedyna zosta³a okrelona, chocia¿ w sposób ogólny. W samym
tekcie jej wpis poprzedza nastêpuj¹ce zdanie:
Dla rzetelnieyszey prawdy potomnosci zostawienia nato patrz¹cemu Xiêdzu da³osiê
nanotowac to co nizey. (104)6

Nazwisko ksiêdza, autora tylko dwóch, ale za to bardzo obszernych
(w sumie zajmuj¹ 13 stron) wpisów, nie zosta³o nigdzie wymienione.
2.2. Wp³yw ksieni Mieraszowskiej na tekst
Dlaczego nie przypisujê nawet pierwszej czêci kroniki rêce w³asnej ksieni  jak sugeruje to tytu³ ksiêgi? Przeciwko takiej tezie przemawiaj¹ wpisy z 8, 9
i 14 sierpnia 1758 r. (9)  pierwszy odnotowuje jej wyjazd do Krakowa, ostatni
jej powrót  rodkowy zatem, traktuj¹cy o remoncie dachu klasztoru, nie móg³
4 Siostra Bogucka pe³ni³a od 1757 r. do mierci w roku 1767 tak¿e obowi¹zki przeoryszy,
brakuje jednak informacji o tym w spisie; zapis taki pojawia siê dopiero w notatce o jej zgonie
(s. 98).
5 Cyfr¹ arabsk¹, bez skrótu literowego, oznaczam strony zgodnie z paginacj¹ rêkopisu Historyi
domowej... 17581769.
6 W cytatach nie zachowujê oryginalnego podzia³u na wersy, pozostawiam natomiast bez
zmian ortografiê.
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byæ pisany przez nieobecn¹. Ponadto niemo¿liwe jest, by prze³o¿ona zakonu,
w którym kultywowana by³a cnota pokory, pisa³a o sobie samej NIm Panna
Xieni Dobrodziejka  jak to ma miejsce w tych notatkach.
Mo¿na by temu twierdzeniu przeciwstawiaæ tekst z pierwszej numerowanej
strony kroniki, w którym napisano:
Ja nayniegodnieysza y ze wszystkich naywieksza grzesznica Teresa Mieraszowska
Zakonnica Zakonu Premonstrateñskiego [...] suplikujê Iego Boskiego Maiestatu
[...] aby mi [...] Skuteczney ³aski swoyey y B³ogos³awieñstwa [...] u¿ycza³ [...]. (1)

Mamy tu do czynienia z pierwsz¹ osob¹ liczby pojedynczej, z nadawc¹
wypowiadaj¹cym siê z pozycji najwiêkszej skromnoci, podobnie jak to czynili
w swoich wstêpach autorzy kronik redniowiecznych i podobnie jak niektórzy
z nich otwiera on dzie³o modlitw¹ (por. Bering 2001: 89). Wystarczy jednak
siêgn¹æ do poprzedniego tomu Historyi domowych...7 (z czasów urzêdowania
ksieni Katarzyny B¹kowskiej) lub do nastêpnego (z czasów Konstancji Wolickiej), by stwierdziæ, ¿e jest to wstêp konwencjonalny, powtarzany przez kolejne
prze³o¿one (tak samo jak formu³a tytu³u z niewielkimi zmianami dotycz¹cymi
np. danych osobowych), a jego autork¹ jest Zofia Grothówna, ksieni, która zainicjowa³a zwyczaj prowadzenia kroniki w roku 1703 (por. Grothówna 2007: 1;
Galilej 2007: XXXIX ).
Z drugiej strony nie jest konwencjonalny wpis kolejny, relacjonuj¹cy elekcjê z punktu widzenia nowo obranej prze³o¿onej (y og³osil mnie ksieni¹, 3).
Fakt, ¿e tym samym charakterem pisma utrwalone zosta³y zapiski mówi¹ce
o ksieni w pierwszej i trzeciej osobie, mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e czêæ z nich
by³a kronikarce dyktowana8. A zatem, mimo ¿e czêæ pierwsz¹ wyró¿ni³am na
podstawie jednolitego charakteru pisma, mamy tu do czynienia z dwoma nadawcami  ksieni¹ i klasztorn¹ pisark¹.
Z ca³¹ pewnoci¹ za nadawcê notatek, w których ksieni tytu³owana jest
Dobrodziejk¹, nale¿y uznaæ kolejne siostry. Doæ czêsto spotkaæ mo¿na takie
lakoniczne zapisy jak:
Powróci³a Siostra £êkawska zsiostr¹ Szaniawsk¹ do konwentu (8).

Na podstawie pojedynczej notatki traktuj¹cej o osobach trzecich nie sposób
wnioskowaæ o osobie nadawcy  pozostaje on ca³kowicie na zewn¹trz tekstu.
7

Tytu³y kronik zakonu norbertanek w Imbramowicach zaczynaj¹ siê od tych s³ów, dlatego na
okrelenie ca³ego zbioru u¿ywam zamiennie wyra¿enia Historie domowe..., natomiast Historia domowa... w liczbie pojedynczej bêdzie tu oznaczaæ rêkopis z lat 17581769.
8 W taki sposób powsta³a przynajmniej w czêci kronika norbertanek z P³ocka z lat 16471654.
Sama autorka przyznaje, ¿e utrwala to, co s³ysza³a z ust prze³o¿onej swej panny przorysze (cyt.
za: Targosz 2002: 59).
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Analizuj¹c je jako grupê, za przes³ankê, ¿e powstawa³y poza kontrol¹ ksieni,
mo¿na uznaæ ich schematycznoæ  w kronice wraz z typowymi tematami powtarzaj¹ siê struktury sk³adniowe wype³niane tylko nowymi nazwami w³asnymi,
np. wszystkie notatki o odpustach uj¹æ mo¿na w nastêpuj¹c¹ ramê:
Odprawi³ siê (u nas/w kociele naszym) Odpust (Solenney) <nazwa odpustu> (na
ktorym mia³ kazanie Im xi¹c <nazwisko i/lub tytu³>) (by³ <nazwiska lub liczba goci>), (sumê spiewa³/ mia³ Im xi¹c <nazwisko i/lub tytu³>) (por. np. 7, 8 , 9, 10)9.

Wiele wpisów zachowuje ten sam schemat sk³adniowy (np. orzeczenie  podmiot  dope³nienie bli¿sze  okolicznik lub zdanie podrzêdne), nawet jeli traktuj¹ o zupe³nie ró¿nych sprawach, jak w poni¿szych fragmentach z lipca 1758 r.:
Dnia 27
Przys³ali Im x. Mansyonarze Zamkowi, cz³eka swego do wytykania dziesiêciny
Por¹bczañski
Dnia 1910
Przywioz³ do nas Im x Sowinski Im Pani¹ Agneszkê Raykiewiczow¹, ktora sie
prosi do zakonu na konwirskê (8).

O tym, ¿e ta grupa notatek by³a uk³adana przez pisarkê samodzielnie, wiadczy te¿ ich zdawkowoæ  przekazuj¹ tylko podstawowe informacje o dzia³aniu,
miejscu i osobach, nie przedstawiaj¹ ci¹gów wydarzeñ, które mo¿na by nazwaæ
narracj¹. Równie¿ w niektórych wpisach obszerniejszych, jak poni¿szy, mimo
u¿ycia pierwszej osoby, nie mo¿na niepodwa¿alnie ustaliæ osoby nadawcy:
Dnia 19 [?] Marca [1759]
[...] Prusacy przywiezli Mandat od króla swego, do ca³y Rzeczy pospolity, w ktorym by³o wyra¿ono ze kaz¹ Iedny i drugi czêci Woyska swoiego wkroczyæ w krolestwo Polskie, a iz sie tak sprawowaæ bêd¹, iako niegdy Moskale wpolszcze,
gdy przeciwko Brandenburkowi szli. Iednak [król Pruski] siê oswiadczy³ iz nikomu krzywdy nie uczyni, ale Bóg Mi³osierny niedopucil jeszcze ty Plagi na
nas, gdysz mu Moska le zast¹pili od Polskiey, nie wiem co dali znami Bog uczyni11. (12)

Nie wiadomo do koñca, czy niepewnoæ przysz³ego losu wyra¿a tu ksieni,
czy anonimowa kronikarka. Bardziej prawdopodobne jest, ¿e ta pierwsza, poniewa¿ formy pierwszej osoby liczby pojedynczej nie pojawiaj¹ siê po 15 padziernika
9 Elementy umieszczone w nawiasach wystêpuj¹ opcjonalnie.
10 Kolejnoæ oryginalna, tu byæ mo¿e zasz³a pomy³ka w datowaniu.
11 Wszystkie wyt³uszczenia w cytatach  A.F.
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1762 r. Wtedy to napisana zosta³a ostatnia notatka, któr¹ na podstawie kontekstu
(dotyczy reprezentacji klasztoru wobec prawa i zarz¹dzania jego finansami)
mo¿na jednoznacznie przypisaæ Mieraszowskiej:
Iasnie Oswiecone xi¹zêta, to iest IO xi¹ze Masalski Podskarbi Litewski, IO xi¹ze
Radziwi³, Sukcesorowie SPW ImCi Paniey Morztynowy Woiewodziny Infnackiey
wydali mi pozew, z racyi tego Tysiaca z³otych zapisanego na malej kamierzy
nieboszczce P. Barbarze Grotownie Siostrze naszy, od w ImPana Mateusza Grota,
o ktory to tysi¹c Iam sie tu prawowa³a w krakowie. (43)

Jest to prawdopodobnie ostatni wpis prze³o¿onej  najwidoczniej po czterech latach prowadzenia kroniki obowi¹zek utrwalania dziejów klasztoru zosta³
w ca³oci powierzony pisarce, wystarczaj¹co ju¿ wówczas wprawionej w samodzielnym uk³adaniu notatek. Tak¿e w ¿adnej z czêci pisanych przez pozosta³e
siostry nie s³ychaæ ju¿ g³osu ksieni  uciekaj¹c siê do terminów literaturoznawczych, mo¿na powiedzieæ, ¿e pozostaje ona ju¿ tylko bohaterk¹ zdarzeñ,
nie wraca do roli narratora.
Niezale¿nie od tego, kto w danym wypadku osobicie tworzy³ tekst, mamy
do czynienia z narratork¹ wewn¹trztekstow¹, czasem wystêpuj¹c¹ jako jednostka wyra¿aj¹ca swoje odczucia i opinie, czêciej jednak jako utrwalaj¹ca wy³¹cznie fakty przedstawicielka zbiorowoci  rodziny klasztornej. wiadcz¹ o tym
formy czasowników 1 os. l mn: zaczê³ymy (13, 56), odprawi³ymy (14, 50),
bêdziemy dawaæ (62), nie ustajemy (97) oraz zaimek osobowy my i dzier¿awczy nasz w ró¿nych przypadkach gramatycznych. Szczególnie czêsto obserwowaæ mo¿na ten drugi sposób ujawniania nadawcy zbiorowego: o nabo¿eñstwach i uroczystociach pisze siê wielokrotnie, ¿e odbywa³y siê u nas (8, 9,
103...) lub w naszym kociele (4, 9, 17, 103...) przy udziale naszych ksiê¿y
(2, 17, 18, 19...), o gociach wieckich, ¿e przywozili swoje krewne do nas
(8, 13, 67, 93...) lub do naszego klasztoru (10, 11, 12, 22...), o adwersarzach
s¹dowych, ¿e k³óc¹ siê z nami (11) itd. Manifestuje siê w tych formach cis³y
zwi¹zek jednostki z ca³ym zgromadzeniem, wspólnota przekonañ, warunków
¿ycia, udzia³u w wydarzeniach (Por. M¹czyñski 2005: 202).
2.3. Wpisy gocinne
Powy¿sze obserwacje nie stosuj¹ siê do pi¹tej czêci kroniki, czyli do
dwóch wpisów ksiêdza, któremu siostry udostêpni³y kronikê dla utrwalenia rzetelnej relacji z oblê¿enia Krakowa w czasie konfederacji barskiej. By³ on naocznym wiadkiem opisywanych przez siebie zdarzeñ, byæ mo¿e nie wszystkich, ale
z pewnoci¹ tych, które zamieci³ we wpisie pierwszym, bo tam swoj¹ rolê
obserwatora podkrela osobicie:
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bom ich [Moskali  A.F.] i ia sam z wierzy Zamkowey miarkowa³ widzia³ y liczy³
iak móg³ (107).

W innych swoich pierwszoosobowych wypowiedzeniach zawartych w tej
czêci ukazuje siê on jako porednik, przytaczaj¹cy cudze s³owa:
Ia sam takze (:to pisz¹cy:) s³ysza³êm karmelitê owypuszczenie zMiasta kaznodzieiow na Oktawê Nawiedzênia NPMarii na Piasek prosz¹cego (106),

jako aktywnie zbieraj¹cy informacje rozmówca:
y mowiê do IgMCiX kosinskiego Podkustoszego AmoyMCi Dobrzodzieiu, apropo
zastaiê teswice dzisieyszyi Historyi otey Passyi bomtu iuz 30 lat naZamku a ote czasy
y Na Srebrnych liktarzach nieswica³osie a on rzek³ Sta dali prosili ykaza³em (108)

wreszcie  jako uczestnik wydarzeñ:
mnie samêmu wWarszawie na Msze SS: podawali abym ich w Bramie tey Odprawi³ a NieprzedinszymObrazem (107).

Jak widaæ z powy¿szych przyk³adów, w tym wpisie narrator jest jednoczenie postaci¹ opowiadanej historii i fokalizatorem  jego percepcja jest filtrem,
dziêki któremu poznajemy osoby i wydarzenia. Zapowiadaj¹cy wpis siostry
i uwagi nawiasowe (por. cytat z s. 106, powy¿ej) pozwalaj¹ okreliæ go jako
narratora autorskiego.
Drugi wpis ksiêdza dotyczy wy³¹cznie gospodarczych spraw konwentu,
konkretnie: sprawdzania w terenie granic klasztornych w³oci (mimo ¿e na koñcu poprzedniej notatki zapowiada, ¿e nanotuje ci¹g dalszy wydarzeñ polityczno-wojennych). Pewne cechy stylistyczne, takie jak sposób prowadzenia narracji
i wtr¹cenia ³aciñskie: omnis krzywda grzech (116), wskazuj¹, ¿e notatka ta nie
tylko pisana by³a jego rêk¹, ale i przez niego samego uk³adana.
Kwestia udzia³u nadawcy w wydarzeniach jest tu niejasna. Na pocz¹tku
pisz¹cy wymienia osoby uczestnicz¹ce w objedzie granic, nie ma tam wszk¿e
zaimka ja. Jedyn¹ wród wizytatorów postaci¹ niezapisan¹ z nazwiska jest
kaznodzieia nasz (112)  z u¿ycia tego zaimka dzier¿awczego wynika³oby, ¿e
nadawca jest osob¹ nale¿¹c¹ do familii zakonnej. Z drugiej strony o klasztorze
nie pisze on nasz, tak jak bez wyj¹tku ujmowa³y to autorki wczeniejszych
czêci, ale regularnie konwent Imbramowski (112, 113).
Dalej znajduj¹ siê dwa zdania, w których zosta³y u¿yte zaimki 1 os. Pierwsze brzmi:
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ch³op ieden zgorszony zaniedbaniêm rzek³ nam na Granicy MCi Panowie kiedywymacie takie papiery tototrza aby raz w trzydziesci lat okazywaæ siê nam zniemi ale
nie wtakim zadawnieniu ynierych³oci. (112113)

Nie jest to przywo³anie obcego g³osu cytuj¹cego wypowied ch³opa  na
podstawie poprzedniej notatki mo¿na siê zorientowaæ, ¿e takie sytuacje by³y opisywane przez ksiêdza na tyle jasno, ¿e doæ ³atwo ustaliæ hierarchiê przytoczeñ.
Nie jest te¿ przytoczeniem zdanie drugie, tym razem z interesuj¹cymi nas
zaimkami w l. poj.:
Dosyæ tu boleci iz niepokázui¹ mi kopcow sciennych [...] a ktowie iezeli nieodwa
albotrzy Staiania [...] nalezymisie udawac [...] (114).

Te miejsca ujawniaj¹, ¿e narrator jest jednoczenie bohaterem wchodz¹cym
w interakcjê z innymi bohaterami. Lustracja dóbr opisana zosta³a szczegó³owo,
ze wskazaniem kolejnych punktów topograficznych, co tak¿e sk³ania do przyjêcia, ¿e sam autor by³ jej uczestnikiem. Ksi¹dz pisze tak¿e:
Wiêc teraz dla Mi³oci P.Xtusa ¯ycz¹cy dobrze têmu mieyscu wo³ai¹ aby tam
z kielka Cha³up albofolwark niebawiac postawiono [...] (113) 

 jakby przytaczaj¹c cudz¹ wypowied. Z drugiej strony liczne zawarte w tekcie rady i ogólny ton wypowiedzi (zw³aszcza g³êbokie oburzenie wobec nieuczciwoci s¹siadów) wiadcz¹, ¿e on sam niew¹tpliwie do owych dobrze ¿ycz¹cych nale¿y. Dlaczego zatem ten sam nadawca w jednej notatce ujawnia siê
w ró¿nych rolach, w drugiej za wyranie (choæ nieskutecznie) stara siê ukryæ
swoj¹ obecnoæ? Tekst ani w treci, ani w strukturze nie daje na to odpowiedzi.
W ka¿dym razie ostatni cytat wiadczy o tym, ¿e równie¿ czêæ pi¹ta kroniki
mo¿e byæ odczytywana jako pisana w imieniu zbiorowego nadawcy
 tym razem jednak jest on usytuowany poza klasztorem  s¹ to jego przyjaciele.
2.4. Przytoczenia i cytaty
Jak wynika ju¿ z cytatów zamieszczonych powy¿ej, oprócz autorów Historyi domowej... za ich porednictwem zosta³y utrwalone w tekcie osoby, których
nie mo¿na nazwaæ nadawcami kroniki, poniewa¿ nie zak³ada³y one, ¿e ich s³owa
znajd¹ siê w ksiêdze  to ci, których wypowiedzi s¹ na ró¿ne sposoby przytaczane. Czasami (czêciej we fragmentach notowanych przez ksiêdza) taki nadawca
pozostaje zupe³nie anonimowy, mo¿na siê tylko domylaæ, ¿e nie jest to pojedyncza osoba:
Teraz S³yszec, iz w Moskwie Turczyn pali... (111).
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Ksi¹dz przytacza anonimowe wypowiedzi zarówno wówczas, kiedy nios¹
one ze sob¹ informacje, jak w przyk³adzie powy¿szym, jak i wtedy, kiedy stanowi¹ opiniê:
Niemogêm sie tam w Warszawie zostac dla trwogi ktor¹ Warszawa brzmia³a iz
w krakowie uwarz¹ a nam tu [w Warszawie  A.F.] dadz¹ ziesc. bo iak konfederacya krak wygasnie to sie tu wszyscy zwal¹ (105).

W powy¿szym fragmencie warto zwróciæ uwagê na u¿ycie typowej dla ustnej odmiany jêzyka mowy pó³niezale¿nej, tj. konstrukcji, w której wystêpuje
jednoczenie spójnik i¿ w³aciwy dla mowy zale¿nej oraz zdanie przytoczone
bez koniecznych dla niej transformacji (Perczyñska 1975: 55). W mowie zale¿nej to zdanie brzmia³oby:
Niemogêm sie tam w Warszawie zostac dla trwogi ktor¹ Warszawa brzmia³a iz
w krakowie uwarz¹ a im tam dadz¹ ziesc. bo iak konfederacya krak wygasnie to
sie tam wszyscy zwal¹.

Tego rodzaju konstrukcja wystêpowa³a w XVII w. (m.in. u Paska  por.
Górny 1960: 16), a w mniejszym nasileniu tak¿e i w XVIII stuleciu m.in. w kresowych ksiêgach s¹dowych, które tak¿e zawiera³y zapisy wiadectw mówionych
(Wolnicz-Paw³owska 2003: 144146).
Wy³¹cznie w czêci pisanej przez ksiêdza pojawia siê te¿ mowa niezale¿na:
W tymze punkcie z Obrazu N. Panny Maryi w Bramie zdawna bêd¹cego mia³ siê
staæ g³os do Szelwacha: Nieboyciesie ich bo oni mai¹ rozumy pomieszane. (106)

Autor ten jako jedyny przytacza te¿ precyzyjnie w³asne s³owa12. Przekazywane przez niego cytaty prezentuj¹ ró¿norodn¹ grupê aktów mowy, s¹ tu: przewidywanie, relacja, pocieszenie, pytanie, odpowied, rada. W jego dwóch gocinnych wpisach relacjonowanie s³ów bohaterów nie tylko uwiarygodnia
przekaz, ale te¿ o¿ywia opowieæ i u³atwia odbiór tekstu (por. Bering 2001: 141).
W czêciach kroniki pisanych przez siostry przewa¿aj¹ przytoczenia precyzyjnie przyporz¹dkowane do konkretnego nadawcy. Pojawiaj¹ siê one w d³u¿szych notatkach, traktuj¹cych o sprawach nienale¿¹cych do normalnego rytmu
¿ycia zakonnego. Mowa tu zw³aszcza o rozmaitych konfliktach, które nierzadko
koñczy³y siê w s¹dzie. Zapisuj¹c je, kronikarka czêsto przytacza wypowiedzi
stron, czasem nawet ca³e sekwencje replik:

12

Por. cytat z s. 108 powy¿ej.
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(1) Imc Xiêni D(: pisa³a do [...] ImcXiêdza Ma³uskiego dopraszai¹c siê o wydanie
[...] dziesiêciny czego nie uczyni³ Cz³eka naszego z³aia³ y nieodpisa³
(2)pisa³a powtornie do niego Imc Xiêni D(: upraszai¹c o tesz dziesiêcinê oraz
wyrazai¹c zebendzie musia³a pozwamigo obes³ac iezeli iey zgodnym zposobem
niewroci owy na to nieodpisa³ ale
(3) ustnie roskazas ze siê iemu nale¿y
(4) wiêc mu pozwy wyda³a y list pos³a³a na ktory czas zprawa naznaczona iest
(5) dopiero z przeproszeniem do niey napisa³ y dwa Czerwone z³ote zatesz dziesiêcinê pos³a³ upraszai¹c aby go niepublikowaæ w konsystarzu czego nieuczyni³a
y tych dwóch czerwonych z³otych nieprzyiena
(6) ale ich zaraz odes³a³a iemusz dopominai¹c siê zeby nazprawê stawa³. (9596)

Autorka odnosi siê tu zarówno do wiadomoci pisemnych, jak i ustnych.
Powy¿szy cytat daje te¿ przegl¹d ró¿nych jêzykowych sposobów relacjonowania
cudzych s³ów. Najbardziej rozpoznawalny schemat mowy zale¿nej realizuje zdanie (3)  wprowadzenie stanowi czasownik mówienia w formie osobowej, nieco
zniekszta³cony graficznie rozkaza³ (tu w znaczeniu powiedzia³), nastêpnie po
spójniku ¿e zreferowana zosta³a treæ przekazu. Czêstszy zarówno tutaj, jak
i w ca³ej kronice, jest jednak model, który realizuj¹ zdania 1, 2, 5 i 6  czasownik osobowy wyra¿a pewne pozawerbalne dzia³anie (tu: pisanie listu, odes³anie
pieniêdzy), natomiast wprowadzaj¹cy czasownik mowy13 jest imies³owem. Ten
ostatni precyzuje rodzaj aktu mowy  zwykle s¹ to akty maj¹ce znaczn¹ moc
illokucyjn¹ (por. ¯ydek-Bednarczuk 2005: 203), proba lub ¿¹danie. W zdaniu
(4) zastosowano elipsê czasownika mowy, mo¿na by je uzupe³niæ np. w ten
sposób: list pos³a³a [powiadamiaj¹c] na ktory czas zprawa naznaczona iest.
W ca³ym przytoczonym fragmencie widaæ, ¿e autorce chodzi o utrwalenie zasadniczej treci wypowiedzi i skutków, jakie one wywar³y, nie interesuje jej natomiast zupe³nie zachowanie formy. Poniewa¿ zapis dotyczy spraw urzêdowych,
skrupulatnie zapisywano, kto do kogo mówi. Tutaj cel wprowadzenia cytatu jest
wy³¹cznie informacyjny.
3. Odbiorca
3.1. Notatki sióstr  dla konwentu
O odbiorcach wirtualnych jest mowa w kronice kilka razy. Po raz pierwszy
w tytule:
I sobie dla Pamiêci y Sukcessorkom dla informacyi dalszej
13 Przyjmujê, ¿e verba dicendi to termin oznaczaj¹cy klasê czasowników informuj¹cych
o komunikowaniu rodkami jêzykowymi (Kozarzewska 1990: 11, por. te¿: Kierkowicz 2011: 13).
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po raz drugi w ostatnim zdaniu wstêpu:
[ ] dla prywatney moiey na potym pamiêci, y dla dalszey konwentu Informacyi (2).

