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ARTYKU£Y
Kinga Banderowicz
Poznañ

Status spo³eczny nosicieli nazwisk
 poznañskich obywateli miejskich z lat 15751793*
The social status of surnames users  the city dwellers
of Poznan from years 15751793
The main aim of this papers is a brief characteristic of Poznan dwellers from years
15751793 which had civil rights.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, onomastyka, antroponimia, nazwiska
Key words:
linguistics, onomastics, anthroponomastics, surnames

Gideon Sjoberg1, twórca idealnotypologicznej koncepcji polis, by³ zdania,
¿e opisywanie miasta oznacza w rzeczywistoci analizowanie spo³ecznoci, która ukszta³towa³a to miasto. W myl owej zasady, ³¹cz¹c metody badawcze dyscyplin jêzykoznawczych i socjologicznych, wyekscerpowane z archiwalnego
ród³a antroponimy (osadzone w szerokim kontekcie tekstu ród³owego) omówiê w odniesieniu do rodowiska spo³ecznego i gospodarczego Poznania od
XVI do XVIII w.
Kancelaryjne ród³o dokumentacyjne (Ksiêgi przyjêæ do prawa miejskiego),
bêd¹ce przedmiotem analiz w niniejszym tekcie, jest dowodem na istnienie
trzech porz¹dków prawnych w miecie, tj.: 1) rady miejskiej; 2) ³awy s¹dowej;
3) pospólstwa czyli starszych cechowych. Udzia³ kolegiów w sprawowaniu w³adzy nie by³ jednakowy. Najwiêksz¹ rangê mia³a rada miejska na czele z burmistrzem. Istotn¹ funkcj¹ rady miejskiej by³o akceptowanie kandydatur migrantów
aspiruj¹cych do prawa miejskiego, gdy¿ przyjmowanie w poczet cz³onków gminy
* Materia³ opracowano w ramach grantu promotorskiego Nr N N 104 119 538 pt.: Nazwiska
nowych obywateli poznañskich na podstawie ksi¹g przyjêæ do prawa miejskiego (15751793). Studium onomastyczno-socjologicze.
1 Gideon Sjoberg  przedstawiciel szko³y konwencjonalnej w socjologicznej analizie miasta,
autor The Preindustrial City. Past and Present. New YorkLondon 1965.
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miejskiej nale¿a³o w³anie do jej kompetencji. Z ogólnych ksi¹g rady wyodrêbniono z czasem osobn¹ ksiêgê nadañ obywatelstwa w wyniku lawinowego przyrostu
przybyszów. Ksiêgi przyjêæ do prawa miejskiego (Alba civilia) stanowi³y do schy³ku XVIII w.2 jedn¹ z serii ksi¹g rady miejskiej i zawiera³y protoko³y sporz¹dzane
na okolicznoæ nadania nowym przybyszom praw obywatelskich w³aciwego miasta. By spe³niæ wymogi przyjêcia do prawa (a tym samym uzyskaæ wpis do ksi¹g),
nale¿a³o najpierw nabyæ obywatelstwo miejskie. Warunkiem przyjêcia do prawa
by³o m.in. przed³o¿enie wiadectwa urodzenia z legalnego zwi¹zku, przedstawienie w³adzom miejskim dwóch zamo¿nych miejscowych protegowanych oraz z³o¿enie uroczystego zobowi¹zania do przestrzegania obowi¹zuj¹cych praw i dostosowania siê do rozporz¹dzeñ w³adz miejskich. W badanym przedziale czasowym
do prawa miejskiego Poznania przyjêto 5593 osoby.
Poznañ na przestrzeni trzech wieków: od czasów renesansu a¿ po okres
kontrreformacji zapisa³ siê z³otymi zg³oskami  jak pisze Zygmunt Boras (Boras, Trzeciakowski 1969, s. 51). [ ] korzystaj¹c z pe³nego pokoju i wzglêdnej
stabilizacji, miasto rozkwit³o i sta³o siê jednym z najpowa¿niejszych centrów
handlowych Rzeczypospolitej szlacheckiej. [ ] D³ugie lata pokoju i brak zagro¿enia zewnêtrznego sprawi³y, ¿e ówczesny Poznañ, nie mieszcz¹cy siê ju¿ w ramach murów miejskich, stopniowo wykracza³ poza nie i w XVI w. miasto by³o
ju¿ otoczone wieñcem przedmieæ, a nawet ma³ych miasteczek. [ ] Poznañ
w owym czasie, jak stwierdza £ukaszewicz, równa³ siê obszarem miasta pierwszej po³owy XIX w. (Boras, Trzeciakowski 1969, s. 51).
Okres wzglêdnej stabilizacji i koniunktury gospodarczej zacz¹³ przemijaæ
u schy³ku z³otego wieku, dosz³o wówczas do wzrostu antagonizmów religijnych, pojawi³y siê objawy stagnacji, niepewna sta³a siê sytuacja polityczna.
Reperkusjami owych wydarzeñ by³y m.in. spadek liczby osób przyjmowanych
do prawa miejskiego i niemal zupe³ne zaprzestanie nadawania obywatelstwa po
wojnach szwedzkich. Ludnoæ miasta zmala³a wówczas na tyle powa¿nie, ¿e
król Jan Kazimierz, chc¹c zaludniæ opustosza³e miasto, nakaza³ przywrócenie
praw pragn¹cym zamieszkaæ w Poznaniu dysydentom. Do miasta nap³ynê³o wtedy wielu l¹zaków i cudzoziemców, np. Sasów. Jednak na skutek zawirowañ
religijnych w drugiej po³owie XVII w. ludnoæ niekatolicka niechêtnie osiedla³a
siê w miecie. Podpoznañski Swarzêdz (dawniej Grzyma³owo) okaza³ siê bardziej gocinny. Za³o¿yciel miasteczka wojewoda kaliski Zygmunt Grudziñski ju¿
w 1621 r. pozwoli³ osiedlaæ siê w nim ¯ydom wypêdzonym z Poznania, a tak¿e
niemieckim rzemielnikom (z wyznania ewangelikom), którym w 1616 r. zburzono zbór luterañski. W zwi¹zku z powy¿szym Poznañ traci³ znaczenie handlowe i gospodarcze, a tym samym zmniejsza³a siê liczba jego ludnoci. Podupad³e
2

Ksiêgi nadañ obywatelstwa prowadzono do czasu przyjêcia w 1791 r. przez Sejm Czteroletni
uchwa³y o miastach.
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i zrujnowane przez Szwedów miasto, zdziesi¹tkowane przez srogie zimy i morowe powietrze  opustosza³o. Poznañ doprowadzony do ostatecznego upadku ¿y³
w nêdzy bez perspektyw rozwoju, [ ] a jego ludnoæ [ ] nie przekracza³a
1/10 czêci zaludnienia z koñca XVI w., czyli wynosi³a oko³o 3 tys. (Boras,
Trzeciakowski 1969, s. 172173). Ponury obraz stanu miasta zmieni³y lata rz¹dów króla Stanis³awa Augusta. Dosz³o wówczas do o¿ywienia ¿ycia handlowego, a ludnoæ coraz liczniej nap³ywa³a do Poznania. W latach 17771793 ludnoæ miasta wzros³a z 8 tys. do oko³o 15 tys., czyli prawie dwukrotnie (Boras,
Trzeciakowski 1969, s. 194). Na drodze do przywrócenia dawnej wietnoci
miasta stanê³a zaistnia³a sytuacja polityczna zakonczona drugim rozbiorem Polski w 1793 r.
W³aciwe wspó³czesnym cyberpolis (wirtualne miasta równoleg³e, zdygitalizowane polis) relacje sieciowe w omawianym okresie prefigurowane by³y poprzez relacje wirtualne (centrum vs peryferie3), co znalaz³o odzwierciedlenie
w podziale przestrzeni na miasto w³aciwe (miasto w murach) i przedmiecia
(np. przedmiecie w. Marcina lub przedmiecie w. Wojciecha) oraz okoliczne
osady (podleg³e jurysdykcji kocielnej, np. ródka). Miasto preindustrialne gwarantowa³o swobodê rozmieszczenia i aran¿acji sfery mieszkalnej oraz dowolnoæ
wyborów przestrzennych, gdy¿ nad przestrzeni¹ przemys³ow¹ dominowa³a spo³eczna. Stolica Wielkopolski owych czasów stanowi³a przestrzeñ publiczn¹
otwart¹ przede wszystkim dla swych mieszkañców  obywateli, w mniejszym
stopniu dla konsumentów i innych u¿ytkowników. Obszar oddany do u¿ytku
publicznego w znikomym stopniu by³ reglamentowany lub kontrolowany, ale
procesy segregacji spo³ecznej (np. wyodrêbnienie osobnego miejsca dla diaspory ¿ydowskiej) odciska³y ju¿ swe piêtno na ¿yciu miasta. W Poznaniu (wraz
z rozwojem gospodarczym) zaczê³y pojawiaæ siê kulturowe enklawy m.in. W³ochów, Greków, Szkotów, którzy osiedlaj¹c siê w miecie, tworzyli archipelagi
fragmentarycznych kultur etnicznych. Ca³oæ przestrzeni miejskiej uzupe³niali
flâneurowie (anonimowi w³óczêdzy, przygodni mieszkañcy przedmieæ, ludzie
niezaanga¿owani w ¿ycie miasta, zatopieni w t³umie). Ich obecnoæ wiadczy
nie tylko o zró¿nicowaniu spo³ecznym, ale tak¿e o zrównowa¿eniu struktury
spo³ecznej.
3 Wywodz¹cy siê ze szko³y chicagowskiej Ernest Watson Burgess (przedstawiciel klasycznej
socjologii miasta) wprowadzi³ w 1925 r. do analizy polis model stref koncentrycznych. Uk³adaj¹
siê one wokó³ centralnej dzielnicy w nastêpuj¹ce krêgi: obszar centralny, strefê przejciow¹, strefê
zamieszkania robotników, strefê rezydencji oraz strefê podmiejsk¹. Modyfikacjê tej teorii stanowi³
zaproponowany w 1939 r. przez Homera Hoyta model klinowy (inaczej: model sektorowy) miasta.
Wed³ug badacza orodki miejskie rozwijaj¹ siê w formie sektorów zró¿nicowanych funkcjonalnie
i uk³adaj¹cych siê promienicie. St¹d te¿ istotne s¹ wszelkie szlaki handlowe oraz ci¹gi komunikacyjne, poniewa¿ przyczyniaj¹ siê do grupowania warstw spo³ecznych wed³ug miejsca pracy czy
zamo¿noci w nowo powstaj¹cych dzielnicach, nie za w koncentrycznych piercieniach otaczaj¹cych miasto w³aciwe.
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Taki stan by³ konsekwencj¹ procesów w³aciwych XV stuleciu, o którym
Jacek Wiesio³owski pisze: W obrêbie miasta 51% ludnoci nale¿a³o do warstwy
redniej. Ludnoæ ró¿nych grup zawodowych dziel¹cych status warstwy redniej
tworzy³a wiêkszoæ mieszkañców na wszystkich ulicach bramnych i bocznych.
Mieszkañcy domów przyrynkowych nale¿eli oczywicie w wiêkszoci do warstwy
wy¿szej, natomiast stare i nowe zau³ki miasta  z wyj¹tkiem ul. Szewskiej
 posiada³y wiêkszoæ mieszkañców bêd¹cych w warstwie ni¿szej lub poza grupami stratyfikacyjnymi. [...] Rozmieszczenie grup statusu w obrêbie murów miasta
wykazuje, ¿e formuj¹ce siê w XIVXV w. ulice zawodowe maj¹ w pewnym stopniu odrêbn¹ charakterystykê spo³eczn¹, ni¿ wskazywa³oby na to ich miejsce
w strukturze przestrzennej. Zró¿nicowanie spo³eczne ulic i osiedli przedmiejskich,
stanowi¹cych obszary naturalne (natural area) wewn¹trz struktury przestrzennej
miasta, pozwala spojrzeæ na miasto jako zbiór s¹siaduj¹cych ze sob¹ ró¿nych
wiatów mieszczañskich. Za kamienicami przy Rynku znajdowa³y siê domki biedoty Podgórcza, miêdzy ramionami ulic Koziej i Wodnej znajdowa³ siê jakby
wy³¹czony ze struktury mieszczañskiej wiat dewotek i ksiê¿y ze starego cmentarza, miêdzy ulicami Wielk¹ a Wodn¹ mieci³y siê grzeszne zak¹tki ul. Wonej,
z kocio³em dominikañskim s¹siadowa³o getto ¿ydowskie, na którego krañcach
wznosi³a siê kamienica Szamotulskich i dwór Ostrorogów. Na przedmieciach
kontrasty spo³eczne te¿ by³y du¿e (Wiesio³owski 1997, s. 245246).
Opisany powy¿ej sk³ad spo³eczny i/lub zawodowy mieszkañców Poznania
potwierdza istnienie niejednolitoci stanowej i maj¹tkowej obywateli. Poszczególne grupy spo³eczne staraj¹ce siê o obywatelstwo miasta ró¿ni³y siê pod
wzglêdem uzyskiwanych dochodów oraz posiadanej hierarchii i presti¿u, który
wyra¿ano poprzez stosowane (najczêciej ³aciñskie) predykaty stanowe:
 stan szlachecki  ingen(u)us, nobilis, nobilis dominus, generosus, generosus
dominus, spectabilis, spectabilis dominus + nazwy godnoci i funkcji; np.:
Jngennus Joannes Aberdaus Famati olim Alexandri Aberdaus Civis Czarnkowiensis filius, 1645; Nobilis Stanislaus B¹dzyñski, 1678; Spectabilis Casimirus Czechowski Consul Chwaliszeviensis, 1735; Generosus d Caspar Potuliczki de Chodziesz, 1593; Generosus Adrianus Rolicki Notarius Casrtis
Posnanien, 1623; Nobilis dominus Staus Soldzski, 1598;
 stan mieszczañski  providus, honestus, honoratus, famatus, uczciwy + nazwy
zawodów i funkcji; np.:
providi Jacobo Staszkowic als Herczyk, 1632; Hntus Bartholomaus Musia³kowicz artis Sutorina Socy de oppido Iarocin oriundo, 1728; Honoratus Joannes
Klipel Mercator Civis Miedzychodensis inibidem oriundus, 1731; Famati Alexandri Grott Chirurgo, 1654; Uczciwy Jan Szafranski z Poznania, 1792;
 ch³opstwo  laboriosus; np.:
Laboriosi Jacobi Papiez, 1632; Laboriosum Clemens Leta, 1642; Laboriosorum Nicolai Grosz, 1643;
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 duchowieñstwo  excellens, excellens dominus + nazwy stanowisk, godnoci, np.:
Excellens Iosephus Gregorius bini nominis Wiêckiewicz Philosophia Doctor et
Professor Geometria iuratus ac Mathematicus, 1742; Excellens Franciscus
Theophilus Behn Phi et Med. Doctor, 1709; Excellens Dnu Jacobi Ligêza
Phia et Mecca Doctor, 1651;
 brak okreleñ  móg³ wynikaæ ze zbyt nik³ego kontekstu i/lub z niedok³adnoci, niestarannoci prowadzenia wpisów czy te¿ z innych czynników ekstralingwalnych, np.:
Andreas Lezer Civis Posnan, 1645; Blasius Przebik de Magna £êka, 1638;
Andreas Winiarski pileator, 1585.
Cf. poni¿sze tabele oraz wykresy:
Wykaz okreleñ honoratywnych stosowanych w ksiêgach nadañ obywatelstwa
Lp.

Pre dykat s tanowy

Liczba

Proce nt

1

2

3

4

1.

Ex cellens

4

0,08

2.

Ex cellens Dominus

4

0,08

3.

Famatus

392

7,00

4.

Generosus

30

0,55

5.

Generosus Dominus

21

0,39

6.

Honestus

2247

40,1

7.

Honoratus

53

0,95

8.

Ingen(u)us

491

8,78

9.

Laboriosus

3

0,06

10.

Nobilis

177

3,17

11.

Nobilis Dominus

24

0,46

12.

Prov idus

3

0,06

13.

Relligiosa

1

0,01

14.

Spectabilis

8

0,15

15.

Spectabilis Dominus

9

0,17

16.

Uczciwy

6

0,11

Tabela 1
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cd. tabeli 1
1

2

3

4

17.

Wielmo¿ny

1

0,01

18.

Wielmo¿ny Janie Pan

2

0,03

19.

brak

2 104

37,6

20.

Inne*

13

0,24

5 593

100

RAZEM

* D[omi]no H[o]n[es]ti; D[omi]nus; Ingenui et Honesti; J; Janie Wielmo¿ny; J[anie] P[an].;
Magni[ficus] d[ominus]; Magnificus Dominus; N[o]B[ilis]. Generosus; N[obi]lis et H[ono]ratus;
N[obi]lis et Ingenuus; Nobilis et Jngenuus; Nobilis et Strenuus.

Proweniencja spo³eczna nosicieli nazwisk

Tabela 2

Grupa s po³e czna

Okre  le nia
mie s zczan

Okre  le nia
s zlachty

Inne
okre  le nia

B rak
pre dykatu

Liczba

2 701

760

28

2 104

%

48

13,8

0,6

37,6

Wykres 1. Przynale¿noæ spo³eczna obywateli miejskich

Dla dalszych analiz istotne wydaje siê powi¹zanie wskazanych wy¿ej predykatów stanowych odnosz¹cych siê zw³aszcza do mieszczan i szlachty (z zastrze¿eniem ich umownoci i kurtuazyjnoci) z konkretnymi typami nazwisk4. Tak
4

Termin nazwisko u¿yty w pracy w odniesieniu do nazw osobowych wyekscerpowanych ze
róde³ dokumentuj¹cych ¿ycie miasta z okresu od XVI do XVIII w. jest pewnym uproszczeniem
i nale¿y go w zwi¹zku z tym traktowaæ umownie. W zebranym materiale obok nazw niebêd¹cych
w pe³ni nazwiskiem wystêpuj¹ onimy, które  zw³aszcza od strony formalnej  przez blisko sto lat
wykazuj¹ wiêkszoæ cech nazwiska: maj¹ niezmienion¹ postaæ, s¹ dziedziczone i wraz z imieniem
wystarczaj¹ do precyzyjnej identyfikacji osób. Historiê terminu oraz definicjê nazwiska przedstawi³
J. Bubak w pracy Proces kszta³towania siê polskiego nazwiska mieszczañskiego i ch³opskiego.
Kraków 1986, s. 1929.
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Wykres 2. Okrelenia honoratywne mieszczan i szlachty

ukierunkowane badania pozwol¹ wykazaæ proporcje miêdzy poszczególnymi typami nazwisk w danej grupie spo³ecznej. Przynios¹ informacje o tym, jakie
rodzaje nazwisk maj¹ najwy¿szy udzia³ w grupie spo³ecznej mieszczan, która ze
wzglêdu na proweniencjê ekscerpowanych danych osobowych jest szczególnie
istotna oraz rozstrzygn¹ o tym, czy pochodzenie spo³eczne wp³ywa³o na formê
jêzykow¹ nazwiska, czy nazwy sprawowanych funkcji i wykonywanych zawodów znalaz³y odzwierciedlenie w ród³ach leksykalnych nazwisk.
Na wstêpie warto zaznaczyæ, ¿e dane nale¿y interpretowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹, gdy¿ s¹ liczbami surowymi, stanowi¹ wypadkow¹ trzech wieków i odnosz¹
siê tylko do tej czêci spo³eczeñstwa, która w ksiêgach zosta³a zapisana wraz
z okreleniem honoratywnym.
1. Nazwiska szlachty
Na podstawie obserwacji badanego materia³u nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e
(rodzime) nazwiska szlacheckie (411 powiadczeñ) to przede wszystkim:
 miana tworzone od podstaw apelatywnych, odprzezwiskowe, np.
Nobilis Petrus Gr¹dki, 1735 (Gr¹dki: ap. gr¹dka czêæ krosien domowych);
Ingenuus Joannes kin artis Sutorina Socium de Oppido Tuczno oriundum, 1711
(Kin: ap. kin¹æ rzuciæ, cisn¹æ, skin¹æ, machn¹æ); Ingenuus Samuel knot artis
Mercatorialis Socius Lesna oriundus, 1750 (Knot: ap. knot skrêcona niæ nas¹czona woskiem w wiecy); spect. D. Joanni Golombek, 1580 (Go³¹bek:
ap. go³¹bek); Generosus Adrianus Rolicki Notarius Castris Posnanien, 1623
(Rolicki: ap. rola) oraz
 odimienne, np.
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Ingenuus Joannes Deogratus Abraham artis Pistorina Socius de Oppido Smigiel oriundus, 1787 (Abraham: i. ch. Abram, Abraham); Ingenuus Carolus Herman artis Mercatoria Socius de Oppido Boianowo oriundus, 1775; (ch. Herman:
i. Herman); Ingenuus Georgium Hubert artis Sutorina Socium de Civitate Bronberg oriundum, 1711 (Hubert: i. ch. Hubert); Ingenuus Rychter Jacobus Artbayter, 1667 (Jacobus: i. ch. Jakub); Ingenuus Christophorus Jan Aromatarius,
1663 (Jan: i. ch. Jan).
 Charakter przydawki posesywnej (z sufiksem -ski oraz jego wariantami) posiada 349 (proto)nazwisk, np.
Nobilis Adamus Batkowski de oppido Chodziez oriundus, 1777 (Batkowski:
n. msc. Batków, pow. krzemieniecki); Jngenuus Stanislaus Chmielewski Ducato
Mazovia oriundus, 1654 (Chmielewski: n. msc. Chmielewo, dzi Chmielew, rad.,
gm. Magnuszew); Nobilis Joannes Dobrowolski de Civitate £opienno oriundus,
1780 (Dobrowolski: n. msc. Dobra Wola, pow. piñski); Nobilis d Joachimus
Goraiski, 1586 (Gorajski: n. msc. Goraj, pil., gm. Lubasz, zamoj., gm. Goraj);
Spectabilis Casimirus Czechowski Consul Chwaliszeviensis, 1735 (Czechowski:
n. msc. Czechowo, pozn., gm. Niechanowo; Czechy, krak., gm. S³omniki; Czechów, kiel., gm. Kije; CzechowiceDziedzice, kat., miasto).
Mimo niedu¿ej ró¿nicy jest to wynik nieco zaskakuj¹cy, je¿eli przyj¹æ, ¿e to
w³anie w XVI i XVII w. zarysowa³ siê stereotypowy podzia³ nazwisk (który
utrzymuje siê do dzisiaj  passim) na lepsze  szlacheckie oraz gorsze
 mieszczañskie i ch³opskie (Walczak 1988, s. 275). Wyt³umaczeniem tego zjawiska mo¿e byæ fakt (choæ to ma³o prawdopodobne) niedokonanych jeszcze
zamian nazwiska mieszczañskiego na bardziej nobilitowane przez dodanie reprezentatywnego przyrostka nazwiskotwórczego, tzw. naladownictwo form onomastycznych. Hipotezê tê mo¿na obaliæ, gdy podniesie siê kwestiê pewnej typowoci okreleñ honoratywnych, które etykietyzowa³y i stygmatyzowa³y. £atwiej
bowiem przyj¹æ, ¿e mo¿na by³o zmieniæ brzmienie nazwiska ni¿ szybko wymieniæ sw¹ przynale¿noæ stanow¹ wobec zbiorowej pamiêci innych mieszkañców miasta oraz pewnego rozeznania pisarza miejskiego. Ponadto stosunkowo
niska liczba szlachty o nazwisku odmiejscowym budzi zdziwienie, gdy uwiadomi siê sobie fakt, ¿e niezbyt prawdopodobne jest, aby osoba dokonuj¹ca wpisu
w ksiêgach miejskich celowo zataja³a przynale¿noæ spo³eczn¹ nobilitowanych
kandydatów do obywatelstwa.
2. Nazwiska mieszczan
W warstwie mieszczañskiej Poznania zaznacza siê wysoka frekwencja nazwisk odapelatywnych, np. Providus Albertus Miêtha de oppido Srzodki, 1590
(Miêta: ap. miêta); Famatus Martinus Boci¹n Murarius, 1630 (Bocian: ap. bocian); Famatorum Stanislai Chorenda, 1650 (Chorenda: ap. arenda, harenda
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dzier¿awa, karczma); famati Jacobus Dzwonek, 1608 (Dzwonek: ap. dzwonek);
Fammati Michael Flasza, 1632 (Flasza: ap. flasza du¿a flaszka); Ingenuus
Christophorus Frayer Sartor de Civitate Miedzyrzecz oriundus, 1704 (Frajer:
ap. frajer, gw. frejer cz³owiek niedowiadczony, kawaler).
Istotne miejsce w tym zbiorze zajmuj¹ nazwy odzawodowe, a wiêc nazwy
zawodów, funkcji, stanowisk, np. Hon. Barthos Brukarz de oppido Borek oriundus, 1640 (Brukarz: ap. brukarz cz³owiek zajmuj¹cy siê ciosaniem kamieni);
Famatorum Petri Cingulatoris, 1646 (Cingulator: ap. ³ac. cingulator, cingularius panik, wyrabiaj¹cy pasy, powronik); Famatis Simon Ferifaber, 1673
(Ferifaber: ap. ³ac. ferrifaber lusarz, zajmuj¹cy siê wytopem i obróbk¹ ¿elaza,
kowal); Honestus Joannes Lepiarz de Grychy in Silesia oriundus, 1651 (Lepiarz: ap. lepiarz rzemielnik lepi¹cy garnki); Hnti Christophorus Michael
Marsuppiaris Regiomonti oriundus, 1670 (Marsupiarius: ap. ³ac. marsupiarius
kaletnik). Czêæ z nich mog³a oczywicie wskazywaæ wykonawców rzeczywistych czynnoci, lecz wiêkszoæ interpretowaæ nale¿y jako swobodn¹ kreacjê
nazwiskotwórcz¹. Osobn¹ podgrupê tworz¹ nazwiska uformowane od nazw funkcji pe³nionych przez osoby duchowne oraz od tytu³ów wysokich urzêdników pañstwowych  takie onimy nie odsy³a³y do rzeczywistoci pozajêzykowej, mia³y
jedynie wybitnie ironiczne nacechowanie lub  jak sugeruje Aleksandra Cielikowa  posiada³y charakter porównawczy, np. Biskup, Ksi¹dz, Papie¿ = on jest
pobo¿ny, w³adczy, potê¿ny. Bogactwo okreleñ odzawodowych wskazuje na ró¿norodnoæ zajêæ i profesji typowych nie tylko dla obszarów miejskich. Tego rodzaju nazwiska ujawniaj¹ specyficzn¹ predylekcjê nazywaj¹cych do czerpania ze
róde³ leksykalnych nios¹cych treci zwi¹zane z codziennoci¹ ¿ycia miejskiego.
Rozmaitoæ nazwisk cz³onków tej warstwy t³umaczy siê rozwiniêtym poziomem
handlu, rzemios³a oraz kultury, otwartoci¹ miasta na to, co inne, nowe.
Silne i wielorakie kontakty z zagranic¹ spowodowa³y nap³yw migrantów,
a co za tym idzie, tak¿e nazwisk obcych, np. Hntus Petrus Berschau artis Mensatoria Socius de Urbe Parifrorum in Rno Gallia oriundus, 1778 (Berschau:
niem. n. msc. Berschau  Neustadt/Wied); Famato Christianus Cymerman de
Civitate £obzenica oriundus, 1632 (Ci(m)merman: niem. n. os. Zimmermann
< ap. Zimmermann ciela); Famatus Petrus Dornhoffer Librorum Compactor,
1652 (Dornhoffer: niem. n. os. Dornhoffer  niem. n. os. Dorn < ap. Dorn cierñ,
kolec oraz niem. n. os. Hofer < rwniem. hovaere, hofer w³aciciel dworu);
Famatus Daniel Elsner Smegmator Civis Lesnen de eadem Civitate oriundus,
1790 (niem. Elsner na l¹sku mo¿e stanowiæ formê pochodn¹ od n. msc. Olsen
< ap. pol. olsza).
Dope³nieniem spostrze¿eñ lingwistycznych uczyni³am  istotne z kulturowego punktu widzenia  dane o wykonywanych przez mieszczan zawodach i pe³nionych funkcjach, co jest szczególnie interesuj¹ce, poniewa¿ dostarcza wiadomoci o poziomie rozwoju cywilizacyjnego i standardzie ¿ycia historycznych
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poznaniaków. W analizowanym zbiorze blisko po³owa ekscerptów (45%, czyli
2559 powiadczeñ) zawiera ³¹cznie dane implikowane przez okrelenie honoratywne i nazwê zawodu; 55% wpisów by³o niekompletnych, gdy¿ zawiera³o
wskazanie tylko wykonywanego zawodu (38%) lub tylko sam predykat stanowy
(17%). Cf. poni¿szy wykres:
Wykres 3. Sposoby okrelania przynale¿noci spo³ecznej kandydatów do obywatelstwa

Dalszymi statystykami, patrz¹c przez pryzmat tekstu ród³owego, objê³am te
powiadczenia, które zawiera³y jednoczenie nazwê zawodu i okrela³y przynale¿noæ stanow¹. Wybrane cytaty ród³owe z grupy nomenklatur w³aciwych dla
mieszczan zestawia³am w tabeli 3 z najbardziej presti¿owymi wówczas zawodami znamiennymi dla tej grupy spo³ecznej (sukiennicy, kupcy, z³otnicy, piwowarzy, kunierze).
Z tabeli 3 mo¿na odczytaæ, ¿e gros osób ubiegaj¹cych siê o obywatelstwo
miejskie nale¿a³o do patrycjuszy, najbogatszej warstwy w klasie mieszczan oraz
¿e mieszczanie, zw³aszcza o ni¿szym statusie spo³ecznym, parali siê rozmaitymi
zawodami, co petryfikuje stosowne ustalenia historyków.
Najbardziej typowe w spo³ecznym odczuciu nazwiska mieszczañskie, czyli
patronimika, nazwiska zakoñczone sufiksem -(ow)icz // -(ew)icz wród badanej
populacji nie ciesz¹ siê du¿¹ liczebnoci¹. W zbiorze 2701 predykatów orzekaj¹cych o statusie mieszczanina tylko oko³o 540 ekscerptów realizuje omawiany
typ nazwisk, por. Hntus Franciscus Ficnerowic Lanionina Socius, 1681 (Ficner(ow)icz: niem. n. os. Fitzner < ap. rwniem. phütze studia, ka³u¿a, bajoro
(RNP) z suf. -(ow)icz); Honestus Gregorius Lewkowicz Cingulator, 1669 (n. os.
Lewek (SSNO) z suf. -(ow)icz); Honestus Bathasar Mêczychowicz Artis doleatoria
M³awa oriundus, 1760 (n. os. Mêczyc, Mêczyk (SSNO) od ap. mêka, mêczyæ z suf.
-(ow)icz); Honestus Martinus Perkowicz Sutoria Socius, 1651 (Perk-(ow)ic(z):
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Tabela 3

Udzia³ presti¿owych zawodów w ró¿nych grupach spo³ecznych mieszczan
Hone s tus

Famatus

Uczciwy

Providus

1 881

234

2

1

albicerdo

5

1





albipistor

29

16





aurifaber

24

20





braseator

23

12



1

chyrurgus

19

9





figulus

57

5





k ominiarz





1

-

lanius

64

8





mercator

47

11





murarius

30

5





sartor

67

18





sutor

273

17

1



1 243

121





N azwa zawodu

pozosta³e

n. os. Perka (SSNO) z suf. -(ow)ic(z)); Hon. Joan Swarovicz seu Grzegorzewicz
de oppido Jwanowicze, 1636 (Swar-(ow)icz: n. os. Swar (SSNO) < ap. swar
sprzeczka, k³ótnia, dawniej te¿ ha³as, wrzawa, swarzyæ zrzêdziæ, ³ajaæ
(RNP) z suf. -(ow)icz).
Niemal¿e na tym samym poziomie (588 powiadczeñ) kszta³tuje siê odsetek
nazwisk na -ski // -cki wród mieszczan, np. Honestus Josephus Stypulski artis
Sutorina Socius in Civitate Grudzi¹dz oriundus, 1737 (Stypul-ski: n. msc. Stypu³y, sier., gm. Sêdziejowice z suf. -ski); Hntus Franciscus Jackowski artis Figulina Socius de oppido Lubawa in Prusia oriundus, 1775 (Jackow-ski: n. msc. typu
Jackowice, Jackow, dzi Jacków z suf. -ski); Hnstus Martino Kochanowski artis
Sartoria Socius de oppido kuzelewo oriundus, 1765 (Kochanow-ski: n. msc.
M³p.: Kochanow, dzi Kochanów Wieniawski, rad., gm. Wieniawa (NOdm) z suf.
-ski); Honestus Joannes Tomaszewski artis Ferrifabrilis Socius de Mirochowo
Villa oriundus, 1709 (n. msc. M³p.: Tomaszowice, lub., gm. Jastków; Krp³d.:
Tomaszów, Tomaszowice (NOdm) z suf. -ski); Honestus Sebastianus Ziembecki
artis Sartorina Socius de Civitate Nowy targ versus Cracovia oriundus, 1723
(Ziembe-cki: n. msc. Ziêbice, miasto, wa³b.z suf. -cki). Tego typu miana
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w formie przydawki mog³y mieæ ró¿n¹ genezê: albo by³y to nazwiska odmiejscowe, albo modelowe. Te ostatnie by³y tworzone sztucznie od ró¿nych podstaw za pomoc¹ sufiksu -ski (i jego pochodnych), który zatraca³ sw¹ pierwotn¹
funkcjê. Zmienia³a siê te¿ motywacja bêd¹ca podstaw¹ tego typu formacji, z jêzykowej (s³owotwórczo-znaczeniowej) na pozajêzykow¹, nobilitacyjn¹ (Dubisz
1985, s. 104). Tak liczne wspó³wystêpowanie nazwisk zakoñczonych na -ski
w grupie mieszczan mo¿na interpretowaæ jako zasz³oæ historyczn¹ z XV w.
W owym czasie bariery spo³eczne nie ogranicza³y jeszcze cile poszczególnych
warstw spo³ecznych, co znalaz³o te¿ odbicie w fakcie, ¿e nazwiskami zakoñczonymi na -ski pos³ugiwali siê w tym okresie tak¿e mieszczanie (Kowalik-Kaleta
2007, s. 44).
Na podstawie przedstawionego w pracy materia³u antroponimicznego nie
mo¿na jednoznacznie wskazaæ charakterystycznych dla okrelonej grupy spo³ecznej struktur nazwiskowych, zatem ustalenie typowego nazwiska mieszczañskiego (szlacheckiego, ch³opskiego) równie¿ nie jest mo¿liwe. Zauwa¿one
w trakcie analiz pewne tendencje nazewnicze s¹ raczej dowodem na umasowienie siê nazwiska lub jego fluktuacjê oraz demokratyzacjê spo³ecznoci miejskiej,
co znalaz³o prze³o¿enie w jêzyku w postaci nazwisk zró¿nicowanych pod wzglêdem motywacji nawet wród najbardziej presti¿owych grup spo³ecznych. Mieszczañstwo poznañskie  tygiel ró¿nych grup spo³ecznych, zawodowych i kulturowych  tworzy³o zatem zwarty uk³ad spo³eczny (co potwierdzaj¹ tak¿e dane
historyków).
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Summary
The subject of the article is an analysis of surnames from the Registers of new burghers of
Poznañ (15751793). Its historical source is a kind of document showing different processes
which took place in urban organism, e. g. admission to citizenship of those people who had
satisfied special demands. It also testified social status of those people who contended about the
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citizenship of Poznañ. In connection with onomastic data it allows to us the social structure of city.
In my analysis I use the onomastic method (etymology-motivational approach to onims) and
sociological theories describing the urban phenomenon (the conventional school in analysis, the
model of concentrational zones and the wedge model). I compared these data with the information
about social status of middle class, which was given directly in the source; the sort and amount of
special descriptions expressing position in society typical of every social status e. g. ingen(u)us,
nobilis, generosus, spectabilis  for noble men, providus, honestus, honoratus, famatus, uczciwy
 for middle class, excellens  right for clergy. I also made use of the data about common
professions. The research point out typical anthroponomical forms of surnames for does not enable
us to every state with precision. Arrangement structure of characteristic surnames of middle class
is not possible. It is only possible to show onymic tendencies for that group of people: surnames
formed from ordinal words, from foreign onomastic system and from simultaneously balanced
numbers of patronymic structures (-owicz/-ewicz) or those which -ski have suffix.
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M³yny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych
na Warmii i Mazurach
Watermills and windmills in the names of objects
in Warmia and Mazury
The paper discusses the names of objects, lakes and ponds in Warmia and Mazury,
which are related etymologically to the word windmill and watermill.
S³owa kluczowe: toponimia, niem. Mühle, m³yn, wiatrak, Warmia i Mazury, staw, jezioro
Key words:
toponymy, German Mühle, mill, windmill, Warmia and Mazury, pond, lake