W pierwszej kolejnoci odbiorc¹ jest sama ksieni. Dla niektórych notatek
jeden z odbiorców jest zatem to¿samy z nadawc¹, jak w przypadku pamiêtników
czy dzienników intymnych. Pozostali ulokowani zostali w bli¿ej nieokrelonej
przysz³oci. Minimalny dystans czasowy pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ wyznacza nieostro trwa³oæ ludzkiej pamiêci, nie ma bowiem potrzeby siêgaæ do kroniki, kiedy opisane w niej wydarzenie pozostaje jeszcze ¿ywym wspomnieniem
w wiadomoci mieszkanek klasztoru. Maksymalny czas percepcji nie zosta³ zakrelony  w s³owie sukcessorka kryje siê jednak wskazówka, ¿e spodziewano
siê odczytywania kronik po mierci obecnej prze³o¿onej. Zawiera ono tak¿e
informacjê, ¿e kronika przeznaczona jest dla sióstr. Sformu³owanie dla dalszej
konwentu Informacyi otwiera za furtkê dla szerszego grona odbiorców, np.
ksiê¿y pos³uguj¹cych przy klasztorze.
Z obu powy¿szych sformu³owañ wynika, ¿e kronika by³a pomylana, podobnie jak tego rodzaju dokumenty powstaj¹ce w innych klasztorach (por. Borkowska 1995: 109), jako wewnêtrzny dokument zgromadzenia. Potwierdza to
brak sta³ego elementu kronik przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców,
jakim jest charakterystyka przestrzeni (por. Przyklenk 2009: 7378; Bering
2001: 120). Pewne pozory opisu maj¹ bardziej szczegó³owe relacje z uroczystoci kocielnych, takie jak ta:
[...] wychodzi³ymy iednego dnia do koscio³a, na Obchody, O³tarze w kosciele
Szesc y Siodmy przed swiêt¹ giertrud¹ a dwa w kaplicy na znaczy³ nam Ociec
duchowny, przed ktoremismy nabozeñstwo Iubileuszowe odprawia³y [...]. (13)

Obraz miejsca wy³ania siê tu jednak mimochodem, jest podrzêdny wobec
akcji, bo nie jest tu istotne, aby odbiorca dowiedzia³ siê, jakie by³y w kociele
o³tarze, lecz jak przebiega³o wiêto. Przysz³ym pokoleniom zakonnic i pos³uguj¹cym w konwencie ksiê¿om realia klasztorne mia³y byæ doskonale znane. St¹d
mo¿na wnioskowaæ, ¿e opisane w poprzednim punkcie niniejszego artyku³u formy 2 os. l mn s¹ przynajmniej w czêci wyk³adnikami my inkluzywnego,
podkrelaj¹cego wspólnotê nadawcy i odbiorcy.
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3.2. Notatki ksiêdza  nie tylko dla familii zakonnej
Trzecia bezporednia wzmianka o wirtualnym odbiorcy znajduje siê w cytowanym na pocz¹tku tego artyku³u wprowadzeniu do pierwszej notatki ksiêdza
 relacja ma byæ zostawiona dla potomnoci. Jest to oczywicie potomnoæ
rozumiana szeroko  jako wszyscy ci, którzy nadejd¹ w przysz³oci. Opowieæ
o cudach dziej¹cych siê podczas oblê¿enia Krakowa nie jest chyba dedykowana
wy³¹cznie przysz³ym pokoleniom zakonnic, skoro zawiera pouczenie o sprawiedliwoci Bo¿ej w okolicznociach wieckich:
Moc tez Boska dla Modlitw y p³aczu rzewliwego ca³ego Miasta wielki strach srogosc
onê nieprzyiacielsk¹ mitygowa³a co kto zas³uzy³ w oczach Boga oddawa³a ucisk za
ucisk placz za p³acz wstyd y chanbê za chaniebny ogiên pal¹cy ubogie. (111)

Drugi wpis ksiêdza przewiduje, zdaje siê, odbiorców bli¿szych czasowo
i z ca³¹ pewnoci¹ s¹ wród nich osoby zarz¹dzaj¹ce klasztorem, na co wskazuj¹
s³owa:
atey Xsi¹zki pamiêæ niech potym przypomni o tym [o koniecznoci regularnej
rewizji gruntów  A.F.] (115).

Z kolei wyodrêbniony koñcowy akapit notatki zaczyna siê od s³ów:
RZERZUNIA o wielk¹ wdziêcznoæ y Mi³oæ swoiego Oblubiênca Pana Naszego
Mi³ociwego Iezusa Chrystusa wo³a na Zakonnice Imbramowskie [ ]. (115)

W rzeczywistoci jest to sformu³owane nie wprost pouczenie skierowane do
zgromadzenia, a jego sens jest taki: powinnycie byæ wdziêczne Bogu za to, jak
szczêliwie dla was zakoñczy³ siê spór o wie Rzerzuniê. Wpis zawiera rady,
ale autor nie u¿ywa w nich formy ty ani wy. Ukrywa siê za mask¹ animizowanej wsi, jak powy¿ej, lub stosuje bezosobow¹ formê trzeba (112, 114, 116).
Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e i tutaj, podobnie jak w pierwszej notatce, grono
przewidywanych odbiorców nie ogranicza siê do familii zakonnej. Wyjania³oby
to, dlaczego nie pisze on wzorem sióstr  nasz konwent, lecz konwent Imbramowski.
3.3. Rama tekstu a sposób odbioru
We wszystkich czêciach kroniki brakuje jakichkolwiek zwrotów do adresata, zatem t¹ drog¹ nie mo¿na siê o nim niczego dowiedzieæ. Pewn¹ wskazówkê
na temat nie tyle jego osoby, co przewidywanego sposobu czytania, stanowi¹
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umieszczane na marginesach zewnêtrznych glosy kategoryzuj¹ce wpisy, np.
Goscie (15), exekwie (16), odpust (77) lub krótko je streszczaj¹ce, np.
smierc x Plieb¹na (62). W pierwszej czêci kroniki dopiski te pojawiaj¹ siê
jeszcze z rzadka, du¿o bardziej regularnie w kolejnych. Krój ich pisma jest
podobny do zapisu tekstu g³ównego, co sugeruje, ¿e sporz¹dzane by³y na bie¿¹co. Mia³y one za zadanie u³atwiæ czytelnikowi odnalezienie potrzebnej w danym
momencie informacji (por. Bielak 2011: L). S³u¿y temu równie¿ umieszczenie
daty rocznej u góry ka¿dej karty, w miejscu naj³atwiej dostêpnym dla oczu
pobie¿nie przegl¹daj¹cych ksiêgê, a tak¿e  bêd¹ce zarazem u³atwieniem dla pisz¹cego14  jednolite ukszta³towanie sk³adniowe notatek. Tekst zosta³ obudowany
orientacyjn¹ ram¹, poniewa¿ kronika, powstaj¹ca stopniowo, nie by³a przeznaczona do czytania w ca³oci. Z punktu widzenia wirtualnego odbiorcy jest raczej
uporz¹dkowanym chronologicznie zbiorem osobnych krótkich tekstów-notatek.
wiadczy o tym tak¿e brak ci¹g³oci  tylko w paru przypadkach to samo wydarzenie rozci¹ga siê na kilka nastêpuj¹cych po sobie wpisów (np. ob³óczyny Salomei Kruczkowskiej wraz z przygotowaniami i odjazdem jej rodziców  31 sierpnia oraz 1 i 2 wrzenia 1764 r., 68). Niewiele jest te¿ takich sytuacji, które opisane
zosta³y w notatkach rozdzielonych zapisami o czym innym, np. po¿ary w Por¹bce
wraz z próbami ukarania winnych  3, 18, 19 listopada oraz 12 grudnia 1763 r.,
przeplecione m.in. informacjami o gociach (5761).
Ta czêæ informacji zawartych w rozbudowanym tytule XVIII-wiecznego
rêkopisu, która dotyczy odbiorcy, ods³ania prawdziw¹ intencjê autorów  budowa i zawartoæ tekstu wskazuj¹, ¿e by³ on przeznaczony przede wszystkim do
wyrywkowej lektury przez przysz³ych cz³onków familii klasztornej. Wyranie
wyró¿niaj¹ siê dwa obszerne wpisy przeznaczone dla odbiorców spoza klasztoru. Co do nadawców, to konserwatywna konwencja tytu³owa, ustanowiona zaledwie dwa tomy wczeniej, okaza³a siê tak silna, ¿e usprawiedliwi³a w oczach
ówczesnych oczywist¹ niezgodnoæ ze stanem faktycznym  kronika ksieni Mieraszowskiej jest rêk¹ w³asn¹ pisana tylko z nazwy. Oprócz dyktuj¹cej czêæ
zapisów ksieni, jako autorów mo¿na wymieniæ siostry: Salomeê Boguck¹, Annê
Leimanówn¹, dwie nieznane z nazwiska norbertanki oraz ksiêdza  wiadka
oblê¿enia Krakowa. Na prawach cytatu znalaz³y siê w tekcie m.in. wypowiedzi
ustne osób przebywaj¹cych w Krakowie i Warszawie, anonimowych, jak i przywo³anych z nazwiska oraz fragmenty treci listów. Bez ujawnienia autorstwa,
z niewielkimi zmianami, przepisano wstêp u³o¿ony przez ksieniê Zofiê Grothównê.

14

Por. punkt 2.
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Summary
In the present paper it is stated that Historya domowa... was written by six authors, of whom
five have been differentiated on the basis of graphy and one on the basis of the usage of the first
and the third persons of singular forms. It has been established that they were writing in ther own
name as well as in the name of the groups they represented (i.e. the inhabitants of the convent and
other people connected with it). The authors of the utterances (the use of indirect, semidirect and
direct speech) are also discussed. The text was addressed to the authors themselves (like in the
case of diaries) their successors, and the majority of the text was intended for the internal use
of the convent and was to be read quickly and in fragments, not in its full form.
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1. Interferencje w zakresie fleksji werbalnej  metodologia, stan badañ,
cel pracy
Niniejszy artyku³ powsta³ jako rezultat badañ, które przeprowadzone zosta³y
w ostatnich latach nad interferencjami gwar kaszubskich w polszczynie na
p³aszczynie fleksji werbalnej. Badania terenowe obejmowa³y 19 miejscowoci,
reprezentuj¹cych 12 gwar na obszarze Kaszub, znajduj¹cych siê w zasiêgu dialektów: pó³nocnokaszubskiego (gwara wsi Odargowo, gwara bylacka, gwara wsi
Cha³upy i gwara luziñska), rodkowokaszubskiego (gwara mezowska, ¿ukowska, gwara wsi Lisie Jamy, gwara wsi Klukowa Huta, gwara sulêczyñska) i po³udniowokaszubskiego (gwara lipnicka, bruska, konarzyñska). Zebrany podczas
badañ terenowych materia³ stanowi¹ elektroniczne nagrania jêzyka 88 bilingwalnych
* Niniejszy artyku³ zosta³ napisany na podstawie badañ nad interferencjami polsko-kaszubskimi, które prowadzi³am w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej zatytu³owanej Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie, napisanej pod kierunkiem prof.
J. Tredera, obronionej 20 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Gdañskim.
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respondentów, reprezentuj¹cych trzy grupy pokoleniowe, do których przydzielono osoby urodzone w latach 19131950, 19511980, 19811996. W nastêpnym
etapie pracy teksty zosta³y spisane w transkrypcji pó³fonetycznej i poddane analizom. Informatorzy z za³o¿enia wypowiadali siê w jêzyku polskim, jednak w ich
wypowiedziach zarejestrowano zjawiska i cechy z zakresu fleksji werbalnej pojawiaj¹ce siê pod wp³ywem gwar kaszubskich.
Analiza wp³ywów jêzyka kaszubskiego na polszczyznê w zakresie fleksji
werbalnej pojawi³a siê dotychczas w powsta³ych w XX w. pracach polskich
jêzykoznawców: W³adys³awa Pniewskiego (Pniewski 1927: 1957), Huberta
Górnowicza (Górnowicz 1962: 261281), Urszuli Wiñskiej (Wiñska 1966)
i Edwarda Brezy (Breza 1971: 4248), jednak¿e trzeba podkreliæ, ¿e wszystkie
te badania dotyczy³y jêzyka pisanego. Przedmiotem niniejszego artyku³u jest
opis obserwowanych na p³aszczynie fleksji werbalnej wp³ywów gwar kaszubskich na regionaln¹ potoczn¹ polszczyznê mówion¹.
Niewielkie systemowe ró¿nice miêdzy kaszubsk¹ i polsk¹ fleksj¹ czasownika prowadz¹ do tego, ¿e dochodzi do swobodnego mieszania siê u¿ywanych
struktur jêzykowych. W polskojêzycznych wypowiedziach bilingwalnych informatorów zarejestrowane zosta³y, bêd¹ce wynikiem interferencji gwar kaszubskich w polszczynie, nastêpuj¹ce zjawiska obserwowane na poziomie fleksji
werbalnej: stosowanie kaszubskojêzycznych form czasu teraniejszego i przesz³ego, u¿ywanie kaszubskich form strony biernej, pojawianie siê kaszubskich form
nieosobowych oraz w³aciwych kaszubszczynie form trybu rozkazuj¹cego.
Niektóre zarejestrowane w mowie badanych osób zmiany w zakresie fleksji
werbalnej w pewnym stopniu s¹ te¿ powi¹zane z obserwowanymi na kaszubskim obszarze wp³ywami jêzyka niemieckiego i stopniowym absorbowaniem
niemieckich konstrukcji jêzykowych, najpierw przez gwary kaszubskie, a nastêpnie pod wp³ywem kaszubszczyzny te¿ przez potoczn¹ mówion¹ polszczyznê
u¿ywan¹ na Kaszubach1.
Podczas charakterystyki interferencji rejestrowanych na poziomie fleksji
werbalnej przyjêto metodê analizy ca³ego zebranego podczas badañ terenowych materia³u, odnotowano wszystkie przyk³ady, reprezentuj¹ce opisywane
problemy, wy³¹czaj¹c jednak s³owa, które stanowi¹ zapo¿yczenia leksykalne
albo znajduj¹ siê w wypowiedzeniach w ca³oci wypowiedzianych w jêzyku
kaszubskim.

1 Na temat absorbowania niemieckich konstrukcji przez gwary s³owiñskie na p³aszczynie
fleksji werbalnej i sk³adni pisa³ Jan Piotrowski (Piotrowski 1981).
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2. Wp³ywy kaszubskie w zakresie u¿ycia form czasu teraniejszego
Koniugacja kaszubska, a w szczególnoci formy kaszubskiego czasu teraniejszego utrzyma³y liczne archaizmy fleksyjne, bêd¹ce czêsto kontynuacj¹ stanu pras³owiañskiego. Te archaiczne cechy nie s¹ znane wspó³czesnej polszczynie, ale w wyniku interferencji gwar kaszubskich zosta³y zarejestrowane
w polskojêzycznych wypowiedziach bilingwalnych mieszkañców Kaszub.
Na szczególn¹ uwagê w zakresie zachowania archaicznych w³aciwoci
fleksyjnych zas³uguje kaszubski paradygmat czasownika bëc w czasie teraniejszym. W jêzyku pras³owiañskim paradygmat tego czasownika w tym czasie by³
nastêpuj¹cy: *jesmü, *jesi, *jestü || *jestú, *jesmú, *jeste, *s¹tú. Kaszubskie
osobowe formy czasownika bëc w czasie teraniejszym s¹ bardziej archaiczne
ni¿ wspó³czesne polskie formy odmiany tego czasownika. W 1. osobie liczby
pojedynczej na ca³ych Kaszubach powszechnie u¿ywa siê formy jem (por: AJK,
z. X, mapa 465), w 2. osobie liczby pojedynczej w wiêkszoci kaszubskich
miejscowoci rejestrowana jest forma jes, rzadko spotyka siê te¿ formy: (të) jest,
jezde, (të) ¿es je (AJK, z. X, mapa 466), w 3. osobie liczby pojedynczej forma
(òn) je jest powszechna na ca³ych Kaszubach (AJK, z. X, mapa 467). Wiêksze
zró¿nicowanie gwarowe koñcówek obserwuje siê w 1. osobie liczby mnogiej,
w wiêkszoci kaszubskich miejscowoci u¿ywana jest forma (më) jesmë, obok
niej notowane s¹ te¿: (më) jesma, (më) jema, (më) s¹smë, s¹më, më (AJK, z. X,
mapa 468). W 2. osobie liczby mnogiej na przewa¿aj¹cym obszarze Kaszub
znana jest forma jesta (z wariantem (wa) jestë), rzadziej spotyka siê formê s¹sta
oraz formy: wa s¹, wa ¿esta s¹, wa s¹ta (AJK, z. X, mapa 469); forma 3. osoby
liczby mnogiej jest zbie¿na z polsk¹ (choæ inaczej artyku³uje siê nosówkê).
W wyniku interferencji gwar kaszubskich w polszczynie w wypowiedziach
informatorów odnotowane zosta³y kaszubskojêzyczne formy czasownika bëc
w ró¿nych osobach i liczbach czasu teraniejszego. W 2. osobie liczby pojedynczej odnotowano formê: [të] jes (BA 1929, Mezowo; MM 1962, Mezowo; SM
1927, Lisie Jamy; SM 1927, Lisie Jamy; SM 1927, Lisie Jamy; MA 1929, Lisie
Jamy; SK 1941, Lisie Jamy; KM 1962, Lisie Jamy; JK 1967, Lisie Jamy; JK
1967, Lisie Jamy; AM 1992, Lisie Jamy; AM 1992, Lisie Jamy; AM 1992, Lisie
Jamy); w 3. osobie liczby pojedynczej zarejestrowano formê: [on, ona, ono] je
(HL 1957, Odargowo; GS, 1934, Starzyno; KL 1958, Kochanowo; BA 1929,
Mezowo; PK 1958, Mezowo; WK 1988, Glincz; ZW 1936, Lisie Jamy; KM
1962, Lisie Jamy; JK 1962, Lisie Jamy; JK 1967, Lisie Jamy; MG 1968, Lisie
Jamy; AM 1992, Lisie Jamy; BL 1923, Lipnica; LS 1953, Czapiewice; RS 1959,
Czapiewice; PP 1933, Konarzyny; BB 1948, Konarzyny; PZ 1959, Zielona
Huta); natomiast w 2. osobie liczby mnogiej odnotowano formy pochodz¹ce
z dawnej liczby dualnej: [va] jesta (BA 1929, Mezowo); vy jesteta (UB 1947,
Konarzyny).