M³yny wodne i wiatraki na Warmii i Mazurach zaczêto budowaæ ju¿ w czasach krzy¿ackich. Odgrywa³y one du¿¹ rolê w gospodarce dawnych Prus
Wschodnich. Budowano je przede wszystkim do mielenia zbo¿a i robienia kaszy, ale wykorzystywano tak¿e do napêdzania kó³ i turbin w tartakach, kunicach
i papierniach. Aby umo¿liwiæ sta³¹ pracê m³ynów wodnych, trzeba by³o zapewniæ dop³yw spiêtrzonej wody, dlatego te¿ gromadzono j¹ w kana³ach i stawach.
Wykorzystywano tak¿e naturalne zasoby wody z jezior, kopano kana³y, które
doprowadza³y wodê do m³ynów budowanych w ich s¹siedztwie. Oprócz m³ynów
wodnych budowano wiatraki, w których do napêdzania ko³a wykorzystywano
si³ê wiej¹cego wiatru. Wiatraki (por. wiatrak m³yn napêdzany si³¹ wiatru przez
ko³o skrzyd³owe, zaopatrzone w drewniane skrzyd³a obracaj¹ce siê doko³a osi
poziomej SJP Dor.) budowano na pagórkach w tych wsiach i miasteczkach,
w których nie by³o mo¿liwoci zbudowania m³ynów wodnych.
O wa¿nej roli gospodarczej m³ynów wodnych i wiatraków wiadcz¹ liczne
nazwy obiektów terenowych, zwi¹zane etymologicznie z wyrazem niem. Mühle
lub wyrazem pol. m³yn. S¹ to nazwy rzek1, stawów, jezior i innych obiektów
1 Nazwy rzek zwi¹zane etymologicznie z niem. Mühle, pol. m³yn, by³y przedmiotem mojego
artyku³u: Nazwy wód p³yn¹cych Warmii i Mazur z niem. Mühle, pol. m³yn, który nie zosta³ jeszcze
opublikowany.
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terenowych, które posiadaj¹ nazwy polskie, takie jak: M³yñski Staw, M³yñskie
Jezioro, M³yñska Góra, M³yñska Parowa, i odpowiadaj¹ce im nazwy niemieckie:
Mühlenteich, Mühlen See, Mühlen Berg, Mühlenschlucht. Nazwy polskie najczêciej tworzono od przymiotnika m³yñski, utworzonego sufiksem -ski od rzeczownika m³yn, ale s¹ one motywowane równie¿ innymi wyrazami zwi¹zanymi etymologicznie z rzeczownikiem m³yn, jak: mielnik m³ynarz, mielar, por. mielarz
m³ynarz, m³ynek ma³y m³yn, m³ynik od m³yn z suf. -ik, m³ynisko od m³yn
z suf. -isko, m³ynicki od m³ynik z suf. -ski i rzeczownikami: wiatrak, wiatr, por.
wiatraczka od wiatrak z suf. -ka, wiatraczny od wiatrak z suf. -ny, wiatrowy od
wiatr z suf. -owy.
W nazwach niemieckich zachowa³y siê takie wyrazy, jak: Mühlenteich
m³yñski staw, Mühlensee m³yñskie jezioro, Mühlen Berg m³yñska góra oraz
Müller m³ynarz, por. rwniem. müller m³ynarz.
Wszystkie nazwy jezior i stawów oraz innych obiektów terenowych, zwi¹zane etymologicznie z pol. m³yn, niem. Mühle, przedstawiono w s³owniku.
S³ownik nazw
Nazwy zamieszczone w s³owniku podzielono na dwie czêci. W pierwszej
podano nazwy obiektów wodnych: stawów i jezior, w drugiej nazwy obiektów
l¹dowych. W obu czêciach nazwy u³o¿ono alfabetycznie. Ka¿de has³o sk³ada
siê z czêci materia³owej i interpretacyjnej. Tytu³em has³a jest nazwa polska
zwi¹zana z polskim wyrazem m³yn lub nazwa niemiecka motywowana wyrazem
niem. Mühle. Jeli w tytule podano nazwê niemieck¹, to po niej zamieszczono
nazwê polsk¹, czêsto niezwi¹zan¹ z wyrazem m³yn, jeli tak¹ nazwê dany obiekt
posiada³. Je¿eli nazwy polskie mia³y dok³adne odpowiedniki niemieckie, np. pol.
M³yñskie Jezioro, niem. Mühlen See, jako tytu³ artyku³u has³owego przyjmowano nazwê, której zapis by³ starszy. W przypadku polskich tytu³ów hase³ podano
ich odpowiedniki niemieckie. Wszystkie nazwy zamieszczone w artykule has³owym powi¹zano odsy³aczami z tytu³em has³a g³ównego. W ka¿dym artykule
podano okrelenie hydrograficzne obiektu i jego lokalizacjê oraz powiadczenia
nazwy z podaniem ród³a zapisu. Druga czêæ artyku³u has³owego zawiera informacje dotycz¹ce budowy gramatycznej nazw i ich znaczenia motywacyjnego.
1. Nazwy jezior i stawów
Stawy kopano w pobli¿u m³ynów, otaczano wa³ami ziemnymi i kana³ami,
doprowadzano do nich wodê z rzek lub jezior. Tworzono je tak¿e przez sztuczne
zatamowanie biegu rzeki, np. usypan¹ w tym celu grobl¹. Stawy m³yñskie s³u¿y³y
do magazynowania wody, ale wykorzystywano je tak¿e do hodowli ryb.
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Stawy by³y ró¿nej wielkoci. Najmniejsze, zbudowane na rzece Dzierzgoñ
czy strumieniu Jaworce, mia³y ok. 1 ha. Stosunkowo du¿e obiekty nazywane
stawami mia³y nawet 20 ha powierzchni, por. Janowski Staw  ok. 20,8 ha,
Woryñski Staw  19,2 ha. Najczêciej jednak stawy mia³y du¿o mniejsz¹ powierzchniê. By³y to zbiorniki znacznie p³ytsze ni¿ jeziora, dlatego czêsto zarasta³y rolinnoci¹ wodn¹, przekszta³caj¹c siê w bagna. Znajdowa³o to odzwierciedlenie w nazwach, por. staw w pobli¿u Ma³dyt, ok. 1940 r. nosi nazwê niem.
Mühleteich, po 1947 r. zosta³ nazwany M³yñskie Bagno. Nazwê M³yñskie Bagno
nosi te¿ obecnie dawny Mêdryñski Staw, niem. Mühlen Teich przy osadzie Mêdrzyny.
Jeziora w przeciwieñstwie do stawów to zbiorniki naturalne. Powsta³y na
obszarach zajmowanych niegdy przez lodowiec. Woda z topniej¹cego lodu wype³nia³a doliny i tworzy³a jeziora. Jeziora s¹ znacznie g³êbsze od stawów. Mniejsze i p³ytsze jeziora, podobnie jak stawy, wysycha³y i zarasta³y rolinnoci¹
wodn¹, przekszta³caj¹c siê w bagna. Jeziora i bagna gromadz¹ wodê z opadów
atmosferycznych, tym samym zapobiegaj¹ powodziom i nadmiernemu obni¿eniu
stanu wód w okresie suszy. Rzeki, które wyp³ywaj¹ z jezior, s¹ bardziej zasobne
w wodê i by³y czêciej wykorzystywane w celach gospodarczych. W wyniku
prac melioracyjnych, prowadzonych od drugiej po³owy XIX w., czêæ jezior
osuszono, zamieniaj¹c je w ³¹ki, co znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie w ich
nazewnictwie, por. np. Stawiñskie £¹ki, niem. Eisermühl Wiessen.
Babjéncki Staw, zob. M³yñski Staw
Eisenwerk See, pol. Rudzkie Jezioro, jezioro 30,58 ha na pn. od wsi Ruda,
Gi¿ycko: 1928 Ruhdener S., 1929 lud. Rudno, 1938, 1940 Eisenwerk See, 1959
Rudzkie Jezioro (Leyding 1959: 84)  nazwa Eisenwerk See to zestawienie
s³owotwórcze z pierwszym cz³onem od niem. Eisenwerk, por. niem. Eisen ¿elazo Werk zak³ad, fabryka i drugim cz³onem od niem. See jezioro. Nazwa
polska Rudzkie Jezioro jest zestawieniem z przym. od nazwy wsi Ruda, niem.
Rudhen, potem zmienione na Eisenwerk (Rospond 1951: 277). M³yn we wsi
Ruda istnia³ ju¿ w XVII w., por. R. 1630 sprzedaje ks. Jerzy Wilhelm Marcinowi
Rudzkiemu m³yn rudzki z 9 mr. lasu. (SG IX 899).
Eisermühl Wiesen, pol. Stawiñskie £¹ki, dawniejsze jezioro obecnie ³¹ki
miêdzy wsiami Stawiny i Wydminy, Gi¿ycko: 1556 Stadsewin, 1595 Staszwein,
1748 Staswin, 1928 Stasswinner Wsn. 1929 lud. Stajinskie £., 1938, 1940
Eisermühl Wiesen, 1959 Stawiñskie £¹ki (Leyding 1959: 85)  nazwa
Eisermühl Wiesen to zestawienie z pierwszym cz³onem od niem. Eisermühl, por.
niem. przym. eisern ¿elazny, z ¿elaza i niem. Mühle m³yn z drugim cz³onem
od niem. Wiese ³¹ka. Nazwa Stawiñskie £¹ki jest zestawieniem z pierwszym
cz³onem w formie przym. od nazwy wsi Stawiny i drugim od rzecz. ³¹ka w liczbie mnogiej. Wie Stawiny, niem. Stasswinnen, w dokumentach Staszwin,
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potem niem. Eisermühl (Rospond 1951: 474) istnia³a ju¿ w 1475 r., por. Bernard v. Balzhofen, komtur brandenburski, nadaje r. 1475 Szymonowi Schulz
50 w³ók w Eisermuehle nad rz. Stawin, celem za³o¿enia wsi niemieckiej na
prawie che³m., i 5 w³ók so³eckich (SG XI 285).
Janowski Staw, zob. M³yñski Staw
Jaworker Mühlenteich, potem Kleinplöwker Mühlenteich, dzi Jaworecki
Staw, staw ok. 1 ha przy osadzie Jaworek, na strumieniu Jaworce, Olecko: 1931 lud.
Jaworski Staw, 1938 Jaworker Mühlenteich, Kleinplöwker Mühlenteich (Leyding 1959: 57)  nazwa niemiecka w formie zestawienia s³owotwórczego
z pierwszym cz³onem przym. od niem. nazwy osady, por. 1951 Jaworek, niem.
Jaworken (Rospond 1951: 106) i drugim cz³onem od niem. zrostu Mühlenteich,
por. niem. Mühle i niem. Teich staw. Nazwê niem. osady Jaworken w roku
1938 zmieniono na Kleinplöwke, a staw nazwano Kleinplöwker Mühlenteich.
Nazwa polska Jaworski Staw jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od
polskiej nazwy osady Jaworek i drugim od rzeczownika staw. Nazwa Jaworek,
por. ok. 1790 Jeworken (Srt XII) od rzecz. jawor z suf. -ek, w nazwie osady
widoczna nag³osowa wymiana gwarowa ja- w je- (Biolik 2005: 6566).
Kleiner Mühlenteich, zob. M³yñski Staw
Kleinplöwker Mühlenteich, zob. Jaworker Mühlenteich
Liwski Staw, zob. M³yñski Staw
Mêdryñski Staw, zob. M³yñskie Bagno
Mensguther Mühlenteich, zob. M³yñski Staw
Mielarówko, jezioro 1,33 ha na pn.-wsch. od wsi Bobrówka przy rzece Krutyni, Mr¹gowo: 1927 Nielarówko, ok. 1940 Müllerowko See, 1959 Mielarówko
(Leyding 1959: 170)  nazwa utworzona suf. z³o¿onym -ów-ko od rzecz. mielar,
por. mielarz m³ynarz (SGOWiM IV: 144), byæ mo¿e utworzonego pod wp³ywem
nazwy niem. Müllerowko See, por. te¿ rzecz. mielerz stos z drzewa na kszta³t
stoga u³o¿ony, z którego wêgle wypalaj¹ (SWil. 656). Nazwa niem. Müllerowko
See z pierwszym cz³onem utworzonym pol. suf. -ow-ko dzi -ów-ko od rwniem.
müller m³ynarz i drugim cz³onem See jezioro. W nazwie pot. Nielarówko
z 1927 r. widoczna jest asynchroniczna wymowa spó³g³oski m (m > ñ).
Mieliñskie Jezioro, zob. Mielno
Mielnik, jezioro ok. 19,28 ha na pn.-zach. od Rapat: 1352 an den grosen se
Melink (PUB. V nr 69: 38), 1352 per lacum dictum Melnikin; [Melniken] (PUB.
V nr 25: 14), 1352 Melnig (Gerullis 97), 1882 Mielnik (Kêtrzyñski 375), 1885
Mielnik, niem. Meling, jez., pow. ostródzki, tam gdzie le¿y wie Grazymy (SG
VI: 347), 1898 Nielnick S. (OK 91), 1923 Nielnick S., 1930 pot. Nielnik, 1938
Nillnick See, 1939 Nillnick See, 1959 Mielnik (Leyding 1959: 246)  nazwa
polska Mielnik, por. mielnik m³ynarz (SWil.: 656) powsta³a jako wynik adaptacji nazwy staropruskiej *Mel-ing-, utworzona suf. -ing- od stpr. rdzenia mel-.
Nazwa Nielnik z nag³osowym ñ za m jest rezultatem asynchronicznej wymowy
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spó³g³oski m. Nazwa niem. Nielnick S., Nillnick See to niem. adaptacje gwarowej nazwy polskiej z cz³onem See jezioro (Biolik 1994: 124).
Mielno, jez. 359,10 ha na pd.-wsch. od wsi Mielno, Ostróda: 1328 an dem
sehe Melin; von dem sehe Melyn (PUB. II nr 621: 411), 1333 sehe den Melin; in
den Melen vellet (PUB. II nr 782: 520), 1351 der von Melin (PUB IV nr 667: 601),
1595 Milisch (Hennenberg. Ercl. II: 16), 1595 Milisch S. (Leyding 1959: 245),
1882 Mieliñskie Jezioro (Kêtrzyñski 1882: 272) 1923 Mühlen See, Mühlener
See, 1930 lud. Nielno, Nieliñskie Jezioro, 1939 Mühlen See, 1959 Mielno (Leyding 1959: 245)  nazwa staropruska, przejêta przez Niemców jako Mühlen See,
por. wy¿ej. Nazwa polska Mielno, z suf. -no od mleæ, miele, mielony, mielenie
rozcieraæ co za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ i przyrz¹dów na drobne cz¹steczki, na proszek, na miazgê; przerabiaæ zbo¿e na m¹kê, kaszê itp. (SJP.Dor.),
por. mieliwo ziarno zmielone lub przeznaczone na przemia³ (SGOWiM IV:
144, Steffen 1984: 83).
Miswalder Mühlenteich, dzi Mylicki Staw, staw ok. 1 ha na rzece
Dzierzgoñ przy wsi Mylice, Mor¹g: ok. 1940 Miswalder Mühlenteich, 1947
M³yñski Staw, 1959 Mylicki Staw (Leyding 1959: 145)  nazwa niem. Miswalder Mühlenteich jest zestawieniem s³owotwórczym z pierwszym cz³onem od
przym. utworzonego od niem. nazwy wsi Miswalde i drugim w formie zrostu od
niem. Mühle i niem. Teich staw. Nazwa polska Mylicki Staw jest zestawieniem z przym. od polskiej nazwy miejscowej Mylice i rzecz. staw, por. zapisy
nazwy wsi: 1316 villam Meysilzwalde (PUB. II, nr 159: 110), 1347 inter villam
Meissilswalde (PUB. IV nr 191: 169). Nazwa polska M³yñski Staw to zestawienie z przym. m³yñski i rzecz. staw (Biolik 1989: 100).
Mylicki Staw, zob. Miswalder Mühlenteich
M³ynisko, staw w pobli¿u wsi Bitkowo, gm. Dubeninki, Go³dap: ok. 1960
M³ynisko, pot. M³yñisko (NU. 25/5 Su.)  nazwa polska od rzecz. m³ynisko
zgrubienie od m³yn, utworzone suf. -isko (SJP Dor.).
M³yñski Staw, staw 6,9 ha przy wsi Barciany, Kêtrzyn: ok. 1940 Kleiner
Mühlenteich, 1946 lud. M³yñski Staw (Leyding 1959: 112)  nazwa w formie
zestawienia z pierwszym cz³onem od przym. m³yñski i drugim cz³onem od rzecz.
staw. Nazwa niem. jak wy¿ej (Biolik 1993: 160).
M³yñski Staw, jez. 29,16 ha na pn. od Mi³om³yna, Ostróda: 1926 Mühlen
Teich, 1931 lud. M³yñski Staw, 1939 Mühlen Teich, 1959 Liwski Staw (Leyding
1959: 245)  nazwa jak wy¿ej.
M³yñski Staw, staw 1 ha w Reszlu, Reszel: ok. 1940 Rösseler Mühlenteich,
1948 lud. M³yñski Staw (Leyding 1959: 308)  nazwa polska jak wy¿ej. Nazwa
niem. Rösseler Mühlenteich jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od
nazwy miasta niem. Rössel, dzi Reszel: 1254 Castri Resl (CDW. I 61, nr 31d),
1326 Resel (Gerullis 1922: 141), 1414 Resil (CDW. III: s. 506, nr 595) i drugim
cz³onem Mühlenteich, jak wy¿ej (Biolik 1993: 160).
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M³yñski Staw, staw 20,80 ha w Korpelskich Lasach przy osadzie Janowo,
Szczytno: 1924 lud. Janowski Staw, 1933, 1939 Mühlen Teich, ok. 1940 Johannisthaler Mühlenteich, 1959 M³yñski Staw (Leyding 1959: 338)  nazwa polska,
jak wy¿ej. Nazwa Janowski Staw jest z³o¿ona z przym. od nazwy miejscowej
Janowo i rzecz. staw. Nazwa niem. Johannisthaler Mühlenteich jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od niem. nazwy wsi Johannisthal, dzi Janowo (Rospond 1951: 103) i drugim cz³onem Mühlenteich, por. wy¿ej.
M³yñski Staw, staw 3,9 ha przy wsi Babiêta, Mr¹gowo: 1927 Babjéncki
Staw, ok. 1940 Mühlen Teich, 1959 M³yñski Staw (Leyding 1959: 170)  nazwa
M³yñski Staw, por. wy¿ej. Nazwa niem. Mühlen Teich, por. wy¿ej. Nazwa pot.
Babjéncki Staw jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od nazwy wsi
Babiêta, niem. Babenten (Babienten) (Rospond 1951: 2) i drugim cz³onem od
rzecz. staw.
M³yñski Staw, staw 4,13 ha na pd. od miejscowoci S³obity, Pas³êk: ok. 1940
Mühlen Teich, 1947 lud. M³yñski Staw (Leyding 1959: 263)  nazwa M³yñski
Staw, jak wy¿ej. Nazwa niem. Mühlen Teich od niem. Mühle m³yn i niem.
Teich staw.
M³yñski Staw, staw 4,89 ha przy wsi Piasty Wielkie, Bartoszyce: ok. 1940
Mühlen Teich, 1947 lud. M³yñski Staw (Leyding 1959: 103)  nazwa polska
i niem. jak wy¿ej (Biolik 1993: 160).
M³yñski Staw, staw 6,77 ha przy osadzie Ramoty, Ostróda: 1926 Mühlen
Teich, Ramter Mühlenteich, 1931 lud. M³yñski Staw, 1939 Mühlen Teich, 1959
Ramocki Staw (Leyding 1959: 245)  nazwa pol. M³yñski Staw i niem. Mühlen
Teich, por. wy¿ej. Nazwa niem. Ramter Mühlenteich jest zestawieniem z przym.
od nazwy wsi niem. Ramten, pol. Ramoty (Rospond 1951: 662).
M³yñski Staw, staw ok. 1,5 ha we wsi Dwierzutach, szczycieñski: 1924
lud. M³yñski Staw, ok. 1940 Mensguther Mühlenteich (Leyding 1959: 343)
 nazwa M³yñski Staw, jak wy¿ej. Nazwa niem. Mensguther Mühlenteich to
zestawienie z pierwszym cz³onem od niem. nazwy przym. Mensguther od Mensguth, dzi Dwierzuty (Rospond 1951: 609) z przyrostkiem -er i drugim cz³onem
od niem. Mühlenteich m³yñski staw.
M³yñski Staw, staw ok. 14,46 ha na pn.-zach. od wsi Glêdy, Bartoszyce:
1928 Mühlen Teich, 1939 Mühlen Teich, 1947 lud. M³yñski Staw, 1949 M³yñski
Staw (Leyding 1959: 103)  nazwa polska i niem. por. wy¿ej.
M³yñski Staw, staw ok. 4 ha na pd.-zach. od wsi P³ociczno, przy osadzie
M³ynik, E³k: 1928 lud. M³yñski Staw (Leyding 1959: 38)  nazwa w formie
zestawienia s³owotwórczego z pierwszym cz³onem od przym. m³yñski i drugim
cz³onem od rzeczownika staw.
M³yñski Staw, zob. Miswalder Mühlenteich
M³yñskie Bagno, bagniste ³¹ki na wsch. od Ma³dyt, Mor¹g: ok. 1940
Mühlenteich, 1947 lud. M³yñskie Bagno (Leyding 1959: 146)  nazwa M³yñskie
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Bagno to zestawienie z pierwszym cz³onem od przym. m³yñski i drugim od
rzecz. bagno. Nazwa niem. Mühlenteich, jak wy¿ej.
M³yñskie Bagno, dawniejszy staw, obecnie b³oto w Purdzkich Lasach na
zach. od jez. Kono przy osadzie lenej Mêdrzyny, Olsztyn: 1912 Mêdryñski
Staw, 1924 lud. M³yñskie Bagno, ok. 1940 Mühlen Teich, 1959 M³yñskie Bagno
(Leyding 1959: 215)  nazwa pol. M³yñskie Bagno i niem. Mühlen Teich, jak
wy¿ej. Nazwa Mêdryñski Staw jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym.
od nazwy wsi Mêdrzyny, niem. Mendriennen (Rospond 1951: 187): 1590 Mêdrzyny, Armdrei (Kêtrzyñski 1882: 556), 16731674 Amdrei alia. Mêdryny
(Bonk III: 434, nr 231), 1785 Andrä oder Mendrinen (Goldbeck II: 11), ok. 1790
Mendrienen M(ühle) (Schrötter XVII) itd. i drugim cz³onem od rzecz. staw.
Nazwa pe³ni funkcjê lokalizuj¹c¹ obiekt przy wsi Mêdryny. (Biolik 1993: 158).
M³yñskie Jezioro, jezioro 0,94 ha na zach. od osady Po³omski M³yn, Olecko:
1931 M³yñskie Jezioro, ok. 1940 Mühlen See (Leyding 1959: 60)  nazwa
M³yñskie Jezioro to zestawienie s³owotwórcze z pierwszym cz³onem od przymiotnika m³yñski w rodzaju nijakim i drugim cz³onem od rzeczownika jezioro.
M³yñskie Jezioro, jezioro 11, 46 ha na wsch. od wsi Janiki Wielkie, Mor¹g:
ok. 1940 Mühlen See, 1947 lud. M³yñskie Jezioro (Leyding 1959: 146)  nazwa
w formie zestawienia z pierwszym cz³onem od przym. m³yñski w rodzaju nijakim i drugim od rzecz. jezioro.
Mühlen See, zob. Mielno
Mühlen See, zob. M³yñskie
Mühlen See, zob. M³yñskie Jezioro
Mühlen Teich, dzi W³odowski Staw, staw 13,05 ha na pn.-zach. od wsi
W³odowo, Mor¹g: 1926, 1939 Mühlen Teich, 1959 W³odowski Staw (Leyding
1959: 146)  nazwa niem. Mühlen Teich, por. wy¿ej. Nazwa polska W³odowski
Staw to zestawienie z pierwszym cz³onem przym. utworzononym od n. wsi
W³odowo, niem. Waltersdorf (Rospond 1951: 362) i drugim od rzecz. staw.
Mühlen Teich, pol. Stegieñski Staw, staw ok. 12 ha na zach. od Stega
Wielka, Górowo I³aweckie: 1927 Mühlen Teich, 1959 Stegieñski Staw (Leyding
1959: 103)  nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwa polska Stegieñski Staw jest zestawieniem z pierwszym cz³onem przym. od nazwy wsi Stega Wielka, niem. Gross
Steegen (Rospond 1951: 311) i drugim od rzecz. staw.
Mühlen Teich, pol. Woryñski Staw, staw ok. 19,2 ha na wsch. od wsi
Woryny, Górowo I³aweckie: 1914 Mühlen T. (OK 317), 1928 Mühlen Teich,
1947 lud. Woryñski Staw (Leyding 1959: 103)  nazwa niem. Mühlen Teich, por.
wy¿ej. Nazwa polska Woryñski Staw jest zestawieniem z pierwszym cz³onem od
przym. utworzonego od nazwy wsi Woryny i drugim cz³onem od rzecz. staw.
Nazwa polska wsi: Woryny jest adaptacj¹ nazwy staropruskiej, por. 1340 cameratu Worin (PUB. III, nr 333: 232), 1392 Worie, 1423 Woria, 1446 Worys, 1492
Waryen (Gerullis 1922: 207) niezwi¹zanej z niem. Mühle, pol. m³yn.
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Mühlen Teich, staw w Barczewie, Olsztyn: 1923 Mühlen T(eich) (TK. 25/
/2190), 1944 Mühlen T(eich) (TK. 25/2190)  nazwa niem. jak wy¿ej. (Biolik
1993: 166).
Mühlen Teich, staw wlesie ok. 4 km na pd. od osady Purda Ma³a, Olsztyn:
1869 Mühlen T(eich) (TK. 100/Allenstein), 1906 Mühlen T(eich) (TK. 100/
/Neidenburg)  nazwa niem. jak wy¿ej (Biolik 1993: 166).
Mühlen Teich, zob. M³yñski Staw
Mühlen Teich, zob. M³yñski Staw
Mühlen Teich, zob. M³yñskie Bagno
Mühlener See, zob. Mielno
Mühlenteich, staw w Kêtrzynie, Kêtrzyn: 16981699 Mühlenteich (Die neue
Mühle im Kr. Rastenburg) (Beckherrn 532), (Biolik 1993: 166)  nazwa jak wy¿ej.
Mühlteich, staw 1 km na pn. od wsi Krosno, gm. Orneta, Braniewo: 1944
Mühlteich (TK. 25/1887)  nazwa niem., jak wy¿ej.
Müller See, pol. Wypad, jezioro ok. 1,5 ha na wsch. od Nowej Ukty w pobli¿u rzeki Krutyni, Mr¹gowo: 1927 lud. Wipat, ok. 1940 Müller See, 1959 Wypad
(Leyding 1959: 171)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem od
rwniem. müller m³ynarz z drugim cz³onem See jezioro. Nazwa pol. Wypad,
gw. Wipad, zapewne w znaczeniu to, co wypad³o, zosta³o oddzielone od ca³oci,
utworzony w wyniku derywacji paradygmatycznej od czas. wypadaæ.
Müllerowko See, zob. Mielarówko
Nielarówko, zob. Mielarówko
Nieliñskie Jezioro, zob. Mielno
Nielnick S., zob. Mielnik
Nielnik, zob. Mielnik
Nielno, zob. Mielno
Nillnick See, zob. Mielnik
Ramocki Staw, zob. M³yñski Staw
Ramter Mühlenteich, zob. M³yñski Staw
Rösseler Mühlenteich, zob. M³yñski Staw
Rudzkie Jezioro, zob. Eisenwerk See
Stawiñskie £¹ki, zob. Eisermühl Wiesen
Stegieñski Staw, zob. Mühlen Teich
Wypad, zob. Müller See
W³odowski Staw, zob. Mühlen Teich
Woryñski Staw, zob. Mühlen Teich
2. Nazwy obiektów l¹dowych
Dawniej wiatraki by³y sta³ym elementem wiejskiego krajobrazu, budowano
je na pagórkach i wzniesieniach na terenach, gdzie nie by³o dobrych warunków
do budowy m³ynów wodnych. Pierwsze pisemne wzmianki o wiatrakach na
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dawnych ziemiach krzy¿ackich pochodz¹ z okresu redniowiecza. Rozkwit funkcjonowania wiatraków przypada³ na XVIII i XIX w., bo wtedy na wsi by³o
bardzo du¿e zapotrzebowanie na us³ugi m³ynarskie. Mielono zbo¿a na m¹kê
i kasze. Na pocz¹tku XX w., wraz z rozwojem przetwórstwa zbo¿owego, ich rola
zaczê³a spadaæ. Po II wojnie wiatowej wiêkszoæ wiatraków popad³a w ruinê.
Nieu¿ywane, niszcza³y i znika³y z krajobrazu wsi i miasteczek. Pozosta³y po
nich nazwy terenowe wzgórz i pagórków. Na Warmii i Mazurach nazwy obiektów l¹dowych zwi¹zanych z pol. wyrazem m³yn lub niem. Mühle s¹ mniej liczne
ni¿ nazwy terenowe wodne. Grupê nazw terenowych l¹dowych tworz¹ nazwy
dwóch lasów, dwóch pól, dwóch dolin oraz jednego mostu.
Eisenmühl Höhe, pol. Pietraszka, góra 161 m. na pn.-wsch. od wsi Stawiny, Gi¿ycko: 1929 lud. Pjetraskja, 1938 Eisermühl Höhe, Pietraska, 1959 Pietraszka (Leyding 1959: 85)  nazwa Eisenmühl Höhe to zestawienie z pierwszym cz³onem od niem. Eisenenmühl, por. niem. Eisen ¿elazo, Mühle m³yn
i drugim cz³onem od niem. Höhe wzniesienie.
Grosser Schleusen Wald, zob. M³yñski Borek
Jäger Brücke, zob. M³ynek
Mlinneck Brücke, zob. M³ynek
M³ynek, most na strumyku Lisunce na pn. od jez. Gardyñskiego, Mr¹gowo:
1927 lud. M³ynek, 1928 Mlinneck Brücke, 1938, 1940 Jäger Brücke (Leyding
1959: 16)  nazwa od rzecz. m³ynek ma³y m³yn.
M³ynicki Las, las na wsch. od wsi Janiki Wielkie, Mor¹g: 1926, 1939 Mühlenwald, 1959 M³ynicki Las (Leyding 1959: 146)  nazwa w formie zestawienia
z pierwszym cz³onem od przym. m³ynicki (od m³ynik z suf. -ski) i drugim cz³onem
od rzecz. las. Nazwa niem. Mühlenwald, por. niem. Mühle m³yn i Wald las.
M³ynik, pole, okolica na pd. od wsi Elginowa, przy ujciu Elginowskiej
Strugi do Jez. Leleskiego, Szczytno: 1924 lud. M³ynik (Leyding 1959: 356)
 nazwa utworzona suf. -ik od rzecz. m³yn.
M³yñska Dolina, parów na wsch. od wsi Stru¿yny, Mor¹g: 1926, 1939
Mühlengraben, 1947 lud. M³yñska Dolina (Leyding 1959: 146)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem jak wy¿ej i drugim od rzecz. dolina
pod³u¿ne wg³êbienie terenu wytworzone przez dzia³anie wody p³yn¹cej; potocznie tak¿e obni¿enie ziemi, nizina, kotlina, padó³ (SJPDor.). Nazwa niem.
Mühlengraben, por. niem. Mühle m³yn i Graben rów.
M³yñska Góra, góra 117 m. na pd. od wsi £êgowo, Susz: 1927, 1939
Mühlen Berg, 1932 lud. M³yñska Góra (Leyding 1959: 323)  nazwa w formie
zestawienia z pierwszym cz³onem jak wy¿ej i drugim od rzecz. góra.
M³yñska Góra, pagórek 144 m. na pn.-zach. od wsi Zieleñca, Szczytno:
1922, 1939 Mühlen Berg, 1926 lud. Zietracka, 1959 M³yñska Góra (Leyding
1959: 344)  nazwa jak wy¿ej.
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M³yñska Góra, pagórek 97 m. w pobli¿u maj¹tku Micha³owo, Bartoszyce:
ok. 1940 Mühlen Berg, 1946 lud. M³yñska Góra (Leyding 1959: 68)  nazwa jak
wy¿ej.
M³yñska Góra, pagórek przy wsi Zatyki, Gp³dap: 1938 Mühlen Berg, 1930
lud. M³yñska Góra, 1940 Mühlen Berg (Leyding 1959: 45)  nazwa w formie
zestawienia s³owotwórczego z pierwszym cz³onem od przym. m³yñski i drugim
od rzecz. góra. Nazwa niem. jest zestawieniem niem. Mühle m³yn i niem. Berg
góra.
M³yñska Parowa, dolina miêdzy wsi¹ Bukwa³dem a maj¹tkiem Barkwed¹,
Olsztyn: 1925 lud. Mlinsko Parowa, ok. 1940 Mühlenschlucht, 1959 M³yñska
Parowa (Leyding 1959: 215)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem od rzecz. m³yñski (od m³yn z suf. -ski) i drugim od rzecz. gw. parowa, to
por. parów w¹ska dolina erozyjna wy¿³obiona przez wodê, jar (SJPDor.). Nazwa niem. Mühlenschlucht, por. niem. Mühle m³yn i niem. Schlucht parów,
w¹wóz, jar, w¹dó³
M³yñski Borek, las nad Dobrsk¹ Strug¹, na zach. od maj¹tku Spêdów,
Pas³êk: 1926, 1939 Grosser Schleusen Wald, 1947 lud. M³yñski Borek (Leyding
1959: 260)  nazwa w formie zestawienia z pierwszym cz³onem od przym.
m³yñski i drugim od rzecz. borek. Nazwa niem. Grosser Schleusen Wald, por.
niem. gross du¿y, Schleuse luza i Wald las
Mühl Berg, zob. Wiatracza Góra
Mühlen Berg, pol. Wiatracza, pagórek 55 m na pd. od wsi Robity, Pas³êk:
1926, 1939 Mühlen Berg, 1947 lud. Wiatracza Góra, 1959 Wiatracza (Leyding
1959: 263)  nazwa niem. jak wy¿ej. Nazwa pol. Wiatracza od przym. wiatraczy
(z derywacj¹ paradygmatyczn¹ od wiatrak), Wiatracza Góra z drugim cz³onem
od rzecz. góra
Mühlen Berg, zob. M³yñska Góra
Mühlengraben, zob. M³yñska Dolina
Mühlenschlucht, zob. N³yñska Parowa
Mühlenwald, zob. M³ynicki Las
Napoleons Berg, zob. Wiatraczna Góra
Napoleoñska Góra, zob. Wiatraczna Góra
Pietraszka, zob. Eisenmühl Höhe
Schmödderberg, zob. Wiatrowa Góra
Wiatracza Góra, zob. Mühlen Berg
Wiatracza, zob. Mühlen Berg
Wiatraczka, pagórek 50 m przy wsi Bornity, Braniewo: ok. 1940
Windmühlen, 1947 lud. Wiatraczka (Leyding 1959: 81)  nazwa utworzona suf.
-ka od rzecz. wiatrak. Nazwa niem. Windmühle, por. Wind wiatr, w comp.
wietrzny i Mühle m³yn.
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Wiatraczna Góra, dzi Napoleoñska Góra, góra 115 m na wsch. od wsi
Ignalin, Lidzbark Warmiñski: 1928, 1939 Napoleons Berg, 1947 lud. Wiatraczna
Góra, 1959 Napoleoñska Góra (Leyding 1959: 127)  nazwa w formie zestawienia s³owotwórczego z pierwszym cz³onem od przym. wiatraczny (od wiatrak
z suf. -ny) i drugim cz³onem od rzecz. Góra. Nazwa pol. Napoleoñska Góra
i nazwa niem. Napoleons Berg, upamiêtniaj¹ kampaniê napoleoñsk¹.
Wiatraczna Góra, pagórek przy wsi Arwinach czyli Orzynach, Szczytno:
1925 lud. Zietracna Góra, ok. 1940 Mühl Berg, 1959 Wiatraczna Góra (Leyding
1959: 344)  nazwa jak wy¿ej.
Wiatrowa Góra, góra 106 m na pn. od maj¹tku wiêkity, Lidzbark Warmiñski: 1285 Wittergarbe, ok. 1940 Schmödderberg, 1959 Wiatrowa Góra (Leyding 1959: 130)  nazwa w formie zestawienia s³owotwórczego z pierwszym
cz³onem od przym. wiatrowy (od wiatr z suf. -owy) i drugim cz³onem od rzecz.
góra. Nazwa zapisana jako Wittergarbe, jest niem. adaptacj¹ nazwy staropruskiej *Wite-garbis, z pierwszym cz³onem od nazwy osobowej Wite, por. Witthe,
Witeche, Witar (Trautmann 1974: 120) i drugim cz³onem od pr. *garbis góra
(Maiulis 1988: 324). Nazwa niem. Schmödderberg zapewne Schmöd der Berg,
por. niem. Schmölder wytapiacz i Berg góra.
Wittergarbe, zob. Wiatrowa Góra
Zam³ynie, pole na pd. od wsi Starych Kiejkut, pod jez. Wa³pusz, Szczytno:
1925 Zam³ynie (Leyding 1959: 260)  nazwa utworzona od wyra¿ania przyimkowego za m³ynem w wyniku derywacji paradygmatycznej.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono nazwy 44 obiektów z terenu Warmii i Mazur
zwi¹zanych etymologicznie z niemieckim wyrazem Mühle lub polskim wyrazem
m³yn i jego derywatami oraz z wyrazem wiatrak. S¹ to nazwy 18 stawów,
9 jezior i 17 innych obiektów terenowych l¹dowych. Wymienione obiekty nosz¹
43 nazwy niemieckie i 31 nazw polskich. Wszystkie nazwy niemieckie to nazwy
komponowane. Piêæ obiektów posiada tylko nazwy niemieckie: Mühlteich,
Mühlen Teich (3), Mühlenteich, a cztery obiekty tylko nazwy polskie: M³ynisko,
M³ynik, M³yñski Staw, Zam³ynie. Wszystkie inne obiekty posiadaj¹ nazwy polskie i nazwy niemieckie. Niektóre obiekty nosz¹ nazwy niemieckie zwi¹zane
z wyrazem Mühle: Jaworker Mühlenteich, potem Kleinplöwker Mühleteich, Miswalder Mühlenteich, Mühlen Teich (3), Eisenwerk See, Eisermühle Wiesen,
Müller See, Eisenmühl Höhe, Mühlen Berg i nazwy polskie niewi¹zane etymologicznie z wyrazem m³yn.
Czêæ obiektów posiada nazwy niemieckie i identyczne znaczeniowo nazwy
polskie, przy czym nie mo¿na rozstrzygn¹æ, które z nich s¹ pierwotne. Uznano je
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za tzw. kalki zwrotne, jak np.: M³yñski Staw  niem. Mühlen Teich (6), M³yñskie
Jezioro  Mühlen See (2), M³yñska Góra  Mühlen Berg (4), M³yñska Parowa
 Mühlenschlucht. Pozosta³e nazwy niemieckie s¹ zwi¹zane etymologicznie
z nazwami polskimi, por. niem. Kleiner Mühlenteich  pol. M³yñski Staw; niem.
Rösseler Mühlenteich  pol. M³yñski Staw; Johannisthaler Mühlenteich  pol.
M³yñski Staw; niem. Ramter Mühlenteich  pol. M³yñski Staw, niem. Mensguther Mühlenteich  pol. M³yñski Staw; niem. Mühlenteich  pol. M³yñskie Bagno; niem. Mühl Berg  pol. Wiatracza Góra; niem. Windmühlen  pol. Wiatraczka; niem. Mühlenwald  pol. M³ynicki Las; niem. Mühlengraben  pol.
M³yñska Dolina; niem. Grosser Schleusen Wald  pol. M³yñski Borek.
Dwie nazwy niemieckie nale¿y uznaæ za adaptacje fonetyczne nazw polskich. Jedna z nich zosta³a dodatkowo rozszerzona niem. wyrazem Brücke: M³ynek  Mlinneck Brücke, druga wyrazem See: Mielnik  Nielnick See.
Nazwy polskie mo¿na podzieliæ na niederywowane s³owotwórczo, równe
wyrazom pospolitym, jak: Mielnik, M³ynisko, M³ynik, M³ynek, Wiatracza, derywowane sufiksem -no: Mielno, -ów-ko: Mielarówko, -ka: Wiatraczka, derywowane paradygmatycznie: Zam³ynie oraz nazwy komponowane: M³yñski Staw (9),
M³yñskie Bagno (2), M³yñskie Jezioro (2), M³yñska Góra, Wiatracza Góra (2),
Wiatraczna Góra, Wiatrowa Góra, M³ynicki Las, M³yñska Parowa, M³yñska
Dolina, M³yñski Borek.
Na Warmii i Mazurach nie zachowa³y siê staropruskie nazwy obiektów
wodnych i terenowych, które by mo¿na by³o wi¹zaæ semantycznie z m³ynami
wodnymi lub wiatrakami.
Wszystkie przedstawione nazwy obiektów terenowych wodnych i l¹dowych
utworzone od budowanych w ich s¹siedztwie m³ynów i wiatraków s¹ wiadectwem rozwoju gospodarczego kraju i wykorzystania energii odnawialnej wody
i wiatru do napêdzania kó³ m³yñskich.
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Summary
The paper presents the names of 44 objects from the territory of Warmia and Mazury related
etymologically to the German Mühle or Polish m³yn and its derivatives as well as the Polish
wiatrak. The analysis discussed names of 18 ponds, 9 lakes and 17 terrain objects.
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Ìàíèïóëèðîâàíèå îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì
êàê ïðåäìåò ÿçûêîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Manipulation of social awareness as a subject of linguistic research
The author also presents the types of manipulations and its participants.
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Ïðîáëåìà ìàíèïóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì âîëíîâàëà
÷åëîâå÷åñòâî ñ ñàìûõ äðåâíèõ âðåìåí. Ðèòîðèêà, èñêóññòâî êðàñíîðå÷èÿ,
çàíèìàëàñü îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ àñïåêòîâ â ôîðìèðîâàíèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ  îáó÷àëà ëþäåé, êàê îáëåêàòü ñâîè ìûñëè â ñëîâåñíóþ
ôîðìó. Ñîâðåìåííûå ëþäè åæåäíåâíî îáùàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì íà ðàçíûõ
ÿçûêîâûõ óðîâíÿõ è ïîëüçóþòñÿ ðàçíûìè êîììóíèêàòèâíûìè ñðåäñòâàìè
è ìîäåëÿìè. Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà àíàëèçó ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ âîçäåéñòâèÿ íà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå, ìàíèïóëÿöèè îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì
êàê ìîäåëè êîììóíèêàòèâíîãî ïðîöåññà. Ïîä ìàíèïóëÿöèåé îáùåñòâåííûì
ñîçíàíèåì â ðàáîòå ïîíèìàåòñÿ òàêàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ, â õîäå
êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé óêðûòûå îò
àäðåñàòà-ñëóøàþùåãî èíòåíöèè.
Ìàíèïóëèðîâàíèå, ò.å. ñîçíàòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîçíàíèå äðóãîãî
÷åëîâåêà, ïðîèñõîäèò åæåäíåâíî ïðè âñÿêîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó
ëþäüìè. Åãî ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ èíòåðåñîâàëè ÷åëîâå÷åñòâî ñ ñàìûõ
äðåâíèõ âðåìåí. Èñòîðèÿ ðèòîðèêè  ýòî èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, â êîòîðîì
ðèòîðèêà  ýòî èññêóñòâî êðàñíîé ðå÷è. Rhetorice ars ect bene dicendi
(Ottmers 1996: 5) Ïðîáëåìà ìàíèïóëèðîâàíèÿ ÷åëîâåêîì, åãî ñîçíàíèåì
íåîäíîêðàòíî ñòàâèëàñü â ÕÕ âåêå èññëåäîâàòåëÿìè. Ñëîâî
ìàíèïóëèðîâàíèå â ðóññêîì ÿçûêå ïðîèñõîäèò îò íåìåöêîãî ãëàãîëà manipulieren, êóäà, â ñâîþ î÷åðåäü, áûëî çàèìñòâîâàíî èç ëàòûíè
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Etymologisch stammt das Wort aus dem Lateinischen und meint mit der Hand
füllen. Im 17. Jahrhundert taucht in Frankreich Manipulation in der Bedeutung
von Handlungsweise auf [ ] und seinen recht negativen Sinn erhielt das Wort
erst nach 1945. (Lay 1977: 17)

1. Î ïîíÿòèè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
Òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìàíèïóëÿöèè ïðîâîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ
ñôåðàõ îáùåñòâåííîé ïðàêòèêè: â ïñèõîëîãèè, â ëèíãâèñòèêå, ñîöèîëîãèè,
ýòèêå è ïîëèòîëîãèè. Ðîññèéñêèå èññëåäîâàòåëè â ñâîèõ ðàáîòàõ
ðàññìàòðèâàþò ïðîáëåìàòèêó òåîðèè ìàíèïóëÿöèè. Ñðåäè íèõ: Å. Äîöåíêî,
Ñ. Êàðà-Ìóðçà, Ã. Øèëëåð, Ð. Ñ÷àñòëèâöåâ, è äð. Â èõ ðàáîòàõ ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ ìàíèïóëÿöèè, ìàíèïóëèðîâàíèÿ.
Ã. Øèëëåð îïðåäåëÿåò ìàíèïóëÿöèþ êàê «ñêðûòîå ïðèíóæäåíèå,
ïðîãðàììèðîâàíèå ìûñëåé, íàìåðåíèé, ÷óâñòâ, îòíîøåíèé, óñòàíîâîê,
ïîâåäåíèÿ» (Øèëëåð 1980: 87).
Äëÿ íåãî Ð. Ñ÷àñòëèâöåâà «ìàíèïóëÿöèÿ  ýòî ñêðûòîå óïðàâëåíèå
÷åëîâåêîì ñ öåëüþ çàñòàâèòü åãî äåéñòâîâàòü íå â ñâîèõ èíòåðåñàõ,
à â èíòåðåñàõ òîãî, êòî âëèÿåò» (Ñ÷àñòëèâöåâ 2006: 4).
Äîöåíêî îïðåäåëÿåò ìàíèïóëÿöèþ êàê «âèä ïñèõîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ, èñêóñíîå èñïîëíåíèå êîòîðîãî âåäåò ê ñêðûòîìó âîçáóæäåíèþ ó äðóãîãî ÷åëîâåêà íàìåðåíèé, íå ñîâïàäàþùèõ ñ åãî àêòóàëüíî
ñóùåñòâóþùèìè æåëàíèÿìè» (Äîöåíêî 2001: 57).
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà äåôèíèöèè ìàíèïóëèàöèè
ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå:
Ìàíèïóëÿöèÿ  ýòî âèä ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, íàïðàâëåííîãî íà
ïîáóæäåíèå àäðåñàòà ê ñîâåðøåíèþ îïðåäåë¸ííûõ ìàíèïóëÿòîðîì äåéñòâèé
â ðåçóëüòàòå ñêðûòîãî âíåäðåíèÿ â ïñèõèêó àäðåñàòà öåëåé, æåëàíèé,
íàìåðåíèé, óñòàíîâîê, íå ñîâïàäàþùèõ ñ òåìè, êîòîðûå àäðåñàò ìîã áû
ñôîðìèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. (Ìèõàë¸âà 2007 <http://rus-lang.com/about/
group/mikhaleva/state4/>)

Îáû÷íî ëþäè ïîíÿòèþ ìàíèïóëÿöèè ïðèäàþò íåãàòèâíûé îòòåíîê.
×àùå âñåãî, ïîòîìó ÷òî îíà ñâÿçàíà ñ ñêðûòóþ öåëüþ. Êàê ñ÷èòàåò
Ã. Øèëëåð: óñïåõ ìàíèïóëÿöèè ãàðàíòèðîâàí, êîãäà ìàíèïóëèðóåìûé
âåðèò, ÷òî âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå åñòåñòâåííî è íåèçáåæíî. Êîðî÷å ãîâîðÿ,
äëÿ ìàíèïóëÿöèè òðåáóåòñÿ ôàëüøèâàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, â êîòîðîé å¸
ïðèñóòñòâèå íå áóäåò îùóùàòüñÿ (Øèëëåð 1980: 87). Âñå ëþäè âëèÿþò
äðóã íà äðóãà, ÷àùå ñâåãî îòêðûòî, íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå ïñèõîëîãîôèçèîëîãè÷åñêîé ìàíèïóëÿöèè âîçíèêàþò ÷óâñòâà ñèìïàòèè èëè àíòèïàòèè.
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Èíîãäà âëèÿíèå ïðèîáðåòàåò ôîðìó ñêðûòîé ìàíèïóëÿöèè, ñâÿçàííîé
ñ âîçäåéñòâèåì íà ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà. Ìàíèïóëÿöèÿ ñîçíàíèåì èãðàåò
â ïðîöåññå êîììóíèêàöèè îãðîìíóþ ðîëü. Ñêðûòîå âëèÿíèå íà àäðåñàòà
èìååò â âèäó åãî ïîäñîçíàíèå, åãî ñëàáîñòè. Àäðåñàò â ïðîöåñèå
ìàíèïóëÿöèè  ýòî îáúåêò âëèÿíèÿ, êîòîðûé äåéñòâóåò â èíòåðåñàõ
ìàíèïóëÿòîðà (àäðåñàíò).
2. Ïðèçíàêè ìàíèïóëÿöèè
Äîöåíêî (Äîöåíêî, 2001) âûäåëÿåò ñëåäóþøèå ãðóïïû ïðèçíàêîâ
ìàíèïóëÿöèè:
 ðîäîâîé ïðèçíàê  ýòî ïñèõîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå
 îòíîøåíèå ìàíèïóëÿòîðà ê äðóãîìó (äðóãîé = ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ ñîáñòâåííûõ öåëåé)
 ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü îäíîñòðîííèé âûèãðûø
 ñêðûòûé õàðàêòåð âîçäåéñòâà
 èñïîëüçîâàíèå ñèëû = èãðà íà ñëàáîñòÿõ
 ïîáóæäåíèå
 ìàñòåðñòâî â îñóùåñòâëåíèè ìàíèïóëÿòèâíûõ äåéñòâèè
Äîöåíêî óêàçûâàåò, ÷òî ïîíÿòèå ñèëû íå ìîæåò ñëóæèòü äèôôåðåíöèðóþùèì ïðèçíàêîì. Îí èñïîëüçóåò êðèòåðèé ìîðàëüíîé îöåíêè
ïîçèöèè ìàíèïóëÿòîðà, ò.å. îòíîøåíèå ê äðóãîìó êàê ñðåäñòâó äîñòèæåíèÿ
ñîáñòâåííûõ öåëåé. Ïî åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî óêàçàòü, ÷òî ìàíèïóëÿöèÿ
ÿâëÿåòñÿ âèäîì ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè
î÷åíü âàæíî ñòðåìëåíèå ìàíèïóëÿòîðà ê ïîëó÷åíèþ îäíîñòîðîííåãî
âûèãðûøà. Ìàíèïóëÿöèÿ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà ìàíèïóëÿòîð ïðèäóìûâàåò
çà àäðåñàòà öåëè (Äîöåíêî 2001: 246). Îñíîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè
ìàíèïóëÿöèè ÿâëÿåòñÿ ñîêðûòèå åå êàê ôàêòà.
Ñëåäîâàòåëüíî, öåëè ìàíèïóëÿòîðîâ ñâîäÿòñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ
ó àäðåñàòîâ îïðåäåëåííîãî ìíåíèÿ. Ýòî îäíîñòîðîííèé âûèãðûø.
Ìàíèïóëÿòîð äîëæåí äåéñòâîâàòü ñêðûòî òàê, ÷òîáû ìàíèïóëèðóåìûé áûë
óâåðåí â òîì, ÷òî äåéñòâîâàë ñâîáîäíî è ñîçíàòåëüíî.
Öåëü ï î ë è ò è ÷ å ñ ê î é ì à í è ï ó ë ÿ ö è è (Ì)  ýòî, âî-ïåðâûõ,
ïîëó÷åíèå, âî-âòîðûõ,  ðåàëèçàöèÿ, è â êîíöå êîíöîâ  ñîõðàíåíèå âëàñòè.
Óñïåõ íà âûáîðàõ  ýòî âûèãðûø â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè. Öåëüþ
ïîëèòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé åñòü âëèÿíèå íà ìàññîâîå ñîçíàíèå. Â ÏÌ
ìàíèïóëÿòîð èãðàåò òàêæå íà ÷óâñòâàõ èçáèðàòåëåé, êîòîðûå óâåðåíû, ÷òî
îíè äåéñòâîâàëè íåçàâèñèìî. Èçáèðàòåëüíûå êàìïàíèè  ýòî ïóòü ê âëàñòè,
à ÏÌ  ñòðàòåãèÿ åå ïîëó÷åíèÿ. Äëÿ óñïåøíîãî äîñòèæåíèÿ öåëåé (âëàñòè)
ñóùåñòâóþò ñðåäñòâà ÏÌ, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè
òåõíîëîãèÿìè.
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Ðèñ. 1. Ïðèçíàêè ìàíèïóëÿöèè (ñîáñòâåííûé ñîñòàâ)

3. Ïðîïàãàíäà êàê òèï ìàíèïóëÿöèè
Ïðîïàãàíäà  êîììóíèêàöèîííîå âëèÿíèå íà ñîçíàíèå ëþäåé  âîçäåéñòâóåò íà ýìîöèîíàëüíî-âîëåâóþ ñôåðó ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïñèõîëîãè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ ïðîïàãàíäû ïîäâåðãàþòñÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýìîöèè. Îíè èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü â ïðîöåññå
ìàíèïóëÿöèè. Öóëàäçå ðàçëè÷àåò ïîçèòèâíóþ è íåãàòèâíóþ ïðîïàãàíäó.
Ï î ç è ò è â í à ÿ ( ê î í ñ ò ð ó ê ò è â í à ÿ ) ï ð î ï à ã à í ä à äîâîäèò äî
ïîòðåáèòåëÿ òå èëè èíûå óáåæäåíèÿ â äîõîä÷èâîé ôîðìå. Öåëü ïîçèòèâíîé
ïðîïàãàíäû  ñïîñîáñòâîâàòü ñîöèàëüíîé ãàðìîíèè, ñîãëàñèþ,
âîñïèòàíèþ ëþäåé â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåïðèíÿòûìè öåííîñòÿìè.
Ïîçèòèâíàÿ ïðîïàãàíäà íå ïðåñëåäóåò ìàíèïóëÿòèâíûõ öåëåé, íå äîïóñêàåò
ëîæü è ñîêðûòèå ôàêòîâ.
Í å ã à ò è â í à ÿ ( ä å ñ ò ð ó ê ò è â í à ÿ ) ï ð î ï à ã à í ä à íàâÿçûâàåò
ëþäÿì òå èëè èíûå óáåæäåíèÿ ïî ïðèíöèïó «öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà».
Öåëü íåãàòèâíîé ïðîïàãàíäû  ðàçæèãàíèå ñîöèàëüíîé âðàæäû, ýñêàëàöèÿ
ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, îáîñòðåíèå ïðîòèâîðå÷èé â îáùåñòâå. Òåõíîëîãèÿ
ñîçäàíèÿ «îáðàçà âðàãà» ïîçâîëÿåò ñïëîòèòü òîëïó âîêðóã ïðîïàãàíäèñòà,
íàâÿçàòü åé âûãîäíûå åìó óáåæäåíèÿ è ñòåðåîòèïû. Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ
íåãàòèâíîé ïðîïàãàíäû  ñîçäàíèå èëëþçîðíîé, ïàðàëëåëüíîé ðåàëüíîñòè,
âûãîäíîé ïðîïàãàíäèñòó, ñ ïåðåâ¸ðíóòîé ñèñòåìîé öåííîñòåé, óáåæäåíèé,
âçãëÿäîâ. Íåãàòèâíàÿ ïðîïàãàíäà àêòèâíî ïîëüçóåòñÿ íèçêîé êðèòè÷íîñòüþ
è âíóøàåìîñòüþ ìàññ ñ öåëüþ ìàíèïóëèðîâàíèÿ èìè â èíòåðåñàõ óçêîé
ãðóïïû ëèö. (Öóëàäçå 2000)
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Èññëåäîâàòåëè ïðîïàãàíäû ÷àùå âñåãî âûäåëÿþò ïî òèïîëîãèè
èñòî÷íèêà 3 òèïà èíôîðìàöèè:
 ÷åðíóþ ïðîïàãàíäó
 áåëóþ ïðîïàãàíäó
 ñåðóþ ïðîïàãàíäó
Á å ë à ÿ ï ð î ï à ã à í ä à ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé, èñïîëüçóåò ïðîâåðåííûå äàííûå è íå ìàñêèðóåò ñâîè öåëè. Îíà ññûëàåòñÿ íà îôèöèàëüíûå
èñòî÷íèêè. Îäíîêî èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò, ÷òî î áåëûõ òåõíîëîãèÿõ
òðóäíî ãîâîðèòü. Êàæäàÿ áåëàÿ òåõíîëîãèÿ «áåðåìåííà» ÷¸ðíîé . ×èñòûå
èçáèðàòåëüíûå òåõíîëîãèè îòíîñÿòñÿ ê îáëàñòè óòîïèé  ìàíèïóëÿöèÿ áåç
ñêðûòûõ ýëåìåíòîâ âîçäåéñòâèÿ íåâîçìîæíà.
Ñ å ð à ÿ ï ð î ï à ã à í ä à èñïîëüçóåò êàê ïðîâåðåííûå, òàê è íåïðîâåðåííûå ñâåäåíèÿ, ñòðåìèòñÿ ïîäòàñîâàòü ôàêòû è ìíåíèÿ, ÷òîáû íàâÿçàòü
ñâîè âûâîäû è îöåíêè.
× å ð í à ÿ ï ð î ï à ã à í ä à âñåãäà ñêðûâàåò ñâîè ïîäëèííûå
èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ââåäåíèå ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ
â çàáëóæäåíèå. ×åðíàÿ ïðîïàãàíäà èìååò äâà ìîäåëè èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè (Dobek-Ostrowska 2006, 220).
Ðèñ. 2. Ïåðâàÿ ìîäåëü ÷åðíîé ïðîïàãàíäû (ñîáñòâåííûé ñîñòàâ)
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Ðèñ. 3. Äðóãàÿ ìîäåëü ÷åðíîé ïðîïàãàíäû (ñîáñòâåííûé ñîñòàâ)

Ïåðâàÿ ìîäåëü (ðèñ.2) ïðåäñòàâëÿåò êîíñïèðàöèþ èñòî÷íèêà
èíôîðìàöèè. Äðóãàÿ ìîäåëü (ðèñ. 3) óêàçûâàåò, ÷òî ïðîïàãàíäèñò ñêðûòî
âëèÿåò íà àäðåñàòà, ò.å. îí âëèÿåò ïðè ïîìîùè äðóãîãî àäðåñàòà, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíûì. Ïîòîì îí (ïðîïàãàíäèñò) ïðåäàåò ñâîþ
èíôîðìàöèþ (êîììóíèêàò 3) àäðåñàòó ÿêîáû îíà áûëà îò äðóãîãî àäðåñàòà.
Â ýòîé ìîäåëè ïðîïàãàíäèñò/ìàíèïóëÿíò õî÷åò âëèÿòü íà àäðåñàòà ñêðûòî,
ïðè ïîìîùè äðóãîãî, äîñòîâåðíîãî àäðåñàòà. Â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå
ìîæíî íàéòè î÷åíü ìíîãî ðàçíûõ êëàññèôèêàöèé òèïîâ ìàíèïóëÿöèè.
4. Òèïû ìàíèïóëÿòèâíûõ ñèñòåì
Ñîãëàñíî ñ Øîñòðîì ìû âûäåëÿåì 4 òèïà ìàíèïóëÿòèâíûõ ñèñòåì:
àêòèâíûé ìàíèïóëÿòîð
ïàññèâíûé ìàíèïóëÿòîð
ñîðåâíóþùèéñÿ ìàíèïóëÿòîð
áåçðàçëè÷íûé ìàíèïóëÿòîð (Øîñòðîì 2001: 277)
À ê ò è â í û é ì à í è ï ó ë ÿ ò î ð èãðàåò ðîëü ÷åëîâåêà ïîëíîãî ñèë.
Îí ïîëüçóåòñÿ ñâîèì ñîöèàëüíûì ïîëîæåíèåì (ðîäèòåëü, ó÷èòåëü). Åìó
ïðîòèâîïîëîæåí ïàññèâíûé ìàíèïóëÿòîð, êîòîðûé ïîçâîëÿÿ àêòèâíîìó
ìàíèïóëÿòîðó äóìàòü çà íåãî. Ñ î ð å â í ó þ ù è é ñ ÿ ì à í è ï ó ë ÿ ò î ð
âîñïðèíèìàåò æèçíü êàê ïðîèãðûâàíèé. Æèçíü äëÿ íåãî  ýòî ïîñòîÿííàÿ
áèòâà. Ïîñëåäíèé òèï  ýòî á å ç ð à ç ë è ÷ í û é ì à í è ï ó ë ÿ ò î ð ,
êîòîðûé èãðàåò â áåçðàçëè÷èå, ñòàðàåòñÿ óéòè. (Øîñòðîì 2001: 277)
Ó êàæäîãî òèïà ìàíèïóëÿòîðà ôèëîñîôèÿ:
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Pèñ. 4. Ôèëîñîôèÿ ìàíèïóëÿòîðîâ ïî Øîñòðîìó (ñîáñòâåííûé ñîñòàâ)

Ôèë îñîôèÿ àêòèâíîãî ìàíèïóëÿòîðà

ãëàâåíñòâîâàòü, âëàñòâîâàòü

Ôèëîñîôèÿ ïàññèâíîãî ìàíèïóëÿòîðà

íèêîãäà íå âûçûâàòü ðàçðàæåíèÿ

Ôèëîñîôèÿ ñîðåâíóþùåãîñÿ ìàíèïóëÿòîðà
Ôèëîñîôèÿ áåçðàçëè÷íîãî ìàíèïóëÿòîðà

âûèãðûâàòü ëþáîé öåíîé
îòâåðãàòü çàáîòó

5. Ëèöà ìàíèïóëÿöèè
Â ñêðûòîì óïðàâëåíèè, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ ìàíèïóëÿöèÿ, âîçíèêàþò äâà
ãëàâíûå ýëåìåíòà. Îäèí èç íèõ  ýòî ì à í è ï ó ë ÿ ò î ð à äðóãîé  ýòî
î á ü å ê ò ä å é ñ ò â è ÿ . Ýòè äâà ýëåìåíòà èìåþò ðàçíûå íàçâàíèÿ ó ðàçíûõ
ó÷åíûõ.
Ó Øîñðîìà ìû íàõîäèì òàêèå äâà ýëåìåíòû êàê: ì à í è ï ó ë ÿ ò î ð
è à ê ò ó à ë è ç à ò î ð . Èì ïðèäàåò îí îñîáåííûå ÷åðòû. (Øîñðîì 2001: 277)
ìàíèïóëÿòîð
 êîíòðîëèðóåò äðóãèõ
 ìàíèïóëèðîâàíèå äåëàåò åãî ñëåïûì
 åãî ñòèëü æèçíè áàçèðóåòñÿ íà 4 êèòàõ:
1. ëîæü
2. íåîñîçíàííîñòü
3. êîíòðîëü
4. öèíèçì

àêòóàëèçàòîð
 öåëüíàÿ ëè÷íîñòü
 ïðèíèìàåò æèçíü êàê ïðîöåññ ðîñòà
 åãî ñòèëü æèçíè áàçèðóåòñÿ íà 4 êèòàõ:
1. ÷åñòíîñòü
2. îñîçíàííîñòü
3. ñâîáîäà
4. äîâåðèå
 èùåò â ñåáå ñàìîáûòíîñòü è óíèêàëüíîñòü

Øîñðîì ñ÷èòàåò òàêèõ ó÷àñòíèêîâ ìàíèïóëÿöèè êðàéíèìè òèïàìè.
Áóáåð âåðèò, ÷òî ìàíèïóëÿðíîå îòíîøåíèå ê ëþäàì îòëè÷àåòñÿ îò
àêòóàëèçàöèîííîãî ãëàâíûì îáðàçîì òåì, ÷åì îòíîøåíèÿ ß- ÝÒÎ îò
ß-ÒÛ (Áóáåð, öèò. ïî: Øîñðîì 2001, 278).
Â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ îïèñûâàþòñÿ 8 îñíîâíûõ ìàíèïóëÿòèâíûõ
òèïîâ ëþäåé:
1. Äèêòàòîð îáû÷íî äîìèíèðóåò, ïðèêàçûâàåò, öèòèðóåò àâòîðèòåòû.
Èç äèêòàòîðà ìîæåò ðàçâèòüñÿ ëèäåð.
2. Òðÿïêà  ýòî îáû÷íî æåðòâà äèêòàòîðà. Ïðèåìû: ïàññèâî ìîë÷àòü,
íå ñëûøàòü.
3. Êàëüêóëÿòîð îáìàíèâàåò, óâèëèâàåò, ëæåò.
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4. Ïðèëèïàëà  ýòî ïîëÿðíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü êàëüêóëÿòîðà. Ýòî
ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ æàæäåò áûòü ïðåäìåòîì çàáîò.
5. Õóëèãàí ïðåóâåëè÷èâàåò ñâîþ àãðåññèâíîñòü, æåñòîêîñòü.
6. Ñëàáûé ïàðåíü ïðåóâåëè÷èâàåò ñâîþ çàáîòëèâîñòü, ëþáîâü,
âíèìàòåëüíîñòü. Îí óáèâàåò äîáðîòîé.
7. Ñóäüÿ ïðåóâåëè÷èâàåò ñâîþ êðèòè÷íîñòü. Îí íèêîìó íå âåðèò,
ñ òðóäîì ïðîùàåò.
8. Çàùèòíèê  ýòî ïîëÿðíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñóäüå. (Øàïàðü 2007:
283)
Â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè åå ó÷àñòíèêè èìåþò îïðåäåëåííóþ ðîëü,
êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ èõ ïîçèöèåé è ñïîñîáîì âëèÿíèÿ. Èõ ïîçèöèÿ â ïðîöåññå
ìàíèïóëÿöèè òðåáóåò îïðåäåëåííîé ñòèëèñòèêè ðå÷è è îáðàçà äåéñòâèé.
6. ßçûêîâûå ñïîñîáû ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì
Ñèëîé, êîòîðàÿ ïðèâåëà â äâèæåíèå áîëüøèå èñòîðè÷åñêèå ïîòîêè
â ïîëèòè÷åñêîé èëè ðåëèãèîçíîé îáëàñòè, áûëî ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåì¸í
òîëüêî âîëøåáíîå ìîãóùåñòâî ïðîèçíåñ¸ííîãî ñëîâà.
À. Ãèòëåð

Ìàíèïóëÿòèâíàÿ ðîëü ñëîâà îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî ÿçûê âûïîëíÿåò
íå òîëüêî êîììóíèêàòèâíóþ, íî è ñóããåñòèâíóþ ôóíêöèþ. Êàæäîå ñîáûòèå
äåéñòâèòåëüíîé æèçíè, çíà÷èìîå äëÿ ìàíèïóëÿòèâíîãî ïëàíà, ìîæíî
íàçâàòü ïî-ðàçíîìó, è îò ýòîãî íàçâàíèÿ áóäåò çàâèñåòü è îáùåñòâåííàÿ
îöåíêà ýòîãî ñîáûòèÿ. Îñíîâîïîëîæíèêîì íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ,
ïîñâÿù¸ííîãî ðîëè ñëîâà â ïðîïàãàíäå, íàçûâàþò àìåðèêàíöà Ã. Ëàññóýëëà.
Îí èçó÷àë ìåòîäû ïîäáîðà ñëîâ äëÿ ïåðåäà÷è íóæíîãî ñìûñëà è ðàçâèë
ñ ïîìîùüþ ýòîãî öåëóþ ñèñòåìó ñîçäàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ìèôîâ. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ìàíèïóëÿòèâíîãî óñïåõà ïîëèòèêè ñîçäàþò îñîáûé ÿçûê,
ñðàâíèìûé ðàçâå ÷òî ñ «íîâîÿçîì» èç çíàìåíèòîãî ðîìàíà Äæ. Îðóýëëà
«1984». (Àâ÷åíêî 2002: 26). Ýòîò ÿçûê èìååò âíóòðåííþþ ñèëó, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ãëàâíîé ÷åðòîé ÿçûêà ìàíèïóëÿöèè. Ëèíãâèñòû âûäåëÿþò
äâà òèïû ñèëû ÿçûêà:
 ôèçè÷åñêóþ ñèëó  ñèëà, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò èç-çà ÿçûêà
 ÿçûêîâóþ ñèëó  ñèëà, êîòîðàÿ ïðîèçõîäèòü îò óïîòðåáëåíèÿ ÿçûêà. (Wasilewski 2006: 259)
Óãðîçà ïðèìåíåíèÿ ñèëû (àãðåññèÿ), âûçûâàíèå ãíåâà èëè äðóãèõ
÷óâñòâ êàê ñèìïàòèÿ, àíèòèïàòèÿ, ïîäòàñîâêà ôàêòîâ, çàìàë÷èâàíèå  âñå
ýòî õàðàêòåðíûå ÷åðòû ÿçûêà ïðîïàãàíäû, ñòðåìÿùåãîñÿ ê ñîçäàíèþ
ó âîñïðèíèìàþùåé ñòîðîíû âûãîäíîå äëÿ çàêàç÷èêà ìíåíèå. ßçûêîâàÿ
äîìèíàöèÿ ñâÿçàíà åñòü ñ ñèëîé ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ. Âëàñòü
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â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè âîçíèêàåò êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ àñèììåòðèÿ ñèë.
Äîìèíàíò äåìîíñòðèðóåò ñâîþ ñèëó ïðè ïîìîùè ÿçûêà. Îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü òåìï ðå÷è è ðå÷åâóþ äèíàìèêó:
 ìÿãêîòü è ñèëó ãîëîñà
 âûðàçèòåëüíîñòü ïàóç
 èíòîíàöèîííîå âûäåëåíèå îòäåëüíûõ ñëîâ è ò.ä. (Øàïàðü 2007: 131)
Ìàíèïóëÿòîðû óìåþò ïîíèæàòü ãîëîñ â êîíöå ãëàâíîé ôðàçû è äåëàþò
ïîñëå êëþ÷åâûõ ôðàç âûðàçèòåëüíûå ïàóçû. Õîðîøàÿ äèêöèÿ è ìàíåðà
ðå÷è èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü ïðåæäå âñåãî â ïîëèòè÷åñêèõ ðå÷àõ, êîòîðûå
ïðîèçíîñÿò îðàòîðû âûñòóïàþøèå ïåðåä íàðîäîì.
Ìåíÿÿ ñèëó ãîëîñà, òåìï ðå÷è, ÷åòêî ïðîèçíîñÿ êëþ÷åâûå ñëîâà, ïîä÷åðêèâàÿ
èõ èíòîíàöèîííî, ìàíèïóëÿòîðû ñóùåñòâåííî ïîâûøàþò âíóøàþùåå
ðå÷åâîå âîçäåéñòâèå. (Øàïàðü 2007: 131)

Äèêöèÿ, ðèòîðèêà, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê óñòíîé, íî è ê ïèñüìåííîé ðå÷è, è ðå÷åâàÿ äèíàìèêà  ýòî òîëüêî îäèí àñïåêò àíàëèçû
ïîëèòè÷åñêèõ ðå÷è. Â íàøèõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ èñcëåäîâàíèÿõ ìû áóäåì
ðàññìàòðèâàòü ðå÷è êàê àêòû ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ. Íàøå âíèìàíèå
ïðèâëåêàåò ÿçûê êàê ñðåäñòâî ìàíèïóëÿöèè. Âíóòðåííÿÿ ñèñòåìà ÿçûêà
ìîæåò èãðàòü îãðîìíóþ ðîëü â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè. Ìàíèïóëÿòîð èìååò
âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ðàçíûìè ãðàììàòè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè, ÷òîáû
ïîä÷åðêíóòü èäåþ, êîòîðóþ îí õî÷åò ñêðûòî ïðåäñòàâèòü ñâîåìó àäðåñàòó.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëè ìàíèïóëÿòîð òðàêòóåò ÿçûê íå êàê ñðåäñòâî
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, à êàê îäíî èç ñðåäñòâ âëèÿíèÿ íà àäðåñàòîâ
êîììóíèêàòèâíîãî ïðîöåññà. Äëÿ íåãî ìåñòîèìåíèÿ, äîïîëíåíèÿ, îáîáùåíèÿ,
ïðåñóïïîçèìöèÿ, ïåðèôðàìç èëè ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå  ýòî ñðåäñòâà
â ïðîöåññå ìàíèïóëèðîâàíèÿ.
6.1. Èñïîëüçîâàíèå êðàòêèõ èìåí ñîáñòâåííûõ
Êðàòêîå èìÿ ñîáñòâåííîå èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå âñåãî â íåôîðìàëüíîé
îáñòàíîâêå. Îíî ñîêðàùàåò ðàññòîÿíèå ìåæäó ó÷àñòíèêàìè êîììóíèêàòèâíîãî ïðîöåññà. Â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè êðàòêèõ ôîðì íå óïîòðåáëÿþò
ïî îòíîøåíèþ ê äîìèíèðóþùèì ëèöàì. Îäíàêî åñëè äîìèíàöèÿ ñâÿçàíà
ñ ñèìïàòèåé, ìîæíà óâèäåòü óìåíüøèòåëüíóþ ôîðìó â ïîëèòè÷åñêèõ ðå÷àõ
èëè ðåêëàìå. Ïðèìåðîì çäåñü ìîæåò áûòü ñëîãàí: ka¿da Polka g³osuje na
Olka, êîòîðûé áûë óïîòðåáëåí â Ïîëüøå â 1989 ãîäó. (Wasilewski 2006: 300)
Èñïîëüçîâàíèå êðàòêèõ èìåí ñîáñòâåííûõ  ýòî îäíà èç ìåòîä
ïðîïàãàíäû, íî ïî-ðóññêè ýòî íåâîçìîæíî, çäåñü â êà÷åñòâå ôàìèëüÿíîãî
îáðàùåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ îò÷åñòâî èëè èìÿ-îò÷åñòâî â ïðîòèâîïîëîæíîñòü
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îáðàùåíèþ. Îäíàêî íàäî ýòó ìåòîäó ïåðå÷èñëèòü, ïîòîìó ÷òî ëþäû
ïîëèòèêè â íûíåøíèå âðåìÿ î÷åíü ÷àñòî åå óïîòðåáëÿþò.
6.2. Ìåñòîèìåíèÿ
Ìåñòîèìåíèÿ  ýòî ÷àñòè ðå÷è, êîòîðûå íå íàçûâàþò ïðåäìåòà èëè åãî
õàðàêòåðèñòèêè, à ëèøü óêàçûâàþò íà íèõ èëè íà èõ îòíîøåíèå ê èíûì
ïðåäìåòàì. Â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè ìàíèïóëÿòîðû ïîëüçóþò ýòè ÷àñòè
ðå÷è, ÷òîáû ýìîöèîíàëíî âëèÿòü íà àäðåñàòà. Äîìèíèðóþùèì
ìåñòîèìåíèåì ÿâëÿåòñÿ ìåñòîèìåíèå ß, êîòîðûå ÷àñòî â ïðîöåññå
ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè îáîçíà÷àåò ÌÛ.
Äîìèíàöèþ ïðè ïîìîùè ìåñòîèìåíèÿ ÌÛ ìàíèïóëÿòîð ìîæåò
ïðåäñòàâëÿòü íà òðè ñïîñîáû:
 ÌÛ, êîòîðûå çàêëþ÷àåò â ñåáå àäðåñàòà (ìû = ÿ + òû)
 ÌÛ, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî ìàíèïóëÿòîð âëèÿåò íà öåëóþ êîììóíèêàöèþ
(ìû = ÿ, âû, âåñü ìèð)
 ÌÛ. Ìàíèïóëÿòîð ïðåäñòàâëÿåò ãðóïïó (ìû = ÿ è ìîè ïðèâåðæåíåöû)
(Wasilewski 2006: 157)
Ëþäè âëàñòè ÷àñòî ïîëüçóþò ìåñòîèìåíèå ìû, ÷òîáû ñîåäèíÿòü
îáùåñòâî. Ëèäåð, êîòîðûé óïîòðåáëÿåò ìû â ñìûñëå ìû êàê íàðîä,
óêàçûâàåò íà êîíòðàñò: ìû è îíè. Â ýòîì ïðîöåññå àäðåñàíò îòêàçûâàåòñÿ
îò ÿ è ïðè ïîìîùè ìåñòîèìåíèÿ ìû ñîåäèíÿåò ñâîè èäåè ñ íàðîäîì.
Èñïîëüçîâàíèå ìåñòîèìåíèÿ ìû â ïîëèòè÷åñêîì êîíòåêñòå, â ðå÷àõ
ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ ïîçâîëÿåò ìàíèïóëèðîâàòü ñîçíàíèåì ëþäåé.
Ãðóïïà ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñîîáùåñòâîì, â êîòîðîì íåò ìåñòà äëÿ ðàçíîãëàñèé.
Ìåñòîèìåíèå ìû ïîä÷åðêèâàåò è óêðåïëÿåò îíè.
6.3. Ýìîöèîíàëüíûé ðåçîíàíñ è ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà
Ýìîöèîíàëüíûé ðåçîíàíñ ìû ìîæåì îïðåäåëèòü êàê ñïîñîá ñîçäàíèÿ
ó øèðîêîé àóäèòîðèè îïðåäåëåííîãî íàñòðîåíèÿ ñ îäíîâðåìåííîé
ïåðåäà÷åé ïðîïàãàíäèñòñêîé èíôîðìàöèè. Ýìîöèîíàëüíûé ðåçîíàíñ
ïîçâîëÿåò ñíÿòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ çàùèòó, êîòîðóþ íà ìûñëèòåëüíîì
óðîâíå âûñòðàèâàåò ÷åëîâåê, ñîçíàòåëüíî ïûòàÿñü îãðàäèòüñÿ îò ïðîïàãàíäèñòñêîãî èëè ðåêëàìíîãî «ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ» (Ñîðî÷åíêî 2007).
Ýìîöèîíàëüíûé ðåçîíàíñ îñîáåííî ñèëüíî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîëïå, â êîòîðîé
ïðîèñõîäèò âçàèìíîå çàðàæåíèå ýìîöèÿìè è  êàê ñëåäñòâèå  èõ
èíòåíñèôèêàöèÿ. Ýìîöèîíàëüíàÿ âûðàçèòåëüíîñòü óñòíîé ðå÷è äîñòèãàåòñÿ òåì, ÷òî åå íîìèíàëüíîå ñîäåðæàíèå äîïîëíÿåòñÿ èíòîíàöèåé,
ìèìèêîé, æåñòîì. Â ïèñüìåííîé ðå÷è ìû èìååì äðóãèå ñðåäñòâà ýìîöèî-
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íàëüíîãî âëèÿíèÿ íà ñîçíàíèå àäðåñàòà. Ðèòìè÷íîå ïîñòðîåíèå ðå÷è äàâíî
èñïîëüçóåòñÿ êàê ñðåäñòâî ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ, âîñïîëíÿþùåãî
óòèëèòàðíóþ îãðàíè÷åííîñòü ñëîâà.
Ýìîöèîíàëüíîå âîçäåéñòâèå ðèòìîâ è ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà ôàêòîâ
è ñîáûòèé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïðîöåññå ÿçûêîâîãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ñîçíàíèåì. Îíè âûðàæàþòñÿ â ÿçûêå ïðè ïîìîùè èìåí ïðèëàãàòåëüíûõ.
Õîðîøî ïîäãîòîâëåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðå÷ü áîãàòà èìåíàìè ïðèëàãàìòåëüíûìè, êîòîðûå âûçûâàþò ýìîöèè è ÷óâñòâà ó àäðåñàòîâ êîììóíèêàòà.
Îíè âëèÿþò íà ñîçíàíèå è íà îáúåêòèâèçì àäðåñàòà.
6.4. Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ãëàâíûõ ñðåäñòâ
ÿçûêîâîãî ñïîñîáà ìàíèïóëÿöèè. Îíî âûðàæàåò ïðîñüáó, ïðèêàç èëè ñîâåò.
Ãîâîðÿùèé ñîîáùàåò î ñâîåì æåëàíèè, ÷òîáû òî èëè èíîå äåéñòâèå áûëî
âûïîëíåíî. Âàæíàÿ îñîáåííîñòü èìïåðàòèâíîãî âûñêàçûâàíèÿ ñîñòîèò
â òîì, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ñîîáùåíèåì, è äåéñòâèåì:
ãîâîðÿùèé íå òîëüêî ñîîáùàåò î ñâîåì æåëàíèè, íî è ïûòàåòñÿ çàñòàâèòü
àäðåñàòà åãî âûïîëíèòü. (Wasilewski 2006: 141) Ïðè ïîìîùè ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ ìàíèïóëÿòîð âûðàæàåò ñåáÿ êàê äîìèíèðóþùåãî.
Îíî äàåò åìó ÷óâñòâî ñèëû è âëèÿíèÿ íà äåéñòâî. Ìàíèïóëÿòîð ïîëüçóåò
ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå ÿâíî è íàìåðåííî.
6.5. Âíóøåíèå
Âíóøåíèå  ýòî âëèÿíèå ïðè ïîìîøè ÷óâñòâ íà ìíåíèå äðóãîãî
÷åëîâåêà. Âíóøåíèÿ ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü êàê:
ïðÿìûå âíóøåíèÿ
1. ÿâíûå ïðÿìûå
2. ïðÿìûå çàêàìóôëèðîâàííûå
3. ïîñòãèïíîòè÷åñêèå
êî ñâåííûå âíóøåíèÿ
1. ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðèíÿòèÿ, (íåñêîëüêî âûñêàçûâàíèé, ñ êîòîðûìè
÷åëîâåê ñîãëàñèòñÿ)
2. èìïëèêàöèÿ, ïðåñóïïîçèöèÿ
3. íåãàòèâíîå ïàðàäîêñàëüíîå
4. äâîéíàÿ ñâÿçêà, «âûáîð áåç âûáîðà»
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5. äâîéíàÿ äèññîöèàòèâíàÿ äâîéíàÿ ñâÿçêà
6. êîíòåêñòóàëüíîå (òðåáóåìûå ñëîâà âûäåëÿþòñÿ íåâåðáàëüíî: èíòîíàöèåé, æåñòàìè, ìèìèêîé)
7. íàëîæåíèå ïðîòèâîïîëîæíîñòåé
8. îòðèöàíèå
9. øîê, óäèâëåíèå, òâîð÷åñêèå ìîìåíòû
10. òðþèçì, áàíàëüíîñòü (òðóäíî îòâåðãíóòü)
îòêðûòûå
1. ìîáèëèçóþùåå (ïðåäëàãàþòñÿ íåîïðåäåë¸ííûå ìîáèëèçóþùèå
ðàìêè, êîòîðûå ÷åëîâåê ñàì çàïîëíÿåò, â çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ; äåëàåòñÿ ïàóçà ïîñëå ìîáèëèçóþùèõ ñëîâ)
2. îãðàíè÷åííîå îòêðûòîå (ïðåäëàãàåòñÿ îãðàíè÷åííûé âûáîð, êîòîðûé
íå óòî÷íÿåòñÿ; êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ òðþèçìàìè; òðóäíî îòâåðãíóòü)
3. îõâàòûâàþùåå âñå âîçìîæíîñòè êëàññà (ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ âñåõ
âîçìîæíîñòåé, ñëåäóåò äîáàâëÿòü «èëè ÷òî-òî åù¸»)
(<http://ru.wikipedia.org>; Dobek-Ostrowska 2006: 222)
6.6. ßçûêîâàÿ àãðåññèÿ
Â ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿçûê ñëóæèò äëÿ ñîåäèíåíèÿ àäðåñàòà.
Â ïîëèòè÷åñêîì îáùåñòâå ÿçûê  ýòî ñðåäñòâî èçáèðàòåëüíîé áîðüáû
î èçáèðàòåëåé, ïîääåðæêó. ßçûêîâàÿ àãðåññèÿ ïåðå÷åðêèâàåò ñóáúåêòèâíîñòü àäðåñàòà.
Â ïðîöåññå ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå òèïû àãðåññèâíîãî ÿçûêîâîãî ïîâåäåíèÿ:
 îáèäà
 îñêîðáëåíèå
 äèôôàìàöèÿ
 èíâåêòèâà (Dobek-Ostrowska 1999: 95)
ßçûêîâàÿ àãðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ÷åðòîé ÿçûêà ïðîïàãàíäû.
6.7. Çàêðûòûå âîïðîñû
Ýòî âîïðîñû, íà êîòîðûå îæèäàåòñÿ îòâåò äà èëè íåò. Òàêèå
âîïðîñû ìàíèïóëÿòîð ïðèìåíÿåò ñî ñòðîãî îïðåäåëåííîé öåëüþ. Ýòè
âîïðîñû íàïðàâëÿþò ìûñëè ìàíèïóëèðóåìîãî. Îíè îêàçûâàþò
ñóããåñòèâíîå âîçäåéñòâèå. Çàêðûòûå âîïðîñû ìàíèïóëÿòîð çàäàåò íå òîãäà,
êîãäà åìó íóæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, à òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îí
õî÷åò óñêîðèòü ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ. (Øàïàðü 2007: 339)
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Ýòè âîïðîñû î÷åíü ÷àñòî èñïîëüçîâàë Ãåááåëüñ. Â 1943 ãîäó îí
ãîâîðèë:
Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg?
(Publikum: Ja!)
Wollt ihr ihn? Wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst
vorstellen können?
(Publikum: Ja!)
(Goebbels 1943)

Ïðè âîïðîñàõ òàêîãî òèïà íåîáõîäèìî íàëè÷èå îïðåäåëåííîãî âèäà
ñöåíàðèÿ. Çàêðûòûå âîïðîñû  ýòî ñêðûòàÿ ôîðìà âëèÿíèÿ. Êîãäà àäðåñàò
îòâå÷àåò, îí äóìàåò, ÷òî ÷òî-òî îò íåãî çàâèñèò, ÷òî îí èìååò âëèÿíèå, íî
ýòî ðåçóëüòàò ìàíèïóëÿðíîãî ïðîöåññà.
6.8. Ñòåðåîòèïèçàöèÿ êàê ìåòîä ïðîïàãàíäû
Còåðåîòèïû ñòàíîâÿò ÷àñòü èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Ïîä èõ ïîíÿòèåì
èññëåäîâàòåëè îïðåäåëÿþò ìíåíèå êàê øòàìï äåéñòâóþùèé íà óðîâíå
ïîäñîçíàíèÿ. Ñòåðåîòèïû íå ôîðìèðóþòñÿ ÷åëîâåêîì ñàìîñòîÿòåëüíî,
à îïûò îñòàåòñÿ íåâîñðåáîâàííûì. Â ïðîöåññå ìàíèïóëÿöèè ñòåðåîòèïû
ñòàíîâÿò îäíî èç ñàìûõ âàæíåéøèõ ñðåäñòâ ïîëèòè÷åñêîé ìàíèïóëÿöèè.
Ñòåðåîòèïû â ïðîïàãàíäå  ýòî íå èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, à ñîáðàíèå ñëîâ
èìåþùèõ â âèäó âûçâàíèå îïðåäåëåííûõ ÷óâñòâ.
Â ýòîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìàíèïóëÿöèè.
Åå ñðåäñòâà âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò óñïåõ ïîëèòè÷åñêîé ïðîïàãàíäû,
â êîòîðîé âðàã êàê ñèìáîë âîïëîùàåò ñàìûå ðåçêèå ÷óâñòâà. Â ïðîöåññå
ìàíèïóëÿöèè àäðåñàò ñëèâàåòñÿ ñ òîëïîé è, îùóùàÿ â òîëïå ýìîöèîíàëüíûé ðåçîíàíñ, âåðèò, ÷òî îí èìååò âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ åãî
äåéñòâèòåëüíîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå ìàíèïóëÿöèÿ äîñòèãàåò ñâîåé öåëè.
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Summary
In todays world the dominant role is played by mass media. The manipulation
of words plays an important role in the transmission of information. In the article the author presents the process of manipulation and its style which have a huge impact on creating political
texts. The article shows the black, white and grey variety of propaganda. The author also presents the types of manipulations and its participants.
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O chorobie w jêzyku polskim i angielskim
 rozwa¿ania wstêpne
The language of illness and disease in polish and English
- preliminary remarks
The article is a preliminary analysis of expressions connected to illness and disease
in Polish and English.
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Artyku³ zawiera wstêpne rozwa¿ania dotycz¹ce sposobów mówienia o chorobie w jêzyku polskim i angielskim. Jak zauwa¿y³a jêzykoznawca Susan Fleischman (1999), ró¿ne kultury i ró¿ne jêzyki konceptualizuj¹ chorobê i stan bycia
chorym na ró¿ne sposoby. W jêzyku angielskim, na przyk³ad, choroba mo¿e byæ
okrelana jako sickness, illness i disease, w jêzyku polskim t³umaczone jako
choroba. Istnieje oczywicie pewna grupa synonimów choroby, takich, jak schorzenie, niedyspozycja, dolegliwoæ, przypad³oæ, czy choróbsko, jednak¿e nie s¹
one pe³nymi synonimami choroby. W jêzyku angielskim natomiast wszystkie
trzy okrelenia mog¹ dotyczyæ tego samego zjawiska, u¿ywane s¹ jednak w ró¿nych kontekstach: disease u¿ywa siê w sensie biomedycznym na okrelenie
konkretnej jednostki chorobowej oraz w nazwach z³o¿onych odnosz¹cych siê do
pewnych schorzeñ, na przyk³ad Crohns disease (choroba Leniowskiego-Crohna). Illness, czêsto u¿ywana jako synonim choroby, odnosi siê raczej do indywidualnego, subiektywnego dowiadczenia ka¿dego cz³owieka, który czuje siê
chory. Innymi s³owy, w jêzyku angielskim mo¿na byæ chorym (have a disease),
ale nie czuæ siê chorym (feel ill), a ró¿nica ta jest zakodowana na poziomie
semantycznym. Mo¿na te¿ czuæ siê chorym, ale w oczach lekarza nie mieæ
choroby, bo nie ma na ni¹ w³aciwej diagnozy. Sickness natomiast odnosi siê do
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spo³ecznej roli i dowiadczenia chorego (Rosenberg 2002). Ró¿nice obecne s¹
równie¿ na poziomie syntaktycznym, gdzie ró¿ne konstrukcje mog¹ okrelaæ
relacje pomiêdzy chorym a chorob¹ na ró¿ne sposoby, niekoniecznie podobne do
tych istniej¹cych w innych jêzykach.
W jêzyku angielskim funkcjonuj¹ cztery g³ówne sposoby mówienia o chorobie, która zosta³a zdiagnozowana u chorego (Reynaert i Gelman 2007; Staiano
1986):
1. I am a diabetic (Jestem cukrzykiem), gdzie nazwa choroby zakodowana
jest w nazwie osoby cierpi¹cej na tê chorobê.
2. I am diabetic (*Jestem cukrzycowy), gdzie nazwa choroby zakodowana
jest w przymiotniku okrelaj¹cym chorego. W obu przypadkach (1 i 2) u¿ycie
czasownika to be (byæ) wskazuje na uto¿samienie siê z chorob¹, gdzie choroba
staje siê nieod³¹czn¹ czêci¹ poczucia to¿samoci chorego. Choroba nie musi
byæ ci¹gle odczuwana, jej symptomy mog¹ byæ wrêcz nieobecne, ale wiadomoæ bycia chorym jest sta³ym elementem obecnym w pamiêci i wiadomoci
chorego.
3. I have diabetes (Mam cukrzycê), gdzie choroba staje siê bytem niezale¿nym od chorego, a który mo¿na posiadaæ, przez krótki lub d³ugi czas (lub te¿ nie).
4. I suffer from diabetes (Chorujê/cierpiê na cukrzycê), gdzie chory konstruowany jest jako osoba dowiadczaj¹ca (tzw. experiencer) dany stan chorobowy;
mo¿e go wiadomie nie odczuwaæ, ale jego organizm toczy proces chorobowy.
W obu przypadkach (3 i 4) choroba nie stanowi czêci organizmu chorego, jest
bytem zewnêtrznym, który mo¿e trwaæ, ale mo¿e te¿ min¹æ, czyli mo¿e mieæ
charakter przejciowy.
Poniewa¿ w medycynie zachodniej dominuje postrzeganie choroby jako
bytu (Cassell 1976) opisanego za pomoc¹ rzeczownika, w jêzyku angielskim
najczêciej spotyka siê konstrukcjê typu I have , poniewa¿ mo¿e ona ³¹czyæ siê
z ka¿dym typem i rodzajem schorzenia; proces chorobowy, z ca³¹ swoj¹ dynamik¹ i zmiennoci¹, staje siê jednostk¹ chorobow¹, narzucon¹ cierpi¹cemu, ale nie
staje siê on nieod³¹cznym elementem jego to¿samoci. Badania przeprowadzone
w jêzyku angielskim wykaza³y (Clark, Gelman and Lane 1985; Reynaert, Gelman 2007), ¿e rzeczowniki okrelaj¹ce osoby chore kojarzone s¹ ze stanami
sta³ymi, trwa³ymi, podczas gdy rzeczowniki oznaczaj¹ce choroby u¿ywane
w po³¹czeniu z czasownikiem have (mieæ) mog¹ oznaczaæ stany przejciowe,
nietrwa³e. Przymiotniki wskazuj¹ na stan poredni, jednak¿e zarówno rzeczowniki, jak i przymiotniki s¹ etykietami, kwalifikatorami: Cukrzyk to etykieta
 a etykiety s¹ trwa³e. Cukrzyca to stan  a stany mog¹ siê zmieniaæ (Reynaert
i Gelman 2007: 292; t³um. autorki).
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e liczba rzeczowników oraz przymiotników angielskich odnosz¹cych siê do osób chorych jest doæ ograniczona.
Z jednej strony, istnieje wiele okreleñ osób cierpi¹cych na pewne chroniczne
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choroby, na przyk³ad diabetic (cukrzyk), epileptic (osoba cierpi¹ca na padaczkê), allergic (osoba cierpi¹ca na alergiê), anorexic (osoba cierpi¹ca na anoreksjê), arthritic (osoba cierpi¹ca na artretyzm), czy manic-depressive (osoba cierpi¹ca na chorobê maniakalno-depresyjn¹). Z drugiej jednak strony, jest wiele
powa¿nych czy chronicznych chorób, na które nie ma w jêzyku angielskim
takich okreleñ, na przyk³ad: *(a) canceric (osoba cierpi¹ca na raka).
W cytowanych badaniach zwraca siê równie¿ uwagê na ró¿nice pomiêdzy
okreleniami dotycz¹cymi chorób fizycznych i psychicznych: w przypadku chorób psychicznych, obecnie nazywanych zaburzeniami psychicznymi i zachowania (mental and behavioral disorders) w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych1, w jêzyku angielskim czêciej u¿ywa siê struktur
z czasownikiem to be (byæ) ni¿ w przypadku pozosta³ych chorób. Wydaje siê
zatem, ¿e chorym cierpi¹cym na zaburzenia psychiczne czêciej przypina siê
³atkê z nazw¹ ich schorzenia, co mo¿e te¿ wskazywaæ na wiêksz¹ ³atwoæ w ich
piêtnowaniu (Reynaert i Gelman 2007).
W jêzyku polskim sytuacja jest nieco inna, poniewa¿ nie u¿ywa siê tu przymiotników do okrelania osób chorych z wyj¹tkiem przymiotnika chory, jak
w zdaniu: Jestem chory lub Czujê siê chory, które odnosz¹ siê ogólnie do z³ego
samopoczucia osoby mówi¹cej. Liczba rzeczowników-etykiet jest równie¿ ograniczona, podobnie jak w jêzyku angielskim. Niektóre z nich wystêpuj¹ powszechnie w jêzyku polskim, inne za s¹ charakterystyczne dla jêzyka potocznego i raczej nie wystêpuj¹ w formalnym jêzyku medycyny, s¹ za to bardzo charakterystyczne dla internetowych grup wsparcia i forów internetowych dotycz¹cych zdrowia i ró¿nego rodzaju chorób (Conrad i Stults 2010). £¹czy je wspólna
cecha, mianowicie wszystkie odnosz¹ siê do stanów sta³ych, czy dotyczy to
choroby somatycznej, psychosomatycznej, zaburzeñ psychicznych, czy te¿ stanów zwi¹zanych z ryzykiem wyst¹pienia jakiej choroby. Wszystkie dotycz¹
modyfikacji stylu ¿ycia i konkretnych zachowañ, które maj¹ wp³yw na stan
i samopoczucie chorego. Chorzy zazwyczaj identyfikuj¹ siê ze swoimi schorzeniami i s¹ wiadomi p³yn¹cych z nich konsekwencji i zagro¿eñ, nawet jeli siê
nimi nie przejmuj¹.
Wydaje siê, ¿e rzeczowniki takie mo¿na wstêpnie podzieliæ na trzy grupy:
1. Rzeczowniki okrelaj¹ce osoby cierpi¹ce na choroby chroniczne, trwa³e,
powszechnie u¿ywane w jêzyku polskim, odnosz¹ce siê do kilku powszechnie
wystêpuj¹cych chorób somatycznych (niektóre z nich maj¹ tylko formê rodzaju
mêskiego), takie jak: alergik/alergiczka, alkoholik/alkoholiczka, astmatyk/astmatyczka, cukrzyk, narkoman/narkomanka, reumatyk/reumatyczka.
2. Rzeczowniki okrelaj¹ce osoby cierpi¹ce na choroby chroniczne, trwa³e,
u¿ywane jednak g³ównie w jêzyku potocznym, bardzo czêste na tzw. e-forach
1