70

Hanna Makurat

Bêd¹ca wynikiem wp³ywu kaszubskiego forma 2. osoby liczby pojedynczej,
maj¹ca postaæ jes, wyst¹pi³a w 86,67% form, natomiast w³aciwa wspó³czesnemu jêzykowi polskiemu forma jeste zosta³a odnotowana w 13,33% przyk³adów.
Odrêbnego komentarza wymaga rejestrowana w analizowanych tekstach forma
3. osoby liczby pojedynczej czasu teraniejszego, która w badanych wypowiedziach polskojêzycznych realizowana jest na trzy sposoby: jako je  zgodnie
z kaszubskim paradygmatem odmiany, jako jest  wed³ug polskiego wzorca
koniugacji, a ponadto jako jes. Postaæ czasownika jes w jêzyku kaszubskim jest
w³aciwa 2. osobie liczby pojedynczej, jednak w wypowiedziach informatorów
pojawia siê ona tak¿e w funkcji 3. osoby liczby pojedynczej i wystêpuje równolegle z formami je i jest. Jednak w¹tpliwe wydaje siê twierdzenie o kaszubskiej
genezie formy jes notowanej w funkcji 3. osoby liczby pojedynczej w polskojêzycznych tekstach bilingwalnych respondentów pochodz¹cych z Kaszub, tak¹
postaæ 3. osoby liczby pojedynczej nale¿y uznaæ raczej za uproszczenie polskiej
formy jest (jes £ jest). Statystyczny rozk³ad form u¿ytych w funkcji 3. osoby
liczby pojedynczej czasu teraniejszego czasownika byæ przedstawia siê nastêpuj¹co: przewa¿a w³aciwa poprawnemu jêzykowi polskiemu postaæ jest, która
pojawi³a siê w 71,50% form, rzadziej jest u¿ywana uproszczona postaæ tego
czasownika jes  w 15,55% form, natomiast najrzadziej informatorzy u¿ywaj¹
formy bêd¹cej wynikiem interferencji gwar kaszubskich w polszczynie, jak¹
jest postaæ je  odnotowana w 12,95% przyk³adów. W 2. osobie liczby mnogiej
czasu teraniejszego dla polszczyzny w³aciwa jest forma czasownika byæ maj¹ca postaæ jestecie. W kaszubszczynie jej odpowiednikiem jest pochodz¹ca
z dawnej liczby podwójnej forma jesta, która w wyniku interferencji pojawi³a
siê w polskojêzycznych wypowiedziach informatorów. Oprócz niej zosta³a zarejestrowana forma, któr¹ mo¿na uznaæ za hybrydê, bêd¹c¹ po³¹czeniem polskiej
koniugacyjnej formy czasownika byæ w 2. osobie liczby mnogiej z form¹ kaszubsk¹: vy jesteta, choæ mo¿liwe jest te¿, ¿e forma ta zosta³a zapo¿yczona
z gwar polskich. Wszystkie te formy zosta³y zarejestrowane idiolektalnie w mowie pojedynczych informatorów i struktura procentowa ich u¿ycia jest nastêpuj¹ca: poprawna polska forma jestecie zosta³a u¿yta w 33,33% form, tak samo
bêd¹ca wynikiem interferencji gwar kaszubskich w polszczynie forma jesta te¿
zosta³a odnotowana w 33,33% przyk³adów, i czasownikowa postaæ jesteta równie¿ zosta³a zarejestrowana w 33,33% wszystkich form czasownika byæ u¿ytego
w 2. osobie liczby mnogiej czasu teraniejszego.
Oprócz zmian odnotowanych w zakresie u¿ycia w czasie teraniejszym czasownika byæ w analizowanych tekstach zosta³y zaobserwowane te¿ wp³ywy kaszubskie w zakresie odmiany innych czasowników w czasie teraniejszym, interferencje te zarejestrowano w formach 2. osoby liczby mnogiej. Koñcówk¹ 2.
osoby liczby mnogiej czasu teraniejszego czasowników by³o w jêzyku pras³owiañskim -te. Polskie formy tej koñcówki s¹ kontynuacj¹ stanu pras³owiañskiego
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i w zale¿noci od odpowiedniej koniugacji maj¹ postaæ: -ecie, -icie, -acie (rozk³ad koñcówek za: Szober 1963: 245246). W 2. osobie liczby mnogiej
w jêzyku kaszubskim wystêpuj¹ koñcówki pochodz¹ce z dawnej liczby podwójnej: -eta, -ita, -ôta, -ajeta, -éta. Koñcówki te w³aciwe s¹ wszystkim gwarom na
obszarze Kaszub (por.: AJK, z. X, mapa 464). W polskojêzycznych wypowiedziach respondentów pojawiaj¹ siê typowe dla kaszubszczyzny koñcówki -eta,
-ita, odnotowane w nastêpuj¹cych s³owach: spjëvjita (BA 1929, Mezowo),
xoÁita (JN 1943, Nierostowo), va ñi m´eeta (PZ 1959, Zielona Huta). Formy
koñcówek bêd¹cych wynikiem interferencji gwar kaszubskich w polszczynie
stanowi¹ 50,00% wszystkich form u¿ytych w 2. osobie liczby mnogiej, kolejne
50,00% stanowi¹ poprawnie u¿yte polskie koñcówki -ecie, -icie, -acie.
3. Interferencje w zakresie zastosowania kaszubskich form czasu
przesz³ego
We wspó³czesnej polszczynie czas przesz³y ma postaæ form syntetycznych,
które s¹ kontynuacj¹ dawnego perfektu, czasu z³o¿onego ze s³owa posi³kowego
byæ w czasie teraniejszym i imies³owu czasu przesz³ego czynnego II (zakoñczonego sufiksem tematycznym *-l w pras³owiañszczynie, a nastêpnie -³ na gruncie polskim). Pierwotnie oznacza³ on czynnoæ dokonan¹, ale póniej mia³ znaczenie jakiej akcji w przesz³oci. Formy analityczne tego czasu istnia³y
w polszczynie w XXIII w., w wiekach XIVXV/XVI nastêpowa³o przekszta³cenie form analitycznych w syntetyczne, a w XVIXVIII w.  dosz³o do ostatecznego ukszta³towania siê form syntetycznych (Klemensiewicz, Lehr-Sp³awiñski, Urbañczyk 1964: 370373), które znane s¹ dzisiejszemu jêzykowi
polskiemu.
Inaczej sytuacja przedstawia siê we wspó³czesnym jêzyku kaszubskim,
w którym obecnie u¿ywane s¹ cztery czasy przesz³e z³o¿one: a) archaiczny
przesz³y czas  z³o¿ony z formy osobowej s³owa posi³kowego bëc (jem, jes, je,
jesmë, jesta, s¹) i dawnego imies³owu czasu przesz³ego czynnego II (zakoñczonego na -³); w AJK notowany w Borze, Szopie, Rêbiechowie, Przytarni, Olszynach (AJK, z. X, mapy 473, 478); b) czas przesz³y z³o¿ony z zaimka osobowego
(lub w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej  rzeczownika) i dawnego imies³owu czasu przesz³ego czynnego II (zakoñczonego na -³); w AJK rejestrowany
na ca³ym obszarze Kaszub (AJK, z. X, mapy 472482); c) formy opisowe z³o¿one ze s³owa posi³kowego miec lub bëc i imies³owu przymiotnikowego zakoñczonego na -n-, -t- (brak powiadczeñ w AJK); d) czas przesz³y z³o¿ony z dawnego
imies³owu czasu przesz³ego czynnego II (zakoñczonego na -³) i do³¹czonego s³owa
¿em, ¿es, ¿esmë, ¿esta, ¿esce; formy tego czasu nie s¹ u¿ywane w 3. osobie liczby
pojedynczej i mnogiej; konstrukcje tego ostatniego czasu nie s¹ te¿ specyficznie
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kaszubskie, ale trafi³y do jêzyka kaszubskiego w wyniku kontaktu z gwar¹ kociewsk¹ i borowiack¹ (typy czasów przesz³ych w kaszubszczynie za: Breza,
Treder 1982: 133134); w AJK formy tego czasu notowane s¹ w Piechowicach,
Wdzydzach, Glinie, Olszynach, Trzebuniu, Rybakach, Przytarni, Karsinie, Zielonej Chocinie, Czyczkowach, Zgorza³ym, Kloni, Krzy¿u, Gostomiu (AJK, z. X,
mapy 472482).
W badanych polskojêzycznych wypowiedziach bilingwalnych mieszkañców
Kaszub zosta³y zarejestrowane charakterystyczne dla jêzyka kaszubskiego formy
czasu przesz³ego z³o¿onego z zaimka osobowego i dawnego imies³owu czasu
przesz³ego czynnego II (zakoñczonego na -³), a tak¿e opisowe formy z³o¿one ze
s³owa posi³kowego miec lub bëc i imies³owu przymiotnikowego zakoñczonego
na -n-, -t-.
Do przywo³anego wy¿ej kaszubskiego czasu przesz³ego z obligatoryjnym
zaimkiem osobowym (lub rzeczownikiem w formie 3. osoby) nie s¹ do³¹czane
koñcówki osobowe, ale osobowoæ jest wyra¿ana przez zaimek lub rzeczownik.
W analizowanych polskojêzycznych tekstach pojawiaj¹ siê utworzone na wzór
kaszubskich konstrukcji z obligatoryjnym zaimkiem osobowym bezkoñcówkowe
formy czasu przesz³ego poprzedzone zaimkiem osobowym. W zebranym materiale tekstowym odnotowano przyk³ady u¿ycia w polskojêzycznych wypowiedziach kaszubskiego czasu przesz³ego z obligatoryjnym zaimkiem osobowym
w 1. osobie liczby pojedynczej: j so pit ´ (RC 1943, Kochanowo), ja zapomña´a (BA 1929, Mezowo), ja by´a (ES 1956, Mezowo; CB 1943, Budy), ja
zarabja´ (SM 1927, Lisie Jamy), ja bi´ (SM 1927, Lisie Jamy), ja poet (SM
1927, Lisie Jamy), ja by´ (SM 1927, Lisie Jamy; LS 1953, Czapiewice), ja voi´
(SM 1927, Lisie Jamy), j ´a (ZW 1936, Lisie Jamy), j ´esta (ZW 1936,
Lisie Jamy), ja pijexa´ (SK 1941, Lisie Jamy), j bë´ (SK 1941, Lisie Jamy),
ja skaka´ (SK 1941, Lisie Jamy), ja zamoèi´ (SK 1941, Lisie Jamy), ja gra´a
(AM 1992, Lisie Jamy), ja tyma´a (AM 1992, Lisie Jamy), ja karmi´a (AM
1992, Lisie Jamy), ja e fplonta´a (HM 1943, Lipnica), ja sfa´ova´a (HM
1943, Lipnica), i w 1. osobie liczby mnogiej: mi bili (GK 1925, Odargowo),
mi saÁili (GK 1925, Odargowo), my grali (MM 1919, Luzino), m¨ l¨ (EC 1948,
Kochanowo), my vel¨ (EC 1948, Kochanowo), my vyèytali (KL 1958, Luzino),
m¨ mjel¨ (BA 1929, Mezowo), veli mi (BA 1929, Mezowo), mi ovineli (BA
1929, Mezowo), mi zaèeli (BA 1929, Mezowo), mi tañèili (BA 1929, Mezowo), mi robili (BA 1929, Mezowo), my robi´y (BA 1929, Mezowo), my stavjali
(JS 1959, Glincz), my zabrali (SM 1927, Lisie Jamy), mi muili (SM 1927, Lisie
Jamy), my vjeÁeli (SM 1927, Lisie Jamy), my muvili (MA 1929, Lisie Jamy),
my robili (MA 1929, Mezowo), my muvili (MA 1929, Lisie Jamy), my gadali
(MA 1929, Lisie Jamy), m¨ g del¨ (MA 1929, Lisie Jamy), my jedli (MA 1929,
Lisie Jamy), my mjel¨ (ZW 1936, Lisie Jamy), mi pjekli (ZW 1936, Lisie
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Jamy), m¨ saÀ¨l¨ (SK 1941, Lisie Jamy), m¨ v¨rivel¨ (SK 1941, Lisie Jamy), my
mjeli (MM 1919, Luzino; KO 1927, Mezowo; MA 1929, Lisie Jamy; MG 1968,
Lisie Jamy; RS 1959, Czapiewice), my pyli (AM 1992, Lisie Jamy; RS 1959,
Czapiewice), my e bavili (AM 1992, Lisie Jamy), my jeÁili (RS 1945, Klukowa Huta), my byli (RS 1945, Klukowa Huta; LS 1953, Czapiewice; RS 1959,
Czapiewice; PZ 1959, Zielona Huta), my mueli (RS 1945, Klukowa Huta), my
li (CH 1921, Chonica), my pali (RS 1959, Czapiewice), my xoÁili (RS 1959,
Czapiewice), my vypili (BR 1983, Czapiewice), my koili (JN 1943, Nierostowo), my skoñèyli (JN 1943, Nierostowo), my kombinovali (JN 1943, Nierostowo), my jexali (JN 1943, Nierostowo). Warto te¿ nadmieniæ, ¿e w 1. osobie
liczby pojedynczej w czasownikach rodzaju mêskiego zakoñczonych spó³g³osk¹ -´
w opisywanym tutaj czasie przesz³ym z obligatoryjnym zaimkiem osobowym
mamy do czynienia w kaszubszczynie z zanikaniem g³oski -´ w artykulacji,
cecha ta pod wp³ywem jêzyka kaszubskiego zosta³a zarejestrowana w mowie
jednego informatora: ja poet (SM 1927, Lisie Jamy).
Dla kaszubszczyzny charakterystyczne s¹ te¿ formy opisowe czasu przesz³ego z³o¿one ze s³owa posi³kowego miec albo bëc i imies³owu przymiotnikowego.
Formy te s¹ wynikiem interferencji kaszubsko-niemieckich; z jêzyka niemieckiego by³y one absorbowane przez jêzyk kaszubski (Gogolewski 1963: 6975)
i znalaz³y swoje miejsce w systemie kaszubskich czasów przesz³ych. W dalszej
kolejnoci w wyniku interferencji gwar kaszubskich w polszczynie formy te
znalaz³y siê w potocznej mówionej polszczynie bilingwalnych Kaszubów.
W analizowanym materiale pojawi³y siê formy czasu przesz³ego z³o¿one ze s³owa posi³kowego mieæ, rzadziej te¿ byæ, i imies³owu przymiotnikowego biernego,
które nale¿y uznaæ za kalki morfologiczne nawi¹zuj¹ce do konstrukcji niemieckiego czasu przesz³ego perfectum ze s³owem posi³kowym haben. Formy te
 pokrewne z niemieckimi strukturami  odnotowane w polskojêzycznych wypowiedziach respondentów trzeba uznaæ za skutek wp³ywu kaszubskiego na potoczny jêzyk polski, u¿ywany na obszarze Kaszub; pojawi³y siê one w nastêpuj¹cych przyk³adach: mam robjone (BA 1929, Mezowo), [´eñi] mjeli k´ d´e
(MA 1929, Lisie Jamy), [ñektuy] mjeli vykopane (MA 1929, Lisie Jamy),
mja´am zepsute (AM 1992, Lisie Jamy), [pjes] mja´ zrobjone (AM 1992,
Lisie Jamy), [kady] ma vyuèone (DG 1951, Sulêczyno), [bruski] mj ´ zabron (CB 1943, Budy), [mama] mja´a vi¹z´e (LS 1953, Czapiewice),
mja´am kupjone (RS 1959, Czapiewice), my byli jexañi (PZ 1959, Zielona
Huta).
Statystyczne zestawienie form czasowników, u¿ytych w ró¿nych czasach
przesz³ych, przedstawione zosta³o poni¿ej. W 1. osobie liczby pojedynczej
w wyniku interferencji gwar kaszubskich w polszczynie formy czasu przesz³ego z obligatoryjnym zaimkiem osobowym pojawi³y siê w 11,35% przyk³adów,
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formy opisowe z posi³kowym s³owem mieæ wyst¹pi³y w 2,16% przyk³adów,
przewa¿aj¹ jednak poprawne polskie formy czasowników z ruchomymi koñcówkami w³aciwymi czasowi przesz³emu w polszczynie, które u¿yte zosta³y
w 86,49% wszystkich przyk³adów odnotowanych w 1. osobie liczby pojedynczej
czasu przesz³ego. W 3. osobie liczby pojedynczej równie¿ najczêciej u¿ywane
s¹ poprawne polskojêzyczne formy czasowników z ruchomymi koñcówkami
 w 99,41% form, tylko niewielki procent  0,59% stanowi¹ bêd¹ce wynikiem
interferencji kaszubskie formy opisowe ze s³owem posi³kowym mieæ. W 1. osobie liczby mnogiej wiêkszoæ odnotowanych form stanowi¹, bêd¹ce rezultatem
polsko-kaszubskich interferencji, formy czasu przesz³ego z³o¿onego z obligatoryjnego zaimka osobowego i dawnego imies³owu czasu przesz³ego czynnego II
 stanowi¹ one 50,96% wszystkich form u¿ytych w 1. osobie liczby mnogiej
czasu przesz³ego, 0,96% stanowi¹ konstrukcje opisowe z posi³kowym s³owem
byæ, natomiast 45,19% to poprawne polskie syntetyczne formy czasu przesz³ego,
za 2,89% stanowi¹ formy czasu przesz³ego z³o¿onego z dawnego imies³owu
czasu przesz³ego czynnego II (na -³) i do³¹czonego s³owa ¿emy. W 3. osobie
liczby mnogiej formy bêd¹ce wynikiem interferencji gwar kaszubskich w polszczynie trafiaj¹ siê incydentalnie i stanowi¹ 0,56% odnotowanych przyk³adów,
pozosta³e 99,44% to poprawnie u¿yte formy polskiego czasu przesz³ego z ruchomymi koñcówkami.
Omawiaj¹c formy czasu przesz³ego czasowników, nale¿y te¿ powiedzieæ
o wp³ywie kaszubskim w zakresie u¿ycia krótkich (ci¹gniêtych) form czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej rodzaju ¿eñskiego. Formy czasowników
u¿ytych w 3. osobie w rodzaju ¿eñskim we wszystkich kaszubskich czasach  za
wyj¹tkiem form opisowych ze s³owem posi³kowym miec lub bëc  ulegaj¹
kontrakcji, polegaj¹cej na tym, ¿e zakoñczenia -a³a i -ã³a zostaj¹ ci¹gniête do
postaci -a i -ã (Breza, Treder 1981: 133134). Krótkie formy czasowników
w AJK s¹ notowane przede wszystkim na obszarze Kaszub pó³nocnych i rodkowych, a tak¿e w niektórych punktach po³udniowych Kaszub (AJK, z. X, mapy
483486). Pod wp³ywem kaszubszczyzny krótkie formy czasowników 3. osoby
liczby pojedynczej czasu przesz³ego przeniknê³y do polskojêzycznych wypowiedzi mieszkañców Kaszub: [ona] mja (HL 1954, Odargowo; PK 1958, Mezowo), [sostra] pilnova (RC 1943, Kochanowo), [fèasovièka] zamuvja (CB
1943, Budy), [ona] kraja (CB 1943, Budy). Procentowy udzia³ form krótkich
stanowi 5%, przewa¿aj¹ formy d³ugie (bez zastosowanej kontrakcji), które zosta³y zarejestrowane w 95% wszystkich form czasowników u¿ytych w 3. osobie
liczby pojedynczej rodzaju ¿eñskiego w czasie przesz³ym.
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4. Wp³yw gwar kaszubskich w zakresie u¿ycia form strony biernej
Formy opisowe z³o¿one ze s³owa posi³kowego bëc (byæ) i imies³owu przymiotnikowego biernego zarówno w jêzyku kaszubskim, jak i w polskim tworz¹
stronê biern¹. Szczególn¹ cech¹ kaszubskich konstrukcji strony biernej jest jednak to, ¿e liczne formy, bêd¹ce kontynuacj¹ pras³owiañskich imies³owów przesz³ych czynnych zakoñczonych na -³, wystêpuj¹ we wspó³czesnej kaszubszczynie jako przymiotnikowe imies³owy bierne (Breza, Treder 1981: 135).
W wyniku interferencji gwar kaszubskich w polszczynie jako pasywne zosta³y
odnotowane w wypowiedziach informatorów nastêpuj¹ce formy: by´o zamk´e
(MA 1929, Lisie Jamy), by´y k´ad´e (MA 1929, Lisie Jamy), by´o jad´e (MA
1929, Lisie Jamy), by´o zapjek´i (MA 1929, Lisie Jamy), jestemy najadli (AM
1992, Lisie Jamy), by´y zapeng´e (RS 1945, Klukowa Huta), by´o podesx´e (BM
1917, Sulêczyno), by´a opend´a (RS 1959, Czapiewice). Typowe dla kaszubszczyzny
formy z utrzymanym dawnym imies³owem czynnym zakoñczonym na -³ obejmuj¹ 6,56% wszystkich form u¿ytych w stronie biernej, pozosta³e 93,44% to formy
z przymiotnikowym imies³owem biernym zakoñczonym na -n-, -t.
Trzeba te¿ odnotowaæ, ¿e analityczne struktury z³o¿one ze s³owa posi³kowego byæ i biernego imies³owu przymiotnikowego istnia³y w systemie jêzyka pras³owiañskiego  jako formy strony biernej. Jednak w kaszubszczynie oprócz
konstrukcji biernych odziedziczonych z pras³owiañszczyzny funkcjonuj¹ tak¿e
formy strony biernej, które zosta³y utworzone od czasowników intranzytywnych2 i na wzór struktur niemieckich wystêpuj¹ one w jêzyku kaszubskim
w funkcji czasu przesz³ego. W wyniku interferencji gwary konarzyñskiej incydentalnie w polskojêzycznej wypowiedzi pojawi³a siê konstrukcja strony biernej
utworzona od czasownika intranzytywnego w funkcji czasu przesz³ego: my byli
jexañi (PZ 1959, Zielona Huta). Forma ta zosta³a ujêta tak¿e w rozdziale trzecim
powiêconym czasowi przesz³emu i tam zosta³a ona ujêta w statystykach.
5. Wp³yw kaszubszczyzny w zakresie u¿ycia form nieosobowych
W polszczynie fleksyjnymi wyk³adnikami nieosobowych form czasownika
s¹ konstrukcje czasu przesz³ego o charakterze syntetycznym, tworzone przy u¿yciu nieosobowej koñcówki -o, któr¹ dodaje siê do wtórnego tematu czasownika
na -n- / -t- / -on- / -êt- (Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel 1999: 266); przywo³ane tutaj formy powszechnie znane s¹ jako formy na -no, -to. Jêzykowi
kaszubskiemu nieosobowe formy zakoñczone na -no, -to nie s¹ znane, w funkcji form nieosobowych w kaszubszczynie u¿ywane s¹ formy osobowe (Breza,
2 W literackim jêzyku polskim, tak samo jak w systemie pras³owiañszczyzny, strona bierna
tworzona jest tylko od czasowników tranzytywnych.
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Treder 1981: 135), które jednak nie maj¹ znaczenia osobowego, a przed tymi
formami nigdy nie s¹ u¿ywane zaimki osobowe.
W wyniku interferencji gwar kaszubskich w polszczynie w polskojêzycznych wypowiedziach informatorów zosta³y odnotowane formy 3. osoby liczby
mnogiej czasu przesz³ego, przed którymi nie pojawia siê podmiot wyra¿ony
zaimkiem czy rzeczownikiem, a których u¿yto dla nieosobowego wyra¿enia
czynnoci w czasie przesz³ym. Bez odpowiedniego kontekstu ca³ych wypowiedzi przywo³ane przyk³ady form nieosobowych mog¹ byæ uznane za w³aciwe
jêzykowi polskiemu formy 3. osoby liczby mnogiej czasu przesz³ego, dlatego
analizuj¹c te formy, uwzglêdniono kontekst i dokonano analizy ca³ego zdania,
a tak¿e ca³ej wypowiedzi, w której dana forma siê znalaz³a.
W wyniku wp³ywu gwar kaszubskich na polszczyznê pojawi³y siê w badanych wypowiedziach respondentów formy 3. osoby liczby mnogiej, które zosta³y
u¿yte dla nieosobowego wyra¿enia czynnoci w czasie przesz³ym: torfem palili
(LP 1954, Odargowo), kosami koili (ZK 1960, Odargowo), tak jak mñe v domu
uèyli (SK 1987, Starzyno), mjel¨ d¨g´us¨ (MK 1919, Luzino), vybudovali novy
koæu´ (FS 1940, Luzino), umjeæili te korony (FS 1940, Luzino), veli (BA
1929, Mezowo), veli vid´a (BA 1929, Mezowo), têsli s´ome (BA 1929, Mezowo), na dwur vyucali (BA 1929, Mezowo), duo e pi tim napracovali
(BA 1929, Mezowo), æeli tom trave (BA 1929, Mezowo), zrobili take timetrove (BA 1929, Mezowo), operove pjevali (CS 1955, Mezowo), grali (CS 1955,
Mezowo), fprovaÁili nove glinè (KK 1945, Glincz), fprovaÁili novy i stary glinè
(KK 1945, Glincz), uduili (KK 1945, Glincz), mje zabrali (SM 1927, Lisie
Jamy), stund mje zabraly (SM 1927, Lisie Jamy), veli nas do kartus (SM 1927,
Lisie Jamy), tam nas timali (SM 1927, Lisie Jamy), ftedi nas vip´uæili (SM
1927, Lisie Jamy), tenèas vyp´uæily (SM 1927, Lisie Jamy), s tej rozlevñi
fpuæili (SM 1927, Lisie Jamy), ceg´o´ tak vyk´adali (MA 1929, Lisie Jamy), to
ceg´o´ vyk´adali (MA 1929, Lisie Jamy), voili (MA 1929, Lisie Jamy), kopali
(MA 1929, Lisie Jamy), to go zbjerali (MA 1929, Lisie Jamy), do s´ojikùf
k´adli (MA 1929, Lisie Jamy), tedy to kosami ekli (MA 1929, Lisie Jamy),
tedy to voili do domu (MA 1929, Lisie Jamy), tedy imo´ e zajmovali tym
barÁej (MA 1929, Lisie Jamy), mjeli (MA 1929, Lisie Jamy), xodovali (MA
1929, Lisie Jamy), jedli (MA 1929, Lisie Jamy), jeæ to tam jedli take (MA
1929, Lisie Jamy), veli (MA 1929, Lisie Jamy), gru8kùf urvali (MA 1929, Lisie
Jamy), sèêsli (MA 1929, Lisie Jamy), ugotovali (MA 1929, Lisie Jamy), do tego
bulvy v´oyli (MA 1929, Lisie Jamy), to razem ugotovali (MA 1929, Lisie
Jamy), to tak zavjeili (MA 1929, Lisie Jamy), take zupy jadali (MA 1929,
Lisie Jamy), z miski kady ze sfojej strony brali (MA 1929, Lisie Jamy), ji tak
jedli (MA 1929, Lisie Jamy), droÂufke upjekli (ZW 1936, Lisie Jamy), tedy
zafe muvili (SK 1941, Lisie Jamy), to fuèerovje na ñix muvili (RS 1945,
Klukowa Huta), radjo s´uxali (BS 1946, Klukowa Huta), torf robili (BM
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1917, Sulêczyno), jedne neli takùm uflùm (BM 1917, Sulêczyno), tam torf
robili (CH 1921, Chonica), no ji tam robili (CH 1921, Chonica), tam robili
pod drogù´ torf (CH 1921, Chonica), las muvili kedy (BL 1923, Lipnica), to
muvili las (BL 1923, Lipnica), s ti x´ejn¨ sobje peñosl¨ d¨guska (BL 1923,
Lipnica), m´uvj¨l¨ (BL 1923, Lipnica), zrobiæ robili to (BL 1923, Lipnica), to
ju kruonke robily (BL 1923, Lipnica), takù´ kaa kedy gotovali (CB 1943,
Budy), tedy jeèe fsypali jenèmjeññi ka¨ f to (CB 1943, Budy), to ñe k´adli të
kaðy (CB 1943, Budy), vynoili Áatka (KL 1986, Lipnica), bulvy pebjerali (SS
1930, Brusy), pebjerali renèñe (SS 1930, Brusy), veli (SS 1930, Brusy), tam
zabespjeèyli (SS 1930, Brusy), leèyli tam runymi (SC 1940, Czapiewice), to
tak gadali (SC 1940, Czapiewice), ñe vjeyli f take te znaxorstfa (SC 1940,
Czapiewice), to zafe muvili (SC 1940, Czapiewice), i tedy v´añe na to peæerad´a brali (SC 1940, Czapiewice), to peæerali (SC 1940, Czapiewice), tag
gadali (SC 1940, Czapiewice), jakøs tam modlitfa odmavjali (SC 1940, Czapiewice), jak e spotkali (JN 1943, Nierostowo), to postavili tam (JN 1943, Nierostowo), tyÁiæi kur ukradli (PZ 1959, Zielona Huta), tam e pobavili na tej stypje
(PZ 1959, Zielona Huta), pyjexali (PZ 1959, Zielona Huta), no pjevali (MR
1963, Konarzyny).
Procentowa struktura u¿ycia w³aciwych polszczynie i kaszubszczynie
nieosobowych form zarejestrowanych w badanych tutaj polskojêzycznych tekstach przedstawia siê nastêpuj¹co: znacz¹c¹ przewagê maj¹ bêd¹ce wynikiem
interferencji gwar kaszubskich w polszczynie formy 3. osoby liczby mnogiej
czasu przesz³ego maj¹ce znaczenie nieosobowe  ich procentowy udzia³ wynosi
94,44%, pozosta³e 5,56% stanowi¹ polskie konstrukcje zakoñczone na -no, -to.
6. Interferencje zwi¹zane z u¿yciem kaszubskich form trybu
rozkazuj¹cego
Wp³ywy kaszubskie w zakresie u¿ycia trybu rozkazuj¹cego odnotowano
w formach 2. osoby liczby mnogiej. W jêzyku polskim forma 2. osoby liczby
mnogiej rozkanika tworzona jest przez dodanie do formy 2. osoby liczby pojedynczej tego¿ trybu koñcówki -cie. Analogicznie tworzy siê postaæ 2. osoby
liczby mnogiej trybu rozkazuj¹cego w kaszubszczynie, jednak¿e w funkcji liczby mnogiej rozkanika we wspó³czesnej kaszubszczynie wystêpuje pochodz¹ca
z dawnej liczby dualnej koñcówka -ta.
W wyniku interferencji gwary konarzyñskiej w polszczynie w mowie jednego informatora zosta³y odnotowane kaszubskie formy trybu rozkazuj¹cego
w 2. osobie liczby mnogiej, s¹ to nastêpuj¹ce formy: fodojta (UB 1947, Konarzyny), godojta (UB 1947, Konarzyny). Formy te stanowi¹ 100% wszystkich
form u¿ytych w 2. osobie liczby mnogiej rozkanika.
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Podsumowanie