Zob.: <http:// http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/>.
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i w internetowych grupach wsparcia, odnosz¹ce siê do kilku powszechnie wystêpuj¹cych chorób somatycznych lub pewnych stanów zwi¹zanych z takimi chorobami oraz zaburzeñ psychicznych (niektóre z nich maj¹ tylko formê rodzaju
mêskiego), takie jak:
 krêgos³upowiec  cz³owiek choruj¹cy na ró¿ne schorzenia krêgos³upa (dyskopatie, przewlek³e bóle, choroby zwyrodnieniowe, krzywice, itp.);
 lêkowiec  cz³owiek cierpi¹cy na zespó³ lêków napadowych, zespó³ lêku
uogólnionego, czy te¿ niezdiagnozowane ataki lêku i paniki; lêkowiec mo¿e
te¿ oznaczaæ stan lêku i paniki, jak w zdaniu: ale mam strasznego lêkowca;
 nerwicowiec  cz³owiek cierpi¹cy na nerwicê (mo¿e równie¿ oznaczaæ cz³owieka nerwowego, nadpobudliwego);
 refluksiarz  cz³owiek chory na chorobê refleksow¹;
 sercowiec  cz³owiek choruj¹cy na serce;
 zawa³owiec  cz³owiek po przebytym zawale (zawa³ach).
3. Rzeczowniki okrelaj¹ce osoby cierpi¹ce na zaburzenia psychiczne i zachowania oraz choroby psychosomatyczne, u¿ywane w jêzyku polskim, choæ nie
wszystkie s¹ w powszechnym u¿yciu (niektóre z nich maj¹ tylko formê rodzaju
mêskiego), takie jak: anorektyk/anorektyczka, bulimik/bulimiczka, cyklofrenik/
/cyklofreniczka.
Z analizy danych jêzykowych wynika, ¿e najczêciej wystêpuj¹cym sposobem mówienia o chorobie jest forma: Mam , niezale¿na od rodzaju i d³ugoci
trwania choroby, np.: Mam alergiê, astmê, cukrzycê, dyskopatiê, grypê, nerwicê,
raka, reumatyzm, itd. Forma ta nie dotyczy stanów oko³ochorobowych (jak u zawa³owca), mo¿na wtedy powiedzieæ: Mia³em/mia³am zawa³, poniewa¿ czasownik mieæ wskazuje na to, na co cierpiê obecnie, niezale¿nie od tego, czy choroba
jest krótkotrwa³a, czy chroniczna. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w przypadku chorób przewlek³ych b¹d chronicznych, niezale¿nie od tego, czy
w danym momencie cierpimy na konkretne symptomy, czy nie, jak w alergii
sezonowej lub dyskopatii, zawsze definiujemy chorobê tak samo: Mam alergiê/
dyskopatiê, choæ oczywicie w przypadku takich chorób mo¿emy te¿ mówiæ
o ataku choroby czy nasileniu symptomów. Kiedy mam grypê, choroba szybko
mija; kiedy mam astmê, towarzyszy mi ona ka¿dego dnia, choæ nie ka¿dego dnia
musi mi dokuczaæ.
Podobnie mo¿na te¿ mówiæ o wszystkich chorobach, u¿ywaj¹c okreleñ:
Chorujê na / Jestem chory/chora na / Cierpiê na, u¿ywaj¹c ich w odniesieniu do
wszystkich typów chorób. Czasownik cierpieæ ma jednak znaczenie du¿o szersze, mo¿na bowiem cierpieæ na ró¿ne symptomy, nie wiedz¹c, na co siê choruje,
na przyk³ad: Cierpiê na bezsennoæ, bóle pleców, bóle g³owy, itp.
Mo¿na te¿ przeprowadziæ analizê czasowników, które opisuj¹ pocz¹tek choroby. Jak pisz¹ Johnson i Murray (1985), czasowniki te czêsto maj¹ naturê
eufemizmów; co wiêcej, mog¹ implikowaæ, jak¹ rolê pe³ni cierpi¹cy w swojej
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chorobie lub jak¹ ponosi odpowiedzialnoæ za jej rozwój. Takie okrelenia, jak
fall ill (zachorowaæ, dos³. upaæ chorym), czy get sick / the flu (zachorowaæ /
/ zachorowaæ na grypê, dos³. dostaæ chorym / dostaæ grypê) wskazuj¹ na biern¹
rolê chorego, a czasownik catch (³apaæ) wskazuje na czynny udzia³ chorego,
a wiêc te¿ odpowiedzialnoæ, jak¹ czêciowo ponosi on za bycie chorym (Reynaert i Gelman 2007).
W jêzyku polskim mo¿na zachorowaæ, ale mo¿na te¿ nabawiæ siê choroby
lub zapaæ na ni¹; choroba mo¿e siê te¿ pojawiæ i rozwin¹æ. Inne czasowniki
oznaczaj¹ce pocz¹tek choroby maj¹ charakter bardziej metaforyczny i odzwierciedlaj¹ metaforê konceptualn¹ (Lakoff i Johnson 1988) CHOROBA TO PRZECIWNIK / PROCES CHOROBOWY TO WOJNA, powszechnie wystêpuj¹c¹
w jêzyku polskim. Tak wiêc choroba mo¿e nas zaatakowaæ, wzi¹æ (wziê³a mnie
choroba), powaliæ czy roz³o¿yæ. Choroba jest tu konceptualizowana nie tylko
jako uogólniony odrêbny byt, ale jako przeciwnik w walce, który ma si³ê, by nas
zaatakowaæ i powaliæ, a chory jest ofiar¹ zdoln¹ do walki, wiadomej lub nie
(nasz system immunologiczny walczy z chorob¹, czy jestemy tego wiadomi,
czy nie), albo te¿ poddania siê zaleceniom lekarza, który staje do walki z nasz¹
chorob¹. Metafora wojny jest najczêciej spotykan¹ metafor¹ choroby w jêzyku
medycyny zachodniej, gdzie wirusy, bakterie, grzyby czy komórki nowotworowe
atakuj¹ nasz system odpornociowy; bardzo powszechne wystêpowanie jêzyka
opisuj¹cego dzia³ania militarne lekarza, cia³a chorego jako pola bitwy, chorego,
który walczy z chorob¹ lub siê jej poddaje i staje siê ofiar¹ wojny, oraz systemu
odpornociowego, który staje (lub nie) do walki z wrogiem, dowodzi istnienia
tej metafory konceptualnej w tak zwanej medycynie zachodniej (Fuks 2009;
Hillmer 2007; Hodgkin 1985; Warren 1991).
Artyku³ niniejszy zawiera zaledwie wstêpne rozwa¿ania dotycz¹ce jêzyka
choroby i wymaga dalszych precyzyjnych badañ porównawczych. Jednak ju¿ na
tym etapie widaæ, ¿e oba jêzyki reprezentuj¹ tak zwane zachodnie podejcie do
medycyny, w którym chorobê siê reifikuje i traktuje jako odrêbny byt, czêsto
dotycz¹cy tylko jednego uk³adu lub czêci cia³a, a nie podchodzi do niej w sposób holistyczny, ca³ociowy, jak w tak zwanej medycynie alternatywnej, gdzie
choroba postrzegana jest jako zaburzenie w funkcjonowaniu ca³ego organizmu,
co uwidacznia siê w jêzyku, jakiego u¿ywa to podejcie do choroby i zdrowia
(Pritzker 2003).
Analiza jêzyka choroby nie stanowi jednak tylko æwiczenia semantycznego.
Sposób mówienia o chorobie przez lekarza mo¿e mieæ trwa³y wp³yw na sposób
postrzegania choroby i zdrowia przez chorego. Gdy chory s³yszy diagnozê: Ma
pan/pani raka, s³owa te w nieodwo³alny sposób zmieniaj¹ wszystko w ¿yciu
chorego: jego to¿samoæ, relacje z bliskimi, plany na przysz³oæ, itd. (Reynaert
i Gelman 2007; Tobiasz-Adamczyk 2001). Gdyby ten sam chory us³ysza³ od
lekarza: Cierpi pan/pani na raka lub Zdiagnozowalimy u pana/pani raka, efekt
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s³ów wypowiedzianych przez lekarza móg³by byæ nieco s³abszy: cierpienie nie
jest bowiem czym sta³ym, a diagnoza mo¿e siê zmieniæ. Rosenberg nazywa to
tyrani¹ diagnozy (tyranny of diagnosis, 2002, s. 256), pacjent staje siê bowiem
przedmiotem, wyalienowanym trybikiem w maszynie wspó³czesnej medycyny;
w przesz³oci, w medycynie tradycyjnej, choroba by³a zawsze traktowana indywidualnie, zorientowana na konkretne symptomy u konkretnego pacjenta; obecnie istnieje ca³y system klasyfikacji chorób, ze swoimi nazwami i numerkami.
Jêzyk choroby staje siê wiêc przedmiotem dyskusji nie tylko jêzykoznawców, ale te¿ przedstawicieli rodowiska lekarskiego oraz socjologów medycyny,
którzy postuluj¹, na przyk³ad, o bardziej precyzyjne pos³ugiwanie siê jêzykiem,
jêzykiem bardziej zrozumia³ym dla laika nieznaj¹cego ¿argonu lekarskiego, jêzykiem pe³nym empatii, czy te¿ zmianê metafor obecnie dominuj¹cych w jêzyku
medycyny (Bedell et al. 2004; Johnson i Murray 1986; Mintz 1992; Warren
1991). Jak pisz¹ bowiem specjalici od medycyny i socjologii medycyny, a trudno siê z tym nie zgodziæ, bêd¹c jêzykoznawc¹, jêzyk, który s³yszymy od lekarza,
to nie tylko fakty i informacje, ale te¿ ca³e bogactwo innych ukrytych znaczeñ.
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Summary
The present article is a preliminary examination of the language of disease and illness in
English and Polish. We present the basic syntactic structures used in both the languages to talk
about having a disease, discuss the differences and similarities in the two languages, and also
touch upon the different conceptualizations of disease these linguistic forms bring about. In
general it seems that both in Polish and English the ways of talking about disease and illness are
quite similar as they both represent the so-called Western approach to medicine.
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Haupttendenzen der gegenwärtigen polnischen
Wortbildung  Informationsverdichtung, Analogiebildung
und Abkürzung
Main Tendencies in the Contemporary Polish Word Formation:
Condensing Information, Creating Analogies and Abbreviations
The development tendencies of the language constitute its driving force. It should
be observed that apart from two basic trends in the development of word formation in
Polish, i.e. the propensity for abbreviating and the tendency to make information precise,
a third trend can be added, namely the automatic use of derivational techniques. More
specifically, the creation of derivatives out of native word-forming elements consists
merely in their mechanical combining, while any complications are eliminated.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, s³owotwórstwo, tendencje rozwojowe jêzyka polskiego,
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Einleitung
Die Geschichte der polnischen Nationalsprache stellt ständigen Prozess der
Wortschatzerneuerung fest, was nicht nur die Folge der ständigen Änderungen in
verschiedenen Lebensbereichen, sondern auch das Ergebnis der internationalen
sprachlichen Kontakte ist. Der Allgemeinwortschatz wird ständig aufgrund der
Entstehung der neuen Lexikoneinheiten bereichert. Wesentlichste Ursache hierfür
ist es, neue oder veränderte Designate benennen zu müssen.
Infolge der wissenschaftlich-technischen Revolution ist in den letzten
Jahrzehnten zu beobachten, dass die Zahl der Fachtermini rasch gewachsen ist
und diese auch in die Allgemein- und die Literatursprache eindringen. Der
Wortschatz der polnischen Sprache wird auch internationalisiert, d.h. bereichert
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um den fremden modernen Wortschatz, der allgemeineuropäisch verständlich ist.
In die Literatursprache gehen außerdem Wörter, die in anderen sozialen Milieus
entstanden sind. Diese werden als Neologismen betrachtet. Es gibt vier Hauptweisen
um den Wortschatz zu bereichern:
 Bildung neuer Wörter auf der Grundlage des schon existierenden
Wortschatzes mit Hilfe von verschiedenen Wortbildungsmitteln,
 Bindung der schon existierenden Wörter in neue phraseologische Einheiten,
 Verleihen neuer Wortbedeutungen,
 Übertragung der Wörter und der phraseologischen Verbindungen aus
fremden Sprachen in die Zielsprache.
Man kann also von den Wortbildungs-, phraseologischen, Bedeutungsneologismen und Entlehnungen sprechen. Zwischen allen diesen Typen lassen sich
jedoch enge Beziehungen und wesentliche Abhängigkeit beobachten.
Die Wortbildungsprinzipien existieren seit langem. Es gibt in der heutigen
polnischen Wortbildung viele Zweifel betreffs der Wortbildungsrichtigkeit, aber
die Sprache entwickelt sich ständig und manche, früher sogar als fehlerhaft
anerkannten, Formulierungen werden oft mit Laufe der Zeit als Norm betrachtet.
Die Entwicklungstendenzen der Sprache sind heutzutage ihre Antriebskraft. Es
ist zu bemerken, dass zu den zwei Grundtendenzen der Wortbildungsentwicklung,
d.h. Tendenz zur Abkürzung und Tendenz zur Informationspräzisierung, die
dritte Tendenz hinzukommt, die Tendenz zur Automatisierung der Derivationstechniken. Sie ist daran zu erkennen, dass sich die Bildung der Derivate aus den
einheimischen Wortbildungseinheiten nur zu ihrer mechanischen Bindung mit
Eliminierung aller Komplikationen begrenzt.
I. Suffixe
A. einheimische Suffixe
M produktive einheimische Suffixe
Unter den in den letzten Jahren entstandenen Neologismen sind besonders
diejenigen Suffixe produktiv, die mit den Vokalen -o-, -ó-, -u- anfangen und
keine morphonologischen Veränderungen des Wortbildungsstamms verursachen,
wie -owiec, -oæ, -ówka:
komputerowiec, szalikowiec, roszczeniowiec
medialnoæ, wspólnotowoæ, ci¹galnoæ
bezo³owiówka, kablówka, ramówka
Sehr produktiv ist im modernen Polnisch das Suffix -owiec, das meistens
dazu dient, die Bezeichnungen der Menschen zu bilden, die bestimmte politische
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Meinungen vertreten, bestimmten Parteien, Gesellschaften, Gruppen angehören
(sie sind also durch Namen motiviert), z.B.: eseldowiec, peeselowiec, NIK-wiec,
korwinowiec, wa³êsowiec. Die zweite Funktion dieses Suffixes ist die Bezeichnung
der Menschen nach irgendwelcher charakteristischen Eigenschaft, z.B.: aidsowiec,
bud¿etowiec, dwukulturowiec, tr¹dzikowiec, deskorolowiec. Solche Neologismen
sind Abkürzungen von sehr ausgebauten Wendungen, z.B.:
szalikowiec  Fußballfan, der einen Schal trägt, der die Farbe des
Lieblingsclubs hat;
klawiaturowiec  Computernutzer, der bei der Bedienung des Computers
nur die Tastatur benutzt (und nicht die Maus).
Zu den heimischen Suffixen, die im modernen Polnisch große Produktivität
aufweisen, gehört auch das Suffix -ówka. Die Neologismen mit diesem Suffix
sind entweder Einwort-Strukturen, die aus einer Phrase entstanden sind, z.B.:
czasówka  jazda na czas (Fahrt auf Zeit), kablówka  telewizja kablowa
(Kabelfernsehen), oder sie sind Bildungen, die von Substantiven stammen, z.B.:
kran-ówka  woda z kranu (laufendes Wasser), ofert-ówka  teczka do
przechowywania ofert (Mappe für die Aufbewahrung der Angebote).
Die Neologismen mit dem Suffix -ówka weisen keine semantische
Eindeutigkeit auf. Unter ihnen kann man Bildungen mit eigenartiger
semantischer Struktur finden, wie:
kuroniówka  Arbeitslosengeld, das von Jacek Kuroñ eingeführt wurde;
früher auch kostenlose Suppe, die auf Initiative von J. Kuroñ serviert wurde;
bud¿etówka  die Mitarbeiter der Budgetsphäre; oder die Budgetsphäre
selbst.
Die Produktivitätssteigerung verzeichnete auch im Vergleich zu den
früheren Zeiten das Suffix -oæ. Die Derivate mit diesem Suffix sind motiviert
durch Adjektive mit Endungen: -alny, -asty, -iczny/-yczny, -ny, -owaty, -owy, -ski,
z.B.: medialnoæ, ci¹galnoæ, dyspozycyjnoæ, szujowatoæ, beztrunkowoæ,
handlowoæ, wspólnotowoæ, ¿o³nierskoæ (vgl. Jadacka 2006: 113).
Wortbildungsaktiv ist im Vergleich zu anderen Formanzien auch das Suffix
-ka, das immer mehr mit der Klasse der femininen Bezeichnungen und erheblich
seltener mit den Bezeichnungen der Tätigkeiten oder Objekte, Produkte
und Resultate verbunden ist, z.B. biznesmenka, bulimiczka, dealerka, fanka
spedytorka.
Die produktiven Suffixe -anie, -enie dienen im Polnischen zur Bildung der
Tätigkeitsbezeichnungen, deren Stamm von dem Verb mit dem Suffix -(ow/aæ)
stammt. Mit diesen Suffixen entstehen heute viele Neologismen, z.B.:
klonowanie, kontrkandydowanie, zmarginalizowanie, grillowanie, sprayowanie,
wyko³owanie, ubruttowienie, upublicznienie.
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Die Liste der Suffixe, die sehr produktiv bei der Bildung der Neologismen
im Polnischen sind, ergänzt das Suffix -owy, das an der Derivation der Adjektive
sehr aktiv teilnimmt, z.B.: castingowy, faksowy megabitowy, wspólnotowy,
ekorozwojowy, leasingowy, teleadresowy, newsowy, undergroundowy. Das Suffix
beginnt mit dem Vokal -o-, was keine morphonologischen Alternanzen im
Stamm des Grundwortes verursacht, was wieder mit Sicherheit einen enormen
Einfluss auf die Produktivität dieses Suffixes hat. Wichtig ist, dass dieses native
Suffix auch oft an die fremde Basis angehängt wird.
Wenn es sich um die verbalen Derivate handelt, kann der steigende Anteil
des paradigmatischen Formans -(owaæ) festgestellt werden: jurorowaæ,
premierowaæ, partnerowaæ, szefowaæ, rektorowaæ (in der Bedeutung eine
Funktion, eine Tätigkeit ausführen (vgl. Jadacka 2006: 124f.).
M unproduktive einheimische Suffixe
Man kann aber andererseits auch das Verschwinden einiger Morpheme
feststellen (vor allem aus soziologischen Gründen), die für feminine
Bezeichnungen typisch sind, z.B.: -anka, -ówna, -owa, z.B. Zarêbianka,
aptekarzówna, mecenasowa.
Die Suffixe, die irgendwelche Alternanzen verursachen, haben auch immer
kleineren Anteil an dem Derivationsprozess, wie z.B. -anin, -czyk-, -ec, -ina,
-izna, z.B. kucharczyk, was mit der herrschenden Tendenz zur Vereinfachung der
Wortbildungsprozesse völlig übereinstimmt.
Die Entwicklung der Derivationskategorien, die mit der Bezeichnung der
Täter, Objekte, Produkte, Werkzeuge und Plätze verbunden sind, verläuft sehr
langsam, fast ohne Fortschritte, als ob hier die Möglichkeiten schon erschöpft
wären. Nach den Ursachen für solche Erscheinung soll man außerhalb der
Sprache suchen. Unsere Zeiten der dynamischen Entwicklung der Wissenschaft,
Technik, des Bankwesens verlangen den Ergänzungswortschatz aus dem Bereich
der fortgeschrittenen Technologien, Geräte und ihrer Anwendung. Diese
Technologien, Geräte, Fachleute, die sie bedienen, kommen auf den polnischen
Markt zusammen mit ihren fremden (meist englischen) Benennungen. So haben
viele von den polnischen Suffixen an der Bedeutung verloren und sind wenig
produktiv heutzutage, wie: -nia, -alnia, -arnia, -ownia, -nica, -arka, -ak, -owicz
(hamburgerownia, sa³atkarnia, wywiadownia, metkownica, niszczarka, wyszukiwarka, pampersiak, agenciak, deskorolowicz) (Jadacka 2006: 110f.)
Beachtenswert ist auch die immer schwächere Aktivität der Suffixe
-acz, -arz, -nik in der Schriftsprache und ihre steigende Aktivität in der
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Umgangssprache. Die Bildungen mit diesen Suffixen haben starke expressive
Färbung, wie z.B.: obiecywacz, przytakiwacz, dresiarz, alimenciarz, haraczownik,
testownik.
B. fremde Suffixe
Wenn es sich aber um die genetisch fremden Suffixe handelt, erhalten alle
ihre Produktivität auf demselben Niveau: -acja, -ada, -ant, -ator, -ent, -ista,
-izm, -(j)ada, und ihre Liste wurde außerdem bereichert um: -alia, -er, -ing, -or.
Unter den genetisch fremden Suffixen sind drei am aktivsten: -acja (-izacja/
/-yzacja), -ista/-ysta und -izm/-yzm.
Mithilfe des Suffixes -acja wurden viele neue Tätigkeitsbezeichnungen
gebildet: globalizacja, komputeryzacja, wizualizacja. Einen großen Teil der
Neubildungen mit diesem Suffix bilden auch die Wörter von dem Interpretationsschema Handeln auf die Art und Weise, die von X bestimmt/angefangen
wurde, z.B.: falandyzacja (L. Falandysz), jaskiernizacja (J. Jaskiernia),
labudyzacja (B. Labuda), milleryzacja (L. Miller). Auch von Adjektiven sind
Derivate mit diesem Suffix entstanden, z.B.: azjatyzacja, mongolizacja,
ba³kanizacja, litwinizacja.
Aktiv bei der Bildung der Neologismen ist auch das nächste genetisch
fremde Suffix -ista/-ysta. Mit Hilfe von diesem Suffix sind entstanden z.B.:
aborcjonista, demonta¿ysta, izolacjonista, aber auch expressive Neologismen
wie: barbarysta, labudysta, korwinista, wa³êsista, wybaczysta (jemand, der
jedem verzeiht, vor allem im Namen des Anderen). Ein Teil der Derivate mit
diesem Suffix verbindet sich semantisch mit den Neologismen auf -izym/-yzm,
z.B.: fundamentalista, postmodernista, seksista, terytorialista.
Das produktive Suffix -izm/-yzm produziert einerseits stilistisch neutrale
Nomina essendi, die auf Seinsweise und Verfügen über bestimmte Eigenschaften
hinweisen, z.B.: prezydencjalizym, wizualizm, oder auch umgangssprachlich
gefärbte scherzhafte Substantive, die durch die Namen der Politiker, Wissenschaftler, Künstler motiviert sind, z.B.: castryzm, gierkizym, kuronizm, lepperyzm,
wa³êsizm, mro¿kizm.
Wortbildungsaktiv sind auch andere fremde Suffixe, vor allem das Formans
-ator, das von den verbalen Stämmen die Bezeichnungen von Personen bildet,
die bestimmte Tätigkeiten ausführen, z.B.: dekomunizator, integrator, legalizator,
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protestator. Dieses Suffix ist schon seit langem produktiv, vor allem in dem
Bereich der technischen Terminologie.
In dem letzten Jahrzehnt hat sich das Suffix -er aktiviert, z.B.: protester,
raper, roler, surfer, tester, typer. Merkbar oder sogar steigend ist die Produktivität
des Suffixes -(j)ada. Mit diesem Suffix entstehen umgangssprachliche
Bezeichnungen der Massenveranstaltungen, wie: osiedliada, stachuriada,
familiada, parafiada (vgl. Jadacka 2006: 115).
Weniger aktiv sind die Suffixe -ant (koalicjant, nominant, serwisant) und
-ing (monitoring, snowboarding, sponsoring, szoking).
Sehr modern und dadurch produktiv ist im Polnischen das aus dem
Englischen entlehnte Suffix -oholic. Es werden mit dem Suffix serienweise
Derivate gebildet, die von der Bedeutung her denjenigen beschreiben, der von
einer Sucht oder Manie besessen ist, z.B.: pracoholik, alkoholik, zakupoholik,
sesksoholik, komputeroholik, czatoholik, ksi¹¿koholik.
Jadacka (2001: 93ff.) gibt auch die Bezeichnung naukoholizm an, was
analogisch zu pracoholizm gebildet wird. Einen Synonym dazu finden wir im
Internet: studentoholizm und pseudostudentoholizm1 . Es ist auch wiederum sehr
einfach die Derivate davon zu bilden, die denjenigen bezeichnen werden, der
von der «Krankheit« des 21. Jahrhunderts betroffen ist. Solche Bildungen sind
Anzeichen der Tendenzen zur Abkürzung, Präzision und semantischer
Deutlichkeit in der Sprache der Gegenwart. Sehr charakteristisch ist auch für das
Polnisch unserer Zeit, wie wir an den angeführten Beispielen sehen können, die
Bildung der analogischen Konstruktionen.
II. Präfixe
Die modernste polnische Lexik wird auch ständig durch die Präfixbildungen
bereichert. Die Wortbildungsaktivität der Präfixe hat einen deutlichen Zusammenhang mit der kategorialen Zughörigkeit der Neologismen, d.h. am wenigsten
aktiv sind die Präfixe in der Substantivderivation, nur mäßig aktiv nehmen die
Präfixe an der Adjektivderivation teil. An der Bildung der Verben nehmen die
Präfixe aktiv teil. Die in den letzten Jahren deutlich steigende Tendenz zur
Internationalisierung des Wortschatzes wird hier dadurch erkennbar, dass sich an
den Wortbildungsprozessen sowohl einheimische als auch fremde Präfixe
vergleichbar intensiv beteiligen.

1 Zob. <http://tiziano.bloog.pl/id,4197650,title,Naukoholizm,index.html?ticaid=6a314>
19.05.2010 um 12:47.
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A. einheimische Präfixe
Die Präfixderivation ist weiterhin die wichtigste Wortbildungstechnik bei der
Bildung der Verben. Besonders aktiv sind hier die polnischen perfektivierenden
Präfixe, z.B.: o-: oprogramowaæ, s-: sformatowaæ, sprofilowaæ, w-: wmanewrowaæ,
wy-: wyartyku³owaæ, wysprajowaæ, za-: zaæpaæ siê, zawalczyæ, z-: zdehumanizowaæ, zekologizowaæ, zestresowaæ, zrelaksowaæ siê.
Die einheimischen Präfixe nad- und pod- beteiligen sich nicht so intensiv
an der gegenwärtigen substantivischen Wortbildung, z.B.: nadwartoæ,
nadinterpretacja, podkategoria, podorgan, podkatalog2.
Eine interessante Erscheinung in der polnischen Sprache ist die Modifizierung
der Substantiv- und Adjektivbedeutungen mithilfe des Elements nie-, das nur in
manchen Publikationen über Wortbildung als Präfix qualifiziert wird. Einen
festen Platz in der polnischen Lexik haben letztens solche Bildungen wie:
niekomercyjny, nieopodatkowany, nierz¹dowy, nierynkowy. Man kann aber nicht
jede verneinende Struktur als einen Beweis für die Aktivität der Präfigierung,
einer der Derivationstechniken, betrachten (vgl. Jadacka 2006: 117).
B. fremde Präfixe
Mithilfe von fremden Präfixen anty-, auto-, eko-, mikro-, mini-, post-,
pseudo-, re-, sub-, super-, tele-, eks-, extra-, pro-, quasi- werden immer wieder
neue, substantivische Neologismen gebildet: antyradar, autoszyba, autokrecja,
ekoklêska, ekofundusz, miniwyk³ad, postmodernizm, postprodukcja, pseudoinicjatywa, recykling, subkontrahent, subkultura, superoszczêdnoæ, superreforma, superzabawa, telekamera, ekslider, eksprezydent, extrakomfortowy,
proeuropejski, quasima³¿eñstwo, quasiporadnik.
In den neueren adjektivischen Strukturen beobachtet man sogar die
Überlegenheit der fremden bedeutungsdeutlichen Präfixe über die polnischen,
z.B.: arcypolityczny, postwojenny, sublokalny, subregionalny, aber doremontowy,
odstrze¿ony. Die letzten zwei Bildungen haben einen nicht stabilisierten
lexikografischen Status.

2 Das Präfix nad- hat zwei Bedeutungen: 1. es weist auf die höhere Position in einer Hierarchie oder 2. es bezeichnet etwas, was die Norm überschreitet; das Präfix pod- tritt nur in der
Bedeutung: niedrigere Stufe in einer Hierarchie.
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Die Verbbedeutungen werden auch mithilfe der fremden Präfixe modifiziert.
Eine wichtige Rolle kommt hier dem Präfix re- zu, das die Wiederholung einer
Tätigkeit bedeutet, wie: redefiniowaæ, refinansowaæ, reprywatyzowaæ. Dieses
Präfix kann in seiner Funktion durch kein polnisches Präfix ersetzt werden.
Andererseits das fremde Präfix de- ist synonymisch mit dem polnischen Präfix
od-. Hier ist es aber interessant, dass das fremde Präfix wortbildungsaktiver als
das einheimische mit der gleichen Bedeutung ist, was solche Strukturen
bestätigen, wie: dekomunizowaæ, denacjonalizowaæ.
III. Deonymische Bildungen
Im modernen Polnisch bilden deonymische Wortbildungen (Bildungen mit
dem Eigennamen als Erstglied und appellativischem Zweitglied), die mit Hilfe von
bereits erwähnten sowohl indigenen als auch fremden Suffixen gebildet werden,
eine produktive Gruppe, z.B.: belwederczyk, falandyzacja, kuroniówka, lepperysta,
makdonaldyzacja, wa³êsizm (vgl. Worbs/Markowski/ Meger (2007): XIIf.).
IV. Paradigmatische Strukturen
Die paradigmatische Derivation war im Polnischen immer populäres
Wortbildungsverfahren und auch in den letzten Jahren ist ihre Aktivität nicht
geringer geworden. Die Resultate dieser Derivation sind abgekürzte Konstruktionen  entweder in Bezug auf ihre Wortbildungsbasis, oder sie treten als
Kondensierung des Inhalts der Beschreibungen auf, die sie ersetzen. Zu den
wichtigsten substantivischen Neologismen, die in der polnischen Sprache in den
letzten Jahren mithilfe der paradigmatischen Derivation entstanden sind,
gehören:
a) von den Verben entstandene Bezeichnungen der Tätigkeiten, Resultate
und Objekte (Bestandteile des Berufsjargons oder der Umgangssprache):
przekrêt (Betrug), w³am (Einbruch), wszczep (Einpflanzung, Einimpfung),
podgl¹d (Beobachtung);
b) Namen der Fachleute, die durch die Namen der wissenschaftlichen
Disziplinen motiviert sind: bioetyk, biomechanik;
c) Derivate im Plural, die von den Namen entstanden sind und die negativ
die Personen bewerten, die in einem gewissen Sinne ihren Wortbildungsmustern
ähnlich sind: Labudy, Leppery, Rydzyki (oft werden diese Formanzien klein
geschrieben, was die verachtende Beziehung zu den auf diese Art und Weise
bezeichneten Personen noch stärkt);
d) Namen der Markenprodukte (wie Hosen, Schuhe, Uhren), die durch die
Eigennamen motiviert werden: diesle, lewisy, reeboki, swatche, wranglery.
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Die paradigmatische Derivation ist auch aktiv bei der Bildung der Adjektive
und vor allem Verben, die meistens substantivische Motivation haben, z.B.:
jurorowaæ, premierowaæ, sponsorowaæ, monitorowaæ, punktowaæ, imprezowaæ,
slalomowaæ, zjazdowaæ, konfigurowaæ. Es gibt auch verbale Derivate, die
adjektivische Motivation haben, z.B.: heroicznieæ, porz¹dnieæ, prywatnieæ.
V. Rückbildung
Die starke Tendenz zur Abkürzung und Ökonomisierung ist auch in der
polnischen Wortbildung der letzten Jahre sichtbar. Eine wichtige Position nimmt
hier die Rückbildung (neben der Konversion eine Art der impliziten Derivation)
ein. Die Aktivität dieser Wortbildungstechnik, vor allem bei der Bildung der
Substantive, bestätigen folgende Beispiele:
a) Einwortbildungen  univerbierte Strukturen (Univerbierungen, d.h.
Umwandlungen einer analytischen in eine synthetische Form), die von den
Adjektiven gebildet sind, die wiederum ein Teil der vollständigen substantivadjektivischen Bezeichnung sind, z.B.: anabolik  rodek anaboliczny, dokument
 film dokumentalny, implant  tkanka, komórka implantowana, laser
 drukarka laserowa, metalik  kolor metaliczny, wokal  partia wokalna,
¿aglowiec  statek ¿aglowy, odrzutowiec  samolot odrzutowy, komórka
 telefon komórkowy, jednoprzejazdówka  bilet jednoprzejazdowy, reklamówka
 torba reklamowa;
b) Benennungen der Personen, die in bestimmten wissenschaftlichen
Disziplinen tätig sind, z.B.: neonatolog, sowietolog, und der Fachgeräte, z.B.:
mammograf, ultrasonograf, tomograf;
c) expressive Derivate, die zur polnischen Umgangssprache gehören, z.B.:
amfa, anabol, hera, merc, oder auch die durch die Eigennamen motiviert sind,
z.B.: Jaruzel(ski), Pender(ecki).
VI. Strukturen mit dem zweiteiligen Formans (Zirkumfix)
Die Derivate mit dem zweiteiligen Formans, präfixal-suffixale Bildungen,
spiegeln die Aktualität der Tendenz zur Bedeutungsdeutlichkeit wider. Hier
beobachtet man in den substantivischen Derivaten überwiegend genetisch
fremde Affixe: anty-+-ista (antyaborcjonista, antyseksualista), de-+-izacja/
/-yzacja (desolidaryzacja, desakralizacja), anty-+-izm (antyglobalizm), pro-+-ista
(profederalista), re-+-ing (recykling, restyling). Darunter findet man auch
ziemlich viele expressive Neologismen, die von den Namen oder Spitznamen
gebildet werden: antygierkizm, antywa³êsizm, debalceryzacja, dekaczoryzacja.
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Viele neue Adjektive werden auch mithilfe der Präfixe anty- und progebildet, die Mitformanzien für die für diese Wortart typischen Suffixe sind:
-owy, -(ow)ski, -(ar)ny, -cki, -(ej)ski: antycellulitowy, antyekonomiczny, antynarkotykowy, antyprezydencki, antyterrorystyczny, proeuropejski, pronatowski,
prorynkowy (vgl. Jadacka 2006: 119).
Bei der Bildung der verbalen Derivate mit den zweiteiligen Formanzien
nehmen folgende Präfix-Suffix-Strukturen teil: u-+/(iæ), prze-+-(iæ), do-+-(aæ):
urynkowiæ, przebran¿owiæ, docieplaæ. Bei der Bildung der expressiven verbalen
Derivate sind aktiv: na-+-(iæ), od-+-(iæ/yæ), o-+-(iæ), s-+-(owaæ), od-+-(owaæ):
odkomuszyæ, odstarzyæ, odpañstwowiæ, odba³waniæ, skuroniowaæ siê, odgenscherowaæ siê (sich von dem Einfluss von Hans-Dietrich Genscher, dem
ehemaligen deutschen Außenminister, befreien) (vgl. Jadacka 2006: 119).
VII. Strukturen, die durch den Affixaustausch entstanden sind
Die ständigen Beobachtungen der Sprachentwicklung zeigen auch, dass
man frühere Bestimmungen verifizieren muss, d.h. früher als periphere
Erscheinungen anerkannte Neologismentypen sind heute zu häufigen
Wortbildungsmustern geworden. So ist es in dem Fall der Austauschsderivation,
die als Randerscheinung bei der Substantivderivation beschrieben wurde, bis es
festgestellt wurde, dass sie bei der Verbderivation eine der Grundwortbildungstechniken ist, die sich etwa an der zweiten Stelle, gleich nach der
Präfigierung, platziert, z.B.: ubraæ  przebraæ  nabraæ, uzbroiæ  rozbroiæ  dozbroiæ
(vgl. Jadacka 2006: 106). Der neueste Wortschatz liefert dafür noch mehrere
Beweise:
do³adowaæ (na³adowaæ dodatkowo konto telefonu komórkowego)
odwirusowaæ (oczyciæ zawirusowany plik, komputer)
przeprofilowaæ (sprofilowaæ inaczej, zmieniæ profil)
rozkodowaæ (rozszyfrowaæ zakodowan¹ informacjê)
Diese Technik zeichnet sich durch einen großen Grad der Automatisierung
aus, was doch eine der wichtigsten Tendenzen in der modernen Wortbildung ist.
Darüber hinaus sind die Resultate dieses Wortbildungsprozesses sowohl
ökonomisch als auch bedeutungspräzise.
Für die substantivische suffixale Austauschderivation finden wir folgende
Beispiele: Ukraniniec  Ukrainka, Chiñczyk  Chinka, mieszczanin  mieszczanka,
heglizm  heglista. Der Austausch beruht hier auf dem Ersatz des Suffixes von
der Basis durch das Derivatsuffix: -ec ® -ka , -czyk ® -ka, -anin ® -anka, -izm
® -sta (vgl. Jadacka 2006: 119f.).
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VIII. Zusammensetzungen/ Zusammenrückungen
Die nächste Tendenz, die bei der Bildung der Neologismen im Polnischen
zum Vorschein kommt, ist die Tendenz zur Vereinfachung der Derivationsprozesse,
vor allem durch die Bildung der Komposita ohne irgendwelche
Wortbildungsexponenten, z.B.: Investbank, Kredytbank, multikino, Sopotfestiwal,
teleserial. Die Sprachwissenschaftler lassen jedoch die Frage offen, ob die
Folgen dieser neuen Tendenz die Sprache perfektionieren, ihr zusätzliche
Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, oder Quelle vieler Schäden sind, die
daraus folgen, dass in die Sprache solche Derivate Eingang gefunden haben, die
in Eile, überlegungslos, ohne Haltung an die traditionellen Wortbildungsprinzipien
gebildet wurden. Jedoch ist andererseits die Verbannung dieser Tendenz und
ihres Einflusses auf die Derivationsprozesse sehr schwierig, denn man müsste
hunderte oder tausende von Wörtern, die durch Wirkung dieser Tendenz gebildet
wurden, als fehlerhafte Konstruktionen anerkennen. Außerdem ist dieses
Problem in der Fachliteratur bisher noch nicht tiefgründig analysiert und
bewertet worden (vgl. Jadacka 2006: 106f.).
A. Zusammenrückungen (affixlose Zusammensetzungen)
In dem Nachkriegspolnisch waren populär vor allem Zusammenrückungen,
bei denen der erste Teil ein Zahlwort, ein Pronomen oder ein Adverb war:
pó³przewodnik, trójcz³onowy, wspó³pracownik. Aus der Fachsprache kamen in
die Allgemeinsprache Strukturen, deren Elemente zur internationalen Lexik
gehörten, z.B.: agro-, auto- (im Sinne allein), bio-, elektro-, foto-, neo-, -logia,
-kracja, -teka. In den neuesten affixlosen Komposita dominieren folgende
Elemente als Teile der Komposita: bio-, eko-, euro-, foto-, homo-, narko-, porno-,
seks-, soc-, spec-, tele-, wideo-, -gate, z.B.: biopaliwo, ekoturystyka, euroczek,
fotoprojekcja, homofonia, narkobiznes, pornomodelka, seksturysta, speckomisja, teleakupy, wideopiractwo, wódkagate. Bemerkenswert ist hier, dass die
Zahl dieser Zusammenrückungen ständig wächst (vgl. Jadacka 2006: 121).
In den Konstruktionen solches Typs ist eines der Bestandteile (meistens der
erste) ein selbständiges Wort oder sein Teil, wie: biznesplan, kredytbank,
telepublicznoæ. Den Teil der Zusammenrückung, der im Polnischen nicht
selbständig auftritt, betrachten wir als Präfixoid (seltener  Suffixoid), z.B.
hipermarket, makropolecenie, neokomuna, pseudopoprawny. Es sei aber auch zu
bemerken, dass sich die Präfixoide lexikalisch verselbständigen können, was
man auch letztens immer öfter beobachten kann, u.a. am Beispiel der Elemente
super, makro und mikro (vgl. Jadacka 2006: 122).
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B. eigentliche Zusammensetzungen
Die Zunahme der Zusammensetzungen ist in letzter Zeit zu beobachten. In
dieser Gruppe können mehrere Klassen ausgesondert werden:
Bildungen mit dem Interfix: -i-/-y-, -u- und -o-. Die Zusammensetzungen mit
den ersten zwei Interfixen sind selten, z.B.: drzymorda, trzêsisto³ek (scherzhafte
Strukturen) oder dwukultura, dwuw³adza (der erste Teil ist ein Zahlwort).
Zu den Bildungen mit dem Element -o- gehören zahlreiche Zusammensetzungen und Quasi-Zusammensetzungen, die nominative oder expressive
Neologismen sind. Die Substantive, die zu dieser Gruppe gehören, haben oft das
Element auto- oder sam- als Erstglied, und als Zweitglied: -biorca, -dawca, -fobia,
-logia, -mania-, -terapia, -znawca, -logia, z.B.: autosalon, samoopodatkowanie,
organodawca, podatkologia, laseroterapia, mitoznawca.
Weiterhin ist heute sehr populär in der polnischen Wortbildung die Bildung
der Serienformationen und der Analogien, die darauf beruhen, dass eines der
Bestandteile in einer Reihe der Zusammensetzungen ausgetauscht wird, z.B.:
eurodeputowany, eurokonto, euroobligacje, eurorynek, europarlament.
Eine unbegrenzte Bindungsmöglichkeit ermöglicht solchen Bestandteilen
die Scheidung des ersten Stamms europejski gleich nach dem Vokal -o-. Dank
ähnlichem Mechanismus war die Entstehung der Zusammensetzung
komputeropis möglich, deren Muster das Wort maszynopis ist.
Für die adjektivische Derivation sind folgende Bestandteile charakteristisch:
Erstglieder: nisko-, ogólno-, pe³no-, samo-, wielo-, wysoko-, Zweitglieder: -genny,
-podobny, -ch³onny, -oszczêdny:
niskocholesterolowy, ogólnoinformacyjny, pe³nowymiarowy, samoocena, samofinansowanie, wielozawodowy, wielomandatowy, wysokoaktywny, wysokonak³adowy, halucynogenny, stresogenny, gumopodobny, energoch³onny, energooszczêdny.
Unter diesen zusammengesetzten Strukturen finden wir auch sehr viele
umgangssprachliche Okkasionalismen, wie: padatko¿erca, piwo¿³op, oder auch
sprachliche Neologismen, wie: bia³oko³nierzykowiec, nowofalowiec, wolnorynkowiec, die einen Menschen, eine Erscheinung benennen, aber auch expressive
Neologismen, wie: boniolub (Anhänger von Micha³ Boni), najmigêba (rzecznik
prasowy  Pressesprecher), szmalorób (vgl. Jadacka 2006: 122f.).
Infolge der genannten Verfahren der Wortbildung entstehen im Polnischen
massiv analogische Konstruktionen, was auch an den angeführten Beispielen zu
sehen ist. Bemerkenswert ist nicht nur die Tatsache, dass diese Erscheinung sehr

Haupttendenzen der gegenwärtigen polnischen Wortbildung...

67

populär in der gegenwärtigen Wortbildung des Polnischen ist, sondern auch dies,
dass sich seit Jahren ständig neue Muster entwickeln, die dann in hunderten von
konkreten neu gebildeten Strukturen kopiert werden. Gefährlich dabei ist es,
dass die Konstruktionen serienweise und spontan entstehen, wessen Folge die
unkontrollierte Vervielfältigung von den nicht richtigen Modellen sein kann.
IX. Hybride Bildungen
Zusammensetzungen aus einheimischem und fremdem Material wundern
heutzutage niemanden, z.B.: snack-bar, copy-centrum, Rywin-gate3. Diese
Bildungen sind eine der typischen Besonderheiten der polnischen Gegenwartssprache. Es handelt sich dabei um Kombinationen aus heimischen und fremden
Morphemen, d.h. Wörter mit fremdem Affix (Präfix, Suffix) und polnischer
Basis oder Wörter mit heimischem Affix und fremder Basis und Zusammensetzungen mit einem fremden Glied. Dieser Prozess führt zur Internationalisierung
des Wortschatzes, was in der globalisierten Welt eine wichtige Rolle spielt.
X. Derivate, die aus den Präpositionalphrasen entstanden sind
Die Präpositionalphrasen, die Basis für viele Substantive und Adjektive
sind, sind in den letzten Jahren deutlich weniger wortbildungsaktiv. Zurzeit
werden die Präpositionalphrasen fast ausschließlich für die Bildung der
Adjektive genutzt. Die Bestandteile der Neologismen dieses Typs sind vor allem
folgende Präpositionen: bez: bezkofeinowy, bezstresowy; miêdzy: miêdzypartyjny, miêdzystrefowy; oko³o: oko³obud¿etowy, oko³owyborczy; po: pozjednoczeniowy, posowiecki; poza: pozasolidarnociowy; ponad: ponadnormatywny,
ponadprogramowy; przeciw: przeciwmgielny, przeciwdepresyjny; przed:
przeddemokratyczny, przdwyborczy; przy: przykliniczny; wewn¹trz: wewn¹trzpolityczny, wewn¹trzkoalicyjny. Die substantivische Derivation dieses Typs tritt
fast überhaupt nicht mehr auf, z.B. miêdzysezon, przygranicze (vgl. Jadacka
2006: 122f.)
XI. Kürzung
Die Kürzung ist heutzutage, in der Zeit der herrschenden Tendenz zur
Informationsverdichtung und Sprachökonomie, ein sehr populäres Wortbildungsverfahren. Es sind spezifische Wörter, die durch Kürzung der polnischen
3

Gate in der Bedeutung Skandal.
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oder manchmal fremdsprachigen Wendungen entstehen, die aus einem oder
mehreren Wörtern bestehen. Es gibt auch Kürzungen, die durch Abkürzung
eines Wortes entstehen. Es gibt im Polnischen: Buchstabenwörter, deren
Bestandteile separat ausgesprochen werden: UWM (Uniwersytet WarmiñskoMazurski), PKP (Polskie Koleje Pañstwowe), USA (United States of America),
NBP (Narodowy Bank Polski); Buchstabenwörter, die wie ein Wort
ausgesprochen werden: GUS (G³ówny Urz¹d Statystyczny), OBOP (Orodek
Badania Opinii Publicznej); Silbenkurzwörter, die wie die Summe der zu einem
Wort verbundenen Silben ausgesprochen werden: Pafawag (Pañstwowa Fabryka
Wagonów), Polfa (Polska Farmacja); Mischkurzwörter, deren Struktur
uneinheitlich ist und die eine Kombination von den oben erwähnten Typen der
Kurzwörter sind: CBOS (Centrum Badania Opinii Spo³ecznej), PZMot (Polski
Zwi¹zek Motorowy); Kompositionskurzwörter, die aus dem ganzen definierten
Wort und einem Teil von dem definierenden Wort bestehen: Inwestbank (oder:
Investbank) (Bank Inwestycyjny), Amerbank (Bank Amerykañski).
Jeden Tag entstehen viele Akronyme (Kurzwörter). Sie entstehen, damit
man schnell kommunizieren kann. In der SMS-Kommunikation sind sie
unentbehrlich und es wäre schwer alle Beispiele der Kurzwörter anzugeben und
zu beschreiben. Ich denke, heutzutage ist es kaum vorstellbar ohne Kurzwörter
zu kommunizieren, sie sind für uns etwas Normales, aber wenige achten darauf,
ob sie allgemein gebraucht werden, oder vielleicht nur für einige Kreise
verständlich sind.
Beachtenswert in der gegenwärtigen Wortbildung des Polnischen ist die
starke Nutzung von zwei Wortbildungsbasen, d.i. der Abkürzungen und der
Namen. Die überall herrschende Tendenz zur Ökonomie, verursachte, dass die
Abkürzungen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in dem heutigen
Polnisch sehr populär sind. Die Nachnamen dagegen bilden schon seit langem
die Basen für die Suffixbildungen, jedoch in dem heutigen Polnisch können wir
eine deutliche Zunahme der von ihnen motivierten Derivate beobachten. Die
Neologismen auf diesem Gebiet stammen vor allem von den Namen der
Politiker. Und warum ihre Zahl ständig wächst, ist es leicht zu erklären:
einerseits ist das Mehrparteisystem entstanden, und andererseits wurde das
öffentliche Leben mehr öffentlich, es gibt keine Zensur und die Rolle der
Medien ist größer geworden.
XII. Movierung
Bessere Ausbildung der heutigen Frauen, ihr Streben nach dem bestimmten
sozialen Prestige, was mit dem Antritt der immer neueren Stellen, Funktionen,
dem Erlangen der wissenschaftlichen Titel zusammenhängt, verursachte auch
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dass man die Terminologie in bestimmten Lebensbereichen an die neuen
Bedürfnisse anpassen wollte. Das Fehlen an den weiblichen Bezeichnungen
bestimmter Berufe, Funktionen ließ sich spüren. Man wollte diese Mängel
ergänzen. Es stellte sich heraus, dass das Polnische lediglich über ein Suffix
verfügt, das in dieser Funktion angewandt werden konnte. Mittels des Suffixes
-ka werden im Polnischen weibliche Personenbezeichnungen von männlichen
Bezeichnungen moviert, z.B. malarka, nauczycielka. Es stellte sich aber nach
der anfänglichen Begeisterung für diese Möglichkeit heraus, dass es nicht in
allen Fällen so einfach ist, die weibliche Entsprechung zu bilden, beispielsweise
wegen der phonetischen Restriktionen, z.B. adiunktka, architektka, psycholo¿ka,
filolo¿ka. Diese Bildungen konnten im Polnischen wegen ihres Hybridecharakters nicht akzeptiert werden. Semantisch gesehen konnten auch viele Motiva
wegen ihrer starken stilistischen Markierung nicht akzeptiert werden, z.B.
murarka, stolarka (Tätigkeit des Maurers, des Tischlers), oder da sie
beispielsweise schon zu der Umgangssprache gehörten, z.B. doktorka,
profesorka (vgl. Jadacka 2006: 126ff.)
XIII. Innersprachliche Einflüsse
Eine bedeutende Rolle spielt im modernen Polnisch auch das Eindringen
in das Allgemeinpolnisch der Bildungen oder Wortbildungstypen, die stilistisch
markiert sind (vor allem handelt es sich hier um die aus der Umgangssprache
stammenden Bildungen), was Ausdruck der Unifizierungsprozesse ist, z.B.
rankingowy, dealerski, podawacz, wwiert, telefoniada, telewizjada, oder auch
Bildungen, die ursprünglich als umgangssprachlich oder mundartlich galten, z.B.
mit Suffixen -ak, -ówka, -eka, ø: przeciêtniak, bud¿etówka, kolporterka, przestój.
Zusammenfassende Bemerkungen
Der Zusammenhang zwischen den Wortbildungstendenzen und dem Bau der
Neologismen im Polnischen der letzten Zeit stellt sich folgendermaßen dar:
1. die Tendenz zur Präzision der Information ist sichtbar in den typischen
Zusammensetzungen (Bindung von Wortbildungsbasen) und in den Derivaten
(Präfix- und Zirkumfixbildungen, die die Basis näher bestimmen);
2. die Tendenz zur Ökonomie und der Informationsverdichtung ist sichtbar
in solchen Strukturen wie: Kürzungen, Univerbierungen (an der Stelle soll man
auf die Intensität der Univerbierungsprozesse im modernen Polnisch hinweisen);
3. die Tendenz zur Automatisierung des Bildungsprozesses der Neologismen
ist sichtbar in den Affixbildungen mit den Suffixen: -anie, -oæ, -owiec, -ówka,
-owy und auch in den paradigmatischen Bildungen mit dem Formans -(ow)aæ;
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4. große Produktivität weisen die die Wortbildungskonstruktionen abkürzenden
und die Bedeutungsinhalte kondensierenden Suffixe -acja, -oæ, -alny, -owy, z.B.
politechnizacja, wykrywalnoæ, zmywalny, paliwowy;
5. ein weiterer Trend in dem modernen Polnisch ist das Entstehen der
zusammengesetzten Suffixe: -alnoæ, -arstwo, -alnictwo, -owoæ, -ownictwo, z.B. zachorowalnoæ, etapowoæ, drogownictwo;
6. die Wirkung der bereits erwähnten Tendenzen ist sichtbar in den
Zusammensetzungen ohne Infix und auch in den Zusammensetzungen mit dem
Präfixoid  diese Bildungen sind ein wenig kürzer als die Zusammensetzungen
mit dem Infix und werden völlig automatisch konstruiert;
7. der Prozess der Internationalisierung wird auch immer intensiver; der
fremde Wortschatz wird schnell in der polnischen Wortbildung adaptiert, was
sichtbar ist bei der Bildung der Derivate, z.B. der Adjektive von den entlehnten
Substantiven oder Verben: weekend  weekendowy, kemping  kempingowy,
detergent  detergentowy, outsider  outsiderski;
8. In den letzten Jahren spielt die Suffigierung bei der Bildung der
Neologismen im Polnischen ein wenig geringere Rolle, was nichts
Überraschendes ist. Die Suffixderivate können nämlich nicht als Abkürzungen
(wie z.B. paradigmatische Bildungen) oder als bedeutungspräzisierende
Strukturen (wie beispielsweise Präfixkonstruktionen oder präfix-paradigmatische
Strukturen oder auch Präfix-Suffixkonstruktionen) betrachtet werden.
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Summary
The principles of word formation have been employed for a considerable period of time. In
the contemporary Polish word formation numerous doubts are expressed concerning the correctness of newly formed words, but languages are constantly developing and some expressions which
were previously considered incorrect are now accepted as a norm. The development tendencies of
the language constitute its driving force. It should be observed that apart from two basic trends in
the development of word formation, i.e. the propensity for abbreviating and the tendency to make
information precise, a third trend can be added, namely the automatic use of derivational techniques. More specifically, the creation of derivatives out of native word-forming elements consists
merely in their mechanical combining, while any complications are eliminated. It should also be
stressed that in the contemporary Polish language abbreviations are created on a mass scale, and
the process of creating neologisms involves a lot of univerbalising. Another observable trend in
the contemporary Polish language is the creation of complex suffixes: -alnoæ, -arstwo, -alnictwo,
-owoæ, -ownictwo, e.g. in words such as zachorowalnoæ, etapowoæ, drogownictwo. The process
of internationalisation is becoming more and more intensive in the Polish language, too. Foreign
words are quickly adapted in the Polish word formation system, a phenomenon which is particularly striking when derivatives are created, e.g. adjectives from borrowed nouns or verbs: weekend
 weekendowy, kemping  kempingowy, detergent  detergentowy, outsider  outsiderski.
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Chrematonyms on the Polish Websites of Micronations
The article discusses forms and functions of chrematonyms, proper names, found on
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a similarity to customary proper names and that their structures depend on the interests of
micronations founders.
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Powstanie polskich pañstw wirtualnych przypada na wiek XX, pierwsze
z nich pojawi³y siê w drugiej po³owie lat 90., jednak dopiero od kilku lat intensywnie wpisuj¹ siê one w internetow¹ komunikacjê jêzykow¹ i w zmediatyzowan¹ rzeczywistoæ1.
Wirtualne pañstwa, nazywane tak¿e mikronacjami, to inaczej spo³ecznoci
internetowe zajmuj¹ce siê symulacj¹ pañstwa w warunkach wirtualnych2. Spo³ecznoci te skupiaj¹ siê na tworzeniu ró¿nych obszarów ludzkiej dzia³alnoci w ramach egzystencji danego narodu: czasami k³ad¹ nacisk na sferê gospodarcz¹
w rozwoju pañstwa, polityczn¹, ustawodawcz¹ (wtedy na stronie takiego pañstwa
w sieci znajdujemy g³ównie konstytucje, odezwy, dekrety, ustawy itp.), innym razem
najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla obywateli mikronacji staje siê np. szeroko pojêta kultura.
Od tych zainteresowañ netizenów3 uzale¿nione s¹ onimy na stronach pañstw w sieci.
1

O nazwach w zmediatyzowanej rzeczywistoci zob.: K. Skowronek, M. Rutkowski: Media
i nazwy. Z zagadnieñ onomastyki medialnej. Kraków 2004, s. 1728.
2 Zob. has³o Wirtualne pañstwo w wirtualnej encyklopedii: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualne_pañstwo>.
3 Netizen to termin anglojêzyczny, oznacza obywatela sieci, czyli Internetu (net sieæ
+ citizen obywatel).
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Mówi¹c o nazwach w³asnych wpisanych w ten wirtualny wiat, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê odrêbnoæ jego przestrzeni wobec wiata realnego. Badaj¹c
internetowe spo³ecznoci, tzn. grupy obywateli danego pañstwa, którzy zazwyczaj czynnie w³¹czaj¹ siê w jego rozwój, mo¿emy okreliæ ich kondycjê jako
kondycjê techno-spo³eczn¹ w przestrzeni generowanej komputerowo4. Proces
powstawania nazwy uzale¿niony jest od wielu czynników, m.in. od samego internauty oraz przestrzeni terminalnej, w której dzia³a. W owej przestrzeni nastêpuje przeformu³owanie wyznaczników to¿samoci podmiotu, powstaje nowa
koncepcja podmiotu, zawieraj¹ca w sobie to, co ludzkie, i to, co technologiczne.
To¿samoæ podmiotu okrelana przez pryzmat miejsca i przynale¿noci nie jest
tu tak istotna, jak w przypadku przynale¿noci do realnie istniej¹cego pañstwa
i spo³eczeñstwa. Obywatel-internauta pod ró¿nymi nazwami (nickami) mo¿e
przecie¿ uczestniczyæ w tworzeniu ró¿nych wirtualnych pañstw, mo¿e przebywaæ w kilku przestrzeniach równoczenie, a w pe³ni nie nale¿eæ do ¿adnego
miejsca, gdy¿ miejsce nie stanowi tutaj fundamentu samookrelenia dla podmiotu5. Przyk³adem niech bêdzie tekst na stronie Królestwa Samundy, w którym
czytamy: Nie wymagamy od uczestników zabawy wy³¹cznoci w ramach
v-wiata. Nie przeszkadza nam, ¿e bêd¹c obywatelem/k¹ Królestwa chcesz aktywnie dzia³aæ gdzie indziej, pod tym samym lub innym imieniem. Nie postrzegamy innych wirtualnych pañstw jako zagro¿enia lub konkurencji, gdy¿ zbyt
wiele nas ró¿ni6.
Na kondycjê podmiotu wp³ywa równie¿ poziom zaanga¿owania w tworzenie poszczególnych stron wirtualnej krainy: podmiot w przestrzeni terminalnej
mo¿e staæ siê obywatelem, z mieszkañca przeradza siê w uczestnika, który wp³ywa na funkcjonowanie danej grupy spo³ecznej, a jeli do formy uczestnictwa
do³¹czymy jak¹ wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹, wówczas taki obywatel jest twórc¹
pewnej ga³êzi ¿ycia wirtualnego kraju  jego historii, gospodarki, systemu edukacyjnego itp., jest te¿ twórc¹ nazw w³asnych pojawiaj¹cych siê na stronach
z takimi informacjami. Mo¿e tak¿e wyst¹piæ redukcja obecnoci podmiotu do
percepcji, jedynie do odbioru treci z Internetu, bez jego wspó³dzia³ania. Jednak
nawet tacy internauci maj¹ pewien wp³yw na teksty i obrazy wpisane w strony
v-pañstwa, poniewa¿ ta specyficzna mapowana, postulowana i realnie nieistniej¹ca przestrzeñ, sk³adaj¹ca siê z katalogu ró¿nych tekstów, jest przestrzeni¹
uczestnictwa (interakcji).
4 Opis przestrzeni terminalnej znajduje siê w pracy Marcina Mazurka, który za Scottem Bukatmanem okrela tê przestrzeñ jako miejsce symbolicznego sprzê¿enia tego, co ludzkie, z tym, co
elektroniczne (okrelenie terminalny odsy³a tu wiêc do sformu³owania terminal komputerowy,
a nie do s³ów koñcowy, przedmiertelny). Zob. M. Mazurek: Cyberpolis. Podmiot w przestrzeni terminalnej. [W:] Dylematy wielokulturowoci. Pod red. W. Kalagi. Kraków 2004, s. 295296.
5 Ibidem, s. 305.
6 Zob. <http://www.samunda.only.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1>.
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Nazwy geograficzne i osobowe to dwie najwiêksze grupy onimów wystêpuj¹ce na interesuj¹cych nas stronach WWW. Chrematonimy stanowi¹ niewielki
procent onomastyki danego pañstwa, dlatego z korzyci¹ dla przeprowadzanych
tu analiz nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê szerok¹ definicjê chrematonimów, uwzglêdniaj¹c¹ m.in. efekty pracy umys³owej cz³owieka, tytu³y hymnów (ideonimy),
nazwy grup, organizacji, stowarzyszeñ (chrematonimia spo³ecznociowa w ujêciu Artura Ga³kowskiego7), nazwy wyznañ i kocio³ów, wi¹t, nagród, wyró¿nieñ, firmonimy, itp.
Osoby bêd¹ce autorami stron z wirtualnymi pañstwami dbaj¹ o ich wysok¹
jakoæ: tworz¹ odpowiedni¹ nazwê kraju oraz prowincji w jego obrêbie, god³o
pañstwa, hymn (oprócz tytu³u hymnu czasem podane s¹ s³owa pieni), podaj¹
te¿ opis miast, krain, przedstawiaj¹ historiê pañstwa, jego gospodarkê, kulturê
i politykê zagraniczn¹, zwi¹zki z innymi pañstwami, rozejmy, sojusze, unie,
a niejednokrotnie polityczne konflikty. Chrematonimy zwi¹zane s¹ wiêc z rozmaitymi dziedzinami ¿ycia internetowej spo³ecznoci. Wród tej grupy nazw
przewa¿aj¹ formy w jêzyku polskim, zdarza siê jednak zami³owanie twórcy
nazw do jêzyków obcych, przede wszystkim angielskiego (np. tytu³ hymnu
Triumwiratu Erboki to Imagine)8. Tytu³y hymnów przewa¿nie s¹ ideonimami
znacz¹cymi w tym sensie, ¿e odpowiadaj¹ duchowi spo³ecznoci okrelonej mikronacji, nazwie pañstwa, jego idei, celom i przes³aniom: Symfonia Cesarska
(hymn Cesarstwa Leblandii), Wielka Sarmacjo (Ksiêstwo Sarmacji), Oda do
Polondii (Republika Wielkiej Polondii), Hymn Wszechs³awiañski (hymn Zjednoczonej Federacji Mikros³awii), Do brugijskiego narodu wo³anie (Zjednoczone
Królestwo Brugii), Rz¹dy Cesarza Niech Trwaj¹ Lat Tysi¹ce (hymn Cesarstwa
Tokugawa), Sora (prawdopodobnie w jêz. suahili; Zjednoczone Królestwo Samundy), Charanguito9 (Cesarstwo Aztec). Tylko sporadycznie zdarza siê, by na
stronie pañstwa podane by³y s³owa pieni bêd¹cej hymnem pañstwowym (jak
w przypadku hymnu Republiki Winktown Zaklêci w pustyni), najczêciej jest to
utwór muzyczny bez s³ów lub posiadaj¹cy s³owa, ale niezapisane10. Tytu³y hymnów pañstw istniej¹cych w realnej rzeczywistoci analizowane by³y ze wzglêdu
na charakterystyczne dla nich pola stylistyczno-semantyczne, aksjologiê podkrelan¹ odpowiednimi leksemami i odpowiadaj¹cymi im pojêciami wartoci,
7 Zob. A. Ga³kowski: Chrematonimy w funkcji kulturowo-u¿ytkowej. Onomastyczne studium
porównawcze na materiale polskim, w³oskim, francuskim. £ód 2008, s. 129134.
8 W Erboce wp³yw jêzyka angielskiego zaznaczy³ siê ponadto w treci has³a imprezy kulturalnej Dni Temidy: Shining in glory for all men to see.
9 Charanguito to rodzaj muzyki wykonywanej za pomoc¹ instrumentu po³udniowoamerykañskiego, zwanego charango.
10 Brak zapisanych s³ów mo¿e byæ wynikiem trudnoci jêzykowych, np. hymnem Samundy
Sora jest piosenka wykonywana prawdopodobnie przez artystê pochodz¹cego z Afryki w którym
z jêzyków tego kontynentu.
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a tak¿e funkcje, np. identyfikuj¹c¹, socjalizuj¹c¹ i emocjonaln¹11. Funkcje te
widoczne s¹ te¿ w powy¿szych tytu³ach, s³owa w nich zawarte wyra¿aj¹ treci
wa¿ne dla okrelonej spo³ecznoci mikronacji, nale¿y zw³aszcza podkreliæ poczucie wspólnoty i wiêzi wirtualnego narodu. Nowoci¹ s¹ tu natomiast obcojêzyczne leksemy w tytu³ach tworzonych przez polskich internautów (nie chodzi
ju¿ tylko o powszechny w Internecie jêzyk angielski, ale o inne bli¿ej nieznane
Europejczykom jêzyki), co ma wskazywaæ na zwi¹zek z drugim obok polskiego,
urzêdowym jêzykiem danego pañstwa (np. suahili w Samundzie czy nahuatl
w Cesarstwie Aztec). W autentycznych tytu³ach hymnów pojawiaj¹ siê zwroty
do ojczyzny (Przebud siê, Rumunio czy Kochana Ojczyzno12  hymn Bu³garii), tu równie¿ mamy taki przyk³ad: Wielka Sarmacjo, natomiast nie zdarza
siê, by w autentycznym tytule wyst¹pi³y okrelenia odmiennych wobec hymnu
gatunków typu oda czy symfonia, co ukazane jest w powy¿szych przyk³adach ze stron internetowych.
O cechach denotatu w sposób przejrzysty informuj¹ nazwy czasopism. Tytu³y te pe³ni¹ takie funkcje, jakie wyodrêbnili W. Pisarek i S. Gajda, a wiêc przede
wszystkim funkcjê oznaczania, deskryptywn¹ i pragmatyczn¹, oddzia³uj¹c¹ na
odbiorcê13. Ideonimy te charakteryzuj¹ oznaczany obiekt, przekazuj¹ o nim podstawowe informacje, np.: Kurier Cesarski, Gargian (miesiêcznik o modzie, muzyce i filmie; nazwa nawi¹zuje do Gargii, prowincji Leblandii), Games Land
(ang. kraina/wiat gier, miesiêcznik na temat gier komputerowych), Gazeta
Polondzka (w Wielkiej Polondii), Gazeta Furlandzka (w Ksiêstwie Furlandii),
Gazeta Codzienna (w Brugii), Na beczce prochu, przy butelce rumu (gazeta
wydawana w Tortudze, Ojczynie Piratów), a tak¿e tytu³y prasy sarmackiej:
liberalny Tygodnik Grodziski, konserwatywne Czasy, Goniec Czarnoleski, Kulisy
Grodziska i Nieregularnik Wolnociowy Radykalne Nowiny (Czarnolas i Grodzisk to nazwy geograficzne obiektów usytuowanych w Sarmacji). Nazwy te,
przypominaj¹ce deskrypcje jednostkowe, zawieraj¹ elementy tradycyjnej prasowej praktyki nazewniczej, ale wnosz¹ te¿ do niej pewne nowe aspekty. Leksemy
kurier, gazeta czy goniec w postaci cz³onu uto¿samiaj¹cego w tytule powtarza³y
siê ju¿ w prasie okresu przedwojennego14. Tytu³ równie¿ lokalizuje denotat
w przestrzeni, pismo zwi¹zane jest wiêc ze stron¹ pañstwa o nazwie Polondia
czy Furlandia. Inn¹ cech¹ powy¿szych tytu³ów jest brak okreleñ leksykalnych
11 Zob. R. £obodziñska, M. Peisert: Aksjologia w tytu³ach hymnów pañstwowych. [W:] Nowe
nazwy w³asne  nowe tendencje badawcze. Pod red. A. Cielikowej, B. Czopek-Kopciuch
i K. Skowronek. Kraków 2007, s. 573586.
12 Tytu³y hymnów krajów europejskich podane s¹ w wersji polskiej w artykule R. £obodziñskiej i M. Peisert: Aksjologia w tytu³ach hymnów pañstwowych, s. 583585.
13 W. Pisarek: Poznaæ prasê po nag³ówkach! Nag³ówek wypowiedzi prasowej w owietleniu
lingwistycznym. Kraków 1967, s. 25; S. Gajda: Spo³eczne determinacje nazw w³asnych tekstów
(tytu³ów). Socjolingwistyka 1987, 6, s. 84.
14 Zob. K. Skowronek, M. Rutkowski: Media i nazwy , s. 4950.
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wskazuj¹cych na umiejscowienie pism w Internecie (brak takich s³ów, jak online, internetowy), jednak fakt ten daje siê wyjaniæ natur¹ pañstw wirtualnych, które funkcjonuj¹ w tej samej przestrzeni, co ich wytwory, nie ma wiêc
potrzeby wskazywania na jaki dodatkowy kana³ przep³ywu informacji, w którym te pisma mia³yby egzystowaæ. Wyró¿nikiem pism internetowych niezwi¹zanych z mikronacjami s¹ takie cechy, jak znoszenie oficjalnoci, humor, zmniejszanie dystansu czy moda na m³odzie¿owoæ15. Niektóre z nich wystêpuj¹
równie¿ w obrêbie interesuj¹cych nas ideonimów. Istotn¹ nowoci¹ potwierdzaj¹c¹ powszechnoæ tendencji globalizacyjnych w komunikacji internetowej jest
zami³owanie do tego, co obce, zw³aszcza zachodnie, st¹d pojawiaj¹ siê tytu³y
z leksykalnymi elementami przejêtymi z jêzyka angielskiego, ale równie¿ z innych jêzyków, np. francuskiego (por. Le Quotidien  periodyk wydawany
w Królestwie Dreamlandu). Powstawanie takich onimów powi¹zane jest wiêc
z przejmowaniem ró¿nych elementów kultury masowej, w tym w³anie s³ów
i nazw obcojêzycznych, które funkcjonuj¹ w odbiorze spo³ecznym jako noniki
idei otwarcia na wiat, nad¹¿ania za mod¹ i wiatowymi trendami16.
Nazwy organizacji, ruchów, klubów, stowarzyszeñ, partii, organów pañstwowych oraz ministerstw najczêciej tworzone s¹ na wzór nazw autentycznych, np.: Su³tañskie Centrum Badañ Kosmicznych, Su³tañskie Si³y Zbrojne
(Su³tanat Al-Rajn), Leblandzka Agencja Mody, Leblandzka Agencja Informacyjna, Towarzystwo Geograficzne Cesarstwa Leblandii, Instytut Zas³u¿onych dla
Kultury i Sztuki Leblandii, Ministerstwo Propagandy (Cesarstwo Leblandii),
Stowarzyszenie Mi³oników Parowej Maszyny Drukarskiej, Nocny Instytut Historyczny (Triumwirat Erboki), Grodziskie Towarzystwo Naukowe, Ruch Sanacja
Sarmacji, Partia Libera³ów Rzeczpospolitej, Sarmacki Klub Mi³oników Komunikacji Miejskiej, Zwi¹zek Mi³oników Tabaki (Ksiêstwo Sarmacji), Zwi¹zek
Strzelecki (Okoczia). W internetowym Królestwie Prus nazwy ministerstw to
tak¿e onimy realistyczne, czytelne, niektóre przejête z zasobu nazw autentycznych: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Kraju, Ministerstwo Nauki,
Sportu i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zewnêtrznych i Wewnêtrznych.
Nazwy w wiecie internetowym s¹ zatem tym elementem, który wskazuje na
wtórnoæ tego wiata wobec rzeczywistoci realnej, niejednokrotnie na jej odwzorowanie czy te¿ powielenie. Ukazane jest to równie¿ w tych nazwach, które
ze wzglêdu na utrudnion¹ obcojêzyczn¹ formê przekazu wymagaj¹ komentarza
wyjaniaj¹cego ich znaczenie. W Zjednoczonym Królestwie Samundy, które reprezentuje wirtualny Czarny L¹d, nazwy organów rz¹dowych brzmi¹ zupe³nie
15
16

Ibidem, s. 105.
A. Siwiec: Przestrzeñ miejska jako przestrzeñ onimiczna (uwarunkowania lingwistyczno-kulturowe). [W:] Przestrzeñ zró¿nicowana jêzykowo, kulturowo i spo³ecznie. Miasto. Pod red.
M. wiêcickiej. Bydgoszcz 2006, s. 117.
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obco dla odbiorcy polskiego, poniewa¿ maj¹ przypominaæ jêzyki afrykañskie,
jednak kontakt z tym odbiorc¹ nie jest zak³ócony, gdy¿ ka¿da z udziwnionych
nazw otrzymuje w wyjanieniu swój polski odpowiednik nazwy ministerstwa,
np.: Okotokuwano  urz¹d podobny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Debeni  urz¹d podobny do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Asokwafo
 urz¹d podobny do Ministerstwa Obrony Narodowej, Perehafo  urz¹d podobny do Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu. Mo¿emy tu mówiæ o pewnego
rodzaju projekcji wiata realnego za pomoc¹ nazw.
Niektóre nazwy tworz¹ skrótowce: Sarmacki Orodek Badania Opinii Spo³ecznej = SOBOP, Sarmacki Orodek Niezale¿nych Diagnoz i Analiz = SONDA,
w Niepodleg³ym Królestwie Podlasia odnotowujemy istnienie Podlaskiej Komunikacji Samochodowej = PKS oraz Pañstwowych Kolei Podlaskich = PKP. S¹
te¿ formacje o funkcji ekspresywnej: Sarmacki Ruch Unitarny = SRU, Zajebista
Unia Sarmacji = ZUS. Podstaw¹ efektu komicznego skrótowców jest tu omieszenie szablonowego s³ownictwa oficjalnego i urzêdowego17 dziêki specyficznym efektom fonicznym z ekspresj¹ dwiêkow¹ (SRU) lub zamierzonej zbie¿noci formy s³owotwórczej ze skrótem nazwy instytucji powszechnie znanej
w Polsce (ZUS).
Ekspresja wpisana jest tak¿e w nazwy niektórych grup artystycznych, np.
sarmacki niêty Leszcz  grupa za³o¿ona przez Henryka hrabiego von Thorn-Leszczyñskiego (Leszcz nawi¹zuje tu do gatunku ryby i prawdopodobnie do
nazwiska Leszczyñski), zwi¹zana z Klubem Awangardowym Dupek ¯o³êdny18;
nazwy partii, np.: Gelloñska Partia Sukcesu, Dreamlandzka Partia Uzasadnionego Optymizmu; nazwy kocio³ów i wyznañ: Mroczny Zakon, Ró¿owy Koció³
Bravogirla (por. Bravo Girl  popularne pismo dla nastolatek), wi¹tynia
Chwa³y Medialnej (utworzona, by uczciæ potêgê Cesarstwa Leblandii w realnych mediach); nazwy odznaczeñ: ordery Wini i Muchomora ustanowione
przez prefekta Gargii, prowincji Leblandii. Rzeczowniki wystêpuj¹ce w nazwie
tych orderów maj¹ swe konotacje pozytywne (winia) lub negatywne (muchomor), które odczytujemy z tekstu wyjaniaj¹cego, za co te odznaczenia s¹ nadawane: Order Muchomora jest przeznaczony dla tych, którzy mówi¹ le o Cesarstwie i Cesarzu Leblandii, za Order Ma³ej Wini i redniej Wini nadawany jest
za pochwa³y kierowane publicznie pod adresem Cesarza i Cesarstwa. Informacjê
tê, zniechêcaj¹c¹ przecie¿ do idei wolnoci s³owa, nale¿y traktowaæ z przymru¿eniem oka, zw³aszcza ¿e przewa¿nie nadawane s¹ Ordery Wini, a nie Muchomora.
17
18

Por. D. Butler: Polski dowcip jêzykowy. Warszawa 2001, s. 81.
Od lat 70. XX w. wyra¿enie dupek ¿o³êdny funkcjonuje jako obelga w znaczeniu niekole¿eñski, szkodz¹cy kolegom w ró¿ny sposób, wykorzystuj¹cy innych. Zob. L. Kaczmarek,
T. Skubalanka, S. Grabias: S³ownik gwary studenckiej. Lublin 1994, s. 75. Wczeniej dupek ¿o³êdny znaczy³ walet treflowy, a wiêc ma³o znacz¹ca karta.
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Typowymi nazwami, wyzyskuj¹cymi realistyczne sposoby kreacji onimicznej, s¹ nazwy restauracji. Znaczenie leksykalne nazwy nie zawsze jednak pokrywa siê z wystêpuj¹cym obok niej wyjanieniem, np. w leblandzkiej restauracji
Tropicana powinno siê podawaæ  jak siê wydaje  g³ównie dania pochodz¹ce
z krajów tropikalnych, za w tekcie reklamuj¹cym restauracjê obok tych dañ
wystêpuj¹ w zasadzie wszystkie inne kuchnie wiata: Poznaj smak tropikalnej
kuchni Prowincji Gargia. Poznaj smak kuchni innych Prowincji Cesarstwa! Poznaj smak kuchni ca³ego wiata, goszcz¹c w najs³awniejszej naszej Restauracji!. Nazwa restauracji przyci¹ga jednak uwagê odbiorcy, gdy¿ jest ciekawa,
egzotyczna i konotuje pozytywne wartoci zwi¹zane z wypoczynkiem, ciep³ymi
krajami, podró¿ami, mi³ym spêdzaniem czasu itp., ponadto za jest to popularna
autentyczna nazwa ró¿nych obiektów w Polsce19. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nazwy
restauracji i barów to ta bran¿a, która odwo³uje siê do kultury czasu wolnego20. Po krainach Sarmacji rozsiane s¹ restauracje: Restauracja pod Gigantami,
Restauracja Karczma Wiewiórczewska (jest to te¿ nazwa korporacji), Restauracja Sarmajad³o, Restauracja Sarmacka, Restauracja Teutoñska (mieci siê
w Królestwie Teutonii) oraz Sto³ówka Koszerna Bar Micwa21, spe³niaj¹ca
wszelkie standardy koszernoci, a wiêc np. dania mleczne i miêsne serwuje siê
tu w oddzielnych pomieszczeniach, za posi³ków nie produkuje siê w szabaty
i wiêta22. Nazwa ta, oprócz swej podstawowej funkcji wskazywania denotatu,
pe³ni te¿ funkcjê socjologiczn¹. Nazwy restauracji mog¹ lokalizowaæ obiekt,
wskazywaæ w³aciciela, odwo³ywaæ siê do s³ownictwa poetyckiego, staropolskiego, czasem s¹ to nazwy metaforyczne, niewskazuj¹ce na lokalizacjê obiektu,
choæ sw¹ struktur¹ przypominaj¹ce nazwy terenowe23, np. Restauracja pod Gigantami, bar Pod Ró¿owym Kundlem czy gospoda Pod Kogutem.
Wród zebranych nazw najmniej liczn¹ grup¹ onimów s¹ nazwy firm: w
Królestwie Monderii rejestrujemy wytwórniê muzyczn¹ Mondery Records (czyli
studio nagrañ) oraz firmê budowlano-komputerow¹ Tracer & Budmex. Firmonimy te nawi¹zuj¹ do s³ów jêzyka angielskiego: w pierwszym forma dzia³alnoci
powiadczona jest leksemem record (p³yta i nagrywaæ na p³ycie), w drugim
19 Tak¹ nazwê maj¹ m.in.: biuro podró¿y, pensjonat w £ebie, festiwal tañca w Miko³ajkach,
centrum kultury latynoskiej, firmy handluj¹ce owocami i warzywami, restauracja w remie w województwie wielkopolskim.
20 A. Siwiec: Nazwy sklepów i firm handlowych jako przedmiot badañ onomastycznych.
[W:] Przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ polskiej onomastyki. Pod red. R. £obodziñskiej. Wroc³aw 2003, s. 265.
21 Bar Micwa to uroczystoæ ¿ydowska, podczas której ch³opiec ¿ydowski staje siê pe³noletni
wobec prawa. W¹tek ¿ydowski w nazwach lokali na krakowskim Kazimierzu opracowany zosta³
w artykule E. Palinciuc: Nazwy w³asne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu
w interpretacji historycznokulturowej. Onomastica 2007. T. LII, s. 285302.
22 Zob. <http://www.sarmacja.org/katalog/restauracja/>.
23 Por. E. Palinciuc: Nazwy w³asne restauracji..., s. 292.
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 s³owem tracer (krelarz, autor rysunku, planu). Hybrydalna nazwa Tracer
& Budmex zawiera w sobie nieoczekiwane zestawienie dwóch form dzia³alnoci
(budowlan¹ i komputerow¹), a jej drugi element, Budmex, nawi¹zuje do s³owa
budowaæ i ma charakterystyczny dla niektórych polskich firmonimów sufiks
-ex. Dodajmy, ¿e w Polsce Budimex to popularna nazwa wielu firm z bran¿y
budowlanej. Formy z zakoñczeniem -ex (jest to skrót internacjonalizmu export)
mo¿na uznaæ za nazwy modelowe kszta³tuj¹ce siê zgodnie z prawem serii w ramach pewnych bran¿ w handlu24. Wymieñmy ponadto dwie firmy zapewniaj¹ce komunikacjê w Winktown w formie kolejki linowej  niemieckie nazwy tych
przedsiêbiorstw nawi¹zuj¹ do rodzaju dzia³alnoci: Seilbahn RST i podleg³a jej
firma Seilbahn WT (zapewne skrót od Winktown).
Na uwagê zas³uguj¹ chrematonimy o funkcji semantycznej i ekspresywnej.
Wp³ywaj¹ one na zainteresowanie stron¹ danego pañstwa, przyci¹gaj¹ zmys³y
obserwatora, który w procesie odbioru mo¿e przerodziæ siê w uczestnika zabawy
w pañstwo i tworzyæ jego struktury lub przynajmniej kupiæ dzia³kê w interesuj¹cym go królestwie czy ksiêstwie, takim za rodzajem interakcji spe³nia cel
za³o¿yciela wirtualnego pañstwa  staje siê jego pe³noprawnym obywatelem.
Ciekawym przyk³adem jest grupa nazw na stronie internetowej niedawno powsta³ego pañstwa o oficjalnej nazwie Wolna Republika Winktown (z dopiskiem:
A post nuclear crazy republic) lub potocznej: Winktown (por. wino, winko
i ang. town miasto). Tak te¿ brzmi nazwa stolicy za³o¿onej na ruinach osiedla
robotniczego Winkowyje. Przytoczone tu onimy nie s¹ chrematonimami, lecz
wchodz¹c z nimi w ró¿norodne relacje, tworz¹ interesuj¹cy wizerunek v-pañstwa, nawi¹zuj¹c  dziêki funkcji intertekstualnej nazw  do takich filmów, jak
Ranczo25, w których s¹ Wilkowyje, czy te¿ M³ode wilki26  por. nazwê
wiêta pañstwowego w Winktown: Powstanie M³odych Winków. Pocz¹tki pañstwa przypadaj¹ wszak na czas powstania w lipcu 2006 r. Stowarzyszenia Forumowych Pijaków M³ode Winki, lubuj¹cych siê w piciu wirtualnego alkoholu27. Najwa¿niejszym miejscem w Winktown jest bar Pod Ró¿owym Kundlem
 prawdopodobnie na wzór filmowych Wilkowyj, w których ¿ycie towarzyskie
kwitnie na ³aweczce pod sklepem z winem Mamrot lub w barze Country
Club. Obok Ró¿owego Kundla, gdzie Winkowie pij¹ g³ównie piwo lub samogon, powsta³o wiele innych budynków, m.in. hotel o nazwie Rudera, której
komizm spotêgowany jest dos³ownym odczytaniem znaczenia leksemu, bowiem
w tym hotelu w niektórych pokojach brakuje czasem cian i mebli28. Z barem
24
25

A. Siwiec: Nazwy sklepów i firm handlowych jako przedmiot badañ onomastycznych, s. 262.
Polski serial komediowy w re¿yserii Wojciecha Adamczyka, emitowany w Telewizji Polskiej od marca 2006 r.
26 Polski film sensacyjny w re¿yserii Jaros³awa ¯amojdy z 1995 r.
27 Zob. <http://www.mw.propl.eu/>.
28 Zob. <http://www.mw.propl.eu/forum.php>.
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Pod Ró¿owym Kundlem zwi¹zany jest Kult Wielkiego Ogórka (i wi¹tynia Wielkiego Ogórka), który rozpowszechni³ siê po uzdrowieniu pewnego pijanego
Winka dziêki skonsumowaniu przez niego kiszonego ogórka. Drug¹ oficjaln¹
religi¹ Wolnej Republiki Winktown jest Koció³ Wielkiej Radiacji, szczególnie
popularny wród wszelkich ras mutantów, którzy s¹ przekonani, ¿e si³y promieniotwórcze maj¹ moc stwórcz¹, za na szyjach nosz¹ napromieniowane krzy¿yki
Ankh (por. autentyczny egipski krzy¿ Ankh). Pañstwo Winktown notuje w swej
historii istnienie komunistycznej z pochodzenia S³omagromskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z firm¹ S³omagromska Technologia (w skrócie zwana
S³oma-Tech), która pracowa³a nad prototypem bomby atomowej oraz nad Wirusem Wymuszonej Ewolucji (W.W.E.), bêd¹cego przyczyn¹ wielu mutacji
w Winktown. Czêsto pojawiaj¹ca siê w historycznym przekazie pañstwa Winktown nazwa S³oma-Tech jest tu skrótem, który uleg³ leksykalizacji.
Grupê tych humorystycznych nazw mo¿na wci¹¿ poszerzaæ: Generator Ekosystemu Cudownej Krainy (mia³ odbudowaæ krainê s³omagromsk¹), eksperyment
Hercules (którego celem by³o stworzenie super ¿o³nierzy SRLD Wermachtu),
Kompania Handlowa Winktown, Inkwizycja ds. Zieleni, Gildia Bobrów (organizacja zrzeszaj¹ca Bobry). Zajêciem sprawiaj¹cym wielk¹ przyjemnoæ obywatelom tego pañstwa jest picie ró¿nego rodzaju alkoholi, dlatego w jego przemyle
ogromne znaczenie ma Bimbrownia Makaveliego29 z Laboratorium destylacji
oraz firma Browary Uranowe C.O.  producent alkoholu, w którym znajduj¹
siê niewielkie iloci uranu. W ofercie Bimbrowni jest m.in. Wódka 120%, Wódka
Winkwasser i Bobrówka (alkohol produkowany z bobrów), Browary za proponuj¹ konsumentom piwa: Paradoxal, Uranowe Classic, Uranowe Light, Uranowe Mocne, Uranowe Bezalkoholowe i Uranowe Bezuranowe, wina: Owocowe
Wino Uranowe Porzeczkowe, Truskawkowe, Winiowe, Jab³kowe i Winogronowe
oraz miody: Uranowy Miód Pitny, Uranowy Miód Pitny Extra Strong. Obraz
tego pañstwa, krótko przedstawiony za pomoc¹ zebranych wy¿ej nazw, dope³nia
informacja z jego internetowej strony: jest to jedyna polska mikronacja w klimatach postapokaliptycznych z du¿¹ dawk¹ czarnego, czêsto absurdalnego humoru30. Nie dziwi wiêc, ¿e Wojciech Chy³a takie pozaterytorialne, sieciowe
rodowisko okrela jako to¿samoci niezaspokojonego pragnienia, zabawowe i ludyczne. Celem jednostki owego nieterytorialnego spo³eczeñstwa ma
byæ przyjemnoæ, a nie zysk, za wartoci¹  bycie dla innych u¿ytkowników31.
29 Nie wiadomo dok³adnie, jaka jest motywacja nazwy, znane s¹ natomiast przynajmniej dwie
autentyczne nazwy Makaveli: 1) by³ to pseudonim amerykañskiego rapera, poety i aktora Tupaca
Amaru Shakura, 2) to marka w bran¿y odzie¿owej.
30 Zob. <http://www.mw.propl.eu/>.
31 Zob. W. Chy³a: To¿samoæ medialna, to¿samoæ wirtualna, to¿samoæ merkantylizuj¹ca popêdy. [W:] Dylematy wielokulturowoci. Pod red. W. Kalagi. Kraków 2004, s. 310311.
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Onomastyka okrelonej mikronacji jest najczêciej efektem zainteresowañ
jej za³o¿yciela. Z fascynacji Huberta Dudkiewicza dawnym imperium Azteków
narodzi³o siê pañstwo o nazwie Cesarstwo Aztec z przewa¿aj¹c¹ iloci¹ onimów
przypominaj¹cych leksemy ze s³ownika nahuatl, który znajduje siê w Internecie32. Obok wielu trudnych do wymówienia nazw w³asnych wymieñmy przynajmniej Stadion Tlaloc (w internetowym Cesarstwie to nazwa dawnej stolicy,
w rzeczywistoci by³ to aztecki bóg deszczu) oraz nazwê wiêta Xocotl-Huetei
(xocotl  liwka). Wspó³czesne i historyczne realia francuskie odzwierciedlone
s¹ w wirtualnej Republice Francuskiej, w której siedzib¹ Prezydenta RF jest
Pa³ac Elizejski (z francuskim odpowiednikiem nazwy Palais de lElysee), ponadto pañstwo to posiada swoj¹ Francusk¹ Agencjê Prasow¹, Niepubliczny Zespó³ Szkó³ im. Bohaterów Rewolucji oraz wystawê pt. Galeria Rewolucyjna.
Zainteresowania Czarnym L¹dem przejawia z kolei twórca Zjednoczonego Królestwa Samundy, w którym  oprócz wczeniej wymienionych nazw ministerstw
 odnotowujemy m.in. Dom Gier Casino Bonga, hotel Sarabi, nale¿¹cy do
plemienia Chicuabongo, oraz Samundyjskie Centrum Kultury i Sztuki  Taaluma,
z wyjanieniem, ¿e wyraz ten w jêzyku suahili oznacza kultura, edukacja. S¹ to
ciekawe przyk³ady kreacji nazewniczych pojawiaj¹ce siê w fabularyzowanych
tekstach na stronach internetowych, ale jednoczenie s¹ to onomastyczne wyzwania dla za³o¿ycieli wirtualnych pañstw, poniewa¿ w owej kreacyjnoci wymagana jest jêzykowa konsekwencja.
Powy¿sze grupy nazw zaczerpniête ze stron internetowych buduj¹cych wirtualne pañstwa s¹  ogólnie mówi¹c  realistycznymi onimami, powsta³ymi
dziêki rozmaitym modelom nazewniczym. Formy te odwo³uj¹ siê do struktur ju¿
istniej¹cych i dobrze zadomowionych w rzeczywistoci realnej oraz podlegaj¹
okrelonym konwencjom nazewniczym (np. struktura tytu³u hymnu, nazwy prasowej, nazwy restauracji itp.). Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê kilka aspektów
interpretacji nazw, które nie pochodz¹ z onomastyki literackiej czy uzualnej
(z rzeczywistoci realnej), lecz w³anie ze stron internetowych bêd¹cych nowym
obszarem badañ. W zasadzie ¿adna ze znanych typologii onomastycznych nie
uwzglêdnia tego typu zjawisk hipertekstualnych33. Powstaje wiele prac na temat
komunikacji w Internecie, grach jêzykowych w Internecie, spo³eczeñstw siecio32

Na stronie <http://en.wiktionary.org/wiki/Transwiki:Nahuatl_dictionary>.
Romana £obodziñska i Maria Peisert pisa³y o nazwach w³asnych w komunikacji internetowej, ale odmiana jêzyka nazywana przez badaczki elektroniczn¹ rozmow¹ pisan¹ nie pokrywa
siê z tym rodzajem komunikacji, któr¹ zajmujê siê w niniejszym artykule. Autorki w owej elektronicznej rozmowie pisanej zajê³y siê g³ównie nickami (ang. nick name), tzw. nazwami pokoi oraz
nazwami osobowymi w adresach e-mailowych i grach Multi User Dungeon. Zob. R. £obodziñska,
M. Peisert: Nazwy w³asne w ró¿nych typach komunikacji internetowej. [W:] Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie. Pod red. R. £obodziñskiej. £ask 2005, s. 163174.
33
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wych, przestrzeni terminalnej, cybernetycznych miast34, jednak nie rozwi¹zuj¹
one problemu nazw w³asnych w wiecie wirtualnym i nie odpowiadaj¹ na pytanie, czy takie nazewnictwo to zwyk³e przed³u¿enie onomastyki w tradycyjnym
ujêciu, czy jest to zjawisko zupe³nie odrêbne. Mo¿na oczywicie badaæ etymologiê niektórych nazw, ich proweniencjê lub te¿ funkcje takie, które s¹ ju¿ dok³adnie omówione na gruncie nazewnictwa literackiego. W przypadku stron internetowych nie wyczerpuje to jednak zagadnienia, gdy¿ w obszar analiz w³¹czone
powinny byæ informacje na temat przestrzeni pañstwa wirtualnego jako przestrzeni pragmatycznej, u¿ywanej, na temat specyficznego komunikatu internetowego, relacji nadawca-odbiorca, interakcji i gier jêzykowych.
W alternatywne cyfrowe wiaty przenoszone s¹ nazwy z rzeczywistoci
realnej, która jednak w wiecie wirtualnym niejednokrotnie podlega zabiegowi
dekonstrukcji. Odbiorca powinien odczytaæ i zrozumieæ fabularyzowan¹ opowieæ o danym pañstwie internetowym, powinien te¿ odebraæ superstrukturê
zewnêtrzn¹ nazw w³asnych, które w tej fabule wystêpuj¹. Ma³gorzata Rutkiewicz-Hanczewska, pisz¹c o spójnoci ró¿nych warstw nazwy i wynikaj¹cym
z niej komunikacie, który spe³nia swoj¹ funkcjê, gdy¿ jest adekwatny do zamierzeñ twórcy znaku  ma na uwadze odbiorcê onomastycznie wyrobionego, z du¿ymi mo¿liwociami percepcyjnymi, ze znajomoci¹ asocjacji, jakie budzi nazwa, potrafi¹cego odszyfrowywaæ znaki jêzykowe w tekcie35. Zak³adamy, i¿
taki odbiorca wie, dlaczego Leblandzkie Wydawnictwo Cesarskie nazywa siê
Emperor, ¿e nazwa niêty Leszcz nawi¹zuje do nazwiska Leszczyñski, ale te¿ do
wyrazu leszcz i wyra¿enia niêta ryba  co w po³¹czeniu z cech¹ aktywnoci tej
grupy artystycznej daje efekt humorystyczny, powinien te¿ wiedzieæ, dlaczego
w Republice Francuskiej w niektórych nazwach wystêpuje wyraz rewolucja,
z jakiej bajki arabskiej pochodzi nazwa klubu w Leblandii: Agrabah36 i jakie
skojarzenia budzi Ró¿owy Koció³ Bravogirla (Bravo Girl to pismo dla dziewcz¹t, st¹d skojarzenie z kolorem ró¿owym; na ³amach pisma przekazywane s¹
porady, jak ¿yæ, postêpowaæ, jak siê ubieraæ, wykonywaæ make-up, czesaæ, jak
zostaæ najpiêkniejsz¹, bogini¹  w swoim kociele tego ró¿owego wiata). Taki
odbiorca powinien te¿ po³¹czyæ z polskimi realiami echa komunizmu i cechê
pijañstwa ukryte w nazwach na stronach pañstwa Winktown.
W internetowej komunikacji mamy zatem do czynienia z grami jêzykowymi,
dla których zaistnienia konieczne jest za³o¿enie wspólnoty wiedzy (jêzykowej
34 Zob. Dylematy wielokulturowoci. Pod red. W. Kalagi. Kraków 2004; K. Pietrowicz: Si³a
to¿samoci w spo³eczeñstwie sieciowym. Wokó³ teorii Manuela Castellsa. [W:] Tropy to¿samoci:
Inny, Obcy, Trzeci. Pod red. W. Kalagi. Katowice 2004, s. 121131.
35 Zob. M. Rutkiewicz-Hanczewska: Nazwa w³asna jako tekst. Polonica 2006. T. XXVI
XXVII, s. 305307.
36 Agrabah to nazwa królestwa (zob. Banie z tysi¹ca i jednej nocy), w którym ¿yli m.in.
Aladyn i D¿afar; jest to równie¿ nazwa restauracji w paryskim Disneylandzie.
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i pozajêzykowej) nadawcy i odbiorcy37. Cech¹ gier jest celowoæ: nadawca
nie po to ukrywa swoje intencje, by odbiorca ich nie zauwa¿y³, ale ¿eby ich
szuka³. Zostawia wiêc lady, które ma odnaleæ adresat38. W komunikacji internetowej odbiorca ma mo¿liwoæ czynnej reakcji na grê jêzykow¹.
Z wielu rodzajów gier onimicznych, które zestawi³a i opisa³a M. Rutkiewicz-Hanczewska39, warto wspomnieæ przynajmniej o trzech wyranie realizowanych w omawianym tu komunikacie: s¹ to gry perswazyjne, ludyczne i intertekstualne. Gry perswazyjne i ludyczne wyodrêbniane s¹ m.in. na podstawie
kryterium celu. Celem gry jêzykowej o wymiarze ludycznym jest satysfakcja
odbiorcy rozpoznaj¹cego regu³y gry i rozszyfrowuj¹cego okrelon¹ nazwê (por.
Tropicana, Winktown). Gry perswazyjne maj¹ na celu oddzia³ywanie na odbiorcê  ju¿ sama nazwa pañstwa powinna byæ atrakcyjna, ciekawa, powinna zainteresowaæ odbiorcê i nak³oniæ go do otworzenia danej strony, wszystkie inne
nazwy równie¿ musz¹ przyci¹gaæ uwagê czytelników i goci strony poprzez sw¹
interesuj¹c¹, polsk¹ lub obcojêzyczn¹, szokuj¹c¹ lub humorystyczn¹ formê.
Miêdzy twórcami wirtualnych pañstw trwa walka o odbiorcê, co jest równoznaczne z walk¹ o przetrwanie mikronacji w sieci (niektóre pañstwa przestaj¹
istnieæ, inne siê reaktywuj¹ po latach, jak np. Cesarstwo Aztec). Efektem tych
zmagañ s¹ coraz lepiej wykonywane strony cybernetycznych imperiów i coraz
wiêksza ich liczba. Nowych obywateli mo¿na werbowaæ dziêki ró¿nym elementom wizualno-tekstualnym: ciekawym onomastykonem, znakom jêzykowym lub
ikonicznym (rysunkami herbów, gode³, zdjêciami itp.) oraz dziêki bezporednim
komunikatom: Zatrudniê Premiera od zaraz, Kup dzia³kê, Zostañ obywatelem, Zamieszkaj i ¿yj!, Zaloguj siê lub zarejestruj, aby zacz¹æ z nami piæ!.
Wartoci¹ stylu takiej strony jest bowiem maria¿ tekstu i obrazu, w tym dynamiczna szata czcionki, jej krój (rozmiar, linia, barwa), a nawet dwiêk i ruch.
Wci¹¿ rozrastaj¹ca siê Organizacja Polskich Mikronacji jest wyrazem zainteresowania internautów swoistymi kulturowymi wspólnotami, projekcj¹ instytucji realnych w ich najlepszym wydaniu, wyrazem têsknoty do monarchii, szczebli w³adzy, zdrowego spo³eczeñstwa i rozwijaj¹cej siê kultury40.