Przeprowadzona analiza jêzykowa wykaza³a liczne przyk³ady interferencji
gwar kaszubskich w polszczynie obserwowane na p³aszczynie fleksji werbalnej. Wp³ywy jêzykowe w ró¿nym zakresie s¹ obecne w mowie przedstawicieli
poszczególnych grup wiekowych. Mieszanie form koniugacyjnych czasu teraniejszego i przesz³ego odnotowane zosta³o we wszystkich grupach pokoleniowych, jednak¿e utrzymanie bardziej archaicznych form koñcówek czasu teraniejszego pochodz¹cych z dawnej liczby podwójnej charakterystyczne jest tylko
dla respondentów urodzonych miêdzy 1913 a 1950 rokiem oraz dla osób urodzonych miêdzy 1951 a 1980 rokiem. Równie¿ w mowie przedstawicieli najstarszego i redniego pokolenia mamy do czynienia z wp³ywami w zakresie u¿ywania
kaszubskich form strony biernej, w³aciwego kaszubszczynie sposobu tworzenia form nieosobowych i trybu rozkazuj¹cego, wymienionych tu trzech ostatnich
zjawisk jêzykowych nie odnotowano w mowie przedstawicieli najm³odszej generacji.
Bardzo wysoka frekwencja interferencji gwar kaszubskich w polszczynie
w zakresie fleksji werbalnej, obejmuj¹ca wiêcej ni¿ 80% przyk³adów o proweniencji kaszubskiej, dotyczy wp³ywów polegaj¹cych na tworzeniu typowych dla
jêzyka kaszubskiego form nieosobowych, u¿yciu w³aciwych kaszubszczynie
form rozkanika w 2. osobie liczby mnogiej, a tak¿e zastosowaniu kaszubskiej
formy 2. osoby liczby pojedynczej czasu teraniejszego czasownika bëc, maj¹cej postaæ jes. Stosunkowo wysoki udzia³ wp³ywów kaszubszczyzny, obejmuj¹cy co najmniej 50%, lecz nie wiêcej ni¿ 80% form pojawiaj¹cych siê pod wp³ywem kaszubskim, odnotowano w zakresie u¿ycia w³aciwej kaszubszczynie
koñcówki 2. osoby liczby mnogiej czasu teraniejszego czasowników, w zakresie u¿ycia pojawiaj¹cych siê pod wp³ywem kaszubskim form 2. osoby liczby
mnogiej czasu teraniejszego: jesta, jesteta, oraz w zakresie zastosowania w³aciwej jêzykowi kaszubskiemu formy czasu przesz³ego z³o¿onego z obligatoryjnego zaimka osobowego i dawnego imies³owu czasu przesz³ego czynnego II.
Pozosta³e wp³ywy jêzyka kaszubskiego w polskojêzycznych wypowiedziach informatorów odnotowane zosta³y marginalnie.
Na koniec warto te¿ nadmieniæ, ¿e interferencje gwar kaszubskich w polszczynie zarejestrowane na p³aszczynie fleksji werbalnej maj¹ szerszy zasiêg ni¿
obserwowane na p³aszczynie fleksji czasownika interferencje polszczyzny
w kaszubskich gwarach.
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Summary
The article is the result of the field research conducted in the area of Kashubian dialects. The
object of the research were interferences of the Kashubian dialects in the Polish language registered on the plane of verbal inflection. In this paper, an analysis of the collected language materials
(including Polish speech by bilingual respondents) was made, which showed the influence
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Kazania o Maryjej Pannie Czystej Jana z Szamotu³, zwanego Paterkiem, s¹
interesuj¹cym i wdziêcznym tematem analizy zarówno dla jêzykoznawców, jak
i historyków czy teoretyków literatury, poniewa¿ dope³niaj¹ treci wysokiego
pod wzglêdem stylistycznym pimiennictwa religijnego, ujawniaj¹ schematy
wyobra¿eniowe, wzorce estetyczne i moralne, a tak¿e istniej¹ce stereotypy kulturowe cz³owieka prze³omu XV i XVI w. W niniejszym artykule analizie zostanie poddany fragment kazania III O narodzeniu Maryjej Panny, który zosta³
zamieszczony przez Wies³awa Wydrê i Wojciecha Ryszarda Rzepkê w Chrestomatii staropolskiej. Teksty do roku 1543 r. Wydanie III. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
omawiany fragment kazania pochodzi z jednej z trzech zachowanych i przypisywanych Paterkowi homilii1. Wszystkie trzy kazania odwo³uj¹ siê do autorytetów
kocielnych, rzadziej przywo³uj¹ argumentacjê biblijn¹, patrystyczn¹, teologiczno-spekulatywn¹, historyczn¹, liturgiczn¹, niekiedy równie¿ exempla ilustruj¹ce z jednej
strony niezawodn¹ opiekê Maryi nad czcicielami jej niepokalanego poczêcia,
1 Por. kazanie I  O poczêciu Panny Maryjej Czystej; II  O poczêciu Przenaczystszej Dziewice Panny Maryjej. Na temat autorstwa kazañ oraz ich cech jêzykowo-stylistycznych pisa³a m.in.
Maria Karpluk. Porównuj¹c cechy fonetyczne, leksykalne i sk³adniowe, dostrzeg³a podobieñstwo
kazañ III i I oraz jêzykowo-stylistyczn¹ odrêbnoæ kazania III (szerzej: Karpluk 2010: 117166).
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z drugiej za  niebezpieczeñstwa gro¿¹ce jego przeciwnikom i oszczercom.
Ciekawe spostrze¿enia przynosi artyku³ Romana Mazurkiewicza (2013: 1534)
na temat pierwowzoru kazañ. Uczony dowodzi, ¿e teksty Jana z Szamotu³ korzystaj¹ z wydanego po raz pierwszy w roku 1496 zbioru Stellarium coronae Benedictae Mariae Virginis in laudem eius pro singulis praedicationibus elegantissime coaptatum autorstwa Mistrza Pelbarta z Wêgier (ok. 14351504), starszego
o dwa pokolenia od Paterka absolwenta Akademii Krakowskiej. Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê, ¿e kazania Jana z Szamotu³ nie s¹ przek³adem realizowanym wedle zasady in extenso  continuo. Paterek t³umacz, zgodnie z zaleceniami ars predicandi, korzysta z wzorcowych kazañ Pelbarta jako redaktor w³asnej ich wersji. Dokonuje selekcji materia³u, staraj¹c siê stworzyæ logiczny
i spójny wywód podporz¹dkowany tematyce kazania i jego przeznaczeniu. Niekiedy t³umaczy d³u¿sze fragmenty Stellarium coronae, gdzie indziej za wybrane
z tekstu ³aciñskiego pojedyncze zdania, zawieraj¹ce np. podstawowe tezy, pomijaj¹c ich rozwiniêcie, dyskusjê pro i contra oraz rozbudowan¹ argumentacjê.
Taki charakter kazañ wynika równie¿ ze specyfiki ich pierwowzoru, poniewa¿
teksty samego Pelbarta by³y raczej materia³em do kazañ ni¿ skoñczonymi homiliami (Worcester 2001: 9; Mazurkiewicz 2013).
Wszystkie kazania Paterka zachowuj¹ podobn¹ strukturê, zgodn¹ z wymaganiami redniowiecznej sztuki homiletycznej, tj. zawieraj¹ nastêpuj¹ce czêci:
podanie tematu (cytatu z Pisma wiêtego) i jego introdukcji; rozwiniêcie zapowiedzianego w temacie zagadnienia w formie rozbudowanego, najczêciej uporz¹dkowanego enumeratywnie szeregu kwestii (wywodów), konkluzja; modlitwa lub nabo¿ne westchnienie. W omawianym przez nas kazaniu III mo¿na
ponadto wyodrêbniæ równie¿ ustalony porz¹dek opisu, tj. 1. Wstêp  uzasadnienie doskona³oci Maryi; 2. Opis wygl¹du  zgodnie z zasadami: od ogó³u do
szczegó³u, od góry do do³u; 3. Opis zachowania; 4. Zakoñczenie  opis objawienia siê Maryi studentowi w Pary¿u.
Celem naszego artyku³u jest ukazanie strategii deskrypcyjnych stosowanych
w opisywaniu wygl¹du Matki Bo¿ej. Jak poka¿e dalsza czêæ wywodu, opis
Maryi jest jednoczenie nonikiem wartociowania, które stanowi nieod³¹czny
temat kazañ i sk³adow¹ dyskursu religijnego oraz pimiennictwa immakulistycznego. Kiedy za porusza siê temat wygl¹du Matki Bo¿ej, nie sposób tego czyniæ
w oderwaniu od redniowiecznych kontekstów estetycznych i filozoficznych
oraz poetyki mówienia o wiêtych w apokryfach. Wp³yw poni¿ej zarysowanych
koncepcji estetycznych i teologicznych jest widoczny równie¿ w omawianym
przez nas fragmencie kazañ.
Zanim przejdziemy do ukazania struktury opisu Matki Bo¿ej w kazaniu III
Jana z Szamotu³, warto pokrótce zarysowaæ konteksty filozoficzne kszta³tuj¹ce
redniowieczn¹ estetykê, poniewa¿ Paterek wyranie na nich opiera swoj¹ koncepcjê piêkna Maryi Panny. redniowieczne rozumienie piêkna, bo ono w istocie
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stanowi jeden z g³ównych motywów omawianego kazania, by³o pochodn¹ rozumienia piêkna zawartego w Pimie wiêtym i filozofii staro¿ytnej, g³ównie Arystotelesa i Plotyna. Na myl tê du¿y wp³yw wywarli równie¿ myliciele
redniowieczni, przede wszystkim wiêty Augustyn i Pseudo-Dionizy oraz wiêty Tomasz z Akwinu. Pierwszy z nich piêkno definiowa³ jako umiar, kszta³t i ³ad.
Twierdzi³, ¿e: Podoba siê tylko piêkno, w piêknie za  kszta³ty, w kszta³tach
 proporcje, w proporcjach liczby (cyt. za: Tatarkiewicz 1982: 144145). Pseudo-Dionizy przej¹³ pojmowanie piêkna od Plotyna wykraczaj¹cego poza staro¿ytn¹
Wielk¹ Teoriê, wed³ug której piêkno polega na proporcji czêci, tj. na wielkoci,
jakoci i ich wzajemnym stosunku (por. Tatarkiewicz 1982: 140). Plotyn i kontynuuj¹cy jego myl Pseudo-Dionizy uznawali, ¿e piêkno to umiar i blask. Kazania Paterka naznaczone s¹ równie¿ scholastycznym pojmowaniem piêkna, które
wyros³o z filozofii staro¿ytnej, jednak¿e zosta³o zaadaptowane do etyki chrzecijañskiej. Fundamentalne dla rozumienia piêkna by³o tu przyjêcie zasady wiêtego Augustyna i rozró¿nienia piêkna zewnêtrznego i piêkna duchowego  wewnêtrznego2. W wyobra¿eniach scholastycznych piêkno podlega³o stopniowaniu: wy¿ej ni¿ piêkno cielesne sytuowane by³o piêkno duchowe. Za spraw¹
Roberta Grosseteste w estetyce redniowiecznej zosta³a rozpowszechniona Plotyñska kategoria wiat³a, które pojmowano jako piêkno i ozdobê wszelkiego
stworzenia. wiat³o symbolizowa³o owiecenie umys³u i duszy przez Boga. Do
tej kategorii piêkna Jan z Szamotu³ nawi¹zuje w koñcowym fragmencie kazania,
w którym donosi o objawieniu Matki Boskiej studentowi. Wed³ug homiletyka
Panna Maryja ukaza³a siê w takim ogromnym blasku, ¿e spowodowa³ on olepienie m³odzieñca. Podobnie jak w pozosta³ych partiach opisu, tak równie¿ w tej
czêci widaæ tendencjê do hiperbolizacji.
W scholastycznej teorii piêkna najwa¿niejsze miejsce zajmuj¹ przede
wszystkim pogl¹dy wiêtego Tomasza z Akwinu, który od Pseudo-Dionizego za
punkt wyjcia obra³ piêkno Boga i od niego dopiero przechodzi³ do piêkna Jego
stworzenia (Tatarkiewicz 1989: 223). W wizji piêkna Akwinaty pojawiaj¹ siê
dwa kluczowe pojêcia: proporcja i blask. Proporcja obejmowa³a zarówno proporcje wiata naturalnego, jak i wiata duchowego oraz stosunek rzeczy do
swego wzoru. Blask natomiast by³ przez niego traktowany dos³ownie jako blask
rzeczy, a w sensie przenonym jako blask duszy. Do tych dwóch wyznaczników
piêkna Tomasz z Akwinu doda³ te¿ trzeci, tj. pe³niê rozumian¹ jako doskona³oæ:
je¿eli bowiem co ma braki, nie mo¿e byæ piêkne. W dalszej czêci tego artyku³u
postaramy siê wykazaæ, jak zarysowane powy¿ej koncepcje piêkna zosta³y prze³o¿one na wyobra¿enie o piêknie Maryi Panny i jej opis.

2

Oba te pojêcia piêkna by³y znane ju¿ w staro¿ytnoci, jednak z wyj¹tkiem platoñczyków nie
przyk³adano do nich wiêkszej wagi. Szerzej zob. Tatarkiewicz 1989: 195 i n.
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W Ksiêdze Rodzaju Bóg, ogl¹daj¹c stworzony przez siebie wiat, mówi:
I widzia³ Bóg wszystkie rzeczy, które by³ uczyni³, i by³y bardzo piêkne (Rdz 1,
31). Zwrot ten pojawia siê w tej ksiêdze jeszcze kilka razy i wyra¿a przekonanie,
¿e piêkno wiata jest wiadomym dzie³em istoty myl¹cej, wielkiego geniuszu.
Przez wielkoæ i piêkno dzie³a stworzenia poznaje siê wielkoæ i piêkno twórcy.
Maryja Panna zatem jako matka Syna Bo¿ego jest doskona³a. Bóg za jawi siê
jako wiat³oæ, która, jak zaznaczono wy¿ej, w scholastycznej filozofii by³a
nieodzownym warunkiem piêkna. Kategoria wiat³a w takim rozumieniu pomaga Janowi z Szmotu³ uzasadniæ boskoæ Maryi, por.:
Naprzod, i¿ siê Bogu rowna, i¿ Bog wiat³oæ jest [ ] Wtore, i¿ wiat³oæ jest
niezmiennej czystoci, bo siê nie pokala smrodem. Trzecie, i¿ jest rzecz rozkoszna,
tak Maryja Panna nad prawie wszystko stworzenie wieci wysokoci¹ [ ]. Bo ona
jest jasnoæ wiat³oci.

Wed³ug Paterka cia³o Maryi musia³o byæ najdoskonalsze, poniewa¿ jako
Bogarodzicielka mia³a duszê najszlachetniejsz¹ ze wszystkich ludzi na wiecie.
W takim ujêciu widoczna jest Arystotelesowska koncepcja jednoci psychofizycznej cz³owieka. W redniowieczu panowa³o bowiem przekonanie, ¿e piêkno
³¹czy siê z dobroci¹, a brzydota ze z³em (Power 1997). Przy za³o¿eniu, ¿e Matka
Bo¿a by³a absolutnie wyj¹tkowa i nie mog³a mieæ wad, specyficznie pojêta
adekwatnoæ duszy i cia³a sk³ania³a do przyjêcia pewnych cech wygl¹du jako
konsekwencji doskona³oci duszy. Kaznodzieja stara siê udowodniæ, na czym
polega³a niezwyk³a uroda Matki Bo¿ej. Na pocz¹tku definiuje piêkno w myl
staro¿ytnej teorii g³osz¹cej, ¿e piêkno polega na proporcji ³adzie i harmonii. Do
tych kategorii dodaje ponadto barwê, por.:
[ ] przeto i cia³o Panny by³o cudne, która cudnoæ w wysokoci, farbie, w jakoci,
w cz³onków cudnym postawieniu.

Po tak ogólnie sformu³owanej definicji nastêpuje wyk³ad dowodz¹cy, ¿e
cia³o Maryi w ka¿dym jego cz³onku wszystkie te warunki spe³nia³o, a uzasadnienie swoje Paterek wspomaga powo³aniem siê na autorytet Wojciecha Wielkiego
(prawdopodobnie chodzi o wiêtego Wojciecha).
Opis Panny Maryi realizuje siê zgodnie z zasad¹ od ogó³u do szczegó³u,
w myl scholastycznych zasad dedukcji: jedna teza jest punktem wyjcia do
postawienia nastêpnej. Deskrypcja Matki Bo¿ej rozpoczyna siê od okrelenia jej
wzrostu, który zdaniem Paterka by³ s³uszny, czyli akuratny, w³aciwy. Maryja nie mog³a zatem byæ ani za wysoka, ani za niska, ale akuratna  zgodnie
z Arystotelesowsk¹ zasad¹ z³otego rodka. Jako podobna do Chrystusa by³a doskona³ego wzrostu, tj. na omi d³oñ wielkich, a na dziewiêæ niewiecich. Po
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tych s³owach Paterek odwo³uje siê do Pieni nad pieniami wyra¿aj¹cych piêkno Matki Bo¿ej s³owami: O jako cudna namilsza moja, zrostem twym przyrownana palmie. Wydaje siê jednak, ¿e oba wyobra¿enia o wzrocie Maryi s¹
trudne do pogodzenia. Odwo³anie do Biblii jest byæ mo¿e nieuzasadnione z logicznego punktu widzenia, ale wpisuje siê w poetykê tekstu d¹¿¹cego z jednej
strony do zracjonalizowania opisu Maryi poprzez wskazanie konkretnych cech
piêkna, z drugiej za kaznodzieja zmaga siê z pragnieniem wys³owienia niewyobra¿alnego piêkna, co z kolei prowadzi do hiperbolizacji opisu.
W dalszej czêci kazania nastêpuje opis kszta³tów Maryi, które równie¿
by³y doskona³e. Ka¿dy szczegó³ wygl¹du ma swoje uzasadnienie w jakiej cesze
duszy. Przy tym opis ten charakteryzuje siê selektywnoci¹. Paterek opisuje
wy³¹cznie te czêci cia³a, które mo¿emy zobaczyæ na wczesnoredniowiecznym
obrazie lub o³tarzu. St¹d stanowcz¹ wiêkszoæ opisu wygl¹du Bogarodzicy zajmuje opis twarzy. Co ciekawe, selektywnoæ dotyczy równie¿ cytatów biblijnych, np. przywo³any cytat z Pieni nad pieniami zawiera in extenso fragment
przez Paterka pominiêty (tu podkrelony): O jak piêkna jeste, jak¿e wdziêczna, umi³owana, pe³na rozkoszy! Postaæ twoja wysmuk³a jak palma, a piersi twe
jak grona winne (Pnp 7, 78).
W oddaniu kszta³tów cia³a, tak jak wczeniej, homiletyk równie¿ odwo³uje
siê do Arystotelesowskiej zasady mediocritas aurea. Maryja by³a s³usznych
kszta³tów, czyli takich jak nale¿y. Nie by³a zatem ani za gruba, ani za chuda.
W tym fragmencie rozwa¿añ próbuje siê zracjonalizowaæ opis poprzez odwo³anie do zasady proporcji, por.:
bo t³ustoæ abo cielistoæ wielka pochodzi z zimna, a z wilkoci cienkoæ, a suchoæ z gor¹coci a suchoci, gdzie siê tedy w rownoci zejd¹ ty cztery rzeczy, tam
bywa cudne cia³o jako by³o Maryjej.

Dalsza czêæ wywodu, dotycz¹ca barwy Matki Bo¿ej, ods³ania podobne
schematy dowodzenia. Koncepcja piêkna bywa zawê¿ana, czasami wydawaæ by
siê mog³o, ¿e jest wrêcz zawê¿ana do gustu kaznodziei i panuj¹cych stereotypów. Cechy boskie i doskona³oæ duchowa Maryi zdaje siê dyktowaæ wnioski co
do jej wygl¹du. Oparty na antytezach sposób konstruowania deskrypcji Matki
Boskiej dobrze oddaje opis jej w³osów. Jan z Szamotu³ pisze wiêc, ¿e w³osy
Maryi nie mog³y byæ kêdzierzawe, poniewa¿ takie s¹ charakterystyczne dla osób
pysznych i chciwych, a takich cech Panna Najwiêtsza nie mog³a mieæ jako
istota doskona³a. Nie mog³a mieæ w³osów bardzo rzadkich, grubych ani jasnych,
prawie bia³ych, bo takie znamionuj¹ osoby nierozumne, têpe i nieskore do nauki.
W tej czêci kazania pojawia siê te¿ funkcjonuj¹cy do dzi stereotyp osoby rudej
jako podstêpnej i zdradliwej. Panna Maryja nie mia³a zatem w³osów lisowatych. Wed³ug Jana z Szamotu³ w m³odoci Maryja Panna mia³a w³osy ¿ó³te,
a potem czarne. Dalej dowodzi siê, ¿e w³anie czarne w³osy najlepiej pasuj¹ do
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bia³ej i rumianej skóry, por. cia³o jej jako mleko z rumionoci¹. Ponadto
Maryja jako podobna do swego Syna w³osy musia³a mieæ czarne, bo Jezus te¿
mia³ w³osy czarne, czego dowodzi odbity wizerunek Jezusa na chucie Weroniki. Drog¹ eliminacji cech niepo¿¹danych kaznodzieja dochodzi do wniosku, ¿e
Maryja musia³a mieæ w³osy czarne i cienkie, poniewa¿ takie znamionuj¹ cz³owieka sta³ego, mocnego, rozwa¿nego i czujnego. Ustalenia dotycz¹ce koloru
w³osów s¹ za nastêpnie punktem wyjcia do rozwa¿añ na temat koloru oczu
Maryi Panny. Wed³ug Jana z Szamotu³ osoby, które maj¹ czarne w³osy, maj¹ te¿
czarne oczy, bo te s¹ i naj³adniejsze, i najmocniejsze.
W kolejnych partiach kazania nastêpuje opis poszczególnych czêci cia³a.
Ponownie pojawia siê odwo³anie do Pieni nad pieniami uzasadniaj¹ce piêkno
cia³a Maryi: Wszytka cudna, przyjació³ko moja, a maku³a w tobie nie jest.
Z tego zdania kaznodzieja wywodzi wniosek nastêpuj¹cy: Jesli wszytka, tedy
w ka¿dym cz³onku. Dokonuje zatem opisu g³owy, czo³a, spojrzenia, policzków,
ust, szyi, r¹k, zêbów, palców. Nale¿y podkreliæ, ¿e zwykle doskona³a cecha
fizyczna jest oznak¹ doskona³oci wewnêtrznej: g³owa jest zatem pod³u¿na, czo³o czworok¹tne, nie za du¿e i nie za ma³e. Czo³o spuszczone cechuje cz³owieka
m¹drego i wstydliwego. W opisie twarzy Maryi warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na czo³o, które wed³ug Jana z Szamotu³ jest czworok¹tne. Widoczne jest tu
odwo³anie do symboliki cyfry cztery jako pitagorejskiego symbolu piêkna. Cztery jest zasad¹ wszechwiata: natura czêsto dzieli siê na cztery  s¹ cztery pory
roku, cztery punkty kardynalne, cztery wiatry, cztery strony wiata. Cyfr¹ cz³owieka wed³ug Witruwiusza jest równie¿ cztery, poniewa¿ szerokoæ cz³owieka
o rozpostartych ramionach odpowiada jego wysokoci, daj¹c w ten sposób podstawê i wysokoæ idealnemu kwadratowi (cyt za: Eco 2008: 7577). Warto zaznaczyæ, ¿e opis cia³a i koncepcja piêkna cielesnego u Jana z Szamotu³ jest
oparta g³ównie na wzorcach staro¿ytnych i nie realizuje wszystkich redniowiecznych za³o¿eñ estetycznych, poniewa¿, jak pisze Eco (2008: 77):
redniowiecze nie stosuje matematyki proporcji do oceniania lub odtwarzania cia³a
ludzkiego. Mo¿na by pomyleæ, ¿e w owej nieuwadze pewn¹ rolê odgrywa dewaluacja cielesnoci na korzyæ duchowego piêkna. Naturalnie nie jest obce dojrza³emu
wiatu redniowiecznemu równie¿ dowartociowanie cia³a ludzkiego jako cudu
Stworzenia, jak to uj¹³ w swym dziele Tomasz z Akwinu. Czêciej jednak, aby
zdefiniowaæ piêkno moralne, u¿ywano kryteriów pitagorejsko-proporcjonalnych,
jak to bywa w symbolice homo quadratus. Kultura redniowieczna wychodzi³a od
idei zasady platoñskiej [ ], dla której wiat jawi siê jako wielkie zwierzê, a zatem
jako istota ludzka, a istota ludzka jest jak wiat, albo wszechwiat jest wielkim
cz³owiekiem, cz³owiek ma³ym wszechwiatem. Zrodzi³a siê w ten sposób teoria
zwana homo quadratus, w której liczba, zasada wszechwiata, przybiera znaczenie
symboliczne, oparte na serii liczbowych odpowiednioci, które s¹ te¿ korespondencjami estetycznymi.
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W dalszej czêci kazania Paterek szczegó³owo analizuje wygl¹d Maryi,
a posiadanie poszczególnych cech fizycznych uzasadnia posiadanymi cechami
psychicznymi i duchowymi. Zestawienie atrybutów fizycznych oraz odpowiadaj¹cych im przymiotów psychicznych i duchowych przedstawia tabela:
Cechy fizyczne
Cechy psychiczne
najszlachetniejsze cia³o
najszlachetniejsza dusza
Gdy Maryja by³a nalachetniejsza na duszy nad stworzenie, tako mia³a byæ nadoskonalsza w ciele
i nalepsza
cia³o jej jako mleko z rumianoci¹.
skóra bia³a, rumiana
czysta natura
Pierwe pytanie: jakiej by³a barwy na skorze albo na ciele, jeli bia³ej albo czarnej, albo czerwonej,
albo smieszanej. I k³adzie Wojciech: z czerwona bia³ej cudnej barzo, to jest bia³a rumiona, bo i cudna
jest ta p³eæ i barzo czystego przyrodzenia
kolor w³osów odpowiedni: w m³odoci ¿ó³te,
potem czarne:
(w³osy kêdzierzawe  pycha)
 niekêdzierzawe,
(w³osy bia³e  umys³ têpy)
 niebia³e,
(w³osy rude  niewiernoæ)
 nierude
W³osy, pytam, jakie mia³a, i odpowiedam, i¿ nie owszeki mia³a kêdzierzawych, bo takie bywaj¹
w cz³owiece z zbytku, z zimna, a znamionuj¹ cz³owieka nadêtego, a zysku ¿¹daj¹cego, co nie by³o
w Pannie. Nie mia³a te¿ rzadkich albo barzo miêkkich, albo mi¹szych, ani te¿ prawie bia³ych, bo takie
w³osy znamionuj¹ cz³owieka têpego rozumu a trudnego ku nauce. Nie mia³a te¿ lisowatych albo
prawie czerwonych, co znamionuje zbytni¹ gor¹coæ, a znamionuj¹ cz³owieka z przyrodzenia
niewiernego. By³y tedy jej w³osy mierne ¿o³to-czarne, bo takie s³uszaj¹ ku p³ci bia³ej, rumionej
w³osy cienkie, miêkkie
dobre obyczaje, sta³oæ, moc, rozwaga
[ ] i¿ takie w³osy gdy s¹ cienkie, miêkkie, znamionuj¹ dobre obyczaje, a dobrej p³ci dobre
przyrodzenie, bo czyni¹ cz³owieka sta³ego, mocnego i ukazuj¹ mozg ciep³y a suchy [ ] A taki
cz³owiek bywa wolen w smylech swych a czujny
g³owa trochê pod³u¿na, czo³o czworok¹tne
m¹droæ, wstydliwoæ, pokora
spuszczone
G³owa jej niejako pod³ugowata, czo³o nieszerokie, ale g³adkie, na czterzy grani miernie wielkie,
s³uszne, pokorne, a zawsze na do³ je spuszcza³a, taka bowim g³owa a czo³o ukazuj¹ cz³owieka
opatrznego, m¹drego a sromieliwego
oczy cudne, jasne
³askawoæ, pokora
Oczy by³y cudne a jasne, na wejrzenie lubie¿ne, miernego werzenia, ³askawego, pokornego
nos prosty, niewielki
sta³oæ, roztropnoæ
Nos prosty, niewielki, prosto jid¹cy, co znak jest sta³oci a roztropnoci
wargi czerwone, ni¿sza warga wiêksza ni¿ górna mê¿noæ, wielka sta³oæ
Wargi czerwone a niejako odpiesznia³e albo cieliste, tak i¿ nisza warga wiêcsza by³a ni¿li wysza, a
to bardzo s³usznie, co znamionuje mê¿noæ a wielk¹ sta³oæ