37 D. Kêpa-Figura: Gry jêzykowe w mediach tradycyjnych i Internecie. [W:] Beiträge der
Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). T. 10. Red. B. Brehmer, V. danowa i R. Zimny.
München 2007, s. 68.
38 Ibidem.
39 Zob. M. Rutkiewicz-Hanczewska: Nazewnictwo uzualne a teoria gier  próba typologizacji
gier onimicznych. Onomastica 2007. T. LII, s. 14, 19.
40 Zob. W. Chy³a: To¿samoæ medialna, to¿samoæ wirtualna..., s. 308309.
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Adresy stron internetowych wirtualnych pañstw
<http://mw.propl.eu/>
<http://www.dreamland.net.pl/>
<http://www.samunda.ayz.pl/main.php>
<http://www.prusy.siedmiogrod.info/>
<http://www.erboka.org/>
<http://leblandia.republika.pl/>
<http://www.wielka-polondia.vot.pl/news.php>
<http://www.monderia.bnx.pl/news.php>
<http://www.sarmacja.org/>
<http://www.okoczia.yoyo.pl/>
<http://www.brugia.org/>
<http://rfrance.eu/news.php>
<http://www.morbhan.org/index.php>
<http://www.mikroslawia.mikronacje.info/>
<http://tortuga.tnb.pl/news.php>
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Summary
The article discusses chrematonyms, a category of proper names, found on the Polish websites of
micronations. It employs the so-called broad definition of chrematonym, therefore it focuses,
among others, on: titles of national anthems (for example Wielka Sarmacjo / The Great Sarmatia), magazines (for example Kurier Cesarski / Imperial Daily), names of organizations and
associations, names of artistic groups (for example niêty Leszcz / Dead Bream), denominations,
parties, ministries, companies, restaurants (for example Sarmajad³o / Sarmafood), and liquors (for
example Paradoxal). The founders of micronations aim at attracting the largest number of netizens
who can actively participate in building the Internet community. The names the visitors find most
interesting are grotesque (for example Ró¿owy Koció³ Bravogirla / The Pink BravoGirl Church),
humorous (Order Muchomora / The Order of the Toadstool), and foreign ones (Taaluma, Bongos
Casino). They also like word-plays in which they can identify onyms and define their intertextual
functions (see chrematonyms on the Free Republic of Winktowns website).
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K³omia i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni
rybackich zwi¹zane z okreleniami zwierz¹t wodnych
oraz narzêdziami do ich po³owu
K³omia and other Wielkopolskas names of lake fishing depths connected
with names of water animals and fishing tools
The work contains short discussion of some fishing depths of Wielkopolskas
lakes.
S³owa kluczowe: onomastyka, mikrohydronimia, nazwy jeziornych toni rybackich, Wielkopolska
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onomastics, microhydronymy, name of lake fishing depths, Wielkopolska

Wród nazw zwi¹zanych z akwenami wodnymi oddzieln¹ grupê stanowi¹
tzw. nazwy toni rybackich, które funkcjonuj¹ zwykle w rodowisku ludzi profesjonalnie zajmuj¹cymi siê po³owem ryb. Traktuj¹ oni rzekê, jezioro lub wydzielon¹ czêæ wiêkszego obszaru wodnego jako obszar eksploatacyjny i dla jego
identyfikacji u¿ywaj¹ okrelonych nazw, najczêciej kierunkowych, typu Na
Szmytka Górê : n. os. Szmytek i n. ter. *Szmytka Góra1, Na Pla¿ê, Na M³yn, ale
te¿ charakteryzuj¹cych typu Okoniowa : okoñ lub Miêkka od mulistego, miêkkiego dna. Oba typy nazw nie s¹ rygorystycznie rozdzielone, por. nazwê toni: Na
Skrzyniê i Skrzynka, chocia¿ pierwszy typ kierunkowy, zwany te¿ ogólnie lokalizuj¹cym, zdecydowanie przewa¿a2. Nazwy toni pojawiaj¹ siê zazwyczaj na
1 Mo¿e to byæ okrelenie okazjonalne, które w nazwach terenowych l¹dowych nie wystêpuje.
Inna jest bowiem perspektywa patrzenia z wody, gdzie ma³e wzniesienie wydaje siê du¿e z pozycji ni¿ej po³o¿onej tafli jeziora. Natomiast z l¹du, zw³aszcza gdy wzniesienie owo jest niewielkie, staje siê niewa¿ne z l¹dowego punktu opisu terenu i pozostaje bezimienne. Nie mo¿na wiêc
automatycznie z nazw toni rybackich rekonstruowaæ l¹dowych nazw terenowych, choæ sam podzia³
na nazwy terenowe l¹dowe i wodne wydaje siê w tym kontekcie sztuczny.
2 Tzw. nazwy lokalizuj¹ce (w tym kierunkowe) jako czêæ nazw topograficznych przewa¿aj¹
np. w nazewnictwie toni Jeziora Chrzypskiego, por. M. Kornaszewski: Nazewnictwo Jeziora
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wiêkszych obszarach zw³aszcza wód stoj¹cych (jeziorach, przybrze¿nych akwenach morskich), rzadziej na rzekach, zwykle du¿ych.
Zbieranie i interpretacja nazw toni rybackich rzadko staje siê tematem oddzielnych opracowañ jêzykoznawczych3. Jako podrozdzia³ wiêkszych publikacji
nazwy toni rybackich wydzielane s¹ w Pomorskich monografiach toponomastycznych (PMT)4. Powiêcono im tak¿e kilka artyku³ów, por. bibliografiê podan¹ w artykule Marii Biolik (ods. 4) oraz ca³ociowo w Bibliografii onomastyki
polskiej5.
Autorzy, omawiaj¹c nazwy toni, wskazuj¹ na ich okazjonalnoæ i zmiennoæ
w³aciw¹ tak¿e l¹dowym nazwom terenowym. Czasami jeden obszar wodny
mo¿e nosiæ kilka ró¿nych okreleñ, z których zwykle pozostaje jedno, gdy inne
ulegn¹ zapomnieniu. Przewa¿nie tonie rybackie rozlokowane s¹ wzd³u¿ linii
brzegowej, gdy¿ nie tylko oznaczaj¹ miejsce po³owu, lecz czêsto tak¿e kierunek
zaci¹gania sieci w kr¹g, by ryby  znalaz³szy siê w matni  zosta³y wyci¹gniête
wraz z sieci¹ do ³ódki lub na brzeg.
Prezentowana tutaj charakterystyka nazw toni rybackich pochodzi z opracowania Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujcie do Odry (z wy³¹czeniem dorzecza Noteci). Czêæ II: Nazwy jezior6, gdzie wykorzystano materia³y
historyczne z kartoteki S³ownika historyczno-geograficznego województwa poznañskiego w redniowieczu (w Poznaniu  g³ównie z XVXVI w.) oraz niepublikowane materia³y p. profesora Marka Kornaszewskiego z jego pracy doktorskiej o nazwach jezior w powiecie miêdzychodzkim (datowane zwykle na rok
1970). Nie s¹ to zatem materia³y kompletne, gdy¿ sam nie prowadzi³em tego
typu badañ na terenie Wielkopolski. Mog¹ wiêc byæ stale uzupe³niane i wzbogaChrzypskiego. Studia Polonistyczne 1979 (VII), 1980, s. 33. Autor wyró¿nia jeszcze dla tego
obszaru wodnego mniej liczne podtypy, jak nazwy eksploatacyjne, okolicznociowe i dzier¿awcze
(s. 34).
3 Jednymi z pierwszych opracowañ tego typu by³y artyku³y P. Zwoliñskiego: Nazwy toni rybackich na jeziorze niardwy. Jêzyk Polski 1954. T. XXXIV, s. 288; T. Buch: Nazwy toni rybackich jeziora Ga³adu. Onomastica 1967. T. XII, s. 109123. Wczeniej zapisywano je przy okazji
opisu gwar s³owiñskich (F. Lorentz: Slowinzisches Wörterbuch. T. II. St. Petersburg 1912, s. 1458
1554.
4 Np. J. Treder: Toponimia powiatu wejherowskiego. PMT 14. Gdañsk 1997, s. 203217. Inne
opracowania wskazane s¹ w artykule M. Jacewicz: Wybrane nazwy toni rybackich Wielkich Jezior
Mazurskich. [W:] Onomastyka regionalna. Olsztyn 2006, s. 107113 oraz w artykule M. Biolik:
Nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach w pobli¿u Szczytna. Prace Jêzykoznawcze UWM
2010. T. XII, s. 2137.
5 Bibliografia onomastyki polskiej. T. I do roku 1958 w³¹cznie. Red. W. Taszycki, M. Kara,
A Turasiewicz. Kraków 1960; T. II od roku 1959 do roku 1970. WarszawaKraków 1972; T. III od
roku 1971 do roku 1980 w³¹cznie. Red. K. Rymut. Wroc³aw 1983; T. IV, od roku 19811990
w³¹cznie. Red. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków 1992; T. V od roku 1991 do roku 2000 w³¹cznie.
Kraków 2001.
6 J. Duma: Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujcie do Odry (z wy³¹czeniem
dorzecza Noteci). Cz. II: Nazwy jezior (dalej: WJ). Wyd. DiG. Warszawa 2010.
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cane, poniewa¿ zbiór nazw toni jeziornych nie jest zbiorem zamkniêtym  mo¿e
byæ tylko zbiorem mniej lub bardziej bogatym. redniowieczne zapisy historyczne pochodz¹ z dokumentów ekscerpowanych przez Stanis³awa Kozierowskiego
i twórców kartoteki S³ownika, gdy¿ tonie rybackie, podobnie jak prawo po³owu
na ich obszarze podlega³o dziedziczeniu i dlatego czasami trafia³y one do starych zapisów testamentowych. Dzi jeszcze w dialekcie kaszubskim toñå oznacza g³ównie przestrzeñ wód, na której kto ma prawo ³owiæ, obszar po³owów
Sychta V 367.
I. Nazwy toni zwi¹zane z gatunkami od³awianych ryb lub z innymi
zwierzêtami wodnymi
Barschzug 1. na Jez. Bia³okoskim na zach. od m. Bia³okosz: Barschzug
1970 WJ 17  od niem. Barsch okoñ i Zug toñ, zaci¹g; 2. na jez. Lubosz
Wielki na zach. od m. Lubosz: Barschzug 1970 WJ 201  jw.
Karp na jez. Luboszek na pd. w. od m. Lubosz: Karp 1970  od karp ryba,
tu miejsce po³owu karpi.
Karpie Do³y na jez. Luboszek na pd. w. od m. Lubosz: Karpie Do³y 1970
WJ 202  od karp z suf. adi. *-je.
Karpie Górki na Jeziorze Kierskim na pd. od m. Kiekrz: Karpie Górki
2002 WJ 154  od karp z suf. adi. *-je.
Ma³a Sandaczowa na jez. Kubek na pn. z. od m. Bucharzewo: Ma³a Sandaczowa 1970 WJ 179  od sandacz, suf. adi. -owa. Przymiotnik ma³a odró¿nia tê
toñ od wystêpuj¹cej tam tak¿e toni Sandaczowa (zob.).
Na Aalfang na Jez. Bielskim na pd. w. od m. Bielsko: Na Aalfang 1970 WJ 21
 nazwa kierunkowa na miejsce po³owu wêgorzy (niem. Aal wêgorz i Fang
po³ów, pu³apka, sid³a).
Na Barschzug na Jez. Kuchennym na pd. z. od m. Prusim: Na Barschzug
1970 WJ 181 od niem. Barsch okoñ, zob. wy¿ej Barschzug.
Na Leszcza na Jez. Chrzypskie na pd. od m. Chrzypsko: Na Leszcza 2002
WJ 154  od leszcz gatunek ryby z koñc. G. sg. -a.
Okoniowa 1. na Jez. Chrzypskie na pd. od m. Chrzypsko: Okoniowa 1970
WJ 56  od okoñ suf. adi. -owa; 2. na jez. Tuczno na pn. od m. Stare Gorzycko:
Okuniowa 1970 WJ 390  jw. od gw. okuñ okoñ; 3. na Jez. Wilczyñskim na pd.
od m. Wilczyna: Okunyowa 151520 WJ 418  jw.
Rakowa na Jez. Ma³e na zach. od m. Jeziory Ma³e: Rakowa thonya 15214
WJ 224  od rak, suf. -owa.
Sandacze Jamy na Jeziorze Kierskim na pd. od m. Kiekrz: Sandacze Jamy
2002 WJ 154  I cz. od sandacz z suf. adi. *-je.
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Sandaczowa na jez. Kubek na pn. z. od m. Bucharzewo: Sandaczowa 1970
WJ 179  od sandacz, suf. -owa, zob. te¿ Ma³a Sandaczowa.
Sumowa 1. na Jez. Chrzypskie na pd. od m. Chrzypsko: Sumowa 1970 WJ 57
 od sum, suf. adi. -owa; 2. na Jez. Kuchenne na pd. od m. ródka: Sumowa
1970 WJ 180  jw.
*¯ó³wia na Jez. Berzyñskim na pd. z. od m. Wolsztyn: Szoluia XV w. WJ 14
 od adi. ¿ó³wia : ¿ó³w.
Z zestawienia wynika, ¿e zwierzêta wodne niebêd¹ce rybami pojawiaj¹ siê
w nazwach toni wyj¹tkowo (np. ¿ó³w, rak), czêciej wystêpuj¹ nazwy ryb w formie polskiej i niemieckiej (np. okoñ i niem. Barsch  po 3 razy; karp 3 razy,
sandacz 3 razy). Rzadkie s¹ inne nazwy ryb: wêgorz (Aal), leszcz, sum. Brak tu
pospolicie wystêpuj¹cej w jeziorach i rzekach p³otki, szczupaka i innych od³awianych gatunków ryb.
II. Nazwy toni zwi¹zane z narzêdziami po³owu
*Kugel na Jez. Jankowskim na pd.w. od m. Jankowo Dolne: Kwgyel 1496
WJ 130  od niem. Kugel m.in. okr¹g³y p³ywak do sieci, mo¿e te¿ okr¹g³a
bojka rybacka.
Na Skrzyniê na Jez. K³osowskim na pn. z. od m. Kobylarnia: Na Skrzyniê
1970 WJ 161  tu zapewne od skrzynia drewniana skrzynka z gêstymi prêtami
zanurzona w wodzie i s³u¿¹ca do przechowywania z³owionych ¿ywych ryb.
*Pó³krócice na Jez. Berzyñskim na pd. z. od m. Wolsztyn: polkroczicze
1493 WJ 14  od jakiej nazwy sieci *pó³krócica : krótka  zapewne od jej
d³ugoci.
Sackabreisser na Jez. Bia³okoskim na zach. od m. Bia³okosz: Sackabreisser
1970 WJ 17  od niem. Sack rodzaj workowej sieci i abreißen zerwaæ  czyli
miejsce zerwanej sieci.
Skrzynka na Jez. wiêtym na pn. od m. Obra: Skrzinka 15257 WJ 377
 od skrzynka m. in. skrzynia z otworami, w której przechowuje siê w wodzie
¿ywe ryby.
*Z k³omiami na Jez. Bia³okoskim na zach. od m. Bia³okosz: Tonya nyewoda dicta Sklomyali 15148 WJ 18  od wyra¿enia przyimkowego *z k³omiami :
k³omia rodzaj sieci rybackiej, pleciony kosz, albo siatkowy worek, lub siatkowa cianka, przytwierdzona do jednej czy te¿ dwu rêkojeci, wzglêdnie do kab³¹ka, albo wielok¹tnej ramy  wed³ug S³SE II 262 zapewne stara po¿yczka
z gockiego hlamma matnia, sid³o. Raczej nale¿y jednak wyraz ³¹czyæ z czasownikiem *klom-i-ti ko³ysaæ siê tak ESSJ X 656, por. iteratywne *klam-a-ti
ko³ysaæ siê, iæ niepewnym, chwiejnym krokiem, k³amaæ  chyba pocz¹tkowo *uchylaæ siê od prawdy ESSJ IX 182-3, suf. *-ja. Podobne formacje ze
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wzd³u¿eniem o (ã) : a wystêpuj¹ czêciej, np. nositi : naati (pol. nosiæ : (wy)naszaæ), prositi : praati (pol. prosiæ : (za)praszaæ) itp. Rdzeñ *klom- zapewne
etymologicznie powi¹zany by³ z *klon-7 *klon-i-ti k³oniæ i *klan-ja-ti k³aniaæ, por. BorySE 2367. Podobnie V. Machek 258 szuka zwi¹zku miêdzy
czeskim klomeò, klomen cienka ga³¹zka8 z bu³g. klon i konar9. Miêdzy par¹
*klom- : *klon- mog³o wystêpowaæ jakie dawne zró¿nicowanie semantyczne.
Pierwsza mog³a oznaczaæ *uchylanie siê na boki, druga *uchylanie siê
w przód i ty³  a wiêc w dó³ i do góry. (Inaczej Bañkowski I 7145 wskazuj¹c
na staropolskie znaczenie szydziæ, drwiæ).
Kontaminacjê tych rdzeni znaleæ mo¿na w nazwie miejscowoci K³omnice
 w zapisach: Clomicze 1405, Klomnicze, K³omicze 1552, K³omnice 1827 i in.
NMP IV 527 : n. os. K³omica SSNO lub ap. stpol. k³omica rodzaj sieci rybackiej.
Nie mo¿na zupe³nie wykluczyæ nazwy osobowej lub przezwiska *Sk³omiala :
*K³omiala jako podstawy nazwy toni, choæ brakuje takich w S³owniku nazwisk
wspó³czenie w Polsce u¿ywanych10. Nazwisko staropolskie *Skomiela wywodzi
S³awomir Gala od skomiæ skomleæ11, ale wtedy nast¹pi³oby w nazwie toni nietypowe rozszerzenie nag³osowej grupy spó³g³osek sk- na sk³-. Jeli podstaw¹ by³a
nazwa osobowa, to koñcówkê -i nale¿y traktowaæ jako G. sg. tematów na -a/-ja.
Szczegó³owo kaszubskie k³<mka mniejsza rêczna sieæ workowata napiêta
na obrêcz z trzema patykami, osadzona na d³ugiej tyczce Sychta II 174 i s³owiñskie k³<mñd rodzaj sieci omawiaj¹ autorzy SEK III 557, sprowadzaj¹c ps.
*klomú/*klonú do pie. rdzenia *kel- [: *kol-]12 chyliæ, sk³aniaæ [z sufiksami na
stopniu zanikowym *-m-/-n-?], co jednak w¹tpliwe wobec braku pe³nog³osu lub
wzd³u¿enia w cytowanych formach ukraiñskich (klimlja) i serbskich (klõnja potrzask na ptaki, rodzaj sieci) SEK III 56. Raczej jest to ten sam pie. rdzeñ
*kl- na stopniu zanikowym wokalizmu z rozszerzeniami sufiksalnymi *-eH3-m-/
/-eH3-n- (zob. intonacja krótka opadaj¹ca w serbskim, pochodz¹ca z dawnego
akutu oraz gr. êëþí ga³¹ BER II 464).
W zapisie historycznym nast¹pi³a zapewne dysymilacja *z k³omiami > z k³omiali. Móg³ to byæ te¿ lad dawnego l epentetycznego, które w jêzyku polskim
zachowa³o siê tylko szcz¹tkowo13 *klom-ja > *klomla, a wiêc *sú klomlami >
z k³omiali.
7
8
9
10

Por. bu³g. êëîí du¿a boczna ga³¹ jakiego drzewa BER II 464.
A wiêc z rozszerzeniem *kl-eH3-men-.
Ten ostatni wyraz Bory 247 ³¹czy z *kúnú jak w knieja, co jednak ma³o prawdopodobne.
Por. S³ownik nazwisk wspó³czenie w Polsce u¿ywanych. Pod red. K. Rymuta. T. VIII. Kraków 1994 i T. V. Nie ma takich nazwisk w opracowaniu K. Rymuta: Nazwiska Polaków. T. III.
Kraków 19992001, choæ tu nazwiska K³omica i K³omnicki odsy³ane s¹ do ap. k³onica dr¹¿ek
w drabinie i n. m. K³omnice (T. I, s. 413).
11 S. Gala: Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/-³- w czêci sufiksalnej. £ód 1992, s. 251.
12 Uzupe³nienia w nawiasach kwadratowych s¹ dodane przeze mnie.
13 Por. np. kropla < *krop-ja.

92

Jerzy Duma

Podobnie jak wy¿ej z nazwami ryb, równie¿ okrelenia sieci rybackich oraz
sposoby po³owu ryb rzadko pojawiaj¹ siê w nazwach toni jeziornych wielkopolskich jezior. Zdarzaj¹ siê tu jednak okrelenia stare o nieprecyzyjnej etymologii.
Czasami trudno przes¹dziæ, czy tzw. *pó³krócica by³a rzeczywicie jak¹ sieci¹
ryback¹ lub czy nazwa toni Rozbojna pochodzi od obfitoci ³owionych ryb czy
od nieprawnego ich ³owienia  rozboju (nie umieszczono). Podobnie n. toni
Zgon : zgon miejsce zganiania ryb i zaci¹gania pêtli sieci, por. te¿ kasz. zg<n
ostatnie zapuszczenie sieci do g³êbi Sychta VI 228 nale¿y ju¿ raczej do sposobu ³owienia, a nie do stosowanych narzêdzi.
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Summary
The paper contains the description and test of etymology of some names of fishing depths in
lakes in Wielkopolska particularly interesting: the archaic building of name is *Z k³omiami < *Sú
klomjami : *klom-ja : pie. *kl- (: *kel-/*kol-) to bow, to induce and suffixes pie. *-eH3-m-/-eH3n- + *-ja.
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U¿ycie konstrukcji liczebnikowych w jêzyku polskim
przez rodzimych u¿ytkowników jêzyka rosyjskiego
Using numeral phrases in Polish by native speakers of Russian
The article presents some problems of native speakers of Russian with using numerals in Polish. The author gives groups of often repeated mistakes of native speakers of
Russian in Polish numeral phrases and some examples with types of these mistakes and
phrases, containing correct forms of Polish numerals.
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Niniejsze opracowanie powsta³o na podstawie obserwacji jêzyka, którym
pos³uguj¹ siê pochodz¹cy z Rosji i Bia³orusi studenci Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, mieszkaj¹cy obecnie w Polsce. Pod uwagê brano
wy³¹cznie b³êdy osób, dla których jêzyk polski nie jest jêzykiem ojczystym.
Interesuj¹ce nas osoby s¹ rodzimymi u¿ytkownikami jêzyka rosyjskiego (dalej
nazywani RUJR).
B³êdy w u¿yciu konstrukcji liczebnikowych przez RUJR mo¿na podzieliæ na
kilka grup w zale¿noci od tego, co stanowi ich ród³o: wartoæ kategorii rodzaju liczebnika akomodowana przez ³¹cz¹cy siê z nim rzeczownik, oddzia³ywania
pomiêdzy konstrukcj¹ liczebnikowo-rzeczownikow¹ a form¹ finitywn¹, sk³adnia
zgody lub rz¹du, sk³adnia liczebników u³amkowych. Poni¿ej zosta³y omówione
te grupy b³êdów w polskich konstrukcjach liczebnikowych. Przyk³adowe zdania
s¹ podawane dwa razy: pierwsza wersja zawiera formy b³êdnie zastosowane
przez RUJR b¹d sprawiaj¹ce k³opoty w budowaniu wypowiedzi, co prowadzi
do unikania tych konstrukcji albo zast¹pienia przez ³atwiejsze odpowiedniki (s¹
to zdania odtwarzaj¹ce gotowe wypowiedzi, ich fragmenty, wa¿ne ze wzglêdu
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na badany temat), druga wersja zawiera formê bêd¹c¹ przyk³adem poprawnego
u¿ycia tej¿e konstrukcji liczebnikowej1.
1. Niepoprawne u¿ycie rodzaju
Mylenie rodzaju jest bardzo rozpowszechnionym b³êdem w budowaniu konstrukcji liczebnikowych. Rodzaj liczebnika akomodowany przez rzeczownik,
z którym liczebnik siê ³¹czy, przysparza wiele k³opotów równie¿ rodzimym u¿ytkownikom jêzyka polskiego, co siê wi¹¿e z tym, i¿ polski system rodzajowy jest
bardzo rozbudowany2  mo¿na w nim wyró¿niæ nawet dziewiêæ wartoci selektywnej kategorii rodzaju rzeczowników.
W zwi¹zkach form liczebnikowych z rzeczownikowymi i czasownikowymi
wartoci kategorii fleksyjnych uzale¿nione s¹ od ró¿nych elementów kontekstu.
W tradycyjnym ujêciu gramatycy postuluj¹, ¿e we frazach nominalnych nadrzêdny jest rzeczownik. W niniejszej pracy za Z. Salonim, M. widziñskim
przyjêto stanowisko, ¿e rodzaj liczebnika jest uzale¿niony od formy rzeczownikowej, natomiast przypadek liczebnika  od innego elementu konstrukcji zdaniowej, najczêciej od formy czasownikowej3.
1.1. Frazy nominalne z leksemem jeden
Interesuj¹ nas konstrukcje z nieodmiennym liczebnikiem jeden, w których
leksem ten wystêpuje jako ostatni cz³on ci¹gu liczebnikowego, np. dwadziecia
1

Konstrukcje liczebnikowe uwzglêdnione w niniejszej pracy to konstrukcje z³o¿one z formy
liczebnika i formy rzeczownika, inaczej nazywane frazami nominalnymi, zob. Z. Saloni, M. widziñski 1998, s. 195.
Za liczebniki, zgodnie z klasyfikacj¹ Z. Saloniego, uznano tzw. liczebniki g³ówne oraz traktowane jako formy rodzajowe liczebników g³ównych tzw. liczebniki zbiorowe, zob. Z. Saloni 1976.
Do liczebników zalicza siê tylko takie jednostki, które mog¹ byæ traktowane jako elementy
s³ownika, nie za wszelkie nazwy liczb naturalnych, np. ka¿dy cz³on ci¹gu liczebnikowego nale¿y
do innego leksemu liczebnikowego, zob. Z. Saloni 1977.
2 W tradycyjnym ujêciu system rodzajowy ogranicza siê do wyró¿nienia trzech rodzajów,
z rozró¿nieniem w obrêbie rodzaju mêskiego trzech podgrup: osobowej, zwierzêcej oraz rzeczowej.
W podziale proponowanym przez Z. Saloniego poszczególne rodzaje maj¹ podgrupy rodzajowe w zale¿noci od ich ³¹czliwoci syntaktycznej z formami przymiotników, czasowników i liczebników w ró¿nych przypadkach, np. dwie podgrupy rodzaju nijakiego (w zale¿noci od ³¹czliwoci
z formami tzw. liczebników zbiorowych  n1, b¹d z formami tzw. liczebników g³ównych  n2),
wyodrêbnienie klasy rodzajowej plurale tantum wraz z trzema podklasami (p1, p2, p3), podgrupy
rodzaju mêskiego (m1, m2, m3) pokrywaj¹ siê z odpowiednimi podgrupami w ujêciu tradycyjnym,
zob. Z. Saloni, M. widziñski 1998.
3 Z. Saloni, M. widziñski: W³asnoci sk³adniowe form liczebnikowych. [W:] eadem: Sk³adnia
wspó³czesnego jêzyka polskiego. Warszawa 1998, s. 199.
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jeden4. Przyjrzyjmy siê przyk³adom fraz nominalnych z rzeczownikami ró¿nych
rodzajów:
(1) *Czterdzieci jeden kot.
Zamiast: Czterdzieci jeden kotów.
(2) *Dwadziecia jedna kobieta.
Zamiast: Dwadziecia jeden kobiet.
(3) *W kartonie z trzydzieci jedn¹ ksi¹¿k¹.
Zamiast: W kartonie z trzydziestu/trzydziestoma jeden ksi¹¿kami.
(4) *Odebra³am osiemdziesi¹t jedno po³¹czenie.
Zamiast: Odebra³am osiemdziesi¹t jeden po³¹czeñ.

W powy¿szych przyk³adach RUJR dos³ownie t³umaczy konstrukcjê z jêzyka
rosyjskiego (gdzie ostatni cz³on ci¹gu liczebnikowego, typu: äâàäöàòü îäèí/
îäíà/îäíî, mo¿e wystêpowaæ we wszystkich rodzajach gramatycznych, a jego
rodzaj uzale¿niony jest od rodzaju rzeczownika, w po³¹czeniu z którym wystêpuje), dopasowuj¹c wartoæ gramatycznej kategorii rodzaju leksemu jeden
do odpowiedniej wartoci leksemu rzeczownikowego. Tu jeden traci swoje liczebnikowe w³aciwoci, czyli ca³kowity synkretyzm form niezale¿nie od przypadka, w którym zostaje u¿yty, i staje siê równokszta³tnym leksemem, zaliczanym do klasy przymiotników, któremu zostaj¹ nadane charakterystyczne dla tej
klasy wartoci przypadka i rodzaju.
W przyk³adach 1. i 2. RUJR dopasowuje formy rzeczownika do ostatniego
cz³onu konstrukcji liczebnikowej (do liczebnika jeden), nadaj¹c mu wartoæ
liczby pojedynczej i zachowuj¹c formê mianownikow¹, jak: jest jeden tysi¹c,
jeden kot. Poprawne jest bezporednie ³¹czenie formy rzeczownika z pierwszym
cz³onem ci¹gu (dla powy¿szych zdañ  z formami leksemów dwadziecia
i czterdzieci). W przyk³adach 3. i 4. rzeczowniki w przypadkach zale¿nych s¹
niepoprawnie ³¹czone z przymiotnikowym leksemem jeden, narzucaj¹c mu wartoæ przypadka i rodzaju. W jêzyku polskim liczebnikowy leksem jeden (jako
ostatni cz³on ci¹gu liczebnikowego) jest ca³kowicie nieodmienny, nie przyjmuje
wartoci przypadka ani rodzaju od rzeczownika, do którego siê odnosi; zgodnoæ
wartoci rodzaju i przypadka z rzeczownikiem charakterystyczna jest dla przymiotników. B³êdem jest tak¿e niedostosowanie formy liczebnika trzydzieci (3.)
do wymaganego przez przyimek z przypadka (narzêdnika). Natomiast, jeli
ostatnim cz³onem ci¹gu liczebnikowego jest nieodmienny liczebnik jeden, poprzedzaj¹ce cz³ony ci¹gu liczebnikowego maj¹ formê fleksyjn¹ odpowiadaj¹c¹

4 W klasyfikacji Z. Saloniego samodzielnie wystêpuj¹cy leksem jeden ze wzglêdu na fleksjê
jest wliczony do klasy przymiotników, Z. Saloni 1976.
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wymogom danej szerzej konstrukcji sk³adniowej (a wiêc nieodmiennoæ ostatniego cz³onu ci¹gu jest dla cz³onów poprzedzaj¹cych nierelewantna)5.
Oto jeszcze kilka przyk³adów konstrukcji liczebnikowych z rzeczownikami
w przypadkach zale¿nych i liczebnikiem jeden:
(5) *Sklep z tysi¹cem jeden drobiazgami.
Zamiast: Sklep z tysi¹cem jeden drobiazgów.
(6) *Z dwadziecia jednym tysi¹cem.
Zamiast: Z dwudziestu/dwudziestoma jeden tysi¹cami.
(7) *Brak mi tysi¹c jednego z³otego.
Zamiast: Brak mi tysi¹ca jeden z³otych.

Zachodzi tu upodobnienie polskich konstrukcji liczebnikowych do ich odpowiedników rosyjskich, w których pierwszy cz³on z³o¿enia liczebnikowego nie
jest decyduj¹cy w po³¹czeniu z rzeczownikami, natomiast drugi (czyli leksem
jeden) ³¹czy siê z rzeczownikiem na zasadzie zwi¹zku zgody, a wiêc przyjmuje
wartoæ rodzaju i przypadka od rzeczownika, do którego siê odnosi (tak jak
w po³¹czeniach przymiotników z rzeczownikami). W wypowiedzeniach odtworzonych leksem jeden zosta³ u¿yty przymiotnikowo, a leksem rzeczownikowy
staje siê cz³onem nadrzêdnym frazy nominalnej. W wersji poprawnej natomiast
liczebnikowy leksem jeden nie wp³ywa na kszta³t zwi¹zku z wyrazem okrelanym, któremu inny cz³on ci¹gu liczebnikowego narzuca wartoæ przypadka
i liczby, wszelkie kategorie fleksyjne narzucane przez kontekst zewnêtrzny oddzia³uj¹ na leksemy liczebnikowe, te z kolei, ³¹cz¹c siê z rzeczownikiem wymagaj¹ od niego formy dope³niacza6.
Podsumowuj¹c, podkrelê, i¿ w jêzyku polskim niemianownikow¹ postaæ
rzeczownika w konstrukcjach typu dwadziecia jeden, gdzie leksem jeden wystêpuje na ostatnim miejscu, determinuje pierwszy (cilej: przedostatni) cz³on
ci¹gu liczebnikowego (np. dwadziecia w ci¹gu dwadziecia jeden). Tak¿e grupa liczebnikowa wymaga od rzeczownika zawsze form liczby mnogiej, nawet
wówczas gdy ostatnim cz³onem grupy liczebnikowej jest jeden7, poprawna jest
wiêc forma dwadziecia jeden sto³ów (nie *dwadziecia jeden stó³ jak w jêzyku
rosyjskim, gdzie obok liczebników zestawionych koñcz¹cych siê na jeden rzeczownik stoi w liczbie pojedynczej  äâàäöàòü îäèí ñòîë).
Ró¿nice w sk³adni konstrukcji liczebnikowo-rzeczownikowych ujawniaj¹
siê te¿ w po³¹czeniach z formami finitywnymi. W jêzyku rosyjskim (w odró¿nie5 R. Laskowski: Liczebnik. [W:] Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego. Morfologia. T. 1.
Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa 1984, s. 293.
6 Zob. np. H. Satkiewicz: Liczebnik jeden  niesforny element polskiej sk³adni. Poradnik
Jêzykowy 1997, z. 5, s. 7980.
7 W. Gruszczyñski, Z. Saloni: Sk³adnia grup liczebnikowych we wspó³czesnym jêzyku polskim.
[W:] Studia gramatyczne II. Wroc³aw 1978, s. 29.
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niu od polskiego) czasownik w roli orzeczenia obok konstrukcji liczebnikoworzeczownikowej z ci¹giem liczebników, którego ostatnim cz³onem jest jeden,
zazwyczaj u¿ywany jest w formie liczby pojedynczej.
1.2. Konstrukcje liczebnikowe z rzeczownikami rodzaju mêskiego
W jêzyku polskim tworzenie konstrukcji liczebnikowych z rzeczownikami
rodzaju mêskiego jest bardziej skomplikowane ni¿ w rosyjskim, w którym rzeczowniki poszczególnych podrodzajów rodzaju mêskiego (osobowego, zwierzêcego albo rzeczowego) czêsto w tym samym przypadku maj¹ takie same formy
(np. formy leksemu äâà w konstrukcjach äâà ÷åëîâåêà, äâà êîòà, äâà ñòîëà).
W jêzyku polskim b³êdy najczêciej pojawiaj¹ siê wtedy, gdy liczebnik ³¹czymy
z rzadziej u¿ywanymi rzeczownikami mêskoosobowymi, np.:
(8) *Dwa chuligana.
Zamiast: Dwaj chuligani/Dwóch chuliganów.
(9) *Trzy Finlandczyka/Fina.
Zamiast: Trzej Finlandczycy/Finowie b¹d Trzech Finlandczyków/Finów.

Koñcówka -a rzeczowników w powy¿szych przyk³adach zostaje przeniesiona z jêzyka rosyjskiego, a wiêc rzeczowniki mêskoosobowe po³¹czono tu z form¹ tzw. liczebnika g³ównego bez uwzglêdnienia cech charakterystycznych dla
rzeczowników mêskoosobowych.
Dla rosyjskich odpowiedników liczebników dwa, trzy, cztery, oba, obydwa
obowi¹zuj¹ specjalne konstrukcje, które sprawiaj¹ du¿y k³opot zarówno cudzoziemcom mówi¹cym po rosyjsku, jak i gramatykom opisuj¹cym jêzyk rosyjski.
W zwi¹zku syntaktycznym liczebnika i rzeczownika akomodacja morfologiczna
pod wzglêdem kategorii liczby ma charakter wtórny. Ta wtórnoæ nie jest jednak
oczywista w jêzyku rosyjskim, gdzie istniej¹ konstrukcje typu dwa/tri czeloweka, w których formy rzeczownika maj¹ kszta³t dope³niacza liczby pojedynczej8. Formy mianownikowe liczebników wi¹¿¹ siê ze specjaln¹ form¹ rzeczowników, zwan¹ form¹ policzaln¹ 9 (homonimiczn¹ z dope³niaczem liczby
pojedynczej). Do wykolejeñ dochodzi tu szczególnie w rodzaju mêskim, w którym forma ta jest ró¿na, tak¿e w postaci pisanej (a nie tylko mówionej), od mianownika liczby mnogiej. Wszystkie rosyjskie rzeczowniki rodzaju mêskiego ³¹cz¹ siê z tak¹ sam¹ form¹ tzw. liczebnika g³ównego, a wiêc poprawne s¹

8
9

P. Wojdak: O liczebnikach jedynkowych. Jêzyk Polski 2001, LXXXI, z. 12, s. 85.
W ten sposób oddajê rosyjski termin ñ÷åòíàÿ ôîðìà, zob. À. À. Çàëèçíÿê: Ðóññêîå èìåííîå
ñëîâîèçìåíåíèå. Moskwa 2002, s. 4648.
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zarówno formy äâà õóëèãàíà, òðè ôèíëÿíäöà, jak i formy äâà êðîòà oraz òðè
ñòîëà (a nie dwa huligany, tri kroty).
1.3. Problem tzw. liczebników zbiorowych
W jêzyku rosyjskim grupa tzw. liczebników zbiorowych jest wyranie
mniejsza ni¿ w jêzyku polskim. Ograniczaj¹ siê one wy³¹cznie do form: äâîå,
òðîå, ÷åòâåðî, ïÿòåðî, øåñòåðî, ñåìåðî, âîñüìåðî, äåâÿòåðî, äåñÿòåðî.
W jêzyku polskim ten zbiór jest bardziej rozbudowany, sk³adnia jego cz³onów
wymaga obszernej wiedzy, która jednak nie zawsze jest wystarczaj¹co doprecyzowana. Brak zgody co do interpretacji tzw. liczebników zbiorowych skutkuje
tym, ¿e zgodnie z postulatami gramatyków interpretuje siê je w dwojaki sposób:
albo jako leksemy odrêbne w stosunku do liczebników g³ównych, niescharakteryzowane pod wzglêdem rodzaju, albo jako formy fleksyjne odpowiednich liczebników g³ównych. W niniejszej pracy (za SGJP10) s¹ one traktowane jako
formy rodzajowe odpowiednich liczebników g³ównych wystêpuj¹ce tylko
w kontekcie niektórych rzeczowników, uzupe³niaj¹c paradygmat liczebnikowy11. Zakres ich wystêpowania we wspó³czesnym jêzyku polskim jest silnie
ograniczony, pojawia siê tendencja do zaniku tej grupy leksemów. Coraz czêciej obserwujemy zastêpowanie ich poprzez rzeczowniki (np. dwójka dzieci 
zamiast dwoje dzieci) lub przez liczebniki g³ówne.
Przyjrzyjmy siê przyk³adom spotykanym równie¿ wród rodzimych u¿ytkowników jêzyka polskiego:
(10) *Dwadziecia dzieci, z czego cztery dzieci nie ma ojców.
Zamiast: Dwadziecioro dzieci, z czego czworo dzieci nie ma ojców.

Rzeczownik dziecko jest podstawowym przyk³adem nazwy istoty m³odej
(podrodzaju n1), z którym kojarzy siê u¿ycie tzw. liczebników zbiorowych. B³¹d
mog³o spowodowaæ unikanie skomplikowanej formy zbiorowej oznaczaj¹cej
wysok¹ liczbê, co poskutkowa³o upodobnieniem formy liczebnika cztery w drugiej czêci zdania z³o¿onego do wczeniej u¿ytej formy dwadziecia.

10 Skrót SGJP oznacza S³ownik gramatyczny jêzyka polskiego, zob. Z. Saloni, W. Gruszczyñski, M. Woliñski, R. Wo³osz 2007.
11 Formy typu dwaj  dwa  dwoje s¹ semantycznie (w swym znaczeniu podstawowym) identyczne, wyra¿aj¹ tê sam¹ treæ. Tzw. liczebniki zbiorowe wystêpuj¹ tylko w kontekcie niektórych
rzeczowników, uzupe³niaj¹c paradygmat liczebnikowy o wartoci n1 (rzeczowniki rodzaju nijakiego, ³¹cz¹ce siê z liczebnikami zbiorowymi), p1 (mêskoosobowe rzeczowniki plurale tantum), p2
(niemêskoosobowe rzeczowniki plurale tantum ³¹cz¹ce siê z liczebnikami zbiorowymi). Przemawia
to za w³¹czeniem ich do odpowiednich leksemów tzw. liczebników g³ównych, zob. Z. Saloni 2009.
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Przyk³ady pominiêcia form typu piêcioro dotycz¹ wszystkich grup rodzajowych rzeczowników, charakteryzuj¹cych siê ³¹czliwoci¹ z tego typu formami
liczebników, zarówno rzeczowników podrodzaju n1, jak i rzeczowników mêskoosobowych podrodzaju m1 (oznaczaj¹cych zbiór osób zró¿nicowanych pod
wzglêdem p³ci), a tak¿e rzeczowników pluralia tantum (podrodzajów p1 i p2).
(11) *Musisz przejæ przez kilka drzwi.
Zamiast: Musisz przejæ przez kilkoro drzwi.

W przypadku rzeczowników plurale tantum typu drzwi zastosowanie formy
tzw. liczebnika zbiorowego w konstrukcjach z liczbami ni¿szego rzêdu, np.:
dwoje, troje, czworo, oboje drzwi przychodzi RUJR ³atwiej. Przy po³¹czeniach
z liczebnikami od piêciu wzwy¿  najczêciej stosuj¹ tzw. liczebniki g³ówne,
np.: kilka, piêæ, szeæ, siedem i wiêcej drzwi.
Problemowe s¹ konstrukcje liczebników z mêskoosobowymi rzeczownikami
plurale tantum podklasy p1 zakoñczonymi na -stwo. Brak rzeczowników typu
wujostwo, genera³ostwo w jêzyku rosyjskim dla oznaczenia par ma³¿eñskich skutkuje tym, ¿e najczêciej semantycznie odbierane s¹ przez RUJR jako zbiory istot/
/zjawisk rodzaju nijakiego. W konsekwencji powstaj¹ nastêpuj¹ce konstrukcje:
(12) *By³em u dwóch wujostw.
Zamiast: By³em u dwojga wujostwa.
(13) *Odwiedzi³am dwóch wujostw/dwa wujostwa.
Zamiast: Odwiedzi³am dwoje wujostwa.

Tego typu b³êdy powstaj¹ za spraw¹ upodobnienia ³¹czliwoci do rzeczowników zakoñczonych na -stwo, maj¹cych liczbê pojedyncz¹, nienazywaj¹cych
par ma³¿eñskich (np. ubóstwo, gospodarstwo), natomiast rzeczowniki podrodzaju p1 ³¹cz¹ siê z formami liczebnikowymi typu piêcioro12.
Problematyczna jest dla RUJR równie¿ sk³adnia tego typu rzeczowników
z okrelaj¹cymi je przymiotnikami, a tak¿e z formami finitywnymi. Zawsze nale¿y u¿yæ liczby mnogiej przymiotnika i czasownika, kiedy u¿ywamy wyrazów
pañstwo (w znaczeniu pan i pani), wujostwo, stryjostwo, genera³ostwo, hrabiostwo, dyrektorostwo itp., np. oczekiwani pañstwo Nowakowie przyjechali; odwiedzili nas kochani wujostwo; powitalimy szanownych hrabiostwa.
12 Rzeczowniki podrodzaju p1 typu rodzice czy pañstwo odznaczaj¹ siê dwojak¹ policzalnoci¹. Ich jednostkowym desygnatem podlegaj¹cym naliczaniu jest albo para powi¹zanych ze sob¹
niejednorodnych obiektów, a konkretnie osób (jedni rodzice: ojciec i matka; jedni pañstwo: pan
i pani), albo  przy orzekaniu mnogoci  tylko jedna osoba pary (rodzice  zbiór ojców i matek,
pañstwo  zbiór panów i pañ). Taka dwojaka policzalnoæ prowadzi do neutralizacji znaczeniowej
wyra¿eñ jedni rodzice i dwoje rodziców oraz jedni pañstwo i dwoje pañstwa, a tak¿e do dwuznacz-
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2. Zwi¹zki zgody i rz¹du we frazach nominalnych
Typow¹ cech¹ sk³adni polskich liczebników g³ównych jest zwi¹zek zgody
z rzeczownikiem w przypadkach innych ni¿ mianownik i biernik (szeciu osobom, z trzema kole¿ankami, po piêciu dniach); natomiast w mianowniku i bierniku liczebnik wymaga u¿ycia formy dope³niacza rzeczownika. W jêzyku rosyjskim sk³adnia liczebników g³ównych jest bardzo podobna: mianownik i biernik
liczebników równie¿ determinuj¹ biernik rzeczownika, z którym siê ³¹cz¹, a inne
przypadki liczebników ³¹cz¹ siê z rzeczownikiem sk³adni¹ zgody. Powodem wystêpowania b³êdów w takich konstrukcjach liczebnikowo-rzeczownikowych jest
tendencja do ujednolicenia sposobu ³¹czenia tzw. liczebników g³ównych z rzeczownikami zwi¹zkiem rz¹du, tak jak ma to miejsce w mianowniku i bierniku
(np. *nie uda³o siê zabezpieczyæ jej komputera przed dwudziestoma piêcioma
wirusów).
Sk³adnia polskich liczebników typu piêcioro ró¿ni siê od sk³adni tzw. liczebników g³ównych. Zwi¹zkiem zgody ³¹cz¹ siê z rzeczownikami w celowniku
oraz miejscowniku (np. przygl¹dam siê dwojgu niemowl¹t, opowiadam o dwojgu niemowlêtach), natomiast w innych przypadkach zwi¹zkiem rz¹du (np. widzê
dwoje niemowl¹t, z dwojgiem niemowl¹t). W rosyjskich konstrukcjach liczebnikowo-rzeczownikowych u¿ycie tzw. liczebników zbiorowych mo¿e byæ ograniczone do okrelonych przypadków w zale¿noci od ¿ywotnoci rzeczownika
(z rzeczownikami nie¿ywotnymi liczebniki typu piêcioro wystêpuj¹ wy³¹cznie
w bierniku i mianowniku). Dlatego te¿ RUJR w jêzyku polskim czêsto pomijaj¹
takie formy tak¿e w po³¹czeniach z rzeczownikami ¿ywotnymi, zastêpuj¹c je
³atwiejszymi  liczebnikami g³ównymi albo rzeczownikami (np. zamiast z trojgiem dzieci mówi¹ *z trójk¹ dzieci albo *z trzema dzieæmi).
£¹czliwoæ nieodmiennych liczebników u³amkowych typu pó³, æwieræ z rzeczownikami okrelanymi podobnie zale¿na jest od przypadków. W mianowniku
i bierniku ³¹czy siê je zwi¹zkiem rz¹du, liczebnik determinuje dope³niaczow¹
formê rzeczownika; to raczej nie sprawia problemów. Istnieje natomiast zwyczaj
nadawania rzeczownikowi formy dyktowanej rz¹dem czasownika lub przyimka,
tak jakby niezale¿nie od liczebnika: pó³ roku, ale przed pó³ rokiem jak przed
rokiem. W¹tpliwa jest wiêc poprawnoæ po³¹czenia: po pó³ godzinie, mniej ra¿¹noci wyra¿eñ typu czworo rodziców: 1) dwie pary, 2) cztery osoby bêd¹ce rodzicami, zob.
P. Wojdak 2001, s. 8788.
Podobnie wygl¹da³y wczeniejsze twierdzenia Z. Saloniego. Jednak zdanie u³o¿one przez Roberta Rothsteina (polonistê amerykañskiego) po lekturze referatu przygotowanego na konferencjê
w Montrealu pokaza³o, ¿e nie zawsze jest to prawda. Skonstruowa³ on nastêpuj¹cy przyk³ad: Zna³em wszystkich czworo moich dziadków. To zdanie brzmi po polsku ca³kowicie poprawnie. W stosunku do dotychczasowych za³o¿eñ Z. Saloniego jest to nowoæ, bo odnosi siê nie do pary i daje
siê liczyæ, ale jednak pozostaje plurale tantum, bo gdyby ten rzeczownik mia³ singularis, to babcia
by³aby dziadkiem.
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ca wydaje siê po pó³ godziny. Brak jednolitej regu³y co do poprawnoci podobnych konstrukcji. Autorka prowadzi obecnie badania nad ³¹czliwoci¹ tego typu
liczebników z rzeczownikami w przypadkach zale¿nych.
Podsumowanie
Zarówno fleksja, jak i sk³adnia liczebników polskich sprawiaj¹ sporo k³opotów nie tylko osobom rosyjskojêzycznym, ale tak¿e powoduj¹ powstawanie problemów u rodzimych u¿ytkowników jêzyka polskiego. Czêsto sama znajomoæ
regu³ budowania konstrukcji rzeczownikowo-liczebnikowych nie wystarcza, bardzo wa¿ne jest równie¿ wyczucie jêzykowe. W jêzyku rosyjskim system tworzenia fraz nominalnych z liczebnikami jest równie¿ bardzo skomplikowany. W niektórych momentach rozwi¹zania przyjête dla liczebników w gramatykach obu
jêzyków pokrywaj¹ siê, w pozosta³ych natomiast ró¿nice te s¹ olbrzymie i stwarzaj¹ du¿o problemów. S¹ one powodem powstawania wielu b³êdnych konstrukcji. Czêsto znajduj¹ siê te¿ takie jednostki leksykalne lub takie sytuacje ich
zastosowania, których nie da siê dopasowaæ do konkretnej regu³y.
Literatura
Gruszczyñski W., Saloni Z. (1978): Sk³adnia grup liczebnikowych we wspó³czesnym jêzyku polskim. [W:] Studia gramatyczne II. Wroc³aw, s. 1742.
Laskowski R. (1998): Liczebnik. [W:] Gramatyka wspó³czesnego jêzyka polskiego: Morfologia.
T. 1. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 283293.
Saloni Z. (1976): Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, Jêzyk Polski, LIV, z. 1, s. 313,
z. 2, s. 93101.
Saloni Z. (1977): Kategorie gramatyczne liczebników we wspó³czesnym jêzyku polskim.
[W:] Studia Gramatyczne I. Wroc³aw, s. 145173.
Saloni Z. (2009): So-called Collective Numerals in Polish (In Comparison with Russian). Proceedings of the 4th International Conference on Meaning-Text Theory (MTT 09), June 16 to
18, 2009, at the Université de Montréal. Ed. by D. Beck, K. Gerdes, J. Miliæeviæ and
A. Polguère (publikacja elektroniczna dostêpna tak¿e pod adresem: <http://www.meaningtext.net>).
Saloni Z., Gruszczyñski W., Woliñski M., Wo³osz R. (2007): S³ownik gramatyczny jêzyka polskiego [SGJP]. Warszawa [p³yta CD + broszura].
Saloni Z., widziñski M. (1998): W³asnoci sk³adniowe form liczebnikowych. [W:] eadem:
Sk³adnia wspó³czesnego jêzyka polskiego. Warszawa, s. 195209.
Satkiewicz H. (1997): Liczebnik jeden  niesforny element polskiej sk³adni. Poradnik Jêzykowy, z. 5, s. 7980.
Wojdak P. (2001): O liczebnikach jedynkowych. Jêzyk Polski, LXXXI, z. 12, s. 8291.
Zalizniak A. A. (2003): Çàëèçíÿê À. À.: Ãðàììàòè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà:
ñëîâîèçìåíåíèå. Wyd. IV. Moskwa.
Zalizniak A. A. (2002): Çàëèçíÿê À. À.: Ðóññêîå èìåííîå ñëîâîèçìåíåíèå. Moskwa.

102

Lena Dymek

Ðåçþìå
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåí ñëîâîèçìåíèòåëüíûé è ñèíòàêñè÷åñêèé àíàëèç
ïîëüñêèõ êîíñòðóêöèé ñ èìåíàìè ÷èñëèòåëüíûìè. Ãëàâíûì îáðàçîì âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ
íà òå êîíñòðóêöèè, â óïîòðåáëåíèè êîòîðûõ ïðîæèâàþùèå â Ïîëüøå ðîññèÿíå è áåëîðóñû,
ðîäíûì ÿçûêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðóññêèé, ñîâåðøàþò îøèáêè èëè èçáåãàþò èõ
óïîòðåáëåíèÿ â ñâÿçè ñ âîçíèêàþùèìè â ïðîöåññå èõ îáðàçîâàíèÿ ïðîáëåìàìè. Íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûìè èñòî÷íèêàìè îøèáîê ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ñèíòàêñè÷åñêîé ñâÿçè
(ñîãëàñîâàíèå, ïîä÷èíåíèå è ïðèìûêàíèå), ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîåäèíåíèå
ãëàâåíñòâóþùåãî è çàâèñèìîãî ñëîâ â ñëîâîñî÷åòàíèå; ðîä ÷èñëèòåëüíîãî, çàâèñÿùèé
îò èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî, ñ êîòîðûì ñîåäèíÿåòñÿ, âçàèìíîå âëèÿíèå êîíñòðóêöèè
ñ ÷èñëèòåëüíûì è ãëàãîëüíûõ ôîðì, ñèíòàêñèñ äðîáíûõ ÷èñëèòåëüíûõ.
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Z historii pewnego frazeologizmu: z³o¿yæ rêce w ma³drzyk
On the history of one phraseological unit: z³o¿yæ rêce w ma³drzyk
The article is devoted to the ethymology of one phraseological unit  z³o¿yæ rêce
(r¹czki, d³onie) w ma³drzyk. The unit contains an isolated component  ma³drzyk. It is
also interesting as an object of analysis because of its connection with culture and
customs of the society.
S³owa kluczowe: zwi¹zek frazeologiczny, komponent izolowany, etymologia
Key words:
phraseological unit, isolated component, ethymology

Zwi¹zki frazeologiczne1, zw³aszcza te starsze, stanowi¹ ciekawy obiekt badañ miêdzy innymi dlatego, ¿e przechowuj¹ w swoim sk³adzie formy fleksyjne, morfemy b¹d formy leksemów (komponentów) niewystêpuj¹cych we
wspó³czesnej polszczynie ogólnej. Równie¿ w tym sensie, a tak¿e ze wzglêdu
na opisywane przez licznych badaczy, zw³aszcza kognitywistów, zwi¹zki z histori¹, kultur¹ narodu i spo³ecznoci w³adaj¹cej danym jêzykiem (zob. np. Jêdrzejko 2002; Chlebda 2005), stanowi¹ lady przesz³oci i rozwoju jêzyka.
Przedmiotem zainteresowania (rzec mo¿na, zainteresowania wywo³anego
pytaniem pedagoga) jest jeden z takich interesuj¹cych ze wzglêdu na swoj¹
historiê zwi¹zków: z³o¿yæ rêce (r¹czki/d³onie) w ma³drzyk2  z³o¿yæ d³onie na
krzy¿, blisko tu³owia, wewnêtrzn¹ stron¹ do siebie, co dawniej mia³o byæ oznak¹
skromnoci i nale¿a³o do cech odpowiedniego (przyzwoitego) zachowania siê
m³odych panien w towarzystwie. W sk³ad interesuj¹cego nas frazeologizmu
wchodzi element, który nie odpowiada formie ¿adnego leksemu polszczyzny
1 Przez zwi¹zek frazeologiczny jest tu rozumiana ca³oæ, której znaczenie jest asumaryczne
 nie stanowi sumy znaczeñ sk³adników. Takie tradycyjne, dosyæ powszechne rozumienie jest wystarczaj¹ce dla potrzeb niniejszej analizy.
2 Dalej zwrot zapisywany jest w uproszczonej postaci, bez zaznaczania wariantywnoci,
a wiêc jako z³o¿yæ rêce w ma³drzyk.
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ogólnej, a taka odpowiednioæ (homonimia lub homofonia) jest charakterystyczna dla zdecydowanej wiêkszoci jednostek frazeologicznych. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e opisywany zwi¹zek zawiera komponent izolowany czy te¿ wyraz
izolowany sk³adniowo (zob. Kozarzewska 1970; Lewicki 1986). Celem artyku³u
jest wyjanienie etymologii zwrotu z³o¿yæ rêce w ma³drzyk i próba odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób znalaz³ siê w nim segment ma³drzyk. Dodaæ trzeba,
¿e sam frazeologizm jest dzi u¿ywany tak¿e coraz rzadziej, niew¹tpliwie nale¿y
do jednostek wycofanych ze wspó³czesnego czynnego zasobu s³ownikowego,
za w nielicznych przyk³adach u¿yæ wystêpuje zwykle w kontekcie z³o¿yæ rêce
w ma³drzyk a buziê w ciup3.
Komponentu ma³drzyk nie da siê, jak ju¿ wspomniano, w prosty sposób odnieæ do jakiego leksemu funkcjonuj¹cego we wspó³czesnym s³ownictwie. Nie
rejestruje takiej jednostki wiêkszoæ s³owników jêzyka polskiego, tworzonych po
1989 r. (zob. np. SWJP, ISJP4). Jeli pojawia siê has³o ma³drzyk, to stanowi
jedynie odsy³acz do zwi¹zku frazeologicznego, leksem o takiej postaci nie jest
przedmiotem opisu (zob. np. USJP). Wyj¹tek na tym tle stanowi s³ownik pod red.
H. Zgó³kowej (PSWP), rejestruj¹cy rzeczownik ma³drzyk (z kwalifikatorem przestarza³y) i objaniaj¹cy jego znaczenie, oraz internetowy s³ownik jêzyka polskiego
(sjp.pl), opatruj¹cy omawiany leksem uwag¹ dopuszczalne w grach.
Jaka jest zatem historia ma³drzyka? Zacznijmy od zdania sprawy z informacji leksykograficznych. Jak wynika ze s³owników etymologicznych, pochodzi on
od ma³dr5, o znaczeniu jednostki miary (miary zbo¿owej)6. Odnotowany zosta³
ju¿ w s³owniku staropolskim (Sstar), tak¿e w s³owniku polszczyzny XVI w.
(Spol XVI), w znaczeniu serek z mleka s³odkiego7. Analogiczne informacje
mamy w s³owniku Lindego (SJPLin). S³ownik warszawski natomiast rejestruje
rzeczownik ma³drzyk (podaj¹c jako oboczne jego postaci: m¹drzyk, mêdrzyk,
mondrzyk, modrzyk, m¹³drzyk) w trzech znaczeniach, a mianowicie jako:
1) ma³y ser z mleka s³odkiego
2) placek
3) w l. mn. rodzaj ciasta z serem, okr¹g³e pierogi z serem, sma¿one na
male.
Ten sam s³ownik odnotowuje te¿ (podobnie jak Spol XVI i SJPLin) przymiotnik ma³drzykowaty  maj¹cy kszta³t ma³drzyka.
3 Komponent ciup nasuwa podobny problem, jak ma³drzyk, ale w tym miejscu nie bêdziemy
go rozpatrywaæ.
4 Rozwi¹zania skrótów podane s¹ w bibliografii.
5 Bañkowski w swoim s³owniku etymologicznym (zob. ESJP) opisuje ma³drzyk jako zdrobnienie od ma³dr (w jego pierwotnym znaczeniu  kopka zbo¿a), podobnie Brückner (zob. SEJP).
6 Kwesti¹ wymagaj¹c¹ osobnego opracowania, tutaj nierozwa¿an¹, jest pochodzenie wyrazu
ma³dr oraz funkcjonowanie leksemu ma³drzyk w polszczynie wczeniejszych wieków.
7 W artykule pomijane s¹ te informacje, które dotycz¹ nazwy w³asnej  nazwiska Ma³drzyk.
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W SJPDor ma³drzyk, z kwalifikatorem przestarz., ma dwa znaczenia. Jest to:
a) serek z s³odkiego mleka
b) zwykle w l. mn. pierogi z serem, rodzaj ciasta z serem.
Z przytoczonych informacji wynika, po pierwsze, ¿e ma³drzyk nale¿y do
staropolskiej warstwy s³ownikowej, ma d³ug¹ historiê w polszczynie. Z artyku³ów has³owych w poszczególnych s³ownikach trudno natomiast wywnioskowaæ, jaki by³ rzeczywisty zasiêg jego u¿ycia, czy nie nale¿a³oby go wi¹zaæ
w szczególny sposób z jakim okrelonym terenem8. Niew¹tpliwie by³ znany na
obszarze dawnego województwa ruskiego, co mo¿e te¿ potwierdzaæ czêste wystêpowanie na tym obszarze (zw³aszcza w XV w.) nazwy osobowej Ma³drzyk
(zob. ESJP). lady zwi¹zku w³anie z tymi terenami (ich czêci¹) odnajdujemy
te¿ w stanie wspó³czesnym jêzyka, bowiem ma³drzyk, funkcjonuj¹cy dzi przede
wszystkim (jeli nie jedynie) w regionalnych przepisach kulinarnych, pojawia
siê pod postaci¹ ma³drzyków krakowskich (pierogi, racuchy z serem) i wród
potraw kuchni kresowej.
Po drugie, informacje s³ownikowe wskazywa³yby, ¿e ograniczanie zasiêgu,
wycofywanie siê leksemu trzeba ³¹czyæ prawdopodobnie z prze³omem wieków
XIX i XX oraz pierwsz¹ po³ow¹ wieku XX. Takie przypuszczenie nasuwa fakt,
¿e s³ownik warszawski, w przeciwieñstwie do SJPDor, rejestruje leksem ma³drzyk bez kwalifikatora. Wczeniej wyszed³ z u¿ycia przymiotnik ma³drzykowaty, którego s³ownik pod red. W. Doroszewskiego ju¿ nie zawiera.
Inaczej przedstawia siê rozwój interesuj¹cego nas zwi¹zku frazeologicznego. Przede wszystkim jest on, jak mo¿na wnioskowaæ ze wiadectw leksykograficznych, du¿o póniejszy. Starsze s³owniki (Sstar, Spol XVI, a tak¿e SJPLin)
nie podaj¹ zwrotu z³o¿yæ rêce w ma³drzyk. Pojawia siê on w s³owniku warszawskim, w artykule has³owym rzeczownika, jako odrêbny punkt (4). Znaczenie
ca³oci objanione jest nastêpuj¹co: z³o¿yæ d³onie na krzy¿ tak, aby wewnêtrzne ich powierzchnie by³y zwrócone do siebie. W SJPDor, pod symbolem à,
opisywany zwrot odnotowany jest w postaci: (z³o¿yæ) rêce w ma³drzyk. Przyk³ad
u¿ycia pochodzi, podobnie jak w s³owniku warszawskim, z prozy Sienkiewicza: Za
czym usiad³a na sto³ku, z³o¿ywszy rêce w ma³drzyk, a buziê w ciup, jak przysta³o na
skromn¹ i dobrze wychowan¹ panienkê (Pan Wo³odyjowski, rozdz. VII, s. 58).
Z informacji zamieszczonych w obu s³ownikach wynika³oby, ¿e pierwotna
by³a postaæ zwrotu, z którego stopniowo wycofywa³ siê komponent z³o¿yæ.
(Zapis w nawiasie w SJPDor sugeruje, ¿e sk³adnik werbalny traktowany jest
jako fakultatywny.) W tej postaci, bez czasownika, zwi¹zek (jeli jest odno8 Na przyk³ad w leksykografii drugiej po³owy XIX w. i prze³omu wieków ma³drzyk jest odnotowywany zarówno w s³ownikach ogólnych, jak i gwarowych, np. w s³owniku Kar³owicza (SGP) z
odes³aniem do s³ownika jêzyka polskiego Orgelbranda.
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towywany) pojawia siê we wspó³czesnych s³ownikach frazeologicznych, zob.
np. WSF9.
Losy zwrotu z³o¿yæ rêce w ma³drzyk w polszczynie s¹ cile zwi¹zane
z zachowaniami kulturowymi i spo³ecznymi. Jest to jeden z tych przyk³adów,
który dokumentuje pewn¹ epokê, sferê i panuj¹ce w niej obyczaje. Nazywa
rodzaj zachowania, gest (z³o¿enie r¹k w okrelony sposób i bardzo blisko tu³owia), za jego znaczenie jest znaczeniem owego gestu (zachowanie bêd¹ce
oznak¹ skromnoci, nale¿¹ce niegdy do cech odpowiedniego (przyzwoitego)
zachowania siê m³odych panien w towarzystwie). Tym samym opisywany zwi¹zek jest bliski takim frazeologizmom, jak np. witaæ chlebem i sol¹, biæ pok³ony,
maj¹cych motywacjê symboliczn¹ (w rozumieniu Lewickiego), a wiêc nazywaj¹cych sytuacjê komunikacyjn¹, stan rzeczy, który w innej konwencji znakowej
mo¿e byæ wyra¿ony przez takie w³anie zachowanie, jakie oznacza zwi¹zek
frazeologiczny (Lewicki 1985). Mo¿na powiedzieæ, ¿e zwrot z³o¿yæ rêce w ma³drzyk ¿y³ w jêzyku, dopóki ¿y³ nazywany przez niego rodzaj zachowania. Wraz
z zanikiem gestu (symbolu) przesun¹³ siê na obrze¿a jêzyka, wycofa³ z czynnego
s³ownictwa. A zachowanie owo, gest, by³o na pewno praktykowane (a póniej
ju¿ jedynie znane) w wieku XIX i na prze³omie wieków. Wyrazicie i obrazowo
opisuje to Zofia Kossak w Dziedzictwie:
Wed³ug obwi¹zuj¹cych kanonów panna, gotuj¹ca siê do wejcia na salê, winna
by³a tu¿ przed progiem przystan¹æ na moment i w ci¹gu æwierci minuty wykonaæ
szereg precyzyjnych ruchów w ustalonej kolejnoci. A wiêc: uszczypn¹æ koñce
uszu, by poró¿owia³y, klepn¹æ siê têgo w policzki, ¿eby wywo³aæ rumieniec,
wznieæ rêce do góry i potrz¹sn¹æ d³oñmi, by krew odp³ynê³a z palców, z³o¿yæ
rêce pod piersiami w ma³drzyk, na koniec szepn¹æ wyranie pom  i zatrzymuj¹c wargi w pozycji wymaganej przez to s³owo, wp³yn¹æ jak ³abêd na salê,
g³owê maj¹c wzniesion¹, a oczy skromnie spuszczone. (s. 1415)

Zwi¹zek opisywanego zwrotu z okrelon¹ epok¹, sfer¹ spo³eczn¹ i jej zwyczajami dokumentuj¹ te¿ teksty literackie  wszystkie znalezione przeze mnie
(nieliczne) literackie przyk³ady jego u¿ycia pochodz¹ z literatury XIX w. i prze³omu wieków b¹d opisuj¹cej w³anie te czasy. Zwi¹zkiem takim, istnieniem
motywacji symbolicznej, mo¿na te¿ wyjaniæ fakt, ¿e z³o¿yæ rêce w ma³drzyk tak
czêsto pojawia siê w kontekcie (u³o¿yæ) buziê w ciup, czego przyk³ad stanowiæ
mo¿e przywo³ywany wczeniej fragment Pana Wo³odyjowskiego. Oba gesty sz³y
w parze, oba by³y wiadectwem skromnoci i dobrego wychowania panien, ich
9 Literacka ilustracja u¿ycia zwi¹zku (odnotowanego w postaci rêce w ma³drzyk, z kwalifikatorem przestarz.) zawiera jednak, co ciekawe, sk³adnik werbalny: Sk³ada³y rêce w ma³drzyk
a buziê w ciup i spod czo³a rzuca³y ciekawe i zachêcaj¹ce spojrzenia (D. Koral: Wydziedziczeni
 cyt. za: WSF).
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s¹siedztwo w tekstach opisuj¹cych wymagane zachowania jest zatem naturalne.
Nie wynika jednak z tego, ¿e jêzykowe nazwy tych gestów tworz¹ w jêzyku
ca³oæ  jedn¹ jednostkê. Opisywany w artykule zwrot jest niew¹tpliwie odrêbn¹
ca³oci¹, nazywa okrelony stan rzeczy, znaczeniowo jest roz³¹czny z u³o¿yæ
buziê w ciup. Wyst¹pienia w tekcie obu ci¹gów razem nie s¹ konieczne,
z u¿ycia jednego nie wynika koniecznoæ u¿ycia (wyst¹pienia) drugiego, czego
wiadectwem jest choæby przytoczony wy¿ej fragment Dziedzictwa Z. Kossak.
W przypadku jednostki pos³ugiwanie siê w tekstach (w zadaniach izolowanych)
tylko jej czêci¹ dawa³oby konstrukcje eliptyczne. Odrêbn¹ kwesti¹, wymagaj¹c¹ namys³u, jest natomiast status ci¹gu: r¹czki w ma³drzyk, (a) buzia w ciup/
/buzia w ciup, (a) r¹czki w ma³drzyk. Literacki przyk³ad jego wyst¹pienia mo¿e
stanowiæ Moralnoæ pani Dulskiej:
Zbyszko  Pytam siê, gdzie Hanka dzi spa³a?
Hesia  Na sto³eczku pod piecem, rêce w ma³drzyk, a buzia w ciup. (akt III)

Byæ mo¿e s³uszna jest intuicja autorów s³ownika warszawskiego, w którym
obok zwrotu z³o¿yæ r¹czki w ma³drzyk mamy odnotowan¹ ca³oæ r¹czki w ma³drzyk, buzia w ciup (z adnotacj¹, ¿e jest to przys³owie), choæ wspó³czesna leksykografia (jeli j¹ rejestruje) raczej rozbija tê frazê na dwie jednostki (zob. np.
WSF). Rozwi¹zanie problemu wymaga jednak dok³adniejszej analizy, zbadania
relacji znaczeniowej, a zw³aszcza funkcjonalnej miêdzy zwrotami z³o¿yæ rêce
w ma³drzyk, u³o¿yæ buziê w ciup i ci¹giem r¹czki w ma³drzyk, (a) buzia w ciup
(buzia w ciup, (a) r¹czki w ma³drzyk) oraz sprawdzenia wzajemnej roz³¹cznoci/
/nieroz³¹cznoci elementów wskazanego ci¹gu. Rzecz pozostawiamy tu zatem
otwart¹, do odrêbnych studiów.
W zwi¹zku z w³aciwym przedmiotem analizy pozostaje do wyjanienia
jeszcze jedna kwestia  czy da siê znaleæ przyczynê, dla której w³anie ma³drzyk pojawi³ siê w opisywanym zwrocie? Etymologia tego segmentu nie jest
jasna, w jej ujawnianiu skazani jestemy raczej na domys³y. Najprawdopodobniej wyst¹pienie ma³drzyka w analizowanym zwrocie motywowane jest kszta³tem desygnatu. Kopaliñski (zob. SM) twierdzi, ¿e z³o¿one w ma³drzyk d³onie
przybieraj¹ kszta³t pieroga, w s³owniku pod red. Zgó³kowej (PSWP) t³umaczy
siê obecnoæ opisywanego segmentu prawie w ten sam sposób  podobieñstwem
splecionych r¹k do sklejenia pieroga  ma³drzyka. O kszta³cie mówi tak¿e Bañkowski w swoim s³owniku etymologicznym, nie podaje jednak znaczenia pierogi, zatem sk³onny by³by chyba ³¹czyæ sfrazeologizowany ma³drzyk raczej z jego
pierwszym, wczeniejszym rozumieniem, po objanieniu  sto¿kowaty serek
suszony z t³ustego mleka (zw³aszcza owczego)  dodaje bowiem uwagê:
o kszta³cie mo¿na wnioskowaæ ze zwrotu z³o¿yæ rêce (d³onie) w ma³drzyk.
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Wszystkie te wersje maj¹ oczywicie, wskazany na pocz¹tku, punkt wspólny
 kszta³t jednego z desygnatów. Jeli przyj¹æ takie wyjanienie, to mo¿na powiedzieæ, podsumowuj¹c równoczenie historiê opisywanego zwi¹zku frazeologicznego (ustalenia i przypuszczenia), ¿e utrwalony w nim zosta³ pewien rodzaj
zachowania, dzi ju¿ nieobecnego w kulturze, a tak¿e, poprzez komponent ma³drzyk, zachowana zosta³a pewna informacja o desygnacie (jego kszta³cie) nazwy
niefunkcjonuj¹cej we wspó³czesnej polszczynie ogólnej.
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Summary
In the present paper the autor is describing the ethymology of one phraseologism  z³o¿yæ
rêce (r¹czki/d³onie) w ma³drzyk, which contains an isolated commponent (ma³drzyk). According to
the observations made in the article, the unit is strictly connected with the culture of the speaking
society: it signifies (fixes) a gesture (forming hands in a specially way) and its meaning is the
meaning of the gesture in communication, then the unit has got symbolic motivation (according to
Lewicki). The phraseologism z³o¿yæ rêce w ma³drzyk lived in the language as long as the
behavior therefore it is hardly ever out of use in contemporary Polish.
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Wybrane nazwy terenowe gminy Lubawa
Selected terrain names in the district of Lubawa
The article presents selected terrain names in the district of Lubawa as well as
localization of objects. Names of rivers, streams, ponds, hills, forests, fields and
meadows are described.
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Nazwy terenowe zwi¹zane z okreleniem stawów, rzek, strug, wzniesieñ,
lasów, pól i ³¹k, wystêpuj¹ce w gminie Lubawa, od s¹ od pewnego czasu przedmiotem zainteresowania jêzykoznawców. Nazwy terenowe, zwane tak¿e anojkonimami, okrelaj¹ nazwy obiektów niezamieszkanych, czyli pól, ³¹k, lasów,
wzniesieñ, itp.1 Ich specyfika zwi¹zana jest przede wszystkim z w¹skim zasiêgiem funkcjonowania, który ogranicza siê zwykle do wiejskich wspólnot komunikatywnych, w których s¹ one tworzone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. St¹d te¿ w odniesieniu do nazw terenowych funkcjonuje równie¿ okrelenie
mikrotoponimia, zwi¹zane nie tyle z wielkoci¹ danego obiektu, ile z zakresem
jego u¿ycia. Procesy nazwotwórcze skupione s¹ przede wszystkim wokó³ motywacji topograficznej, kulturowej oraz przynale¿nociowej. Najwiêcej nazw terenowych tworzonych jest w oparciu o motywacjê topograficzn¹, a w³aciwie ze
wzglêdu na wa¿ne cechy onimu  pierwsza charakteryzuje dany obiekt (Moczad³a, Borki), druga okrela jego lokalizacjê (Pod Drwêcê, Nad Zog¹, Na Parowie). Wród nazw terenowych przewa¿aj¹ formy odapelatywne, zbie¿ne z wyrazami pospolitymi, których dodatkow¹ funkcj¹ jest u³atwienie u¿ytkownikom
orientacji w terenie. Charakterystyczne s¹ te¿ nazwy dwu- i wielosk³adnikowe
1 R. Mrózek: Nazwy terenowe. [W:] Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. WarszawaKraków 1998, s. 231.
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powstaj¹ce najczêciej od nazw jednosk³adnikowych, maj¹ce na celu przeciwdzia³anie nazewniczej homonimii.
Zdarza siê, ¿e nazwy kilkucz³onowe po upowszechnieniu w danej mikrowspólnocie, wykazuj¹ tendencje eliptyczne, prowadz¹ce do zaniku jednego z cz³onów (Plebañskie Pola > Plebañskie).
Do nazw wodnych, zwanych te¿ hydronimami, zaliczamy nazwy obiektów
wodnych, niezale¿nie od ich wielkoci. Do grupy tej nale¿eæ wiêc bêd¹ nazwy
rzek, jezior, mórz, potoków, stawów, róde³, zatok, zakoli rzecznych, rzek podziemnych, g³êbin, wodospadów, wirów, toni rybackich, a tak¿e bagien i mokrade³, jeli maj¹ one wyrany charakter zbiorników wodnych2. Apelatyw hydronimiczny mo¿e staæ siê nazw¹ w³asn¹, jeli zostanie odniesiony do konkretnego
obiektu wodnego. Mo¿e te¿ stanowiæ czêæ nazwy z³o¿onej typu: Czerwona
Woda, gdzie nazw¹ jest ca³e wyra¿enie.
Prezentowany materia³ zosta³ pozyskany od informatorów w roku 2009.
Obejmuje 72 nazwy terenowe, które podzielono na cztery grupy. Grupa I nazw
okrela wodê i tereny podmok³e (17 nazw); grupa II  wzniesienia (7), grupa III
 lasy (14), za grupa IV  pola i ³¹ki (33). Przy opisie materia³u zwrócono
uwagê na znaczenie leksykalne i motywacyjne nazw oraz na ich formê. Pod
pojêciem nazwa deminutywna rozumie siê zdrobnienie apelatywne (np. las
> lasek > Lasek), a tak¿e onomatyzacjê zdrobnienia apelatywnego (np. borek >
Borek)3.
System wodny ziemi lubawskiej w ca³oci nale¿y do dorzecza Wis³y, przy
czym zasoby wodne s¹ ma³e. Ocieplenie klimatu oraz postêpuj¹ce zabiegi agrotechniczne prowadzone w pobli¿u zbiorników wodnych wp³ywaj¹ na ich intensywne nawo¿enie, a w efekcie zarastanie. Jest to proces obserwowany na obszarze ca³ej ziemi lubawskiej, a dotyczy zw³aszcza jezior mniejszych i p³ytszych.
Wa¿nym elementem hydrograficznym, a zarazem krajobrazowym ziemi lubawskiej s¹ bagna, mokrad³a i trzêsawiska. Przestrzennie s¹ one zwi¹zane z dolinami
rzecznymi, obni¿eniami terenowymi, najczêciej bezodp³ywowymi, oraz rynnami i nieckami jeziornymi.
Lasy, zajmuj¹ce niegdy ponad 90% powierzchni ziemi lubawskiej, dzi
stanowi¹ nieco ponad 23%.
Murawy ³¹kowe s¹ zbiorowiskami rolinnymi bardzo zró¿nicowanymi,
w du¿ym stopniu przekszta³conymi przez cz³owieka. Na ziemi lubawskiej najczêciej spotyka siê ³¹ki wilgotne, okresowo zalewane, powsta³e na miejscu
³êgów lub zmeliorowanych torfowisk.

2
3

K. Rymut: Nazwy wodne. [W:] Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia, s. 269.
Por. A. Bañkowski: Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej. Wroc³aw 1982, s. 36.
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S³ownik nazw
1. Nazwy wodne

Mapa 1. Hydronimy i toponimy zwi¹zane z dawnymi hydronimami w gminie Lubawa

Bagienka  ³¹ki ko³o wsi Samp³awa, od bagienko trawa na bagnach SW
w N. pl.
Bagno  stawy, ³¹ki ko³o wsi Losy  od bagno g¹szcz z wody i ziemi,
b³oto, trzêsowisko, trzêsawica, grzêzawica SW w N. sg.
Biedaszek  rzeczka p³yn¹ca przez wie Ro¿ental, wyp³ywaj¹ca z okolic
wsi Zielkowo  od ap. biedaszek cz³owiek biedny SW, por. biedak 1. cz³owiek
biedny ubogi, cierpi¹cy biedê, mizerak: Wspomagaæ prosz¹cych biedaków
2. cz³owiek nieszczêliwy, godzien politowania, nieborak, niebo¿e: Nastêkali
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s. biedacy nad zadaniem. Krasz. SW. Dla rzeki motywacja semantyczna oznacza³a zapewne uboga w wodê, wysychaj¹ca lub od n. os. Biedas, Biedaszkiewicz (Rymut), N. sg.
Biele  ³¹ki ko³o wsi Wa³dyki;  w. ciech., gmina Sochocin, 7,5 km na p³n.
wsch. od P³oñska NMP, od ap. biele podmok³a ³¹ka SW, N. sg.
Czerwona Woda  bagna, lasek, pola le¿¹ce pomiêdzy wsiami: Wa³dyki
oraz Lubstyn  od Czerwona Woda os., dawniej w. olszt., gmina Olsztynek,
6 km na p³n. zach. od Olsztynka: Rothwasser NMP, N. sg.
Elszka  rzeczka, wyp³ywaj¹ca z okolic wsi Ro¿ental, lewy dop³yw rzeki
Drwêcy  od Elszka, pierwotnie zapewne Olszka, niem. Elske, potok w Prusach
Zachodnich, bierze pocz¹tek w pow. hol¹dzkim w dwóch drogach wychodz¹cych z pod wsi o dawnej nazwie Schönmoor i Briensdorf, p³ynie ko³o dawnych
wsi Harselbusch i Marienfelde w kierunku po³udniowym. Potem nagle zmienia
bieg na zachodni i od tego momentu zaczyna stanowiæ granicê dawnych powiatów hol¹dzkiego i elbl¹skiego. P³ynie ta rzeczka do jez. Dru¿no. D³ugoæ biegu
2 mile SG (II, 168), N. sg. Nazwa powsta³a od niem. Else Erle  olcha suf.
niem. -ke spolszczona na Olszka.
Jesionka  rzeczka wyp³ywaj¹ca z okolic wsi Pr¹tnica, lewy dop³yw rzeki
Sandeli  od Jesionka niem. Jeschona al. Jeszona, struga pow. lubawski. Wyp³ywa u stóp wzgórza wsi Rodzone w niewielkiej odleg³oci od rzeki Drwêcy
(oko³o 3/8 mili), gdzie zaraz m³yn pêdzi. Pocz¹tkowo ma kierunek po³udniowowschodni przy wsi kocielnej Sêp³awie zwraca siê ku p³n-wschodowi, mija wie
Targowisko, u której m³yn znowu pêdzi dalej miasto Lubawê, gdzie z prawej
strony otrzymuje znaczniejszy dop³yw Sandelê, mija Byszwa³d, Lossen (?), z dala Kazanice, Grabowo, przechodzi przez Ro¿ental, Zielkowo, obraca m³yn i tartak zielkowski, poczem uchodzi do rzeki Drwêcy, blisko granicy powiatu
ostródzkiego i suskiego. D³ugoæ biegu wynosi przesz³o 3 mile. Brzegi s¹ po
wiêkszej czêci górzyste, mniej albo wiêcej od siebie odleg³e przy Ro¿entalu
cienione Nazwa Jesionna zapewne od drzewa jesion wziête, który by³ powiêcony s³owiañskiemu bo¿kowi Jesse z tego wzglêdu dodaje siê, ¿e na dwóch
miejscach, o ile wiadomo, odbywa³y siê przy strudze wielkie zbiegowiska ludu
u starych pogan: we wsi Targowisko targi (st¹d nazwa wziêta, za³atwiali pogañscy Prusacy z Polakami, a przy Lubawie, gdzie teraz Lipy, zbierali siê na czeæ
bogini Majumy. Czyby tu i bo¿ka Jesse, gdzie czcili, nie wiadomo Ks. F. SG (III,
568). Por. jesionka palto  jesienne mêskie SW, Jesionka w. ciech. gmina
Baboszewo 12 km na pó³noc od P³oñska. Od ap. jesion z póniejszym suf. -ka.
NMP, N. sg.
Kocio³ek  stawy, ³¹ki obok wsi Kazanice  zdr. od kocio³  tu w znaczeniu
topograficznym zag³êbienie terenowe, nazwa nadana ze wzglêdu na kszta³t
obiektu, suf. -ek.
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M³yñska Struga  rzeczka p³yn¹ca ko³o wsi Gier³o¿ Polska  od m³yñska
przym. od m³yn przyrz¹d do mielenia, kruszenia, gniecenia, tarcia SW, N. sg.
Druga czêæ równa ap. struga.
Moczad³a  bagno obok wsi Raczek  od moczad³o (por. moczar) grunt
bagnisty pokryty rolinnoci¹ wodn¹, mokrad³o, bagno, trzêsawisko (mok) SW,
N. pl.
Nad Zog¹  bagno, ³¹ka obok wsi Zielkowo  od zoga (p. ¿oga) ziemia, na
której wypala i rodziæ siê nie chce SW, od wyra¿enia przyim. nad zog¹: zoga
Instr. sg. z koñc. -¹. Zmiana *¿ na z pod wp³ywem mazurzenia, por. po¿oga.
Pêcherz  g³êboka dolina i bagno nad strumykiem pomiêdzy wsiami Pr¹tnica i £¹¿yn  od pêcherz 2. p. na wodzie, b¹bel, bulka, bañka SW, N. sg.
Pr¹tnica (Wólka)  rzeczka, prawy dop³yw rzeki Wel, p³yn¹ca przy wsi
Pr¹tnica  od Pr¹tnica dok. Pranthenycz, 1321 Prantenitz, 1452 Pranthicz,
1546 Pranthnicz, tak zwa³a siê dawniej rzeka pod wsi¹ Pr¹tnica w pow. lubawskim, dzi zwana Pêcherz SG (X, 30), N. sg., od pr¹d nurt.
Rowki  bagno nad rzeczk¹ przy wsi Pr¹tnica  od rowek (patrz rów)
bruzda, karp, wciêcie pod³u¿ne, ¿³obek SW, N. pl.
Zdrój  bagienko ko³o wsi Omule i Kazanice  od zdrój promieñ, którym
siê woda z ziemi s¹czy do ród³a, krynica; strumyk p³yn¹cy ze ród³a, struga
SW, N. sg.
ród³o  strumyk p³yn¹cy obok wsi Losy  od ród³o 1. pr¹d wody ¿ywej,
wyrywaj¹cy z ziemi, ska³y, zdrój, krynica 2. zwierciad³o SW, N. sg.
¯yd  staw ko³o wsi Kazanice  od ¯yd 1. wyznawca Moj¿esza, Izraelita,
starozakonny 2. przen. cz³owiek, którego religi¹ pieni¹dz, szachraj, handlarz,
kramarz, tandeciarz; cz³owiek wyrachowany, lichwiarz, kutwa, sk¹piec, chciwiec, zdzierca, wyzyskiwacz 3. ¿art. cz³owiek nie chrzczony jeszcze 4. kleks,
plama od chlapniêcia atramentu 5. czarna plama na cianie po bieleniu SW.
Motywacja semantyczna nie jest jasna, N. sg.
Na opisywanym terenie grupa nazw zwi¹zanych z wod¹ jest reprezentowana
doæ licznie.
Obserwacja uk³adu nazw na mapie wskazuje, ¿e ich lokalizacja jest powi¹zana z po³o¿eniem rzeczek i stawów. Nazwy w tej grupie pochodz¹ zwykle od
apelatywów zwi¹zanych z wod¹ (ród³o, bagno, pr¹d > Pr¹tnica, od pr¹d
nurt, moczad³o, biele, itp.) i gatunkiem drzew z dodanym suf. -ka (jesion >
Jesionka, olcha > Elszka). Hydronimy derywowane maj¹ suf. -ek (Kocio³ek)
mo¿e w funkcji deminutywnej równej ap. kocio³ek, z suf. -nica (Pr¹tnica).
W zebranym materiale wyst¹pi³y dwie nazwy dwucz³onowe (Czerwona Woda,
M³yñska Struga), gdzie hydronim jest cz³onem okrelanym, oraz 14 nazw jednocz³onowych i jedno wyra¿enie przyimkowe (Nad Zog¹).
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2. Nazwy wzniesieñ

Mapa 2. Nazwy wzniesieñ w gminie Lubawa

Bia³a Góra  zalesiony pagórek na pd. wsch. od rzeki Drwêcy, w pobli¿u
wsi Rodzone (od wzgórza po³o¿onego w pobli¿u wsi)  od Bia³a Góra w. elb.,
gmina Sztum, 9 km na zachód od Sztumu. Z niem. Weissenberg NMP. Nazwa
jest t³umaczeniem nazwy niemieckiej.
Chudzikowe Góry  wzgórze ko³o wsi Ro¿ental  od n. os. Chudzik (Malec
1982:66) Chudzik NP, suf. -owe. Druga czêæ od góra w pl.
Majak  wzniesienie, na którym stoi wie¿a triangulacyjna w pobli¿u wsi
Rumienica  od majak myl. czó³no obstawione trzcin¹ lub ga³êmi, na którym
myliwy lotn¹ wodn¹ zwierzyn¹ podchodzi, z tat. Majak = wiecha, latarnia
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morska SW. Majak mo¿e byæ ladem pobytu Rosjan i jakiej radiostacji  z ros.
latarnia, N. pl.
Niklowe Góry  wzgórza, pola ko³o wsi Ro¿ental od n. os. Nikiel (:niem.
Nikel : Nicolaus) NP, por. pol. Miko³aj, suf. -owe z zanikiem ruchomego -e.
Okop  wzgórze, miejsce wczesnoredniowiecznego grodu ko³o £¹¿yna
 od okop 1. rów i wa³ przy nim wysypany z ziemi wybranej z niego: miejsce
okopane, wa³em otoczone: o., fosa z wa³em oko³o czego id¹ca. Papr. SW, N. sg.
Turma  wzgórze i pole w pobli¿u wsi Lubstyn  od niem. Turm wie¿a 1.
wie¿a, jako wiêzienie, wiêzienie karne, krymina³ 2. kupa, gromada SW, N. sg.
Wielb³¹d  wzgórze ko³o Lubawy  od wielb³¹d zwierzê racicowe, bezrogie, nale¿¹ce do rodziny odrêbnej SW, N. sg. Nazwa zapewne nadana ze wzglêdu na podobieñstwo kszta³tu wzniesienia do garbu zwierzêcia.
Zamczysko  pola i wzgórze w pobli¿u wsi Wa³dyki  od ap. zamczysko
gmach obronny, rodzaj twierdzy, zwykle z basztami i nastrzelnicami, murem,
wa³em lub fos¹ otoczony, gród 2. dwór szlachecki SW, N. sg.
W badanym materiale nazw terenowych okrelaj¹cych wzniesienia jest najmniej. Wszystkie nazwy s¹ motywowane semantycznie (przypominaj¹ kszta³tem
wzniesienie). Dwie nazwy pochodz¹ od nazw os. (Chudzik i Nikiel). Wyst¹pi³y
trzy nazwy dwucz³onowe (w ka¿dym przyk³adzie wyrazem okrelanym jest s³owo góra > Bia³a Góra, Chudzikowe Góry, Niklowe Góry) i piêæ nazw jednocz³onowych, w tym jedna augumentatywna (Zamczysko).
3. Nazwy lasów
Borek  kompleks leny w odleg³oci 3 km na pn. wsch. od Lubawy  od
borek ma³y bór; pole miêdzy lasami a. wród lasów SW, N. sg.
Borki  czêæ lasu ko³o wsi Pomierki  od Borek dawniej w. olszt., gmina
Kêtrzyn, 5,5 km na p³n. od Kêtrzyna. Nazwa niem. Borken. Nazwa polska od
borek ma³y bór; pole miêdzy lasami a. wród lasów SW lub od n. os. Borek :
Borzymir (Malec 1982:62) z niem. koñc. -en zamienion¹ przez pol. koñc. -i
w N. pl.
Brzozowy Lasek  ma³y lasek w pobli¿u wsi £¹¿yn  przym. brzozowy :
brzoza (brzezica), (betula) rolina z rodziny brzozowatych. zdr. brzózka SW, N.
sg. Druga czêæ równa ap. lasek.
Brzózki  lasek ko³o wsi Rodzone  od brzózka ma³a brzoza, N. pl.
Gaj  lasek ko³o wsi £¹¿yn.  od gaj las wiêty, szczególnie dêbowy 2.
lasek, d¹browa, knieja 3. zielonoæ, maj, licie, ga³êzie zielone 4. drzewo okryte
liæmi, w ogóle drzewo, drzewo owocowe SW, N. sg.
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Mapa 3. Nazwy lasów w gminie Lubawa

Gier³oski Las (Gier³ó¿)  las w pobli¿u wsi Gier³o¿ Polska, na pd. od rzeki
M³yñska Struga  od przym. gier³oski a to od Gier³o¿ Polska w. olszt., gmina
Lubawa, 11 km na p³n. od Lubawy, dawniej Gerlegs. N. pochodzi zapewne od
nazwy rzeki przep³ywaj¹cej przez wie, por. fluvius Griselaucs 1303 dzi Gryla
lub Gizela. N. rzeki od prus. *gris(e)l-, por. ³ot. Grislîs turzyca, sitowie, lit.
Grislë rzerzucha wodna i prus. ap. *lauks pole. Adaptacja prus. n. m. *Grise
 lauks jako niem. Gerlegs to przejêcie fonetyczne z przestawk¹ Gri : Ger,
haplologia drugiej sylaby i z substytucj¹ -legs zamiast -lauks. Pol. substytucja
Gier³o¿(e) jest wtórna w stosunku do formy niemieckiej NMP, Gier³o¿ a. Gier³o¿a, z przydomkiem Polska G. dla odró¿nienia od innej wsi Pruska Gier³o¿,
po³o¿onej zaraz obok w Prusach Wschodnich, obejmuje dwie miejscowoci,
pow. lubawski, w p³n. K¹cie, który siê styka z pow. suskim i ostródzkim, nad
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struga Gryl¹, wp³ywaj¹c¹ zaraz opodal do rz. Drwêcy, okolica lesista SG
(II, 564), N. sg. W tworzeniu przymiotnika uproszczenie *-¿ski na -ski.
Las Bia³ogórski  las w pobli¿u wsi Rakowice  od las 1. wielki obszar
gruntu zaros³y drzewami, zwykle dziko rosn¹cymi SW. Druga czêæ od n. ter.
Bia³a Góra, suf. -ski.
Lasek Guzowskiego  lasek obok wsi £¹¿yn  od lasek : las, jw. i od
nazwiska Guzowski 147080 od n. m. Guzów, Guzy (kilka wsi) NP, G. sg.
koñc. -ego.
Ma³y Lasek  lasek obok wsi Rodzone  od przymiotnika ma³y i lasek : las.
Na Parowie  lasek w pobli¿u wsi Mortêgi  od parowa 1. p. parów 2.
b³oto. Parów dó³ wybity przez wodê, rów nieforemny, g³êboka, w¹ska a stroma
dolina, jar, w¹wóz 2. du¿a ka³u¿a, b³oto, miejsce grz¹skie (pa + rów) SW, od
wyra¿enia przyim. na parowie: parowa Loc. sg. z koñc. -e
Na Stegnie  las przy wsi Lubstyn  od stegna por. cie¿ka, stegno, lad,
trop, linia ladów, szlak wydeptany w lesie przez zwierzêta SW, od wyra¿enia
przyim. na stegnie: stegna Loc. sg. z koñc. -e
Parowa  lasek ko³o jeziora Zwiniarz  od parowa 1. p. parów 2. b³oto
parów dó³ wybity przez wodê, rów nieforemny, g³êboka, w¹ska a stroma dolina,
jar, w¹wóz 2. du¿a ka³u¿a, b³oto, miejsce grz¹skie (pa + rów) SW, N. sg.
Rosa  czêæ lasu i pole obok wsi Gier³o¿ Polska  od rosa 1. opar wodny
osiadaj¹cy w postaci kropel w porze letniej wieczorem na rolinach i innych
przedmiotach, a. wydzielaj¹ce siê z pary wodnej zawartej w powietrzu 2. kwiat
zbo¿a 3. rolina miodowa SW, N. sg.
Wicherek  lasek obok wsi Pomierki  od wicherek zawieja, zawierucha,
silny wiatr krêc¹cy siê w kó³ko 2. tr¹ba powietrzna na stepach 3. wichrzenie,
warcho³, niepokój, zamieszka, zamieszanie, zamêt, zaburzenie SW lub te¿ od
n. os. Wicherek SSNO, N. sg.
Podobnie jak pierwsza, grupa ta jest stosunkowo liczna. Po³owa z podanych
tu nazw zwi¹zana jest z ap. las (te¿ nazwy deminutywne lasek). Nazwy opisuj¹ albo po³o¿enie lasu (Bia³ogórski, Gier³oski), albo gatunek drzew w nim wystêpuj¹cych (brzózki > Brzózki, brzozowy > Brzozowy Lasek), albo wielkoæ
(ma³y > Ma³y Lasek). Nazw jednocz³onowych jest siedem. Nazw dwucz³onowych jest piêæ (Brzozowy Lasek, Gier³oski Las, Las Bia³ogórski, Lasek Guzowskiego, Ma³y Lasek) i dwa wyra¿enia przyimkowe z tym samym przyimkiem
na (Na Parowie, Na Stegnie). Wystêpuj¹ trzy nazwy deminutywne od ap. las
z suf. -ek (Brzozowy Lasek, Lasek Guzowskiego, Ma³y Lasek), 1 od ap. wicher
z suf. -ek (jeli nie jest to nazwa równa n. os. Wicherek) i dwie nazwy pochodz¹ce od ap. borek w sg. i pl. (Borek, Borki).
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4. Nazwy ³¹k i pól