Analiza konstruowania opisu Matki Bo¿ej przez Jana z Szamotu³ pozwala
wysnuæ wniosek, ¿e kaznodzieja d¹¿y³ do racjonalizacji, któr¹ próbowa³ wzmocniæ walory retoryczne tekstu. Racjonalizacja ta za oparta zosta³a na nastêpuj¹cych aksjomatach: 1. To, co boskie, jest piêkne; 2. Maryja jest piêkna, bo jest
istot¹ bosk¹; 3. Piêkne jest to, co spe³nia cechy piêkna dostêpnego percepcji
ludzkiej (estetyczne koncepcje staro¿ytne: umiar, kszta³t, proporcja). Wyznaczniki
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piêkna ujête w trzecim punkcie opieraj¹ siê natomiast na kolejnych aksjomatach,
nierzadko dyktowanych stereotypami lub gustem samego kaznodziei. Przy próbach odtwarzania dyskursu kazañ ujawnia siê zmaganie kaznodziei z tym, jak
wyraziæ za pomoc¹ dowiadczenia zmys³owego to, co nie jest uchwytne dla
oczu. Usilne próby racjonalizacji opisu przynosz¹ efekt hiperbolizacji, której
wyznacznikiem s¹ m.in. u¿yte wielokrotnie w tekcie przymiotniki w stopniu
najwy¿szym, np. nadoskonalsza, nalachetniejsza, nalepsza, nacudniejsza, nawiêtsza, nadostojniejsza nad wszytko stworzenie. Warto podkreliæ
jeszcze raz, ¿e najdoskonalsze cechy cia³a i duszy Panny Maryi by³y równoznaczne z tym, ¿e by³y mierne, czyli akuratne i dlatego uznawano je za
idealne, zgodnie z za³o¿eniami estetycznymi i filozoficznymi redniowiecza.
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Summary
The article presents strategies in describing Our Lady in the 16th century text of sermon
attributed to Jan of Szamotu³y, commonly called Paterek. The description of Mother of God
reveals the medieval views on aesthetic issues and shows the common way of thinking about the
canons of beauty. The description is performed on the basis of both the theological truths and
existing stereotypes. The rhetorical strength of the sermon is enhanced by appealing to religious
authorities and to the Bible.
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Wprowadzenie
Komunikacja w Internecie nie jest wolna od zak³óceñ. Korzystanie z sieci
mo¿e prowadziæ np. do zainfekowania komputera wirusem, ledz¹cym poczynania u¿ytkownika, wykradaj¹cym dane lub zak³ócaj¹cym dzia³anie systemu operacyjnego. ród³ami zagro¿eñ s¹ jednak nie tylko twórcy i dystrybutorzy szkodliwego oprogramowania (tzw. malware), ale i sami internauci, którzy ³ami¹
obowi¹zuj¹ce zasady porozumiewania siê, wiadomie zachowuj¹c siê wrogo. Ze
wzglêdu na coraz bardziej widoczn¹ obecnoæ agresji w Internecie, wp³ywaj¹c¹
niekorzystnie na jakoæ dyskursu publicznego, warto powiêciæ nieco uwagi
genezie, strukturze i konsekwencjom poszczególnych jej przejawów.
Przedmiotem opisu s¹ zamierzone zak³ócenia komunikacyjne, spowodowane przez u¿ytkowników Internetu, a nie czynniki techniczne (np. ograniczenia
przepustowoci sieci). To antystrategie konwersacyjne, przejawiaj¹ce siê najczêciej w postaci kontaktów konfliktowych, prowadz¹cych do s³ownej degradacji
partnera (Awdiejew 1991: 10; Habrajska 2002: 169173) lub przedmiotu odniesienia. Podstawowe kryteria, odró¿niaj¹ce zamierzone negatywne dzia³ania od
nieporozumieñ, stanowi¹: celowoæ, wiadomoæ, powtarzalnoæ, cyklicznoæ
oraz lekcewa¿enie internetowego kodeksu zachowania (netykiety), wewnêtrznych zasad normatywnych (regulaminów) i savoir-vivreu.
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Celem artyku³u jest przedstawienie wybranych rodzajów zaburzeñ, ich przyczyn, wspólnych elementów, sposobów reakcji na te mniej lub bardziej ewidentne prowokacje oraz zauwa¿alnych i przewidywanych rezultatów ich rosn¹cej
popularnoci. Zbadano ró¿ne formy komunikacji internetowej (ze szczególnym
uwzglêdnieniem forów i grup dyskusyjnych). Po przeszukaniu zasobów tekstowych za pomoc¹ s³ów kluczowych (nazw zak³óceñ), wyekscerpowany materia³
(oko³o 500 tekstów) poddano analizie psycholingwistycznej i filologicznej, prowadz¹cej do okrelenia wspólnych cech omawianych zjawisk. Rozwa¿ania odnosz¹ siê do kana³ów komunikacyjnych nastawionych na wspó³dzia³anie. Na
forach i portalach spo³ecznociowych, deklaruj¹cych siê jako miejsca pozbawionej ograniczeñ krytyki lub brutalnych sporów (np. jako formy odreagowania
stresu), analizowane zabiegi tekstotwórcze stanowi¹ wzorcowe realizacje obowi¹zuj¹cej tam konwencji, a nie utrudnienia fortunnoci kontaktu.
Przeprowadzono analizê trzech kategorii zak³óceñ: trollingu, flamingu (flame wars)1 i hejtingu. W t r o l l i n g u uporczywie utrudnia siê funkcjonowanie danego gremium (np. poprzez wielokrotne wysy³anie tej samej wiadomoci).
F l a m i n g , czyli flame wars (ang. wojna p³omieni), to k³ótnia internetowa
o wyj¹tkowym nasileniu napastliwoci, odbiegaj¹cym od poziomu zwyk³ej polemiki. H e j t i n g oznacza próbê deprecjacji osoby b¹d tematu poprzez bezlitosn¹, najczêciej nieuzasadnion¹ merytorycznie, ale maksymalnie emocjonaln¹
krytykê.
Podstawowym celem flamingu jest udzia³ w konflikcie, trollingu  utrudnianie porozumienia, hejtingu  wy³adowanie agresji. Flamera interesuje spór, do
niego d¹¿y i chce go za wszelk¹ cenê wygraæ. Wa¿ne jest zaanga¿owanie oponentów. Bez kontrpartnera nie dojdzie do wojny na s³owa. Troll chce kogo
zirytowaæ. Nie zaistnieje bez odbiorcy, na którym mo¿e wypróbowywaæ swoje
umiejêtnoci manipulacyjne. Hejter nie potrzebuje interakcji z antagonist¹. Koncentruje siê na pojedynczym ataku lub ich serii.
W badanych antystrategiach kreatorami s¹ osoby, które znaj¹ zasady postêpowania w sieci, ale z premedytacj¹ je ³ami¹. Nie s¹ to niewiadomi nowicjusze,
ale bywalcy Internetu. Znajomoæ mechanizmów interakcyjnych pozwala im na
przewidywanie reakcji potencjalnych oponentów i sk³anianie ich do zachowañ
destruktywnych, zak³ócaj¹cych lub wykluczaj¹cych porozumienie. Inicjatorzy
zaburzonej komunikacji2 najczêciej wyra¿aj¹ swoje negatywne intencje w sposób czytelny. Próby zmylenia odbiorców, np. przez fa³szywe apele o pomoc
(potrzebna krew dla umieraj¹cego dziecka... itp.), wystêpuj¹ rzadko.
1 Okrelenia tych zak³óceñ s¹ u¿ywane w polskojêzycznej sieci w postaci oryginalnej i w takim
samym znaczeniu jak w jêzyku angielskim, co sytuuje je w kategorii zapo¿yczeñ w³aciwych. Nie
funkcjonuj¹ ich rodzime odpowiedniki.
2 Za zaburzon¹ uznaje siê m.in. komunikacjê zwodnicz¹, realizowan¹ wbrew obowi¹zuj¹cym
regu³om, pozoruj¹c¹ zasady efektywnej interakcji, zob. np. Riva 2009: 78.
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Analizowane zak³ócenia zaliczaj¹ siê do prowokacji inicjatywnych, w których nadawca z wyprzedzeniem planuje konfrontacjê lub grê oraz prowokacji
symultanicznych, skierowanych jednoczenie do wielu ró¿nych odbiorców (np.
czytelników danego forum), z których ka¿dy mo¿e nadaæ im odrêbny sens, a tak¿e prowokacji wielokrotnych, polegaj¹cych na eksploatowaniu pewnego schematu dzia³ania, pretekstu, rodzaju argumentacji itd. (Karwat 2007b: 51, 90, 96).
Stanowi¹ ponadto akty sytuacyjnej z³ej woli, które s¹ ³atwe do kontrolowania;
sprawca dobrze rozumie ich znaczenie; sprawca nie zmieni³by swojego zachowania, gdyby mia³ tak¹ szansê, i nie ma innego powodu, by siê tak zachowywaæ
ni¿ wywo³anie okrelonej reakcji [ ] (Goffman 2008: 240).
Czynniki sprawcze zak³óceñ komunikacyjnych
Jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn powstawania i powszechnoci dzia³añ destrukcyjnych w Internecie jest ludzka sk³onnoæ do agresji, wzmocniona przez
(³udz¹ce) przekonanie o anonimowoci i fizyczny dystans wobec oponenta3.
Istotny jest brak bezporedniej, osobistej reakcji osób atakowanych, które ze
wzglêdu na charakter kontaktu traktuje siê bardziej jako abstrakcyjne byty tekstowe (pismo jest podstawowym rodkiem przekazu we wszystkich analizowanych
typach zak³óceñ) ni¿ rzeczywistych ludzi, których mo¿na naprawdê skrzywdziæ.
Znacz¹ce czynniki popularnoci rozmylnych zak³óceñ komunikacji stanowi¹ te¿: minimalna dotkliwoæ sankcji spo³ecznych za niew³aciwe zachowanie
oraz bezkarnoæ agresywnych internautów. Nawet najbardziej negatywne dzia³ania w praktyce nie wywo³uj¹ prawnych konsekwencji. Rozwi¹zania legislacyjne
s¹ rzadko stosowane i niezbyt skuteczne, poniewa¿ nie nad¹¿aj¹ za rozwojem
nowych mediów. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e ludzie s¹ agresywni w Internecie,
bo mog¹ tacy byæ, nie ponosz¹c za to odpowiedzialnoci.
Istotn¹ przyczyn¹ wystêpowania analizowanych zjawisk jest tak¿e arogancja, któr¹ próbuje siê nobilitowaæ, prezentuj¹c jako rodzaj sztuki s³owa, np.
dobry trolling to nie jakie pyskówki, a wersy ociekaj¹ce tym co najlepsze. Co
jak budowanie budynku. Ka¿dym postem dok³adasz cegie³kê4. Zak³ócenia komunikacji s¹ tak¿e przedstawiane jako uzualna polska cecha: To co ja mam
w tym internecie robic jak nie gnoic moich rodakow? Przeciez ja to mam we
krwi, taka narodowa mentalnosc 5 lub ratunek przed monotoni¹: Bez trolli
3 Sk³onnoæ do postêpowania w Internecie w sposób ekstremalnie odbiegaj¹cy od zwyk³ych zachowañ okrela siê jako rozhamowanie (disinhibition). Wynika ono z braku poczucia odpowiedzialnoci, typowego dla kontaktów za porednictwem mediów (Joinson 2009: 135136; Py¿alski 2011: 69).
4 <http://forum-wielotematyczne.pl/swiat-internetu/trolling-t10947.html>, dostêp: 30.08.2014.
W przytaczanych cytatach zachowano oryginaln¹ pisowniê i interpunkcjê.
5 <http://gadzetomania.pl/2012/11/04/mowa-nienawisci-w-internecie-bedzie-ostro-scigana-czego-dokladnie-nam-zabraniaja>, dostêp: 30.08.2014.
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i Trolli, Internet by³by po prostu nudny, przewidywalny, ospa³y i zbyt poprawny6. Motyw nudy jako uzasadnienia agresji jest doæ czêsty. Troll, flamer czy
hejter próbuje zaktywizowaæ miejsce, z którym czuje siê zwi¹zany, wywo³uj¹c
negatywne odczucia pozosta³ych internautów i zwi¹zane z nimi reakcje s³owne.
Do katalizatorów s³ownych dzia³añ destruktywnych nale¿¹ równie¿: sk³onnoæ do nadmiernej kategoryzacji wiata i postrzegania go w kategoriach zero-jedynkowych oraz przekonanie o bezwzglêdnej s³usznoci w³asnych racji lub wrêcz
przeciwnie  d¹¿enie do kompensacji kompleksów intelektualnych i zast¹pienia
niedoborów wiadomoci wol¹ walki. Zajêci konfliktem internauci mniejsz¹
wagê przywi¹zuj¹ do wartoci merytorycznej replik.
Znacz¹c¹ rolê odgrywa chêæ zwrócenia uwagi na wypowied i porednio jej
nadawcê. Wród komunikatów wyró¿niaj¹ siê te naruszaj¹ce obowi¹zuj¹ce
schematy. Budz¹ wiêksze zainteresowanie ni¿ standardowe, neutralne teksty. Nie
oznacza to, ¿e zostan¹ pozytywnie odebrane, ale z pewnoci¹ zaistniej¹ w wiadomoci odbiorców. Bêd¹ zauwa¿one. Akceptacja jest w ich wypadku niewa¿na,
nie o ni¹ zabiegaj¹ internetowi prowokatorzy.
Na zwiêkszenie frekwencji intencjonalnych zak³óceñ prawdopodobnie
wp³ywaj¹ równie¿ telewizyjne programy typu talent show, w których surowo
traktuje siê pretendentów do s³awy, a agresja jurorów jest uznawana za potwierdzenie ich autorytetu (ostro os¹dza, wiêc jest fachowcem). O zwyciêstwie decyduje g³osowanie, polegaj¹ce na wybraniu tak/nie b¹d innych odpowiedników
uznania i odrzucenia. Ten schemat przeniesiony do sieci powoduje, ¿e o ocenie
wartoci filmu, piosenki czy innego przedmiotu odniesienia decyduje liczba tzw.
hejtów i lajków/hypów7. Krytykiem mo¿e byæ ka¿dy odbiorca komunikatu, niezale¿nie od tego, czy posiada stosown¹ wiedzê. W bardziej rozbudowanej wersji
opiniowanie ma charakter kilkupoziomowy, np. w niektórych sklepach internetowych recenzje produktów s¹ równie¿ oceniane, najpierw przez moderatorów
strony, a póniej jej u¿ytkowników. Przyzwyczajeni do os¹dzania z pozycji konsumenta (dóbr materialnych lub kultury) internauci przenosz¹ ten model zachowañ na relacje pozbawioneh komercyjnego charakteru, np. wyra¿aj¹c sympatiê
lub dezaprobatê wobec osób w serwisach spo³ecznociowych.
Innym powodem obecnoci badanych zjawisk jêzykowych jest d¹¿noæ do
wzmocnienia konsolidacji danego gremium internetowego przez swoist¹ formê
procedury inicjacyjnej. Niekiedy dowiadczony internauta, udaj¹c trolla, flamera
b¹d hejtera, chce sprowokowaæ nowicjusza, by sprawdziæ poziom jego kultury
osobistej i wiedzê. Takie gry komunikacyjne stanowi¹ jednak niewielk¹ czêæ
badanych zak³óceñ. Dominuj¹ klasyczne ataki i prowokacje.
6
7

<http://forum-wielotematyczne.pl/swiat-internetu/trolling-t10947.html>, dostêp: 30.08.2014.
Najczêciej jako obrazow¹ oznakê akceptacji wykorzystuje siê d³oñ z uniesionym kciukiem,
na odrzucenie wskazuje kciuk skierowany do do³u.
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Najczêstsze sk³adowe internetowych antystrategii komunikacyjnych
Do typowych cech analizowanych internetowych zak³óceñ komunikacyjnych nale¿¹:
1) k³amstwa, np. Bez sêsu... A ja sobie skopiow¹³em ca³ego ju w tuba na
pênkrakodrajva 8 GB i mam teraz co im spszedawaæ...8. Dziel¹ siê na dwie
kategorie: ewidentne, ³atwe do deszyfracji, jak w powy¿szym wypadku, i bardziej
wyrafinowane, np. stwierdzenie, ¿e w okrelonym filmie gra³ dany aktor, skrajnie
negatywna ocena wystêpu i wysy³anie takiej recenzji na forum fanów;
2) maj¹ce potêgowaæ ekspresjê tekstu oraz obra¿aæ i prowokowaæ do kategorycznej reakcji jego odbiorców, stosowanie inwektyw, przekleñstw i wulgaryzmów. Wynika ono z indywidualnych niedoborów leksykalnych lub wiadomego
naruszania obowi¹zuj¹cej konwencji oraz kreowania siebie na kogo, kto stoi
ponad regu³ami komunikacji bezporedniej i internetowej;
3) nadu¿ywanie s³ownictwa emotywno-aksjologicznego oraz ironii, niezale¿nie od tematu i atmosfery dyskusji. Agresorzy d¹¿¹ do zmiany charakteru
komunikacji z merytorycznego i obiektywnego na emocjonalny i subiektywny9.
Nacechowanie uczuciowe jest jednoczenie form¹ oceny: nadawcy, odbiorcy
albo przedmiotu odniesienia10. Informacje zostaj¹ zast¹pione przez opinie. Rzeczowe argumenty ustêpuj¹ miejsca afektywnym s¹dom wartociuj¹cym;
4) u¿ywanie wyzwisk i grób, nieuzasadnionych ataków personalnych, np.
takie cos jak ty dzieciaku jest marginesem, nic nie wartym gownem i smieciem,
ale bekniesz za to co robisz11. Po³¹czenie agresji i grubiañstwa prowadzi do
dezorientacji i wzburzenia odbiorców. Wprowadza w gniew i tym samym
zmniejsza zdolnoæ poprawnego wnioskowania (Staniewicz 2005: 452). Przemylane, realizuj¹ce funkcjê informacyjn¹, teksty ustêpuj¹ miejsca spontanicznym
reakcjom, a sprowokowane osoby staj¹ siê sterowne, podatne na dalsze manipulacje (Karwat 2007a: 288);
5) pseudoetykieta po³¹czona z pseudonaukowoci¹, np. Abstrahuj¹c od
pañskiego lakonicznego sofizmatu peroruj¹cego o mej niechybnej hipotezie nota
bene ad hoc, de facto cito ab ovo eksplikuj¹c konterfekt pañskiej iluzorycznej
elokwencji ekspedite emanuj¹cej degrengolad¹, nolens volens pañskie lica winny ze wstydu okryæ siê p¹sowym kolorem na przemian ze szkar³atnym [...]12.
Zastosowanie formu³ grzecznociowych ma chroniæ przed zarzutem lekcewa¿enia
8
9

<http://jsmietana.blox.pl/html>, dostêp: 30.08.2014.
Moc perswazyjn¹ zwiêkszaj¹ tak¿e zabiegi edycyjne: zapis wielkimi literami (internetowy
odpowiednik krzyku), wyt³uszczanie i podkrelanie s³ów, zapisywanie ich wiêksz¹ czcionk¹ lub
innym kolorem ni¿ wiêkszoæ tekstu.
10 Akt oceny nie zawsze jest aktem emotywnym, natomiast akt emotywny zawsze jest aktem
oceny (Awdiejew, Habrajska 2006: 9).
11 <http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=5831977>, dostêp: 30.08.2014.
12 <http://forum-wielotematyczne.pl/swiat-internetu/trolling-t10947.html>, dostêp: 30.08.2014.
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savoir-vivreu. W Internecie sprawia ono jednak, zgodnie z faktycznym zamierzeniem nadawcy, efekt karykaturalny. Zbytnia uprzejmoæ oznacza celow¹ obrazê (hiperetykieta staje siê antyetykiet¹), a nadu¿ywanie nietypowego s³ownictwa podkrela wy¿szoæ intelektualn¹ osoby, pos³uguj¹cej siê stylizacj¹
quasi-naukow¹;
6) wyrywanie wypowiedzi z kontekstu (u³atwione technicznie przez programy edycyjne), tak by uzasadnia³a napaæ lub przesadn¹ krytykê. Wyimki ³atwiej
wykorzystywaæ w manipulacjach, uzasadniaj¹c nimi wygodne dla siebie tezy.
Do tej kategorii nale¿y te¿ metonimiczne uznanie, na podstawie wybranego
tendencyjnie elementu, tematu za g³upi, bohatera b¹d autora tekstu za bezwartociowego, a ataku na niego za s³uszny;
7) ostentacyjne lekcewa¿enie zasad ortografii, np. Jestem polonistk¹ z piecioletnim starzem. [ ]. Durzo pracujemy w domu, klasówki, dyktanda. Wszystko zabiera mnustwo czasu. I tak mamy za ma³o wolnego13. Autorka cytatu
wzmocni³a si³ê prowokacji, podaj¹c siê za nauczycielkê jêzyka ojczystego, osobê szczególnie zobowi¹zan¹ do dba³oci o poprawn¹ pisowniê. Pope³nianie rozlicznych b³êdów z regu³y wywo³uje oburzenie i zalecenie siêgniêcia do s³ownika
ortograficznego lub wykorzystania automatycznej korekty. Wówczas przytacza
siê argument o dysleksji/dysgrafii lub oskar¿a siê autorów porad o naruszanie
zasad netykiety ze wzglêdu na odejcie od meritum konwersacji;
8) przedstawianie eksperckich teorii i pseudoinformacji, które nie maj¹
poszerzaæ wiedzy zbiorowej, byæ punktem wyjcia konstruktywnej dyskusji czy
rozstrzygniêciem jakiego zagadnienia, tylko bulwersowaæ najlepiej do tego
stopnia, ¿eby wywo³aæ kategoryczny odzew, np. propozycja zmian polskiej ortografii, m.in. likwidacji rz i zamiany ó na u14;
9) wielokrotne powtarzanie tych samych treci, w identycznej lub lekko
zmienionej formie (tzw. flood < ang. powód). Do tej kategorii nale¿y traktowanie wyst¹pieñ jako d³ugotrwa³ej misji, np. wspomniany powy¿ej w¹tek reformy pisowni pojawia siê w Internecie od przesz³o dziesiêciu lat;
10) przedstawianie swoich pogl¹dów jako znacz¹cych i zas³uguj¹cych na zainteresowanie, przy tym aluzyjne lub otwarte uznawanie wypowiedzi innych u¿ytkowników Internetu za kompletnie bezwartociowe, np. Ten Portal schodzi na
psy i ten temat wstawiony przez X zaraz po wypowiedzi paru debili ¿e Diablo 3
jest z³e wiadczy o tym ¿e ju¿ nie masz X co pisaæ to nawalasz sam kaszane kiedy
czyta³em wasz portal i siê wypowiada³em jako tako ale teraz z powodu nat³oku
debili piszê jedn¹ wypowiedz nawet nie odpisuj¹c bo to nie ma sensu [ ]15.
13 <http://praca.wp.pl/title,Ich-urlop-moze-trwac-nawet-trzy-lata-Teraz-ma-to-sie-zmienic,wid,15316770,wiadomosc-kariera-zarobki.html>, dostêp: 30.08.2014.
14 <http://reforma.ortografi.w.interia.pl/>, dostêp: 30.08.2014.
15 <http://mmorpg.org.pl/news/zobacz/Pogadajmy-hejting-a-nasze-postrzeganie-gierMMORPG?page=4#comments>, dostêp: 30.08.2014. Liter¹ X zast¹piono nazwê osobow¹.
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Reakcje na celowe zaburzenia komunikacji
Odniesienia do trollingu, flamingu i hejtingu nie s¹ jednolite  agresor bywa
ró¿nie traktowany przez poszczególnych dyskutantów. Jedni go ignoruj¹, drudzy
próbuj¹ przekonaæ rzeczowymi argumentami, a trzeci z upodobaniem oddaj¹ siê
s³ownej walce, sprawiaj¹c, ¿e obserwatorzy konfliktu maj¹ k³opot z odró¿nieniem,
kto w³aciwie jest atakuj¹cym, a kto atakowanym. Rodzaj zachowania prowadzi
do nieoficjalnego podzia³u u¿ytkowników Internetu na lamerów/nowicjuszy
(którzy daj¹ siê sprowokowaæ) i znawców zasad obowi¹zuj¹cych w cyberprzestrzeni, co wp³ywa na postrzeganie i ocenê ich to¿samoci sieciowej.
Najczêstsz¹, choæ z góry skazan¹ na niepowodzenie, reakcj¹ jest próba
nadania kontaktowi merytorycznego charakteru lub wyjanienia celu inicjatora.
Trollom lub flamerom nie zale¿y jednak na obiektywnoci i rzeczowoci dyskusji, choæ niekiedy dbaj¹ o to, ¿eby sprawiaæ takie wra¿enie. W zwi¹zku z tym
udaj¹ zainteresowanie kontynuacj¹ rzeczowego tematu, ale dobieraj¹ argumenty,
które maj¹ byæ punktem wyjcia do dalszej, coraz bardziej emocjonalnej, polemiki, a nie prób¹ osi¹gniêcia kompromisu.
Popularny jest tak¿e, po¿¹dany przez prowokatora, kontratak. Spe³nia podstawowe zamierzenia inicjatora zak³ócenia, czyli doprowadzenie kogo do tego,
¿eby z³ama³ obowi¹zuj¹c¹ neutraln¹ konwencjê porozumienia i da³ wyraz zdenerwowaniu. Rzadziej spotykane, choæ bêd¹ce skuteczn¹ obron¹ przed omawianymi manipulacjami jêzykowymi, s¹ humor i ironia, np. propozycja poszerzenia,
wspomnianych wczeniej, postulowanych zmian ortograficznych, spotka³a siê
z nastêpuj¹c¹ ripost¹: Noto zamauo proponujeæe  tebaby pisaæ æenki, eñ,
onoñæ ogñem atag¿e wuANèaæ radjo! Nosufki fystke zlikfidowaæ  podobno
polski jenzyk ih niema (nawet wsuowah d¹b ik¹t) Pisaæ uonèñe fystko coma
jeden akcent (ñema, ñejehaæ, ija ista)16.
Dystans wobec prowokacji i ¿artobliwe reakcje na próby zak³ócenia funkcjonowania danego gremium dowodz¹ odpornoci internautów na niewybredne
ataki i s¹ wiadectwem ich rozwiniêtej kompetencji komunikacyjnej. Agresor
z regu³y poddaje siê, gdy trafi na kogo, na kim jego poczynania nie robi¹
wra¿enia. Potraktowany humorystycznie lub zignorowany odchodzi lub dostosowuje siê (has³o nie karmiæ trolla jest popularne, poniewa¿ jest skuteczne).
Efektywne s¹ równie¿ dzia³ania moderatorów, mog¹cych usuwaæ niepo¿¹dane komentarze oraz zablokowaæ k³opotliwym u¿ytkownikom dostêp do okrelonego kana³u komunikacyjnego. Skutecznym rozwi¹zaniem jest te¿ wprowadzenie koniecznoci czêciowego udostêpnienia danych osobowych, a póniej
logowania siê w celu zabrania g³osu. Taka procedura funkcjonuje z sukcesem
16