Mapa 4. Nazwy ³¹k i pól w gminie Lubawa

Biele  ³¹ki ko³o wsi Wa³dyki  w. ciech., gmina Sochocin, 7,5 km na p³n.
wsch. od P³oñska NMP, od ap. biel, biele podmok³a ³¹ka SW, N. pl.
Glinki (2)  pola ko³o wsi Z³otowo oraz wsi £¹¿yn  od glinki ziemia
gliniasta SW, N. pl.
Granica  pola ko³o wsi Ro¿ental  od granica linia zamykaj¹ca przestrzeñ, kraniec, obwód jakie rzeczy, kres, potocznie miedza SW, N. sg.
Knebelka  ³¹ki, torfowiska w pobli¿u wsi Zielkowo  mo¿e od niem. n. os.
Knebel Duden 384, pol. Knebel NP knebel (knybel, knêbel) 1. narzêdzie drewniane do zatykania gêby a. innego dworu 2. kawa³ek drzewa, które z³owionemu
wilkowi a. dzikowi w paszcze k³ad¹ 3. kij krótki, gruby do wi¹zania snopków 4.
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wa³eczek do spinania sieci 5. kawa³ek drzewa, którym psy rozprzêgaj¹, gdy siê
zatn¹ 6. ko³ek dr¹¿ek, którym siê skrêca przewi¹s³o, postronek dla zacienienia.
Zdr. kneblik od niem. knebel SW, z koñc. -a. G. sg.
Kocio³ek  ³¹ki, stawy obok wsi Kazanice  od kocio³ demin. kocio³ek
w topograficznym znaczeniu obni¿enie terenowe, nazwa nadana ze wzglêdu na
kszta³t obiektu.
Korzanka (Korzonka)  ³¹ki, teren wczesnoredniowiecznego grodziska
ko³o wsi Gutowo  od korzeñ, korzonek 1. korzeñ 2. kie³ek, rostek 3. szypu³ka,
ogonek SW, z u¿yciem paradygmatu ¿eñskiego zamiast mêskiego, suf. -ka,
N. sg. Nieprawid³owa zmiana e na a jak w przeg³osie pralechickim lub od
nazwiska *Korzanek : Korzonek NP, koñc. G. sg. -a, albo od n. os. Korza
(Rymut) z suf. -anka, gw. -onka.
Lichotki  pola w pobli¿u wsi Gier³o¿ Polska  od lichotka, lichotki 1.
biedna dziedzina, biedaczek, biedotka, mizerotka, biedactwo 2. w l.mn. b³ahostki, drobnostki, fraszki SW, Tu w znaczeniu liche poletka N. pl.
£achy  pola, ³¹ki ko³o wsi Kazanice  od ³acha odnoga rzeki, piaszczysta
mielizna na rzece SW, N. pl.
£¹czyska  ³¹ki w pobli¿u wsi Gutowo  od ³¹czysko : ³¹ka obszar ziemi,
zwykle niskiej, na którym trawa ronie i sk¹d siê siano zbiera 2. rola 3. czêæ
miêdlicy do ot³ukiwania konopi. Zgr. ³¹czysko (lêk/³êk)SW, N. pl.
M¹tek  obszar polny ko³o wsi Zielkowo  od n. os. M¹tek NP : M¹cimir,
por. Mêtek : M¹cimir SNNO, n. pola = n. os.
Mergiel  pola w pobli¿u wsi Z³otowo  od nazwy gleby margiel jest
z³o¿ony z krety, piasku i gleju SW margiel 1. mieszanina wapienia a. gipsu
z glin¹ w rozmaitym stosunku, ziemista, zbita i ³upkowata 2. ziemia twarda
t³usta, do poprawy gruntów i innych u¿ytków s³u¿¹ca, ziemia w³aciwie z wapna
i gliny siê sk³adajaca. Niem. mergel, ³ac. marg. SW, N. sg.
Modraczki  pola ko³o wsi Kazanice  od modraczek (por. modrak moderek, chaber b³awatek (od modry) modry, b³awatny, b³êkitny, niebieski, szafirowy ciemnofio³kowy SW, N. pl.
Na Cegielni  pola w pobli¿u wsi Ro¿ental  od cegielnia 1. fabryka cegie³
2. szopa do sk³adania wyrobów cegielnianych z niem Ziegel = ceg³a, z ³ac.
tegula = dachówka SW, od wyra¿enia przyim. na cegielni w Loc. sg. z koñc. -i.
Nad Elszk¹ (Olszk¹)  ³¹ki pomiêdzy rzeczk¹ Elszk¹ a wsi¹ Byszwa³d
 zob. Elszka, od wyra¿enia przyim. nad Elszk¹ : Elszka Instr. sg.
Nad Jesionk¹  ³¹ki obok Lubawy nad rzeczk¹ Jesionk¹  zob. Jesionka, od
wyra¿enia przyim. nad Jesionk¹: Jesionka, Instr. sg. z koñc. -¹.
Nad Zog¹  ³¹ka, bagno obok wsi Zielkowo  od zoga (p. ¿oga) ziemia, na
której wypala i rodziæ siê nie chce SW, od wyra¿enia przyim. nad zog¹: zoga
Instr. sg. z koñc. -¹.
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Niklowe Góry  pola, wzgórza, ko³o wsi Ro¿ental od n. przeniesionej
wzgórza Niklowe Góry (: niem. n. os. Nikel : Miko³aj).
Olszyny  ³¹ki i zarola w pobli¿u wsi Z³otowo  od olszyna (por. olsza)
1. drzewo olszowe 2. bot. alnus  rolina z rodziny brzozowatych SW, N. pl.
Ostrów  pole, ³¹ki ko³o wsi Z³otowo  od ostrów 1. kêpa na rzece, jeziorze, stawie, wyspa traw¹, chrustem, drzewem obros³a 2. kawa³ek pola, po³o¿ony
pomiêdzy ³¹kami a rowami 3. czêæ lasu, gdzie znajduje siê 60 barci; bór, zdr.
strówek SW, N. sg.
Pasieka (2)  ³¹ki w pobli¿u wsi: Tuszewo i Pr¹tnica  od pasieka wiêksza
liczba uli, ustawionych blisko siebie, pszczelnik, ulownica 2. miejsce, na którym
las wyr¹bano, trzebie¿, nowina, karczowisko 3. gaj, pogañski, ba³wochwalczy 4.
kawa³ pola zaros³ego niskimi drzewami, albo krzakami 5. pole orne wród lasu,
niewielkiego obszaru, zamiast p³ota, drzewem le¿a³ym otoczone 6. zasiek, zasiecz, posiecz; miejsce gdzie zwalono w sterty drzewo dla zabarykadowania
przejcia a. przystêpu 7. p³ot samorodny, w którym drzewka doæ zgrubia³e
przyciêto do po³owy, nagiêto i poprzywi¹zywano do drugich drzew 8. p³ot upleciony z ja³owca 9. pastwisko 10. pasanie byd³a (pa+ siek) SW, N. sg.
Plebanka  pola ko³o wsi Grabowo  od pleban domostwo, zabudowanie
plebana, zdr. plebanijka SW, suf. -ka, N. sg.
Plebañskie £¹ki  ³¹ki obok wsi Ro¿ental  od plebañski tycz¹cy siê
plebañstwa SW, plebañstwo urz¹d, stanowisko plebana. Probostwo wiejskie 2.
rola plebana i grunt plebana SW, N. pl. Druga czêæ od ³¹ka w pl.
Pod Drwêcê  ³¹ki pomiêdzy wsi¹ Zielkowo a rzek¹ Drwêc¹  zob. Drwêca, od wyr. przyim. pod Drwêcê : n. rz. Drwêca Acc. sg., z koñc. -ê.
Pod Kazanice  ³¹ki w pobli¿u wsi Zielkowo  od Kazanice w. olszt.,
gmina Lubawa, 6 km na p³n. od Lubawy. Niem. Kazanitz. Nazwa miejscowoci
od n. os. Kazan. SSNO II 556 : Kazimir z suf. *-ice NMP od wyra¿. przyim. pod
Kazanice Acc. sg.
Rosa  pole, czêæ lasu obok wsi Gier³o¿ Polska  od rosa 1. opar wodny
osiadaj¹cy w postaci kropel w porze letniej wieczorem na rolinach i innych
przedmiotach, a. wydzielaj¹ce siê z pary wodnej zawartej w powietrzu 2. kwiat
zbo¿a 3. rolina miodowa SW, N. sg.
Rozgart  pola, ko³o wsi Rodzone  od rozgart ³¹ka ogrodzona SW, N. sg.
Stolnik  rów i ³¹ka ko³o wsi Kazanice  od n. os. Stolnik SSNO, stolnik
1391 stp. urzêdnik sprawuj¹cy pieczê nad sto³ami panuj¹cego, póniej ni¿szy
urzêdnik ziemski tak¿e górnik solny NP, N. sg.
Torfniaki  ³¹ki i torfowisko ko³o wsi Szczepankowo  od ap. torfniak
torfowisko  miejsce, gdzie s¹ pok³ady torfu SW, N. pl.
Turma  pole w pobli¿u wsi Lubstyn  od niem. Turm wie¿a, koñc. pol. -a
1. wie¿a, jako wiêzienie, wiêzienie karne, krymina³ 2. kupa, gromada SW,
N. sg.
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Wrzosy  pola w pobli¿u wsi Mortêgi  od wrzos rolina z rodziny wrzosowatych SW, N. pl.
Zamczysko  pola i wzgórze w pobli¿u wsi Wa³dyki  nazwa przeniesiona
z nazwy wzgórza a to od zamczysko gmach obronny, rodzaj twierdzy, zwykle
z basztami i nastrzelnicami, murem, wa³em lub fos¹ otoczony, gród 2. dwór
szlachecki SW, N. sg.
Ostatnia grupa nazw jest grup¹ najliczniejsz¹. Nazwy wi¹¿¹ siê semantycznie z rodzajem i kolorem gleby (Glinki, Modraczki, Mergiel), po³o¿eniem (Na
Cegielni, Nad Elszk¹, Nad Jesionk¹, Nad Zog¹, Pod Drwêcê, Pod Kazanice) lub
stanem pó³ i ³¹k (Lichotki < liche poletka SW, Nad Zog¹ < zoga (p. ¿oga)
ziemia, na której wypala i rodziæ siê nie chce SW). Wystêpuj¹ 23 nazwy
jednocz³onowe, dwie nazwy dwucz³onowe (Niklowe Góry, Plebañskie £¹ki)
i szeæ wyra¿eñ przyimkowych (Na Cegielni, Nad Elszk¹, Nad Jesionk¹, Nad
Zog¹, Pod Drwêcê, Pod Kazanice, w tym dominuje przyimek nad). Mo¿emy
znaleæ zapo¿yczenia z jêz. niem. np. Turma z niem. Turm = wie¿a, Knebelek
z niem. knebel zdr. knebelek z u¿yciem paradygmatu ¿eñskiego zamiast mêskiego > Knebelka, suf. -ka. Wystêpuj¹ nazwy deminutywne (Modraczki, Lichotki,
Kocio³ek) i n. augumentatywne (£achy, £¹czyska, Zamczysko).
Wnioski
Badany materia³ obejmuje, jak wspomniano, 72 nazwy terenowe. Przewa¿aj¹c¹ czêæ nazw obejmuj¹ nazwy jednocz³onowe 49 (68%). Nazw dwucz³onowych jest czterokrotnie mniej  12 (16,6%). Wyra¿eñ przyimkowych jest 9
(12,5%). Do tworzenia nazw przyimkowych najczêciej stosuje siê przyimek
nad (w nazwach ³¹k). Nieliczne z opisywanych nazw terenowych powtarzaj¹
siê w dwu grupach (Biele gr. I, IV, Zamczysko gr. II i IV, Niklowe Góry gr. II i IV,
Nad Zog¹ gr. I, IV, Rosa gr. III, IV, Turma gr. II, IV).
W odniesieniu do trzech grup nazw nie mo¿emy jednoznacznie stwierdziæ,
czy pochodz¹ one od apelatywu, czy od nazwy osobowej (gr. I Biedaszek > ap.
biedaszek, n. os. Biedas, Biedaszkiewicz; gr. III Borek, Borki > ap. borek, n. os.
Borek : Borzymir; Wicherek > ap. wicherek, n. os. Wicherek; gr. IV Korzonka >
ap. korzonek, n. os. Korza). W badanym materiale wystêpuj¹ nazwy wzniesieñ,
lasów, pól i ³¹k, które nale¿y wi¹zaæ bezporednio z dawnym w³acicielem
(Chudzikowe Góry > Chudzik; Niklowe Góry > Nikiel, niem. Nikel : Miko³aj;
Lasek Guzowskiego > Guzowski, Plebañskie Pola > Pleban; M¹tek > M¹tek,
Stolnik > Stolnik, Pod Kazanice > Kazan).
Najwiêcej nazw terenowych odnosi siê do pól i ³¹k. Ma to niew¹tpliwie
zwi¹zek z rolniczym charakterem gminy Lubawa, jak i gmin s¹siednich.
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Summary
The article discusses selected terrain names in the district of Lubawa. The microtoponyms
gathered are hydronyms, hill names, names of forests, fields and meadows. The names in the group
of hydronyms come usually from appellatives connected with water (stream, bog, current). All the
names of hills are semantically motivated. Names of forests describe their location, size or kinds of
trees. Most terrain names refer to fields and meadows because the district of Lubawa and adjacent
districts are agricultural ones. The names are semantically connected with the type and colour of
soil, location or condition of fields and meadows. In the collected material there are one-word
names, two-word names and prepositional phrases, e.g. Biele, M³yñska Struga, Nad Zog¹.
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Obraz ¯yda w szmoncesie kabaretowym
The picture of a Jew in a cabaret szmonces
This article is devoted to reconstructing the picture of a Jews in szmonces cabaret of
the interwar period. For his purpose semantic and semantic-formal mechanisms on a
variety of language levels, have been analysed.
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1. Wokó³ szmoncesu
Szmonces, ten specyficzny genre kabaretowy  jak go okreli³ K. Krukowski1  przywêdrowa³ do Polski z teatrzyków wiedeñskich i berliñskich, wiêc¹c triumfy na scenach kabaretowych i rewiowych przez niemal ca³e dwudziestolecie miêdzywojenne a¿ do roku 1936, kiedy to na skutek zmiany nastrojów
politycznych (rozwoju hitleryzmu w Europie) i spo³ecznych (m.in. protestów
przeciwko tzw. za¿ydzaniu jêzyka polskiego) postanowiono urzêdowo ograniczyæ wystawianie szmoncesów w teatrzykach rozrywkowych. Choæ gatunek ten
odegra³ niema³¹ rolê w kszta³towaniu siê kultury popularnej pierwszej po³owy
XX w., nadal brakuje ca³ociowych opracowañ w tym zakresie. W literaturze
naukowej obserwujemy raczej niewielkie zainteresowanie szmoncesem, o którym pisze siê zwykle na marginesie rozwa¿añ teatralnych lub kabaretowych (por.
R. M. Groñski 19872, D. Fox 20043 i in.). Na temat szmoncesu pojawi³o siê
w ostatnim czasie tak¿e kilka artyku³ów Agnieszki Uciñskiej zamieszczonych
1
2

1978.
3

K. Krukowski: Ma³a antologia kabaretu. Warszawa 1982, s. 187.
R. M. Groñski: Jak w przedwojennym kabarecie: kabaret warszawski 19181939. Warszawa

D. Fox: Teatralny rodowód Lopka. Na marginesie szmoncesu. [W:] ¯ydzi w lustrze dramatu,
teatru i krytyki teatralnej. Red. E. Udalska. Katowice 2004, s. 185201.
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w czasopimie Teatr4. W wiêkszoci wypadków s¹ to jednak niewielkie
wzmianki w literaturze podmiotowej i przedmiotowej osób zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rozrywkow¹ okresu miêdzywojnia.
Tymczasem zagadnienie wydaje siê doæ interesuj¹ce ju¿ choæby ze wzglêdu na kwestie genologiczne. Brakuje bowiem jednorodnoci w klasyfikowaniu
szmoncesu. Bywa on ujmowany w kategoriach: kodu kulturowego, gatunku kabaretowego, rodzaju teatrzyku, za z punktu widzenia lingwistyki szmoncesem
okrela siê odmianê dowcipu s³ownego5 b¹d sztuczn¹ konstrukcjê jêzykow¹
zbudowan¹ na bazie elementów autentycznej gwary ¿ydowskiej6. Ograniczenia
wynikaj¹ce z przyjêtego w artykule tematu nie pozwalaj¹ wprawdzie na g³êbsze
zbadanie problemu genologicznej klasyfikacji szmoncesu, jednak zgromadzony
materia³ pokazuje, ¿e mo¿e on generowaæ ró¿norodne pod wzglêdem formalnym
rozwi¹zania: skecz, piosenkê, monolog, jednoaktówkê, a nawet konferansjerkê.
Dlatego szmonces nale¿a³oby w istocie rozumieæ raczej jako: szmoncesowy
skecz, szmoncesow¹ piosenkê itd., nie za jako odrêbny gatunek kabaretowy, jak
to siê czêsto proponuje. Przymiotnik precyzuj¹cy odnosi siê w tym wypadku do
tematyki tekstu i jêzyka bohaterów, choæ mo¿na mówiæ tak¿e o specyficznej
¿ydowskiej filozofii.
Badanie obrazu ¯yda w tekstach szmoncesowych wydaje siê zatem zagadnieniem interesuj¹cym. Jemu te¿ powiêcamy niniejsze opracowanie. Zanim jednak przejdziemy do analizy zgromadzonego materia³u, warto nieco uwagi powiêciæ kwestii spo³ecznego odbioru szmoncesu w okresie miêdzywojennym.
2. ¯yd³aczenie, czyli o antysemityzmie
Badaj¹c zagadnienie szmoncesu, dostrzegamy pewn¹ dychotomiê w jego
ocenianiu. Oto z jednej strony jest form¹ popularnej rozrywki, warunkiem sine
qua non powodzenia programów kabaretowych, z drugiej natomiast przedmiotem ataków zarówno ze strony ortodoksyjnych rodowisk ¿ydowskich, jak i katolickich. Pobie¿ny nawet przegl¹d prasy z tego okresu potwierdza fakt, ¿e s³owo szmonces wywo³ywa³o ró¿norodne konotacje semantyczne  od
pozytywnych po uznanie go za przejaw antysemityzmu.

4 A. Uciñska: Szmonces  polska specjalnoæ. Teatr 2008, nr 12, s. 7578; eadem: Poproszê zamiejscow¹ czydzieciczy, <http://www.e-teatr.pl>.
5 Por. S³ownik jêzyka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966; Ma³y s³ownik
jêzyka polskiego PWN. Red. E. Sobol. Warszawa 2003; Inny s³ownik jêzyka polskiego. Red.
M. Bañko. Warszawa 2000. Has³a szmonces nie notuje S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹
Mieczys³awa Szymczaka.
6 J. Sawicka: Julian Tuwim. Warszawa 1986, s. 335.
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Sama nazwa ma rodowód jidyjski7. Termin wywodzi siê bowiem od rzeczownika szmonce oznaczaj¹cego b³ahostkê, dowcip s³owny, krótk¹ opowiastkê. Pierwowzorem kabaretowego szmoncesu mia³y byæ m.in. opowieci ¿ydowskich cadyków, które  obok ¿artobliwej treci  zawiera³y tak¿e g³êbsze
przes³anie. Z czasem szmoncesy zyska³y popularnoæ równie¿ wród nie¿ydowskiej czêci publicznoci i zosta³y zaanektowane dla potrzeb kabaretowej rozrywki. W dwudziestoleciu miêdzywojennym szmonces prze¿ywa³ prawdziwy
rozkwit. Z pewn¹ przesad¹ twierdzono nawet, ¿e móg³ decydowaæ o jakoci
ca³ego przedstawienia: jeli sk³ada³y siê na nie teksty doæ przeciêtne, ale pojawia³ siê miêdzy nimi jeden dobry szmonces, program uznawano za udany. Kiedy
po raz pierwszy sprawozdawca Robotnika u¿y³ okrelenia szmonces w recenzji programu teatrzyku Qui Pro Quo8, ta forma wypowiedzi zadomowi³a siê ju¿
na dobre w polskiej rzeczywistoci kabaretowej. Jej pierwowzorem na gruncie
rodzimym by³y jeszcze ma³o wyrafinowane piosenki oraz monologi w wykonaniu Józefa Ursteina (Pikusia), który na scenie prowadzi³ niekoñcz¹ce siê rozmowy z ¿on¹, Salci¹ Titipulk¹, opowiadaj¹c jej przez telefon anegdoty towarzyskie, skar¿¹c siê na prowadzone interesy itp. W okresie wietnoci warszawskich
teatrzyków ma³ych form na scenie prym wiod³y duety szmoncesowe: Maks
i Moryc, Cymes i Cures, dwóch Gwircmanów, Goldberg i Rapaport, w wykonaniu m.in.: K. Toma, L. Lawiñskiego, K. Krukowskiego, J. Boroñskiego, a tak¿e
kreacje: F. Jarossyego, E. Body, Cz. Skoniecznego czy D. Kalinówny, która
gra³a ¯ydówkê  snobkê. Szmoncesów dostarczali wówczas literaci takiego formatu, jak: J. Tuwim, A. S³onimski, M. Hemar, J. Brzechwa, ale tak¿e pomniejsi:
A. W³ast, E. Szlechter, A. Tur czy J. Jurandot. Byli to w du¿ej mierze twórcy
pochodzenia ¿ydowskiego, co nie pozostawa³o bez wp³ywu na sposób ujmowania przez nich realiów omawianej spo³ecznoci. W tekstach ich autorstwa brak
jednak znamion niechêci do polskiego spo³eczeñstwa, widoczna jest za to du¿a
doza autoironii i swoistej niefrasobliwoci w podejciu do negatywnego stereotypu ¯yda, jaki zakorzeni³ siê przez wieki w wiadomoci nie tylko Polaków, ale
tak¿e innych narodów europejskich.
Na marginesie rozwa¿añ kabaretowych warto wspomnieæ o szmoncesie rysunkowym i radiowym. Przyk³adem tego pierwszego jest cykl szkiców J. Zaruby
zatytu³owanych ¯ó³tko i Eierweiss, które pojawia³y siê w Cyruliku Warszawskim. Szmonces radiowy reprezentuj¹ rozmówki ¯ydów filozofuj¹cych, czyli
panów Aprikosenkranza (M. Monderer) i Untenbauma (A. Fleischer), stworzone
przez W. Budzyñskiego, a prezentowane w latach 30. XX w. w ramach audycji
Weso³a Lwowska Fala.
7 Przymiotnika jidyjski u¿ywam m.in. za M. Brzezin¹: Literackie nazwiska ¯ydów. Onomastica 1986. T. 31, s. 170.
8 Chodzi o tekst Cymes i Cures.

128

Anna Krasowska

Tak rozumiany szmonces, bêd¹cy wielk¹ klas¹ dowcipu i satyry, tworzony
i wykonywany przez najwybitniejsze postacie kabaretu okresu miêdzywojnia nale¿y  zdaniem K. Krukowskiego  odró¿niæ od tzw. ¿yd³aczenia polegaj¹cego
na bezmylnym przekrêcaniu s³ów, które czêsto skutkowa³o ujawnieniem siê
treci erotycznych lub wulgarnych9. Teksty prezentowane w podrzêdnych kabaretach i rewiach by³y czêsto po prostu przyk³adem z³oliwego wymiewania siê
z ¯ydków. One te¿, jak siê wydaje, stanowi³y pretekst do krytycznej oceny
szmoncesów, która znalaz³a swój wyrazów m.in. w takiej oto definicji: szmonces to rodzaj niewyrafinowanej anegdoty, dotycz¹cej jakiej szczególnej cechy
lub wady [ ] wszystko, co niepowa¿ne, puste, marne, powierzchowne, tandetne, bezwartociowe, polednie i cyniczne10. W tym ujêciu szmoncesy traktowano jako wyraz antysemityzmu. G³osy krytyczne pojawia³y siê równie¿ ze strony
polskiej. Po 1926 r. nacjonalici zaczêli oskar¿aæ twórców kabaretu o za¿ydzanie polskiej kultury, za dziennikarze  zw³aszcza w latach trzydziestych
 coraz czêciej alarmowali: specyficzna popularnoæ szmoncesów grozi wypaczeniem ojczystego jêzyka.
Wartoæ tej odmiany ¿artu wydaje siê dzi jednak nie do podwa¿enia. D. Fox
stwierdza: W skeczach szmoncesowych odkryæ [ ] mo¿na kronikê wspó³czesnoci pisan¹ z perspektywy cz³owieka z t³umu, okrelonego przez swoist¹ subkulturê
polskich ¯ydów, wtopionych ju¿ w polsk¹ kulturê narodow¹, zasymilowanych lub
asymiluj¹cych siê sukcesywnie, balansuj¹cych na granicy swojskoci i obcoci11.
A T. Stêpieñ w opracowaniu powiêconym kabaretowi J. Tuwima dodaje: Z pewnoci¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e szmonces to swoisty dla miêdzywojnia kod kulturowy, którego istot¹ jest zetkniêcie ze sob¹ dwóch jêzyków, norm obyczajowych,
mentalnoci, wiatopogl¹du. To jêzyk uniwersalny, za pomoc¹ którego mówi³o siê
o polityce, literaturze i kulturze, gospodarce, mi³oci12.
Wybuch II wojny wiatowej po³o¿y³ ostatecznie kres twórczoci szmoncesowej dwudziestolecia. Szmonces bowiem przesta³ bawiæ, a móg³  jak stwierdza
po latach Kazimierz Krukowski  staæ siê mimo woli tragiczn¹ fotografi¹ rzeczywistoci13.
Zgromadzony dla potrzeb niniejszej analizy materia³ badawczy obejmuje przyk³ady mechanizmów jêzykowych wyekscerpowane z ponad 60 tekstów
9
10

nr 34.

11
12
13

K. Krukowski: Ma³a antologia kabaretu, s. 187.
I. Berman: Co to jest szmonces? Pierwsza przeja¿d¿ka po Nowaczyñskim. Sygna³y 1934,

D. Fox: Teatralny rodowód Lopka, s. 199.
T. Stêpieñ: op. cit., s. 9394.
K. Krukowski: Moja Warszawka. Warszawa 1957, s. 73. Warto dodaæ, ¿e niektóre z przedwojennych szmoncesów zosta³y przypomniane w latach 60. i 70. w programach kabaretu Dudek,
którego wizytówk¹ sta³ siê póniej s³ynny Sêk. Skecz ten naladowano kilkakrotnie: w Dudku
pojawi³ siê Du¿y sêk Stanis³awa Tyma, a w Kabarecie pod Wyrwigroszem  Telefon do trenera.
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wystawianych w kabaretach i rewiach okresu miêdzywojnia, które zosta³y zgromadzone w antologiach oraz kolejnych wydaniach serii Estrada. Analizie poddano modyfikacje semantyczne i formalno-semantyczne, w efekcie których powstaj¹ nowe konstrukcje o znaczeniach naddanych, zawieraj¹ce informacje na
temat rodowiska ¿ydowskiego. Z oczywistych powodów pominiêto te przyk³ady zabiegów jêzykowych, które s³u¿¹ wy³¹cznie uzyskaniu efektów komicznych
i nie generuj¹ dodatkowych informacji na temat ¯ydów.
3. Mechanizmy ¿artu s³ownego
3.1. Mechanizmy fonetyczne
Akcent oraz intonacja, czyli tzw. ¿ydowski przypiew, stanowi³y wyrany
sygna³ przyjêcia konwencji szmoncesu, a równoczenie funkcjonowa³y jako
sk³adnik obrazu ¯yda le mówi¹cego po polsku. Na p³aszczynie wymowy podstaw¹ konstrukcji szmoncesowych by³a autentyczna gwara ¯ydów, pos³uguj¹cych siê mieszank¹ jidysz oraz jêzyka polskiego, niemieckiego, a nawet rosyjskiego. W wymowie wykonawcy kabaretowi eksponowali formy bêd¹ce wynikiem interferencji g³osek, czyli na³o¿enia siê systemu jidysz na jêzyk polski.
W omawianej grupie tekstów obserwujemy przede wszystkim wykorzystanie
wahania samog³osek i spó³g³osek wywo³ane ró¿nicami w systemie g³oskowym jidysz i jêzyka polskiego: dzi¹s³owa  rodkowojêzykowa, np. przeprasiam, wchod¿u³em, æ³owiek, kilkanaszcie [E 22]; dwiêczna  bezdwiêczna, np.
jezd [E 22]; y  i, np. przyjemnych chwyl [E 22]. Przejawem hiperpoprawnoci
jest z kolei wprowadzenie nadwy¿ki samog³oskowej, np. pitaszki piewaj¹
[E 12].
3.2. Mechanizmy fleksyjne
Brak dwuplanowoci semantycznej w modyfikacjach fleksyjnych sprawia,
¿e nie stanowi¹ one bogatego ród³a informacji na temat sposobu przedstawiania
rodowiska ¿ydowskiego. W analizowanym zbiorze szmoncesów notujemy zaledwie dwa przyk³ady oparte na komicznym nieporozumieniu interlokutorów. Jego
podstaw¹ jest w pierwszym wypadku wybór niew³aciwej formy fleksyjnej,
w drugim za  gra kategori¹ rodzaju rzeczownika:
 Tatuniu, Freulein bêdzie dzi spa³a ze mnie?
Ojciec mu poprawi³:  Uj, z mnie Ze mn¹!
 Co? Znowu z tatuniem? [E 28]
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 Powiedz mi rzeczownik mêski.
 Kobieta.
 Jak to?
 Bo kobieta nale¿y do mê¿czyzn, proszê pani! [E 28]

Oba przyk³ady stanowi¹ ¿artobliwy komentarz do relacji ma³¿eñskich i pozycji kobiety w rodowisku ¿ydowskim. W kulturze tego narodu ma³¿eñstwa
by³y aran¿owane, st¹d wprowadzenie w¹tku zdrady. Mê¿czyzna pe³ni³ wszystkie
publiczne role, do zadañ kobiety nale¿a³a szeroko rozumiana pomoc, a jej pozycja w spo³eczeñstwie uwarunkowana by³a liczb¹ urodzonych dzieci.
3.3. Mechanizmy s³owotwórcze
Mechanizmy s³owotwórcze, choæ odznaczaj¹ siê wysok¹ frekwencj¹ w tekstach szmoncesowych, w przewa¿aj¹cej liczbie wypadków s³u¿¹ uzyskaniu efektów stricte komicznych. Notujemy jednak i takie przyk³ady, które dostarczaj¹
informacji dotycz¹cych rodowiska ¯ydów. S¹ to przede wszystkim aluzje do
aktualiów, jak wyraz Gutenmorgentau [K, 240], bêd¹cy kontaminacj¹ niemieckiego powitania Guten Morgen! i nazwiska reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Henryego Morgentaua, dyplomaty, popularnego dzia³acza ¿ydowskich
organizacji filantropijnych, który przebywa³ w Polsce w celu zbadania sytuacji
ludnoci ¿ydowskiej14.
Wykorzystane w tekstach dekompozycje wyrazów ujawniaj¹ ambicje polityczne ¯ydów: Kon-ster-nacji [E 21] lub ich wra¿liwoæ na zachowania antysemickie.
Takapompa:  Nie u¿ywajcie w rozmowie takich wyrazów, jak: nie-¿yt, paso-¿yt,
b-rzydki, b-rzydziæ siê
Wampuka:  Dlaczego?
Takapompa:  Dlatego, ¿e tu bêdzie obecny pose³ Rzeczpospolitej Anonimowej,
który jest bardzo wra¿liwy na pogromy. S³ysza³em, ¿e na Zachodzie powieszony
zosta³ jeden minister za to, ¿e w mowie u¿y³ wyrazu paso¿yt, albowiem pochodzi on od po³¹czenia wyrazów pasek i ¯yd. [E 21]

Pewn¹ dozê autoironii zawieraj¹ równie¿ mechanizmy dekompozycyjne
ukazuj¹ce takie cechy, jak spryt, przebieg³oæ w prowadzeniu interesów.
Jak jest Misja, to mo¿e dostanê co w komis ja. [K 241]
On wyda³ mu czek i podpisa³: A. J., to wszystko razem: Czekaj i tamten
musia³ czekaæ parê lat. [E 28]
14

Zob. J. Tuwim: Kabaretiana. Oprac. T. Stêpieñ. Warszawa 2002, s. 453.
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Kontaminacje i ¿artobliwe dekompozycje wyrazów s³u¿¹ tak¿e krytyce snobuj¹cego siê od³amu inteligencji ¿ydowskiej, np. dyndas (Dynasy  tor kolarski
w Warszawie15 + dandys  mê¿czyzna o wyszukanym sposobie ubierania siê
i doæ swobodnych obyczajach SJP) lub stanowi¹ aluzjê do charakterystycznych dla ¿ydowskiej spo³ecznoci rodzin wielodzietnych, np. antroponim Konczyñski [E 21], i zwi¹zanej z ma³¿eñstwem instytucji swata.
Ja przychodze tu do niemu w takie dyskretne okolicznociów, mo¿na powied¿ycz
 partyjne sprawe. [E 33]

W podanym przyk³adzie, opartym na deleksykalizacji, podstaw¹ odrzeczownikowego przymiotnika partyjny jest wyraz u¿yty w znaczeniu kandydat/kandydatka do ma³¿eñstwa nie za organizacja polityczna, choæ w pierwszej chwili
odbiorca rekonstruuje w³anie to znaczenie.
3.4. Mechanizmy leksykalne
Zasób jednostek leksykalnych przewa¿a znacz¹co nad liczb¹ opisanych powy¿ej modyfikacji fleksyjnych i s³owotwórczych. W zgromadzonym materiale
szmoncesów kabaretowych dominuj¹ mechanizmy zwi¹zane z przynale¿noci¹
wyrazów do okrelonego pola semantycznego, ich ³¹czliwoci¹ i zakresem znaczeniowym.
a) wieloznacznoæ i homonimia
Polisemia ujawniaj¹ca siê w okrelonym, mo¿liwie neutralnym, kontekcie
lub oparta na wyzyskaniu dwóch znaczeñ nominatywnych s³u¿y przede wszystkim przedstawieniu ¯yda jako cz³owieka praktycznego, sprytnego, dla którego
najwa¿niejszym celem jest zdobycie lub powiêkszenie maj¹tku. Nie zawsze odbywa siê to jednak z zachowaniem zasad etycznych.
Kugelszwanc:  Ty nie wierzysz w cuda, a co ty powiesz do Starego Testamentu?
Pipman:  Ja mam liczyæ na testament, ja mam bidne rodzine, to kto mi mo¿e co
zapisaæ?[E 12]
Pipman:  Panie Konik, kiedy ja siê mogê spodziewaæ moich pieniêdzy?
Kon:  Spodziewaæ to siê pan mo¿esz ca³e ¿ycie, kochany panie Pipman. [E 28]

15

Tor kolarski Dynasy, zmodernizowany po I wojnie wiatowej, by³ w okresie dwudziestolecia
miejscem zawodów rangi wiatowej.
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W pierwszym z cytowanych fragmentów polisemia wynika z zestawienia
dwóch znaczeñ nominatywnych rzeczownika testament rozumianego jako czêæ
Biblii oraz dokument, w którym osoba rozporz¹dza swoim maj¹tkiem na wypadek mierci (SJP). W drugim przyk³adzie wykorzystano wieloznacznoæ czasownika spodziewaæ siê: mieæ nadziejê, ¿e co nast¹pi i czekaæ na co, oczekiwaæ (SJP). ¯yd, który unika sp³aty wierzytelnoci, pos³uguje siê w tym
wypadku manipulacj¹ s³own¹.
Stereotypow¹ tchórzliwoæ ¯ydów i zwi¹zane z ni¹ unikanie s³u¿by wojskowej, nawet jeli jest ona jedynym potencjalnym ród³em utrzymania, ukazuje
nastêpuj¹cy fragment rozmowy:
Kugelszwanc:  Mo¿e wst¹piæ do wojska!
Pipman:  ¯eby mo¿na wst¹piæ na chwilê, co zjeæ, to ja bym wst¹pi³, ale to jest
d³ugoterminowy interes. [E 12]

Wykorzystanie polisemii obserwujemy równie¿ w opisie relacji ma³¿eñskich
i rodzinnych, na które spogl¹da siê przez pryzmat transakcji handlowych:
 Heniu, poca³uj tê pani¹ w rêkê bardzo grzecznie, bo to jest twoja nowa mama.
 Uj, tatuniu, ciebie oszukali: ta mama wcale nie jest nowa, tylko mocno przechodzowana. [E 28]

Traktowaniu kobiety w kategoriach nabywanego towaru towarzyszy nierzadko dobrotliwa kpina z przysz³ych mê¿ów:
Izydorek:  Czy os³y te¿ siê ¿eni¹?
Nauczyciel:  Uj, ty g³uptasek Tylko os³y. [E 22]

Podobn¹ funkcjê pe³ni w szmoncesach wykorzystanie homonimii. W podanym przyk³adzie s³u¿y ona ukazaniu wzajemnej niechêci ma³¿onków:
A ja bym chcia³, ¿eby moja ¿ona przepada³a za mn¹, ale tak
mo¿na by³o znaleæ. [E 16]

¿eby j¹ wcale nie

W niektórych szmoncesach przekraczanie tabu seksualnego mog³o siê wi¹zaæ z wywo³ywaniem napiêæ w relacjach polsko-¿ydowskich. Oto fragment tekstu ukazuj¹cy ¯ydówkê jako kobietê rozwi¹z³¹:
Pipman:  Moja ¿ona! Ja idê siê z ni¹ rozwieæ.
Kugelszwanc:  Dlaczego?
Pipman:  Ty masz pojêcie! Ona po ca³ych dniach le¿y z Ch³opami w ³ó¿ku.
[E 12]
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b) pozorna antonimia
Jest zabiegiem jêzykowym, którego istota sprowadza siê do tego, ¿e okrelona
opozycja podlega absolutyzacji, a nastêpnie zostaje rozci¹gniêta równie¿ na te
u¿ycia wyrazu wieloznacznego, którym w³aciwe s¹ inne powi¹zania16. W poni¿szym przyk³adzie s³u¿y ona ukazaniu obrazu zapracowanego ¯yda przedsiêbiorcy,
który z powodu swoich zajêæ, nie móg³ udaæ siê latem na wypoczynek:
Ca³e lato nie mog³em siê ruszyæ, tyle musia³em lataæ. [MA 190]

Wyzyskane tu pseudoantonimy nie móc siê ruszyæ  lataæ nie maj¹ w gruncie rzeczy charakteru przeciwstawnego, poniewa¿ znaczeniu nie móc wyjechaæ,
udaæ siê w drogê nie przeciwstawia siê treæ czasownika lataæ oznaczaj¹cego
w tym przypadku szybkie poruszanie siê.
c) pozorna synonimia
To zabieg wykorzystany do aluzyjnego przywo³ania sytuacji mniejszoci
¿ydowskiej w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, ubiegaj¹cej siê
o zrównanie w prawach z obywatelami polskimi:
Ja jestem mniejszoæ, ale taka wiêksza mniejszoæ. Ze mn¹ siê trzeba liczyæ, bo
mo¿na siê przerachowaæ. [K 241]

Wyrazy liczyæ siê (z kim) i rachowaæ zosta³y tu u¿yte w swoich znaczeniach niesynonimicznych, czyli odpowiednio: szanowaæ, ceniæ kogo (ISJP)
i zawieæ siê w swoich przewidywaniach, nadziejach (SJP).
d) naruszenie ³¹czliwoci wyrazów
Ujawnia siê zwykle w tych tekstach, w których jest mowa o relacjach damsko-mêskich i polega na u¿yciu wyrazów o ³¹czliwoci ograniczonej do rzeczy
w po³¹czeniach z nazwami ludzi: dziecko to posag, panna/kawaler to towar, ¿ona
 rzecz lub zobowi¹zanie hipoteczne itd.:
I ja to dziecko wzi¹³em w posagu, bo co mia³em robiæ, nic innego nie mia³a.
[K 165]
Mam wprawdzie kilkanacie sta³e odbiorcy od ma³¿eñskiego towaru, bo uni tak
zagustowali w swoje ¿ony, ¿e nastêpny raz tylko u mnie siê ¿eni¹... [E 30]
16

D. Buttler: Polski dowcip jêzykowy. Wyd. 3. Warszawa 2001, s. 238.
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Obci¹¿yli go ¿on¹, a posag

zapisali na dobro jego rachunku. [E 28]

Moryc:  Ja w podró¿ zabraæ ¿onê nie mogê!
Hipek:  Czy ¿onie, broñ Bo¿e, co zalega?
Moryc:  O nie, mój Hiponie!/ Lecz jest rozporz¹dzenie obowi¹zuj¹ce:/ Zabrania siê surowo przewoziæ w wagonie/ Rzeczy ³atwo zapalne, ¿r¹ce i cuchn¹ce.
[K 389]

Inne przyk³ady dotycz¹ analogicznego rozszerzenia ³¹czliwoci wyrazów
zwi¹zanych z handlem, finansami do po³¹czeñ ze s³ownictwem okrelaj¹cym
stosunki miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹:
Poca³unek to jest takie ma³e a conto, a ja mam tak¹ zasadê, ¿e czy co bêdzie
z interesu, czy nie, to przede wszystkim biorê a conta zawsze i wszêdzie! [E 28]

Powy¿sze przyk³ady wskazuj¹ na uproszczon¹ wizjê wiata, w której nawet
uczucia i relacje miêdzyludzkie podporz¹dkowane s¹ korzyciom materialnym.
Interesuj¹cym przyk³adem wykorzystania mechanizmu rozszerzenia ³¹czliwoci wyrazów jest wprowadzanie pseudotytu³ów. S³u¿¹ one dobrotliwej kpinie
z ¯yda  snoba dbaj¹cego o swój wygl¹d zewnêtrzny, schlebiaj¹cego najnowszym modom: maestro szelek, skarpetkowy lord [E 18].
e) reinterpretacja etymologiczna
W poni¿szych przyk³adach wykorzystano mechanizm polegaj¹cy na sugerowaniu odbiorcy pokrewieñstwa wyrazów tam, gdzie ono faktycznie nie wystêpuje. W odniesieniu do obrazu ¯yda reinterpretacja etymologiczna ujawnia stereotypowy brak higieny wród cz³onków tej spo³ecznoci i rzadkie korzystanie
z ³ani:
Cures:  [Twoja ¿ona  A.K.] tañczy³a z m³odym Hinterblattem Uj, to jest
zalotny cz³owiek
Cymes:  Zalotny jest  doprawdy  zawsze co od niego zalatuje. Móg³by siê
wyk¹paæ. [E 33]
Rubin:  Jak siê cz³owiek tak wimoczy i wipoczy to dopiero jest prawdziwy
wipoczynek.
Turkus:  Czuje siê taki letki, jakby straci³ parê funty. [E 16]
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3.5. Mechanizmy frazematyczne
Terminem frazem pos³ugujemy siê za W. Chlebd¹ w znaczeniu ka¿dego
znaku jêzykowego stanowi¹cego nazwê potencja³u treciowego (pojêcia), któr¹
w danej sytuacji dla wyra¿enia tego potencja³u mówi¹cy przywo³uje (odtwarza)
w charakterze jego wzglêdnie sta³ego symbolu17. W zebranym materiale tekstów szmoncesowych pojawiaj¹ siê przekszta³cenia semantyczne frazemów, do
których nale¿¹: defrazeologizacja oparta na zestawieniu frazemu z lunym po³¹czeniem wyrazowym, np. Ka¿dej przypada³ do gustu i biustu [MA 189], lub brak
to¿samoci nadawczo-odbiorczej wynikaj¹cy z faktu, ¿e jeden z rozmówców u¿ywa frazemu w jego znaczeniu metaforycznym, drugi za  w dos³ownym:
Kugelszwanc:  Co ci gryzie?
Pipman:  Ja wiem, mo¿e pch³y. [E 22]

Drugi typ modyfikacji to przekszta³cenia formalno-semantyczne, do których
nale¿¹ innowacje wymieniaj¹ce: Ja jestem ¯yd wieczny ciu³acz [K 241] oraz
kontaminacje dwóch frazemów: Gdzie dwóch siê bije, tam nie ma co jeæ
[K 122]. Najmniejszy zwi¹zek z pierwowzorem wykazuj¹ aluzyjne przywo³ania
frazemów [o ma³¿eñstwie:] No tak, ale teraz to jest wielkie ryzyko, bo trudno
natrafiæ na uczciw¹ kubitê: tu tak lisko, ¿e wszystkie padaj¹ i po lubie ma siê
rozczarowanie . [E 28]  por. upad³a kobieta  prowadz¹ca ¿ycie niezgodnie
z normami moralnymi (SJP).
Modyfikacje frazematyczne zasadniczo potwierdzaj¹ obecnoæ tych elementów obrazu ¯yda, które wy³aniaj¹ siê z analizy mechanizmów wykorzystanych
na ni¿szych poziomach jêzyka. S¹ to nastêpuj¹ce cechy:
a) karykaturalny pragmatyzm
Szafir:  Rafa³, która godzina?
Rubin:  Za kwadrans czwarta.
Szafir:  Ja siê nie pytam, która bêdzie za kwadrans, tylko która jest teraz. [E 16]

b) uzyskiwanie przychodu dziêki nielegalnym interesom
Id pan teraz na pó³ czarnej gie³dy, a ja tymczasem zajmê siê tym i owym.
[K 410]
17 Por. W. Chlebda: Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Wyd. 2.
£ask 2003. Tu cyt. za W. Herman: Frazem  próba definicji. Poradnik Jêzykowy 2004, z. 7,
s. 20.
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c) zawieranie nieudanych ma³¿eñstw
Un jest bardzo nieszczêliwy, bo on móg³ siê o¿eniæ z kubite m³ode, nawet takie,
co ma jeszcze mleko pod nosem, a on sobie o¿eni³ z takie stare, co ju¿ nigdzie
mleka nie ma. [E 11]

d) snobowanie siê na znawcê sztuki
Wczoraj by³em w teatrze. Podchodzê do kasy, pytam siê:  Co graj¹?
 Jak wam siê podoba.
 Jak mi siê podoba? To poproszê o porcjê Rigoletta! [E 28]

a tak¿e:
e) wskazanie na tchórzostwo ¯ydów
Memento mojre: pamiêtaj, bój siê! [K, 242] (memento mori + mojre  hebr.
strach)

Przyk³adem deprecjonuj¹cej oceny mniejszoci ¿ydowskiej jest wprowadzenie do frazemu wyrazu parch (pogard. ¯yd) w przyk³adzie: Gladiator et altera
parch [E, 242], bêd¹cym modyfikacj¹ ³aciñskiej sentencji: Audiatur et altera
pars (Niechaj druga strona te¿ zostanie wys³uchana).
3.6. Mechanizmy sk³adniowe
Jednym z ciekawszych rozwi¹zañ na tym poziomie jêzyka jest zastosowanie
inwersji sk³adniowej. Pojawia siê ona w odniesieniu do szablonu stosowanego
w nag³ówkach listów i potwierdza prymat korzyci finansowych nad relacjami
rodzinnymi: Kochane pieni¹dze przylijcie mi rodzice. [E 16]. Pozosta³e przyk³ady oparte s¹ na paralelizmie sk³adniowym, czasem niezbyt udanym: Brzydka
kobieta prêdko zachodzi w lata, a ³adna prêdko lata i zachodzi [E 28]. Stanowi¹
one wyraz przekraczania tabu seksualnego i mog¹ byæ odczytywane jako aluzja
do niemoralnego prowadzenia siê kobiet  ¯ydówek18.

18

O istnieniu stereotypu ¯ydówki jako kobiety rozwi¹z³ej pisze m.in. M. Hernas: Jêzykowy
obraz ¯yda w prasie prawicowej w wietle wybranych s³ów kluczowych. Zeszyty Prasoznawcze
2007, nr 34, s. 5371.

Obraz ¯yda w szmoncesie kabaretowym

137

4. Obraz ¯yda w szmoncesie
W szmoncesach kabaretowych ukazany jest panoramiczny obraz spo³eczeñstwa ¿ydowskiego z jego rozwarstwieniem, ró¿norodnymi sposobami zarobkowania, obyczajami, ¿yciem rodzinnym itd. Uniwersalnym tematem staj¹ siê tu
relacje ma³¿eñskie, a do najbardziej eksploatowanych motywów nale¿¹: wybór
narzeczonej/narzeczonego, swatanie, ma³¿eñstwo dla korzyci finansowych, reakcje na zdradê wspó³ma³¿onka, rozwód i ponowne zawieranie zwi¹zków ma³¿eñskich. Zupe³nym nowum jest ukazanie obrazu snobuj¹cego siê od³amu ¿ydowskiej inteligencji ze wszystkimi jego miesznostkami, a tak¿e aktualia
dotycz¹ce starañ o równouprawnienie czy stworzenie w³asnego pañstwa. Elementy satyryczne mo¿emy odnaleæ w krytyce postaw skrajnych: nadwra¿liwoci na pogromy i inne zachowania antysemickie (np. uznanie angielskiego zwrotu powitalnego How do you do? za przejaw antysemityzmu ze wzglêdu na
podobieñstwo brzmieniowe do frazy hau di juden  bij ¯ydów!).
Przede wszystkim jednak w szmoncesie kabaretowym wykorzystuje siê
funkcjonuj¹cy w kulturze stereotyp ¯yda, na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
 pochodzenie: ¯yd jako emigrant, wieczny tu³acz,
 wygl¹d zewnêtrzny: broda i pejsy, d³uga kapota, a tak¿e charakterystyczny
zapach, który wi¹¿e siê z brakiem dba³oci o higienê, kuchni¹ (wykorzystaniem
w potrawach cebuli, czosnku) lub zajêciem (np. prowadzenie sklepu rybnego),
 zachowanie: ¯yd to cz³owiek sprytny, przedsiêbiorczy, przebieg³y, przy
czym wymienione cechy czêsto funkcjonuj¹ jako synonimy oszustwa; oszczêdny, wrêcz sk¹py; chciwy, tchórzliwy; nastawiony pokojowo, kiedy takie zachowanie sprzyja uzyskaniu wymiernych korzyci w handlu,
 jêzyk: ¯yd pos³uguje siê mieszanin¹ jidysz i polskiego, kaleczy s³owa,
przekrêca wyrazy,
 zajêcia: ¯yd to kupiec lub lichwiarz, rzadziej bankier czy rzemielnik,
np. krawiec; charakterystyczny jest obraz ¯yda jako maszynki do liczenia pieniêdzy.
Kabaretowi tekciarze odwo³uj