<http://pl.hum.polszczyzna.narkive.com/rluutHWI/inicjatywa-uproszczenia-ortografii>, dostêp: 30.08.2014.
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w portalach spo³ecznociowych, ograniczaj¹c znacznie szkodliwe zachowania. Zmniejsza jednak spontanicznoæ interakcji, uwa¿an¹ za jedn¹ z g³ównych zalet sieci. Ponadto zagra¿a utrat¹ wiarygodnoci serwisu przez uznanie go
za cenzurowany, czyli ograniczaj¹cy, tak cenion¹ w Internecie, swobodê wypowiedzi.
Podsumowanie
Pojawienie siê trolli, flamerów lub hejterów wiadczy o popularnoci danego miejsca. Internetowi prowokatorzy dzia³aj¹ tam, gdzie mog¹ liczyæ na publicznoæ. Z tego powodu niekiedy podejrzewa siê administratorów, ¿e udaj¹
agresorów, ¿eby o¿ywiæ stronê. Walka na s³owa niew¹tpliwie dynamizuje kontakty, choæ zdarza siê, ¿e po flame war z popularnej i wartociowej sieciowej
p³aszczyzny relacji interpersonalnych zostaj¹ tylko zgliszcza. Ta kuracja nie
jest neutralna  ma powa¿ne, negatywne skutki uboczne.
Eskalacja arogancji (wyra¿anej wprost lub ukrytej pod mask¹ fa³szywej
uprzejmoci lub troski) skutkuje pogorszeniem jakoci kontaktów internetowych
oraz zmian¹ charakteru komunikacji z merytorycznego na emocjonalny, co nie
przeszkadza w rozmowach o uczuciach na czacie, ale jest niewskazane np. w forach specjalistycznych, których podstawowym celem jest wymiana informacji
i budowanie wspólnej wiedzy.
Popularnoæ intencjonalnych zak³óceñ komunikacji prowadzi te¿ do zwiêkszania spo³ecznego przyzwolenia na agresjê poprzez jej powszechnoæ i bagatelizacjê. Poniewa¿ jest czêsta, zaczyna siê wydawaæ czym normalnym i niegronym. Jej szerzeniu towarzyszy (nadu¿ywany) argument o wolnoci s³owa,
maj¹cy usprawiedliwiæ celowe utrudnianie funkcjonowania jakiego gremium
b¹d napaci s³owne na wybranego u¿ytkownika.
Zachowania analizowanego typu odstrêczaj¹ od Internetu osoby zaatakowane lub zdegustowane tego typu manipulacjami jêzykowymi. Agresor mo¿e doprowadziæ do wyganiêcia danego forum czy innego miejsca wirtualnych spotkañ, przynosz¹cego uprzednio jego cz³onkom wiele korzyci. Niekiedy jednak
przyczynia siê do konsolidacji u¿ytkowników sieci, których poczucie zbiorowoci i sprawczoci wzmacnia siê w walce ze wspólnym wrogiem. Zaatakowani
internauci maj¹ szansê wykszta³cenia umiejêtnoci rozpoznawania celowych zak³óceñ i zapobiegania ich destrukcyjnym skutkom. Prowokator, wbrew swoim
intencjom, mo¿e wiêc poprawiæ, a nie zak³óciæ przebieg komunikacji internetowej.
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Summary
The aim of this paper is to present selected types of disruptions (trolling, flame wars and
hating) as well as their causes, common elements and manners of reacting to them. The paper also
presents the noticeable and predicted results of their growing popularity. The basic criteria that
distinguish intended negative actions from misunderstandings are: purposefulness, awareness, repeatability, cyclicity and the disregard of norms. The analysis has shown that typical elements of
disruptions include vulgarisms and insults, overuse of emotive and axiological wording, lies,
taking statements out of context and redundancy.
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O humorze w rozmowach urzêdowych
On humor in the official discourse
In this paper are presented the elements of linguistic humor within the institutional
official discourse. The incongruity theory of humor is the main interpretational basis of
the analysis.
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Rozmowa urzêdowa w proponowanym tu rozumieniu  jako akt jêzykowej
interakcji miêdzy urzêdnikiem a klientem urzêdu, dokonuj¹cy siê w siedzibie
urzêdu i zogniskowany tematycznie wokó³ administracyjnej sprawy dotycz¹cej
klienta  jest bardzo szczególnym, a zarazem powszechnym, spo³ecznie usankcjonowanym typem dzia³ania jêzykowego1. Szczególny charakter rozmowy jest
wyznaczany z jednej strony przez instytucjonalny kontekst i wynikaj¹ce z niego
determinanty (asymetryczny uk³ad ról spo³ecznych, administracyjne konsekwencje), z drugiej  przez zwi¹zane z tym kontekstem uwarunkowania stylistyczne
czy ogólniej: jêzykowe. Te okolicznoci sytuuj¹ rozmowê urzêdow¹ pomiêdzy
wymogami wysoce zorganizowanego stylu urzêdowego a w³aciwociami rozmowy jako spontanicznego, dialogicznego i najbardziej naturalnego u¿ycia jêzyka.
Wynikaj¹ce st¹d sprzê¿enie miêdzy oficjalnoci¹ i potocznoci¹ mo¿na potraktowaæ jako swego rodzaju lakoniczn¹, stylistyczno-pragmatyczn¹ charakterystykê
rozmowy urzêdowej.
W ramach tak roboczo scharakteryzowanego gatunku wypowiedzi przewa¿aj¹ sekwencje o charakterze neutralnym pod wzglêdem ekspresywnoci i emocjonalnoci. Rozmowa dotycz¹ca z natury rzeczy zagadnieñ administracyjnych
zmierza do rzeczowego, precyzyjnego okrelenia stanu prawno-administracyjnego
1

Publikacja powsta³a w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 20122015 na podstawie decyzji DEC 2011/03/B/H/004457.
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przedmiotu (tematu, sprawy), nadania odpowiedniego biegu sprawie, podjêcia
okrelonej decyzji lub spe³nienia wymogów prawnych do podjêcia tej decyzji
w przysz³oci2  co wyznacza ogólne ramy stylistyczne wypowiedzi generowanych w trakcie rozmowy. Za standardowe uznalibymy zatem wypowiedzi o charakterze urzêdowym lub neutralnym, o wysokim stopniu zorganizowania (uporz¹dkowania formalnego), nienacechowane emocjonalnie i zwi¹zane bezporednio z tematem. Tego rodzaju realizacje mo¿na wstêpnie potraktowaæ jako
wypowiedzi o c z e k i w a n e przez uczestników rozmów urzêdowych.
Okrelenie ogólnego charakteru oczekiwañ dotycz¹cych zachowañ werbalnych rozmówców ma szczególne znaczenie przy omawianiu kategorii humoru
w rozmowach. Uogólniaj¹c, mo¿na bowiem przyj¹æ, ¿e u podstaw wiêkszoci
teoretycznych ujêæ humoru le¿y w³anie p r z e k r o c z e n i e o c z e k i w a ñ
o d b i o r c y . Co prawda nie zawsze i nie we wszystkich teoriach mówi siê
o niespe³nionych (czy zawiedzionych) oczekiwaniach, niekiedy kategori¹ konstytuuj¹ca humor jest zaskoczenie, niespójnoæ, niekoherentnoæ skryptów poznawczych (dok³adniej na temat teorii humoru por. Ch³opicki 1995: 715; 2004:
1518). Generalnie jednak rzecz ujmuj¹c, przyczyn¹ humorystycznej interpretacji jest kontrast wywo³any zestawieniem przeciwieñstw, opozycyjnoæ zestawionych elementów. Na gruncie lingwistyki interesuj¹c¹ teoriê humoru, opieraj¹c¹
siê na idei niespójnoci, sformu³owa³ Raskin (1985). W teorii tej istotê humoru
stanowi opozycja skryptów, a wiêc przeciwstawienie (niespójnoæ) pewnych interpretacji dotycz¹cych wprowadzanych elementów wiedzy o wiecie. Z humorem
mamy do czynienia wówczas, kiedy: 1) jaki tekst jest w ca³oci lub czêci zgodny
z dwoma ró¿nymi skryptami; 2) skrypty, z którymi tekst jest zgodny, pozostaj¹
wzglêdem siebie w opozycji; 3) skrypty nak³adaj¹ siê przynajmniej czêciowo na
ten sam tekst (Raskin 1985: 99). Najprostszych ilustracji tego rodzaju interpretacji
dostarczaj¹ teksty dowcipów opartych na dwuznacznoci, np.:
Na lekcji polskiego:
 Jasiu, powiedz nam, kiedy u¿ywamy wielkich liter?
 Kiedy mamy s³aby wzrok!

ród³o humoru tego typu ¿artów tkwi w niespójnoci skryptów interpretacyjnych, a tak¿e w samym ujawnieniu mo¿liwoci istnienia alternatywnego
skryptu dla zwyk³ego odczytania. Prymarnym skryptem znaczenia wyra¿enia
2 Szczegó³owe cele poszczególnych, konkretnych rozmów urzêdowych s¹ bardzo zró¿nicowane, powi¹zane przede wszystkim z typem urzêdu oraz administracyjnym przedmiotem sprawy
(w jakim celu klient przychodzi do urzêdu). Bardzo istotnym elementem jest te¿ dokumentacja
towarzysz¹ca rozmowie, która objania i zawiadcza stan prawny, a tak¿e bywa czêsto tworzona
ad hoc w trakcie rozmowy (wype³nianie formularzy, objanienia urzêdnika co do konkretnych rubryk, sformu³owañ itp.).
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wielkie litery, zw³aszcza w kontekcie dyskursu szkolnego, bêdzie interpretacja w ramach terminologii ortograficznej. Na³o¿enie na ten sam tekst opozycyjnego skryptu, wprowadzaj¹cego odmienn¹ interpretacjê  wyzyskuj¹c¹ podstawowe (nieterminologiczne) znaczenie wyrazu wielki  i jednoczesne odczytanie
tekstu w obu konkuruj¹cych (opozycyjnych) ramach interpretacyjnych wywo³uje
zaskoczenie, które z kolei jest ród³em humoru.
Interesuj¹cym rozwiniêciem teorii niespójnoci jest koncepcja Veatcha
(1998)3. Badacz ten równie¿ proponuje postrzeganie istoty humoru w konfrontacji dwóch interpretacji: oczekiwanej (normalnej) i nieoczekiwanej, bêd¹cej pogwa³ceniem (oryg. violation) oczekiwañ (Veatch 1998: 163). Ta bardzo ogólna
opozycja interpretacji (normalna  nienormalna) ma ca³y szereg bardziej uszczegó³owionych reprezentacji, z których najbardziej typowe to: dobry  z³y, akceptowany  nieakceptowany, porz¹dny  nieporz¹dny. W ten dychotomiczny uk³ad
wpisuj¹ siê równie¿ opozycje wynik³e z zaskakuj¹cego porz¹dku interpretacji
b¹d te¿ sekwencji wypowiadanych w trakcie rozmów urzêdowych (bêdzie
o tym mowa w dalszej czêci tekstu). Co wa¿ne, humor niekoniecznie musi byæ
immanentn¹ cech¹ samego tekstu. Dla Veatcha jest to bardziej subiektywna
kategoria, zlokalizowana raczej w umys³ach uczestników danej sytuacji komunikacyjnej ni¿ w samym tekcie. T³umaczy to, dlaczego niektóre teksty czy zachowania jêzykowe s¹ przez jednych odbierane (interpretowane) jako humorystyczne, podczas gdy przez innych nie.
Zarysowana wy¿ej bardzo ogólnie koncepcja humoru mo¿e byæ przydatna
przy opisie pewnych sekwencji werbalnych wchodz¹cych w sk³ad rozmów urzêdowych4. Ujawnia siê bowiem przy okazji (obok opozycji czysto jêzykowych,
o których bêdzie jeszcze mowa) pewna opozycja w ramach instytucjonalnej rozmowy, polegaj¹ca na przeciwstawieniu oficjalnoci i formalnoci jako elementów wysoce zorganizowanego kodu rozwiniêtego (by odwo³aæ siê do znanej
koncepcji Bernsteina) z elementami kodu ograniczonego. W rozmowie urzêdowej jako pewnym typie spo³ecznie ukszta³towanej, skodyfikowanej i do pewnego stopnia zrytualizowanej interakcji mamy do czynienia, jak ju¿ wspomnia³em,
z okrelonymi oczekiwaniami rozmówców. Oczekiwania te s¹ z jednej strony
zarysowane na poziomie instytucjonalnym (wiadomoæ ról spo³ecznych i przypisanych im kompetencji, wzorców zachowañ itp.), a z drugiej znajduj¹ wyraz
3 Ta sama teoria sta³a siê podstaw¹ metodologiczn¹ opisu humoru w nazwach w³asnych (Rutkowski 2006). Tam te¿ nieco szerzej opisujê zarówno sam¹ koncepcjê Veatcha, jak i wczeniejsze
ustalenia z zakresu teorii humoru.
4 Wykorzystane tu fragmenty pochodz¹ z korpusu autentycznych rozmów, nagranych w urzêdach i poddanych transkrypcji. Konwencja transkrypcji opiera siê na ugruntowanej w analizie konwersacyjnej metodzie Jefferson, zastosowane symbole i znaki s¹ objanione na koñcu artyku³u.
Szczegó³owe kwestie dotycz¹ce metodologii zbierania materia³u, jego transkrypcji i opisu, a tak¿e
teoretyczne t³o przygotowywanego projektu badawczego zosta³y przedstawione w osobnych publikacjach (np. Rutkowski 2013).
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na poziomie jêzykowym. Rozmowê tak¹ traktuje siê zwykle jako formaln¹, umocowan¹ administracyjnie lub prawnie, a w zwi¹zku z tym przypisuje siê jej
pewien opracowany typ wypowiedzi. Pod wzglêdem tematycznym i stylistycznym jest to wiêc interakcja o wysokim stopniu przewidywalnoci (Boniecka
2005: 101). Odstêpstwa od oczekiwanego toku, stylu czy strategii prowadzenia
rozmowy mog¹ byæ traktowane jako pogwa³cenie regu³ kooperacji lub oczekiwañ rozmówcy. Przy za³o¿eniu, ¿e s¹ to wiadome dzia³ania kompetentnego
rozmówcy, takie pogwa³cenie mo¿e byæ sygna³em wprowadzenia elementu humorystycznego.
Przyjrzyjmy siê fragmentowi rozmowy:
Rozmowa 1 (R1):
94 U:
Aha, w ka¿dym razie, no dobrze, w ka¿dym razie paszport bêdzie pan
95
mia³ wa¿ny na dziesiêæ lat. (.) [Na dziesiêæ lat], tak.
96 K:
[A¿ do mierci]
97 U:
Tak ¿e z mojej strony to [wszystko]
98 K:
[To bêdzie] a¿ do mierci
99 U:
Aj, tam do mierci, proszê pana. Wiadomo, kiedy ta mieræ bêdzie?
100 K: Ró¿nie to mo¿e byæ.
101 U: Ró¿nie proszê pana, tak. Trzeba byæ dobrej myli
102 K: Akurat tak u mnie w rodzinie to tak ¿e ojciec mia³ czterdzieci siedem
103
lat (.)
104 U: Mhm.
105 K: A mama ma sto jeden (2) z kawa³kiem (1) i ¿yje.
106 U: I ¿yje, i siê dobrze ma?
107 K: No, dzi ma imieniny.
108 U: A::, dzisiaj Zofii, tak Zofii. No to rzeczywicie, wszystkiego dobrego
109
dla babci proszê przekazaæ=
110 K:
Dobrze
111 U:
= od paszportów (miech)
112 K:
Dziêkujê bardzo, do widzenia
113 U:
Proszê bardzo, do widzenia.

Urzêdnik informuje klienta o terminie wa¿noci paszportu, na co klient
wprowadza ¿artobliwy komentarz, bêd¹cy czytelnym odwo³aniem do jego zaawansowanego wieku, ¿e paszport starczy mu a¿ do mierci (96). Urzêdnik nie
podejmuje tego w¹tku, sygnalizuj¹c zamiar zakoñczenia rozmowy, jednak klient
powtarza sw¹ kwestiê (98), co wiadczy o wysokiej randze, jak¹ jej przypisuje
(dodatkowym sygna³em tej rangi jest na³o¿enie powtórzonej wypowiedzi na
wypowied urzêdnika, czym wyprzedza standardowe miejsce zmiany mówi¹cego). Zignorowanie tego ponownie by³oby jawnym sygna³em braku zainteresowania, urzêdnik podejmuje wiêc w¹tek, który rozwija w kierunku ogólnych refleksji nad nieokrelonoci¹ mierci (99, 101). Klient na powrót konkretyzuje ten
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w¹tek i obrazuje zjawisko na przyk³adzie w³asnej rodziny  przedwczenie
zmar³ego ojca i wci¹¿ ¿yj¹cej sêdziwej matki. W konsekwencji rozmowa toczy
siê w mniej oficjalnej formie (por. no zamiast standardowego tak, 107), a koñczy
przekazaniem ¿yczeñ solenizantce od paszportów (111), wypowiedzianych ze
miechem.
Mamy w powy¿szym fragmencie kilka sekwencji przekraczaj¹cych oczekiwania rozmówców. Pierwszym jest odejcie od tematu (wprowadzenie pobocznego w¹tku, 96), które pocz¹tkowo zosta³o zignorowanie przez urzêdnika  byæ
mo¿e chcia³ pozostawaæ na gruncie czysto formalnym, pe³ni¹c rolê wy³¹cznie
oficjaln¹ i kontroluj¹c temat rozmowy. Dopiero w kolejnej próbie zezwoli³ on na
poluzowanie atmosfery rozmowy, co skutkowa³o dalszym pog³êbieniem w¹tku
osobistego. Wyrazistym sygna³em zniesienia rygorów oficjalnoci, a tak¿e
wskanikiem interpretacji humorystycznej jest wypowiedzenie kwestii z towarzyszeniem miechu (111).
Kontrolê nad dyskursem w takich sytuacjach sprawuje urzêdnik, który jest
stron¹ dominuj¹c¹ w asymetrycznej relacji z klientem. To od jego reakcji zale¿y
kierunek rozwoju konwersacji  zdarza siê, ¿e wobec braku reakcji ¿artobliwa
inicjatywa klienta jest wyhamowana. Porównajmy fragment innej rozmowy:
Rozmowa 2 (R2):
1 U: Proszê bardzo.
2 K: O, jakie smutne
3 U: Smutne? (8) Dobrze.
4
(6)
5 U: I Lida miejsce urodzenia, tak? Antoni Miros³aw, Piotr Antoni
6
Miros³aw, tak? Dobrze.
7 K: Tak bogato.
8 U: Tak bogato, tak.
9
(4)

Wchodz¹cy w interakcjê klient ju¿ od pocz¹tku próbuje nawi¹zaæ relacje
wykraczaj¹ce poza oczekiwane w rozmowach urzêdowych, w ka¿dym razie niespodziewane z punktu widzenia urzêdnika (o, jakie smutne, 2). Urzêdnik ze
zdziwieniem powtarza kwestiê, nie podejmuje jednak ¿adnej dalszej inicjatywy
w tym kierunku  nastêpuje omiosekundowa przerwa, po czym kolejna wypowied jest ju¿ wskanikiem przejcia do innego w¹tku (komentarz do przegl¹danych dokumentów: dobrze 8). W nastêpnej kolejce urzêdnik odnosi siê ju¿ bezporednio do formularzy, prosz¹c o potwierdzenie danych personalnych, na co
w odpowiedzi klient w sposób humorystyczny komentuje liczbê posiadanych
imion (7). Urzêdnik powtarza jego wypowied (8), po czym znów nastêpuje
czterosekundowa pauza, która jest wyranym sygna³em zaprzestania kontynuowania tego w¹tku. Widaæ, ¿e urzêdnik kontroluje rozmowê, nie podejmuj¹c
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w¹tków wykraczaj¹cych poza standard rozmowy urzêdowej (tematycznie odbiegaj¹cych od merytorycznej sprawy urzêdowej). Nie narusza jednak przy tym
zasad wspó³pracy dialogowej, czym by³oby zupe³ne ignorowanie wypowiedzi
klienta  powtarzaj¹c frazy klienta, urzêdnik nie tylko sygnalizuje odebranie
komunikatu, ale sugeruje zgadzanie siê z uwagami klienta. Na tym jednak koñczy siê jego aktywnoæ w tym zakresie.
Inn¹ strategiê w sytuacji wprowadzenia elementu humorystycznego stosuje
urzêdnik w kolejnej rozmowie:
Rozmowa 3 (R3):
1 U Dzieñ dobry
2 K Czy ja (.) zasta³em pana dyrektora?
3 U Powróci³ pan dyrektor.
4 K A czy ja móg³bym (.) na audiencjê siê dostaæ do pana
5
dyrektora (pominiête nazwisko)?
6 U Jak najbardziej, tylko musimy na:: razie (.) poczekaæ, proszê usi¹æ,
7
ja [spytam czy pan] =
8K
[Dobrze, dobrze]
9 U = dyrektor w tej chwili pana przyjmie, dobrze?
10 K To ja sobie posiedzê (.) w tak mi³ej atmosferze.
11 U (rozmawia telefonicznie z dyrektorem)

Klient wykracza poza standardowe s³ownictwo, nazywaj¹c spotkanie z dyrektorem audiencj¹ (4). Urzêdnik nie kwestionuje takiego ujêcia stylistycznego,
wrêcz je sankcjonuje (jak najbardziej, 6), jednak sam w ¿aden sposób nie podtrzymuje zaproponowanej konwencji. Taka reakcja jest odczytana jako aprobata
i spotyka siê z pozytywn¹ reakcj¹ klienta, który okrela atmosferê rozmowy jako
mi³¹ (10). Na poziomie werbalnym urzêdnik nie podejmuje wprowadzonej konwencji humoru, godzi siê jednak na ni¹ po stronie klienta.
Kontrola rozmowy przez urzêdnika przejawia siê miêdzy innymi w werbalizowanych decyzjach i sugestiach dotycz¹cych kierunku rozmowy oraz jej charakteru (oficjalnego). Innymi s³owy, urzêdnik  poza wszystkimi innymi uwarunkowaniami swej roli spo³ecznej i dyskursywnej  narzuca regu³y rozmowy,
czasami w formie eksplicytnych zaleceñ bad prób. Dzieje siê tak w sytuacjach,
gdy charakter rozmowy przekracza jego zdaniem normy albo te¿ zbytnio oddala
siê od tematu. Tak¹ sytuacj¹ oddalenia stylistycznego, ale i tematycznego
mo¿e byæ bardziej rozbudowana humorystyczna dygresja klienta:
Rozmowa 4 (R4):
112 U: Z tego co pan mówi wynika (.) ¿e jednak móg³ pan podj¹æ t¹ pracê.
113 K: No w³anie w tych y: okolicznociach nie mog³em.
114 U: Nie rozumiem. By³a oferta konkretna, jak sam pan powiedzia³, to
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115
co by³o przyczyn¹?
116
(4)
117 K: Proszê pani (.) jak ja wygl¹dam?
118
(2)
119 U Nie rozumiem. Co ma pan na myli?
120 K Proszê powiedzieæ (1) tylko szczerze jak ja wygl¹dam.
121 U (1) Moim zdaniem zwyczajnie. Pracodawca nie powinien (1) jako pana z
powodu y: wygl¹du dyskryminowaæ (.) jeli o to chodzi122 K Kolor skóry, proszê pani.
123 U No:: (.) zwyczajny/
124 K:
/No wiêc nie jestem Murzynem?
125
(2)
126 U (ze miechem) Nie, moim zdaniem pan nie jest.
127 K: Przecie¿ za najni¿sz¹ krajow¹ to chyba tylko Murzyn by siê zgodzi³
(miech)
128 U: Proszê pana, proszê tu w urzêdzie nie dyskryminowaæ innych ras i y: nie
129
szukaæ wymówek kolorem skóry. Wiele osób podejmuje pracê i za takie
130
pieni¹dze.
131 K: Ale to jest wyzysk, niewolnictwo to jest. Ja Murzynem nie jestem, sama
132
pani powiedzia³a.
133 U: Dobrze, skoñczmy te ¿arty panie (nazwisko pominiête), b³yskotliwy pan
134
jest na pewno i dowcipny, tylko dlaczego pan tak d³ugo nie pracuje.

Rozmowa (R4) dotyczy³a aktywizacji bezrobotnego, który od d³u¿szego
czasu nie mo¿e znaleæ zatrudnienia. W trakcie rozmowy pojawi³a siê informacja o konkretnej ofercie pracy, której klient jednak nie móg³ podj¹æ (113). Po
pytaniu urzêdnika o przyczynê, klient robi czterosekundow¹ pauzê, po której
zadaje pytanie o swój wygl¹d (117). Pytanie tak bardzo odbiega od dotychczasowego toku rozmowy, ¿e urzêdnik jest zaskoczony (dwusekundowa przerwa)
i prosi o konkretyzacjê pytania. Klient tego nie robi, celowo odk³adaj¹c w czasie
kluczowe pytanie o to, czy jest Murzynem (124). Pytanie to jest na tyle nieoczekiwane, ¿e po pierwsze, ma oczywisty charakter retoryczny, po drugie za, stanowi zaskakuj¹c¹ konkretyzacjê pierwszego, ogólnego pytania o wygl¹d. Na to
pytanie urzêdnik odpowiada ze miechem, zaskoczenie jest tu ród³em interpretacji humorystycznej (126), jednak uzasadnienie w kolejce (127), które opiera
siê na stereotypie rasowym czy wrêcz rasistowskim budzi w nim opór i w nastêpnej kolejce zawiesza tê stylistykê, powo³uj¹c siê na oficjalny i urzêdowy
charakter rozmowy (128). Klient próbuje kontynuowaæ ¿art, mówi¹c, ¿e urzêdnik potwierdzi³, ¿e nie jest Murzynem (131132), co spotyka siê z dyrektywn¹
propozycj¹ skoñczenia ¿artów. Urzêdnik dodatkowo puentuje tê czêæ rozmowy
ocen¹ klienta (b³yskotliwy, dowcipny, 134), która kontrastuje z jego sytuacj¹
i statusem osoby bezrobotnej. To ostatnie przeciwstawienie cech osoby i jego
sytuacji zawodowej mo¿e byæ równie¿ interpretowane jako rodzaj wypowiedzi
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humorystycznej, sarkastycznej, która w tym wypadku jest na tyle skuteczna,
¿e klient nie podejmuje dalszych prób wykraczania poza oficjalny charakter
rozmowy.
Analizowane wy¿ej fragmenty ukazuj¹, w jaki sposób w pozornie jednolitym stylistycznie i neutralnym emocjonalnie typie interakcji jêzykowej, jak¹ jest
rozmowa urzêdowa, mog¹ przejawiaæ siê elementy humorystyczne. Zgodnie
z naszkicowanymi na wstêpie za³o¿eniami teorii humoru, wprowadzenie takich
elementów opiera siê na zaskoczeniu i zawiedzionych oczekiwaniach rozmówcy. W dyskursie administracyjnym oczekiwania te w sposób naturalny wi¹¿¹ siê z takimi cechami, jak rzeczowoæ, spójnoæ, neutralnoæ stylistyczna
i emocjonalna, precyzyjnoæ skutkuj¹ca operowaniem odpowiedni¹ terminologi¹5. Uczestnicy rozmowy oczekuj¹, a nawet w pewnym sensie specjalnie przygotowuj¹ siê do prowadzenia i utrzymywania rozmowy wed³ug takich standardów. Dla urzêdnika jest to ³atwiejsze i poniek¹d bardziej naturalne, wi¹¿e siê
z odtwarzaniem okrelonych rytua³ów dyskursywnych systematycznie, w ramach codziennie wykonywanych obowi¹zków zawodowych. Inaczej dla klienta,
dla którego wejcie do urzêdu oznacza wejcie w rolê spo³eczn¹ stosunkowo
rzadko odgrywan¹  niemniej jednak jest to powi¹zane ze wiadomoci¹ istnienia okrelonych konwencji prowadzenia takich rozmów, zwi¹zanych z ni¹ rygorów i ograniczeñ.
Rozmowa urzêdowa pozostaje jednak¿e rozmow¹, nie za jedynie rytualnym i formulicznym odtwarzaniem pewnych zachowañ komunikacyjnych. Jako
interakcja oparta na dialogu podlega nie tylko prawom urzêdowoci, ale tak¿e
rozmowy, bêd¹cej pierwotnym, najbardziej naturalnym i spontanicznym zachowaniem jêzykowo-komunikacyjnym cz³owieka (Taras 2003: 38). Przejawy humoru, wprowadzanego do oficjalnego dyskursu, s¹ bardzo jaskrawym wiadectwem owej spontanicznoci i naturalnoci.
Zaskoczenie wynikaj¹ce z niespe³nionego oczekiwania dyskursywnego
skutkuje, jak pokazano w przyk³adach, uwolnieniem reakcji humorystycznej,
miechem. W nakrelonej sytuacji komunikacyjnej humor warunkowany jest nie
tylko zaskoczeniem tematycznym b¹d rzeczowym, ale ponadto zaskoczeniem
stylistyczno-ekspresywnym, polegaj¹cym na przekroczeniu oczekiwanej neutralnoci i oficjalnoci dialogu. Zderzenie takiego wysokiego, zorganizowanego
i uporz¹dkowanego kodu z niskim i spontanicznym humorem mo¿e zaskakiwaæ
w dwójnasób. Wyranie widaæ w analizowanych przyk³adach, ¿e zaskoczenie to
przybiera formê konkretnych zachowañ konwersacyjnych  pauz. W zasadzie
tylko rozmowa R3 jest pozbawiona tego typu wskanika zaskoczenia, w niej
jednak nast¹pi³o wprowadzenie humoru na zasadzie przekroczenia standardów
5

Na temat cech stylu urzêdowego por. np. Wojtak (1993).
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terminologicznych (audiencja zamiast spotkanie), a wiêc stosunkowo najmniej
naruszaj¹cych spójnoæ i najmniej inwazyjnych w stosunku do oczekiwañ
rozmówcy.
Trudno, rzecz jasna, na podstawie tak ograniczonej materia³owo analizy
orzekaæ o typach humoru b¹d te¿ jego funkcjach w ramach rozmów instytucjonalnych. Wydaje siê jednak, ¿e nie bêdzie zbytnio ryzykownym stwierdzenie, i¿
jest to forma oswojenia doæ nietypowej sytuacji komunikacyjnej, jak¹ wprowadza dyskurs urzêdowy. Po pierwsze, mo¿e siê to wi¹zaæ z prób¹ zniwelowania
asymetrii komunikacyjnej (podrzêdnoæ klienta)  w analizowanych przyk³adach
to zawsze klient wprowadza elementy humoru, inicjatywa wychodzi wiêc od
strony podporz¹dkowanej, która próbuje przynajmniej na poziomie stylistycznym lub emocjonalnym wyrównaæ asymetryczny uk³ad ról. Paradoksalnie  jak
obrazuj¹ to analizowane przyk³ady  to jednak urzêdnik sankcjonuje podtrzymywanie zaproponowanej konwencji, w ten sposób utrwalaj¹c dodatkowo nierównoæ.
Druga motywacja mo¿e wynikaæ z chêci w³¹czenia rozmówcy do wspólnoty miechu. Wprowadzanie elementów humoru by³oby wówczas czêci¹ strategii oswajania nie tyle dyskursu, co rozmówcy, a wiêc dzia³aniem komunikacyjnym o charakterze inkluzywnym. W wielu opracowaniach z zakresu analizy
konwersacyjnej ten typ humoru i (oczekiwanej) reakcji na niego jest opisywany
(np. Norrick 1993)  znacz¹ca jest tu nie tylko humorystyczna reakcja (odczytanie wypowiedzi zgodnie z intencj¹ rozmówcy), ale te¿ ocena takiego zachowania. Dobrze to widaæ w przyk³adzie R4, gdzie urzêdnik co prawda w³aciwie
zinterpretowa³ wypowied jako humorystyczn¹ (czego wiadectwem jest
miech), lecz w dalszej kolejnoci dokona³ negatywnej oceny takiego ¿artu (R4:
128; 133134).
Zastosowane symbole transkrypcji
1
U, K
[]
/
.
,
?
a::le
(2)
(.)
=

numer wersu
symbole rozmówców (U urzêdnik, K klient)
nak³adanie siê wypowiedzi (wypowiadanie jednoczesne)
przerwanie wypowiedzi rozmówcy, natychmiastowe przejêcie kolejki
intonacja opadaj¹ca
intonacja zawieszenia, niedokoñczenia
intonacja wznosz¹ca
samorzutne przerwanie wypowiedzi, zaniechanie wypowiedzi
przed³u¿ona artykulacja samog³oski, przeci¹gniêcie
przerwa (w sekundach)
bardzo krótka przerwa, chwila zatrzymania w toku wypowiedzi
wypowiedzi ró¿nych rozmówców wpadaj¹ce na siebie, znak ogranicza
wypowied jednego rozmówcy
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Summary
Generally, the official discource as a specified instances of the institutional discourse are
rather formal, stylistic as well as expressively neutral. In the paper are presented the attempts of
humor provided into the official discourse. They are examined in the light of incongruity theory of
humor by Veatch (1998). All the examples are taken from the original recorded and transcribed
sources.
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Kinga Zawodziñska-Bukowiec: Pseudonim polski od czasów najdawniejszych
do dzi. Wydawnictwo LIBRON  Filip Lohner. Kraków 2014, ss. 327.
Od czasu wydania pracy D. wierczyñskiej Polski pseudonim literacki
(wyd. 2. PWN. Warszawa 1999) na polskim rynku wydawniczym nie ukaza³a siê
¿adna monografia powiêcona pseudonimom, a stanowi¹ one przecie¿ istotn¹
kategoriê antroponimów. Rozprawa K. Zawodziñskiej-Bukowiec w bardzo udany sposób wype³nia tê lukê w badaniach onomastycznych.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z poprzedzonych wstêpem i zwieñczonych zakoñczeniem
piêciu rozdzia³ów: 1. Pseudonimografia a pseudonimologia; 2. Rozwój subkategorii pseudonimu na przestrzeni dziejów; 3. Teoria pseudonimu; 4. Od aktu
nominacji do struktury polskiego pseudonimu; 5. Typologia pseudonimów
 próba syntezy.
Problematyka rozprawy jest bardzo szeroka. Obejmuje m.in. badania nad:
historycznym procesem kszta³towania siê systemu pseudonimicznego w porównaniu z pozosta³ymi kategoriami antroponimicznymi, statusem pseudonimów,
ich typami motywacyjnymi i strukturalnymi oraz przyczynami, motywami i motywacj¹ (s. 11).
Rozleg³y (zakres czasowy dysertacji jest imponuj¹cy: od staro¿ytnoci do
wspó³czesnoci) materia³ zosta³ przedstawiony w sposób jasny, a pracê  co nie
umniejsza jej wartoci naukowej  czyta siê z prawdziw¹ przyjemnoci¹. Wartociowym elementem jest tak¿e, niestety coraz rzadszy w opracowaniach antroponimicznych, indeks nazw. Przydatny jest równie¿ s³owniczek trudniejszych terminów (s. 289).
Badaczka w rzetelny, a przy tym krytyczny, sposób odnosi siê do wczeniejszych opracowañ. Docenia walory dotychczasowych prac i wykorzystuje twórczo
dorobek poprzedników, zauwa¿a przy tym s³abe strony pseudonimografii i pseudonimologii, takie jak koniecznoæ doprecyzowania definicji pseudonimu, ustalenia
jego miejsca wród innych antroponimów oraz rozgraniczenia pojêæ stosowanych
wymiennie, a nie zawsze w³aciwie (motyw  motywacja, przyczyny powstawania
nazwy  cel jej przyjêcia, geneza pseudonimu  sposób jego funkcjonowania,
s. 11). Wa¿na hipoteza przedstawiona w tym rozdziale odnosi siê do protopseudonimowego charakteru dezinformuj¹cych imion apotropeicznych.
Interesuj¹cy dla wszystkich, których ciekawi¹ kwestie historycznojêzykowe,
jest rozdzia³ powiêcony pseudonimom w aspekcie diachronicznym. Dowiedzieæ
siê z niego mo¿na m.in., ¿e mo¿liwoæ nadawania czy te¿ zmiany imienia by³a
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w staro¿ytnym wiecie oznak¹ panowania nad dan¹ osob¹. Dlatego nie dziwi, ¿e
na przyk³ad król zwyciêzca czêsto nadawa³ lub zmienia³ imiona poddanym
i wziêtym do niewoli przeciwnikom (s. 63).
K. Zawodziñska-Bukowiec uwypukla w tej czêci monografii tak¿e zagro¿enia p³yn¹ce z niew³aciwej analizy etymologii staropolskich antroponimów, polegaj¹ce np. na niew³aciwym uto¿samianiu imion (w redniowieczu wspó³egzystowa³y formy s³owiañskie i chrzecijañskie) z pseudonimami. Zwraca te¿ m.in.
uwagê na b³êdne sytuowanie w kategorii pseudonimów imion zakonnych i papieskich, stwierdzaj¹c ¿e [ ] nowy papie¿ nie wyrzeka siê swej przesz³oci,
nie ukrywa tego, kim by³ przed wyborem na urz¹d papieski, a tym samym
pomiêdzy imieniem papie¿a a subkategori¹ pseudonimu zaznacza siê wyrana
granica (s. 92).
Bogato egzemplifikowane rozwa¿ania na temat pseudonimów twórców
w ró¿nych epokach rozwoju jêzyka polskiego s¹ wartociowe nie tylko dla onomastów, ale przede wszystkim dla historyków literatury. Badaczka zauwa¿a
m.in., jak bardzo skomplikowane mog³y byæ powody pos³ugiwania siê antroponimem zastêpczym. Pisze [ ] cel na³o¿enia literackiej przy³bicy by³ jeden:
chêæ/koniecznoæ ukrycia siê, ale przyczyn i motywów, które przywieca³y nosicielom pseudonimów, by³o zdecydowanie wiêcej. Zalicza do nich: cenzurê,
wzglêdy psychologiczne (niemia³oæ, skromnoæ, lêk przed omieszeniem) oraz
obawê o bezpieczeñstwo (np. w polemikach religijnych w okresie reformacji).
Imponuj¹ca jest dociekliwoæ i erudycja uczonej, a tak¿e trud w³o¿ony w pozyskanie i analizê korpusu jêzykowego, do którego nale¿¹, stanowi¹ce element
jêzyka tajnego, m.in. pseudonimy przestêpców i prostytutek.
Wartociowy metodologicznie jest rozdzia³ powiêcony teorii pseudonimu.
Autorka wyró¿nia, krytycznie odnosz¹c siê do dotychczasowej literatury przedmiotu, nastêpuj¹ce sk³adniki taksonomii subkategorii pseudonimu:
1) typ (np. pseudonim literacki) i odmiana (np. klasyczny pseudonim literacki)  uzale¿nione s¹ one od kryterium nosiciela;
2) rodzaj  uwarunkowany kryterium strukturalnym, np. kryptonim;
3) gatunek  determinowany przez kryteria mieszane (s. 172173).
W tej czêci rozprawy K. Zawodziñska-Bukowiec kategorycznie podkrela
koniecznoæ rozró¿nienia przyczyn/motywów i celu pseudonimowoci, stwierdzaj¹c trafnie, ¿e nawet jeli na tle wspó³czenie propagowanego (nawet w niniejszej pracy) jêzykoznawczego zjawiska p³ynnoci leksykalno-semantycznej  bêdzie on sprawia³ wra¿enie sztucznego rozgraniczania pojêæ, to dla ostatecznego
rachunku z subkategori¹ pseudonimu warto siê na taki zarzut naraziæ (s. 191).
Wa¿nym elementem dysertacji jest syntetyzuj¹cy dotychczasowe rozwa¿ania rozdzia³ 6, przedstawiaj¹cy typologiê pseudonimów. Zawiera m.in. porównawcz¹ analizê strukturalizmu i kognitywizmu jako metod badania i opisu nazw
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w³asnych. Przy tym onomastyka uznaje za s³uszne wykorzystanie dorobku obu
wspomnianych teorii.
Recenzowana praca jest zdecydowanie udana. Mo¿na mieæ do niej tylko
nieliczne uwagi krytyczne. Celem autorki jest  jak zaznacza we wprowadzeniu
do dysertacji  nowatorskie ujêcie badanej problematyki, które ma polegaæ na
tym, i¿ (zdaniem autorki) dotychczasowe ujêcia tej subkategorii nazw w³asnych
by³y albo analityczne albo teoretyczne, a brakuje prac ³¹cz¹cych elementy empiryczne i syntetyczne. Trudno siê z tym stwierdzeniem zgodziæ, poniewa¿ niemo¿liwe jest w³aciwie napisanie analizy jakichkolwiek onimów bez nakrelenia
t³a teoretycznego rozwa¿añ i wniosków z nich p³yn¹cych.
Korpus nazw (wed³ug dokonanego przeze mnie liczbowego podsumowania
poszczególnych podrozdzia³ów sk³adaj¹cy siê z 6500 jednostek) obejmuje nastêpuj¹ce grupy pseudonimów:
 literackie,
 wojskowe, konspiracyjne,
 agenturalne,
 artystyczne, sportowe i przestêpcze,
 kupieckie i chiromanckie,
 prostytutek (s. 1216).
Brakuje uwzglêdnienia w nim i rozwa¿aniach teoretycznych najliczniejszego obecnie nurtu w badanej kategorii nazw osobowych, czyli pseudonimów
internetowych (nicknames). Pomimo zawartego w tytule sformu³owania [Pseudonim polski od czasów najdawniejszych] do dzi, to ograniczenie sprawia, ¿e
odnosi siê wra¿enie, ¿e jednak do wczoraj. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
K. Zawodziñska-Bukowiec powiêci tej czêci antroponimii kolejn¹ rozprawê,
a jak pokazuje analizowana praca, badaczka posiada ku temu zarówno odpowiednie umiejêtnoci analityczno-syntetyczne, jak i wiedzê.
Alina Naruszewicz-Duchliñska

Zdzis³aw Stieber (19031980). Materia³y i wspomnienia. Pod red. Doroty K. Rembiszewskiej. Slawistyczny Orodek Wydawniczy. Warszawa 2013, ss. 296.
W roku bie¿¹cym Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk obchodzi
jubileusz szeædziesiêciolecia istnienia. Ksi¹¿ka, o której mowa, powsta³a na
czeæ za³o¿yciela tej placówki naukowej z inicjatywy Doroty Rembiszewskiej
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i niew¹tpliwie jej wysi³kom jako pomys³odawczyni, organizatorki prac, redaktorki i wspó³autorki zawdziêcza swoje istnienie1.
Z kolei sama pomys³odawczyni i redaktorka pisze: Praca te nie uzurpuje
sobie prawa do wyczerpuj¹cej monografii na temat ¿ycia i dzia³alnoci naukowej prof. Z. Stiebera. Ma byæ raczej g³osem pokolenia jeszcze pamiêtaj¹cego
Profesora. Wreszcie ma byæ g³ównie wiadectwem osób, które poznawa³y
warsztat badawczy swojego Mistrza, nie tylko w zaciszu gabinetów instytutowych i uniwersyteckich, ale równie¿ podczas badañ terenowych2.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z omiu czêci, z których ka¿da powiêcona jest innemu
zakresowi dzia³añ prof. Zdzis³awa Stiebera. Ca³oæ poprzedza Wprowadzenie,
obejmuj¹ce Przedmowê i Od redaktorki, a zamykaj¹ j¹ Dodatki, w których znalaz³y siê: Indeks osób wspomnianych w tomie, Noty o autorkach i autorach
umieszczonych w nim tekstów oraz Spis ilustracji tu opublikowanych.
W czêci zatytu³owanej Dzia³alnoæ naukowa Zdzis³awa Stiebera omówione zosta³y najwa¿niejsze krêgi zainteresowañ badawczych Profesora. Janusz
Siatkowski, który by³ jednym z uczniów Z. Stiebera, przedstawi³ Jego ¿yciorys
naukowy. Jadwiga Zieniukowa omówi³a Badania dialektologiczne Zdzis³awa
Stiebera na £u¿ycach w latach 19311932, Ewa Wolnicz-Paw³owska przypomnia³a £emkowskie badania Profesora [ ], za Hanna Popowska-Taborska
(równie¿ uczennica Profesora i kontynuatorka Jego badañ) w artykule Badacz
dialektów kaszubskich i inicjator prac nad Atlasem jêzykowym kaszubszczyzny opowiedzia³a o zas³ugach Z. Stiebera dla rozpoznania stanu jêzykowego
kaszubszczyzny i dialektów z terenów jej przyleg³ych.
W czêci Aktywnoæ organizacyjna Zdzis³awa Stiebera znajduj¹ siê dwa
artyku³y: W³odzimierza Pianki Udzia³ Profesora Zdzis³awa Stiebera w tworzeniu warszawskiej slawistyki, w którym omówi³ on zas³ugi Profesora w tworzeniu
rodowiska slawistycznego w Warszawie, co skutkowa³o powstaniem Zak³adu
S³owianoznawstwa (póniej przekszta³conego w Instytut S³owianoznawstwa,
a dzi Instytut Slawistyki PAN).
Zas³ugi Profesora w procesie powstania samej idei (pomys³ zosta³ przez
Profesora przedstawiony podczas IV Miêdzynarodowego Zjazdu Slawistów
w 1958 roku w Moskwie), a potem wypracowanie podstaw organizacyjnych
i przygotowanie za³o¿eñ teoretycznych dla OLA omówili Janusz Siatkowski
i Jadwiga Waniakowa w artykule Ogólnos³owiañski atlas jêzykowy (OLA)  projekt prof. Zdzis³awa Stiebera a obecna rzeczywistoæ atlasowa.
W dziale powiêconym Korespondencji znajduj¹ siê cztery artyku³y, w których autorzy omawiaj¹ korespondencjê Profesora zarówno tê oficjaln¹, jak i tê
przyjacielsk¹. Hanna Popowska-Taborska jest autork¹ dwóch przyczynków w tej
1 H. Popowska-Taborska: Przedmowa. [W:] Zdzis³aw Stieber (19031980). Materia³y i wspomnienia. Pod red. D. K. Rembiszewskiej. Warszawa 2013, s. 9.
2 D. K. Rembiszewska: Od redaktorki. [W:] Ibidem, s. 11.
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czêci. W artykule Z kroniki dialektologa. Fragmenty listów Zdzis³awa Stiebera
do Marii Obrêbskiej (-Stieberowej) cytuje listy Profesora (z lat 19301936) do
Jego ówczesnej narzeczonej, póniej ¿ony, bêd¹ce swoist¹ kronik¹ badañ dialektologicznych pocz¹tkuj¹cego wówczas badacza. Z kolei artyku³ Listy od Profesora Zdzis³awa Stiebera to bardzo ciep³e wspomnienie Pani Profesor o Jej Nauczycielu, Promotorze, tak¿e Przyjacielu, którego pozna³a tu¿ po wojnie
w £odzi jeszcze jako córka profesora formuj¹cego siê £ódzkiego Uniwersytetu3. Listy te s¹ swoist¹ histori¹ sam¹ w sobie równie¿ ze wzglêdu na czas ich
powstawania. Dorota Rembiszewska omówi³a listy Zdzis³awa Stiebera (z lat
19291957) do innego wybitnego jêzykoznawcy, swojego nauczyciela  prof.
Kazimierza Nitscha. Janusz Rieger w Listach Jurija Szewelowa do Zdzis³awa
Stiebera opisuje korespondencjê dwóch wybitnych slawistów.
Kolejny dzia³, zatytu³owany Dzia³alnoæ dydaktyczna i opieka naukowa
Zdzis³awa Stiebera, zawiera wykaz doktorów wypromowanych przez Profesora,
tematy rozpraw doktorskich, rok i miejsce obrony, a tak¿e informacje o ukazaniu
siê drukiem poszczególnych rozpraw. Dwa pozosta³e artyku³y: Ewy Siatkowskiej Profesor Zdzis³aw Stieber jako dydaktyk i opiekun naukowy (garæ osobistych wspomnieñ i refleksji) i Violetty Koseskiej-Toszewej By³am ostatni¹ doktorantk¹ Profesora to bardzo osobiste i ciep³e wspomnienia o Profesorze,
pokazanym od mniej znanej ogó³owi ludzkiej, czy te¿ pozanaukowej strony.
Dwa kolejne dzia³y omawianej ksi¹¿ki, to: Dorobek autorski Zdzis³awa Stiebera, w którym Zofia Rudnik-Karwatowa przedstawi³a Jego pe³n¹ Bibliografiê
prac naukowych [ ], oraz Spucizna uczonego w archiwaliach, gdzie pracownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Joanna Arvaniti w Materia³ach Zdzis³awa Kazimierza Stiebera w zbiorach PAN Archiwum w Warszawie (19031980)
(159) omówi³a spuciznê po Profesorze przekazan¹ do Archiwum PAN, g³ównie
przez wdowê po Nim.
W dziale W krêgu rodziny Stieberów Roman Taborski w artykule Powi¹zania rodziny Stieberów ze wiatem artystycznym przedstawia ma³o znane fakty
z ¿ycia rodzinnego Profesora.
I w koñcu ostatni, choæ byæ mo¿e najwa¿niejszy dzia³ to Wspomnienia z lat
wojny, gdzie zosta³o opublikowane Lwowskie wspomnienie samego Zdzis³awa
Stiebera, w którym Autor opisuje swój pobyt we Lwowie w czasie wojny i tu¿
przed ni¹. Jak pisze w Przedmowie Hanna Popowska-Taborska: Wspomnienia
te, z³o¿one przez Autora z klauzul¹ dwudziestopiêcioletni¹ w Ossolineum, otrzyma³am od niego równie¿ i ja, czu³am siê zatem zobowi¹zana, aby po tylu latach
 w formie swoistego dokumentu epoki  zosta³y udostêpnione szerszemu gronu
czytelników4. Wspomnienia te, które jeszcze rok temu, w innej miêdzynarodowej
3
4

H. Popowska-Taborska: Listy od Profesora Stiebera. [W:] Ibidem, s. 103.
H. Popowska-Taborska: Przedmowa. [W:] Ibidem, s. 9.
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sytuacji politycznej, kiedy ta praca Jemu powiêcona powstawa³a, dzi  ze
wzglêdu na tocz¹c¹ siê na Ukrainie wojnê, nabieraj¹ zupe³nie innej, ale jak¿e dla
nas ciekawej i pouczaj¹cej perspektywy historycznej.
Ca³oæ, na któr¹ sk³ada siê zbiór ró¿norodnych artyku³ów uczniów Profesora
i nastêpnych pokoleñ, które ju¿ Go nie zna³y, pokazuj¹cych z ró¿nych p³aszczyzn
sylwetkê tego wybitnego badacza i twórcê warszawskiej slawistyki, jest propozycj¹ lektury dla wszystkich humanistów, którym droga jest pamiêæ o wybitnych
postaciach polskiej nauki. M³odemu pokoleniu pokazuj¹ca, jak bardzo ró¿ni¹ siê
czasy i warunki, w których ci wielcy tworzyli. Jest przede wszystkim ho³dem dla
Profesora Zdzis³awa Stiebera od wci¹¿ pamiêtaj¹cych go wspó³pracowników.
Wanda Szulowska

Sprawozdanie z XIX Miêdzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Poznañ  Gniezno, 2022 wrzenia 2014 r.
W dniach 2021 wrzenia 2014 r. odby³a siê XIX Miêdzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Funkcje nazw w³asnych w kulturze i komunikacji. Zorganizowana zosta³a przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii S³owiañskiej oraz Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy gocili polskich i zagranicznych naukowców w Kolegium Europejskim w Gnienie.
Obrady plenarne poprzedzi³o powitanie goci przez zas³u¿onego onomastê
prof. dr. hab. Karola Zierhoffera. Nastêpnie g³os zabrali: dziekan Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej, prezydent miasta Gniezna oraz starosta powiatu gnienieñskiego. Po przemówieniach przedstawicieli w³adz Gniezna nast¹pi³y przemówienia okolicznociowe. Jako pierwsza g³os zabra³a prof. dr hab. Aleksandra
Cielikowa  przewodnicz¹ca Polskiej Komisji Onomastycznej, która pogratulowa³a Milanowi Harvalikowi z czeskiej akademii nauk objêcia prezydentury International Council of Onomastic Sciences.
Podczas obrad plenarnych zosta³y przedstawione cztery referaty. Pierwszy
wyg³osi³ prof. Milan Havralik, który mówi³ o funkcji nazw w³asnych. Prof. dr
hab. Aleksandra Cielikowa omawia³a na wybranych przyk³adach zmianê funkcji nazw w³asnych. Prof. dr hab. Robert Mrózek wyg³osi³ referat pt. Kategorialne determinanty zró¿nicowañ onimicznej funkcjonalnoci nazw w³asnych.
Ostatni referat w sesji plenarnej wyg³osi³ prof. dr hab. Bogdan Walczak, który
mówi³ o symbolicznej funkcji nazw w³asnych.
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Póniej obrady toczy³y siê w piêciu sekcjach, w których g³os zabrali przedstawiciele praktycznie wszystkich ga³êzi onomastyki: znawcy antroponimii, toponimii, mikrotoponimii, chrematonimii, a tak¿e onomastyki literackiej.
Sekcji pierwszej przewodniczy³a prof. A. Cielikowa. Wyg³oszono tu cztery
referaty powiêcone g³ównie adaptacjom jêzykowym nazw w³asnych. Prof. dr
hab. Edward Breza rozpatrywa³ kaszubskie warianty imion typu: Beus(z), Deus,
Dreus(z), Meus(z), Teus(z). Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz przedstawi³a sposoby rusyfikacji nazw osobowych w katolickich ksiêgach metrycznych dekanatu
bia³ostockiego w latach 18651915. Prof. dr hab. Wanda Szulowska omówi³a
nazwiska olsztynian z suf. -ak. Dr Marzena Guz przedstawi³a badania omawiaj¹ce nazwiska pochodzenia niemieckiego na Warmii w XVIII w.
W drugiej sekcji, której przewodniczy³a prof. dr hab. Maria Biolik i äîö.
ä-ð Áîðÿí ßíåâ, wyg³aszono referaty dotycz¹ce przede wszystkim onimii niemieckiej: Dr. phil. Inge Bily z Niemiec przedstawi³a referat dotycz¹cy motywacji nazw miejscowych nazwami osobowymi. Dr hab. Lilia Citko z Bia³egostoku
zaprezentowa³ referat pt. Onimy w aktach horodelskich 1413 r. Przyczynek do
historii nazw heraldycznych. Jako trzecia g³os zabra³a dr Ewa Majewska z Warszawy z tekstem pt. Der Vorname Johannes, seine Neben- und Kurzformen in
Deutschland, den Niederlanden und Belgien im 19. und 20. Jahrhundert. Ostatni referat w tej sekcji przedstawi³a lic. Cristin Lua z Berlina Namen und Identität im transnationalen Raum.
Obradom w trzeciej sekcji przewodniczyli ïðîô. ä-ð Êèðèë Öàíêîâ i dr
hab. Rafa³ Zarêbski. Jako pierwszy w tej sekcji wyst¹pi³ prof. dr hab. Jerzy
Duma, który przedstawi³ referat pt. Znaczenie analizy terenowych nazw Pomorza Zachodniego dla zmian jêzykowych tego obszaru. Jako druga g³os zabra³a
ïðîô. ä-ð Àííà ×îëåâà-Äèìèòðîâà z Bu³garii z referatem Ñòàðèííàòà
òîïîíèìèÿ íà Òðúíñêî. Trzeci¹ prelegentk¹ by³a ïðîô. ä-ð Àííà Ìåçåíêî
z Bia³orusi, która przedstawi³a referat pt. Êîëîðèñòè÷åñêàÿ ëåêñèêà â íîìèíàòèâíîé ïðàêòèêå æèòåëåé Áåëîðóññêîãî Ïîîçåðüÿ: îò èñòîðèè ê ñîâðåìåííîñòè. Referat pt. Uwagi na temat metodologii badañ toponimów wyg³osi³a dr Ewelina Zaj¹c.
W sekcji czwartej zaplanowano cztery wyst¹pienia obejmuj¹ce analizê
nazw osobowych w kontekcie kulturowym. Prof. dr. Friedhelm Debus z Niemiec przedstawi³ referat pt. Heiligenverehrung und Namengebung am Beispiel
ausgewählter Namen. Dr hab., prof. UAM Katarzyna Kuczyñska-Koschany
swoje wyst¹pienie powiêci³a imionom w³asnym w powieciach Natan der Weise G. E. Lessinga i Weiser Dawidek P. Huellego. W nurcie onomastyki literackiej mieci³ siê równie¿ referat prof. Ewa S³awkowej W wiecie kultury, etyki
i biografii autora: antroponimy w poezji Czes³awa Mi³osza. Ciekawy referat
przygotowa³a dr Monika Kresa, przedmiotem analizy czyni¹c nazwy w³asne
w funkcji wyk³adników stylizacji gwarowej.
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W sekcji pi¹tej przedstawione zosta³y trzy referaty. Dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska omawia³a funkcje nazw w³asnych w przestrzeni literackiej, skupiaj¹c uwagê na literaturze dla dzieci i m³odzie¿y. Dr hab. W³odzimierz Wysoczañski omawia³ nomina propria i derywaty odonimiczne w wybranych socjolektach. W jego wyst¹pieniu znalaz³y siê zarówno jednostki starsze, jak i najnowsze wystêpuj¹ce w jêzyku m³odzie¿owym. Jako ostatnia w tej sekcji g³os
zabra³a mgr Martyna Saba³a, która swoje wyst¹pienie powiêci³a odapelatywnym antroponimom historycznym mieszkañców Warki.
Po przerwie obiadowej obrady toczy³y siê w czterech sekcjach. W pierwszej
sekcji jako pierwsza wyst¹pi³a dr hab. Bo¿ena Hrynkiewicz-Adamskich, która
omówi³a funkcje rosyjskich nazw miejscowych motywowanych przez nazwy
osobowe w ujêciu diachronicznym. Dr El¿bieta Bogdanowicz rozwa¿a³a funkcjonowanie nazw w³asnych w planie odonimicznym. Trzeci w tej sekcji referat
pt. Ôàìèëíèòå èìåíà íà ïîëÿöèòå è áúëãàðèòå, îòðàçÿâàùè ìàòåðèàëíàòà
èì êóëòóðà, ñâúðçàíà ñúñ çàíàÿò÷èéñòâîòî wyg³osi³ äîêò. Ñòîéíî Ñïàñîâ
z Bu³garii.
W trzeciej sekcji tematyka przygotowanych prelekcji dotyczy³a przede
wszystkim badañ toponimicznych, g³ównie nazewnictwa miejskiego. Dr hab.
Halszka Górny zarysowa³a koncepcjê opracowania nazewnictwa Krakowa.
Dr Ewa Oronowicz-Kida przedstawi³a referat pt. Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic (na przyk³adzie województwa podkarpackiego). Bardzo ciekawy referat pt. »Czêstochowa do krymina³u«, czyli toponimia
miasta i jej funkcje we wspó³czesnych powieciach kryminalnych z Czêstochow¹ w tle wyg³osi³a dr Violetta Jaros.
Czwarta sekcja skupi³a badaczy onimii s³owiañskiej. Jako pierwszy g³os
zabra³ ïðîô. äîö. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ìîçãîâîé z Ukrainy, przedstawiaj¹c
referat Ïðàâîâîé ñòàòóñ èìåí ñîáñòâåííûõ è ÿçûêîâàÿ íîðìà èõ ïåðåäà÷è.
Drugi referat pt. Ìåòîäè÷åñêèå ïðèåìû ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû
ïðè ðàáîòå ñ èìåíàìè ñîáñòâåííûìè wyg³osili ïðîô. äîö. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ìîçãîâîé, äîö. Ëàðèñà Ãåîðãèåâíà Âåðãàçîâà z Doniecka. Mgr aneta
Dvoøáková z Pragi wyg³osi³a wyk³ad pt. Charakteristika charakterizaèní funkce
u literárních proprií, a Ñâåòëàíà Äâîðÿí÷èêîâà z Doniecka referat pt.
Ê òàêñîíîìèè ëîãèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ ìîäåëåé êîìè÷åñêèõ ýôôåêòîâ,
äîñòèãíóòûõ ñ ïîìîùüþ ïîýòîíèìîâ.
Po zakoñczeniu obrad pierwszego dnia konferencji odby³o siê posiedzenie
Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki S³owiañskiej. Zaprezentowano osi¹gniêcia i stan
badañ onomastycznych w poszczególnych orodkach naukowych. Ponadto prof.
dr hab. Edward Breza omówi³ sytuacjê jêzyka i onimii kaszubskiej.
Drugiego dnia obrady ponownie toczy³y siê w czterech sekcjach. W pierwszej sekcji zaprezentowane zosta³y cztery referaty. Jako pierwsza zabra³a g³os
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prof. dr Gordana tasni z Serbii z referatem Semantièka baza u derivaciji
srpskih antroponima. Îêñàíà Ìèõàëü÷óê z Kijowa wyg³osi³¹ referat pt.
Ïðîáëåìè ³äåíòèô³êàö³¿ ñëîâÿíñüêèõ ïð³çâèù: ì³æìîâí³ ïàðàëåë³, a Ãåðãàíà
Ïåòêîâà z Bu³garii wyg³osi³a prelekcjê pt. Ïîëñêè ìúæêè ëè÷íè èìåíà,
îáðàçóâàíè îò ðèìñêè êîãíîì. Jako jedyny polskojêzyczny tekst w tej sekcji
przygotowa³ mgr Henryk Duszyñski-Karabasz, który podda³ analizie nazwiska
odimienne cz³onków parafii prawos³awnej w Rypinie w latach 18941911.
W sekcji drugiej zgromadzili siê przede wszystkim badacze onimii wschodnios³owiañskiej. Jako pierwszy wyst¹pi³ ïðîô. ä-ð Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷
Ïîïîâñüêèé z Dniepropietrowska z referatem Óêðà¿íñüê³ ïð³çâèùà, ïîâÿçàí³
ç þðèñïðóäåíö³ºþ. Jako drugi g³os zabra³ äîö. ä-ð Áîðÿí ßíåâ z Bu³garii.
Przedstawi³ referat pt. Ôàìèëíè èìåíà, ìîòèâèðàíè îò ôèçè÷åñêè
õàðàêòåðèñòèêè íà ãëàâàòà êàòî ÷àñò îò ÷îâåøêîòî òÿëî (ñ îãëåä íà
áúëãðàñêàòà è íåìñêàòà àíòðîïîíèìíà ñèñòåìà). Trzeci w tej sekcji wyst¹pi³
äîö. ä-ð Ëþáîâ Îñòàø ze Lwowa z prelekcj¹ pt. ²ìåíóâàííÿ íîâîíàðîäæåíèõ
äâîìà ³ìåíàìè â ×ecüê³é Ðåñïóáë³ö³: òðàäèö³¿ ³ ñó÷àñí³ñòü. Ostatnia w tej
sekcji swój referat Sufiksnite obrazuvanja od lichnoto ime Konstantin // Kostadin (segashnost  minato) wyg³osi³a dr Vesna Miovska z Macedonii.
W trzeciej sekcji, której przewodniczy³ prof. dr hab. Jerzy Duma, zosta³y
zaprezentowane trzy referaty. Dr hab. Urszula Bijak mówi³a o polionimii w nazwach geograficznych. Dr hab. Joanna Kuæ omawia³a funkcje chrematonimów
w kontekcie przemian kulturowych. Dr Mariusz Koper wyg³osi³ referat pt. Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w wietle ojkonimii i mikrotoponimii regionu.
W czwartej sekcji zaplanowanych zosta³o piêæ referatów. Prof. dr hab. Maria Biolik omawia³a funkcje nazw osobowych w baniach, podaniach i legendach warmiñskich. Dr Anna Majewska-Wójcik analizie podda³a nazwy w³asne
w korespondencji S.I. Witkiewicza. Trzy pozosta³e wyk³ady wyg³osili badacze
z Ukrainy i Bu³garii. Referat pt. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé,
àêñèîìàòèêà è òåîðåòè÷åñêèå ïîñòóëàòû ïîýòîíèìîëîãèè przedstawi³
ïðîô. ä-ð Âàëåðèé Êàëèíêèí z Doniecka. Jako czwarty wyst¹pi³ ïðîô. ä-ð
Êèðèë Öàíêîâ, przedstawiaj¹c pracê Kúì áúëãàðñêàòà òðîëîíèìèÿ. Dr Olesia Azarenko z Kijowa przedmiotem swojego wyk³adu uczyni³a nazwy w³asne
w XVII-wiecznej poezji ukraiñskiej w kontekcie interferencji kulturowych na
pograniczu ukraiñsko-polskim.
Po przerwie w sekcji pierwszej wyst¹pi³ dr Miroslav Kazík Ph.D. ze S³owacji. Wyg³osi³ referat pt. Funkcie birmovných mien. Dr Julia Legomska w perspektywie ponowoczesnoci omawia³a antroponimizacjê w transformacjach retorycznych wspó³czesnego dyskursu macierzyñskiego. Dr Ewa Zmuda
przygotowa³a wyst¹pienie na temat: Imiê Maria jako imiê zakonne. O zmianach w nazewnictwie osobowym na Litwie mówi³a mgr Justyna Walkowiak.
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W drugiej sekcji obrady i dyskusja toczy³y siê pod przewodnictwem prof. dr
hab. Ewy Rudnickiej-Firy i dr Ewy Oronowicz-Kidy. Pierwszy referat wyg³osi³a
dr Iza Matusiak-Kempa. Omówi³a koncepcje metodologiczne w analizie antroponimów motywowanych apelatywami nacechowanymi aksjologicznie. Wyst¹pienie dr Romany £obodziñskiej powiêcone zosta³o omówieniu starych i nowych
nazw mostów we Wroc³awiu. Dr Agnieszka Myszka mówi³a o wewnêtrznych
podzia³ach urbonimów. Mgr Piotr Tomasik wyg³osi³ referat pt. Najnowsze problemy urbanonimii z punktu widzenia chrematonomasty.
W trzeciej sekcji wyg³oszone zosta³y trzy referaty. Prof. dr hab. El¿bieta
Weso³owska powiêci³a swój tekst imieniu Helena. Prof. Artur Reiter przedstawi³ wybrane problemy badawcze towarzysz¹ce opracowywaniu onomastykonu
poezji polskiego baroku. Dr Marzena Maria Szurek wyg³osi³a referat pt. Biblijne nomina propria w aspekcie historyczno-porównawczym.
Czwart¹ sekcjê, której przewodzili prof. dr hab. Katarzyna Kuczyñska-Koschany i prof. PaedDr. Pavol Odalo CSc., zdominowa³a onomastyka literacka.
Dr Monika Wójciak-Marek zaprezentowa³a referat Ulica Mandelsztama i jej
literackie dzieje. Mgr Magdalena Buliñska swoje wyst¹pienie zatytu³owa³a
Proper name as a key to understanding the identity of the bordeline, on the
example of the novels by the chicana woman writers. Funkcje nazw w³asnych
w esejach Barbarzyñca w ogrodzie Zbigniewa Herberta omówi³a mgr Karolina
Czemplik. Jako ostatnia w tej sekcji zabra³a g³os ïðåï. Âèêòîðèÿ Ìàçóðåíêî
z Doniecka. Wyg³osi³a referat pt. Ïîýòîíèìîëîãè÷åñêèé àíàëèç ñîáñòâåííûõ
èìåí ïåðâîãî ñáîðíèêà ðàññêàçîâ À.Ï. ×åõîâà Ñêàçêè Ìåëüïîìåíû.
Po przewie obiadowej wyg³oszono w sekcjach blisko 30 referatów dotycz¹cych ró¿nych dziedzin onomastyki. W sekcji pierwszej zaplanowano osiem wyst¹pieñ. Dr Iwona Nobis przedstawi³a ciekaw¹ pracê pt. Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonuj¹ce jako oficjalne i ich zró¿nicowanie motywacyjno-funkcjonalne. Mgr Sylwia Iglewska omówi³a tendencje w nadawaniu
imion dzieciom urodzonych w Gnienie w latach 20102013. Mgr Ida Krzemiñska-Albrycht w referacie pt. Dlaczego nie Kermit, Ivo i Yennefer? analizowa³a
opinie Rady Jêzyka Polskiego dotycz¹ce propozycji imion dla dzieci. Prof. dr
hab. Zofia Abramowicz zaprezentowa³a referat dotycz¹cy skróconych form
imion chrzestnych Podlasian w XVIXVII w. Prof. dr hab. El¿bieta Rudnicka-Fira analizowa³a nazewnictwo kobiet w XVI-wiecznych dokumentach krakowskich na tle historii i kultury. Mgr Aleksandra ¯urek omówi³a system imienniczy
w XIX-wiecznej Warszawie na przyk³adzie metrykalnych ksi¹g chrztu parafii
w. Jana Chrzciciela z lat 18391867.
W sekcji drugiej zaplanowano siedem wyst¹pieñ. Pierwszy referat przedstawi³a dr Danuta Lech-Kirstein, która analizowa³a l¹skie toponimy w perspektywie kognitywnej. Jako drugi w kolejnoci wyst¹pi³ ä-ð Ïåëî Ìèõàéëîâ z Bu³garii. Swój referat zatytu³owa³ Âúçïîìåíàòåëíè îéêîíèìè â Áúëãàðèÿ ñïîðåä
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íàðîäíîñòòà íà åïîíèìèòå. Dr Agnieszka Raszewska-Klimas analizowa³a
nazwy pospolite, osobowe i miejscowe o wspólnej podstawie derywacyjnej.
Mgr Miros³awa Maria Foltynowicz wyg³osi³a referat pt. Nazwy lokalizuj¹ce
w gminie Borek Wielkopolski. Obrady czêci drugiej sekcji drugiej powiêcone
by³y nazwom w³asnym funkcjonuj¹cym w Internecie. Dr hab. prof. UWM Alina
Naruszewicz-Duchliñska omawia³a pseudonimy internetowe jako formê autocharakterystyki. Dr Dorota Suska analizowa³a strategie nazewnicze w blogosferze
na przyk³adzie blogów kulinarnych i modowych. Dr Marcin Kojder podda³ ogl¹dowi identyfikatory u¿ytkowników tematycznych forów internetowych. Dr Izabela
Domaciuk-Czarny, jako ostatnia w sekcji drugiej, referowa³a funkcje nazewnictwa
w wybranych utworach literackich i grach komputerowych z gatunku fantasy.
W sekcji trzeciej po przerwie obiadowej wyg³oszono osiem ciekawych referatów. Jako pierwszy wyst¹pi³ doc. dr Gordana trbac z Serbii, przedstawiaj¹c
referat Antroponimija u funkciji karakterizacije knjievnih likova (na primeru
romana Oèevi i oci Slobodana Selenita). Dr Iwona ¯uraszek-Ry podjê³a rozwa¿ania o funkcji identyfikacyjnej nazw w³asnych. Mgr Agnieszka Wojcieszek analizie podda³a funkcje tytu³ów literackich na przyk³adzie twórczoci
W³adys³awa Stanis³awa Reymonta. Kolejny referat wyg³osi³ ïðåï. Êñåíèÿ
Ôåäîòîâà z Ukrainy. Swoje wyst¹pienie zatytu³owa³ Óìîë÷àíèå èìåíè â àðñåíàëå
ñðåäñòâ ïîýòèêè àêìåèñòîâ (íà ìàòåðèàëå ñòèõîòâîðåíèÿ Í. Ãóìèë¸âà
Ïîòîìêè Êàèíà. Prof. PaedDr. Vladimír Patrá CSc., Ph.D. ze S³owacji
mówi³ o funkcji nazw w³asnych w procesie medialnej kolokwializacji. Dr Anna
Czapla na przyk³adzie mapy nazewniczo-osadniczej pogranicza polsko-ruskiego
zapozna³a s³uchaczy z metodologi¹ opracowania kartograficznego jako tekstu.
Dr Izabela £uc analizowa³a nazwy w³asne w kontekcie wartociowania w kulturze ponowoczesnej. Jako ostatnia w sekcji trzeciej wyst¹pi³a Tetyana Melnychuk
z referatem Ïîëüñüêà îô³ö³éíà àíòðîïîí³ì³ÿ â óêðà¿íñüê³é ïðåñ³ (íà
ìàòåð³àë³ òèæíåâèêà Äçåðêàëî òèæíÿ ó ïåð³îä ðóõó ªâðîìàéäàíó).
Sekcja czwarta skupi³a badaczy chrematonimii. Obrady poprowadzi³ prof.
Artur Ga³kowski. Jako pierwszy zabra³ g³os dr hab. Adam Siwiec, który pod
k¹tem werbalno-wizualnym analizie podda³ funkcjonowanie nazw w³asnych
w reklamie zewnêtrznej. Dr Ma³gorzata Klinkosz omówi³a funkcjê to¿samociow¹ kaszubskich chrematonimów. Dr Marta U³añska wyg³osi³a referat pt.
Funkcje nazw firm (na przyk³adzie ³ódzkich chrematonimów). Prof. PaedDr.
Pavol Odalo CSc. ze S³owacji przedstawi³ pracê pt. Systémy funkcií proprií
(Funkcie v hovorenej/písanej komunikácii). Kolejnym prelegentem by³ doc.
PhDr. Jaromír Krko PhD., Bañska Bystrzyca ze S³owacji, który wyg³osi³ referat
pt. Onymická kompetencia jednotlivca z poh¾adu onymických registrom. Dr
Galyna Zymovet z Ukrainy przygotowa³a wyk³ad nt. Business names as rhetorical means. Jako ostatni w tej sekcji wyst¹pi³ mgr Wojciech W³oskowicz z refe-
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ratem pt. Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojêciowy model
onomastykonu.
Ostatniego dnia konferencji obrady toczy³y siê w czterech sekcjach tylko do
po³udnia. Pod przewodnictwem dr hab. Halszki Górny i dr Iwony ¯uraszek-Ry
w sekcji pierwszej wyg³oszone zosta³y cztery referaty. Prof. dr Meri Momirovska-Josifovska z Macedonii wyg³osi³a referat Pragmatics of Proper Names in
Macodonian Language. Jako druga wyst¹pi³a dr hab. prof. UW Irena Ka³u¿yñska, która mówi³a o funkcjach semantycznych transparentnych imion chiñskich.
Prof. dr hab. Stanis³awa Sochacka przedstawi³a referat pt. Uwagi o funkcjach
imion zakonnych. Mgr Pawe³ Swoboda analizowa³ zró¿nicowanie ilociowe
i jakociowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI w.
W sekcji drugiej ostatniego dnia konferencji przewodniczyli: doc. PhDr.
Jaromír Krko PhD. i dr Anna Majewska-Wójcik. Pierwsze wyst¹pienie w tej
sekcji przygotowane zosta³o przez dr hab. prof. IJP PAN Ma³gorzatê Magdê-Czekaj i dotyczy³o wspó³czesnych galicyzmów pochodz¹cych od nazw w³asnych. Dr Karolina Ruta wraz z dr Mart¹ Wrzeniewska-Pietrzak przygotowa³y
odczyt na temat Nazwy w³asne w S³owniku mimicznym. Mgr Pawe³ Dudek
omawia³ miejsce i funkcje nazw w³asnych w glottodydaktyce polonistycznej.
Obradom w sekcji trzeciej przewodniczyli prof. PaedDr. Vladimír Patrá
CSc., Ph.D. oraz dr Agnieszka Raszewska-Klimas. Pierwszy referat zosta³ przygotowany przez prof. Mariusza Rutkowskiego i Martynê Gibk¹. Autorzy wyst¹pienia omawiali funkcjê humorystyczn¹ nazw osobowych w oryginale i przek³adzie Feet of Clay (Na glinianych nogach) Terryego Pratchetta. PhD. Iveta
Valentová ze S³owacji wyg³osi³¹ referat pt. Úlohy súèasnej slovenskej onomastyki. Mgr Samuela Tomasik przedmiotem swej refleksji uczyni³a nazwy polskich produktów leczniczych.
Po obradach i dyskusjach w sekcjach rozpoczê³y siê obrady plenarne. Przewodniczyli im prof. dr hab. Bogdan Walczak oraz PhDr. Milan Harvalík Ph.D.
Jako pierwsza g³os zabra³a prof. dr hab. Maria Malec, wyg³aszaj¹c referat pt.
Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujêciu diachronicznym). Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch mówi³a o urzêdowych
zmianach nazw miejscowoci. Trzeci w kolejnoci referat wyg³osi³a ïðîô. ä-ð
Ëèëÿíà Äèìèòðîâà-Òîäîðîâà. Prof. dr hab. Ludwig Selimski omówi³ nazwiska
bu³garskie od nazw etnicznych Cygan i Rumun. Dr hab. prof. U£ Artur
Ga³kowski w wyst¹pieniu analizowa³ chrematonimy w kontekcie marketingowym. Mgr Zofia Zierhofferowa i prof. dr hab. Karol Zierhoffer przygotowali
referat pt. Toponimy i chrematonimy na tle ich zwi¹zku z kultur¹.
Przedstawione na XIX Miêdzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji
Onomastycznej referaty dowodz¹, ¿e w onomastyce ¿ywe s¹ badania zarówno
pod k¹tem historycznojêzykowym, jak te¿ badania onimów wspó³czesnych, coraz czêciej prowadzone w kontekcie kulturowym. Ta najwa¿niejsza dla badaczy
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nazw w³asnych cykliczna konferencja jak zwykle zgromadzi³a najwybitniejszych badaczy ze wszystkich wa¿nych orodków naukowych w Polsce i za granic¹. Na XIX MiOKO przybyli naukowcy z Czech, Bu³garii, Niemiec, Bia³orusi,
Ukrainy, Serbii i Macedonii. Warto podkreliæ, ¿e konferencja niezmiennie pozostaje trybun¹ do zaprezentowania stanu badañ onomastycznych w Polsce, ale te¿
od lat jest dobr¹ szko³¹ dla m³odych badaczy. Prezentowane na niej rozleg³e spektrum tematyczne daje mo¿liwoæ poznania tradycyjnych metod badawczych, ale
te¿ pozwala zorientowaæ siê w nowych tendencjach w opisie onimów.
Iza Matusiak-Kempa
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Recenzenci:
MIROS£AW BAÑKO (Uniwersytet Warszawski), ANNA DARGIEWICZ (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), ARKADIUSZ DUDZIAK (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), MA£GORZATA KLINKOSZ (Uniwersytet Gdañski),
JOANNA KUÆ (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
ALINA NARUSZEWICZ-DUCHLIÑSKA (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie),
HALINA PELCOWA (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie),
BO¯ENA SIERADZKA-BAZIUR (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
WANDA SZULOWSKA (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),
MA£GORZATA WIÊCICKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
EWA WOLNICZ-PAW£OWSKA (Uniwersytet Warszawski), EWA ¯EBROWSKA
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie)
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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.

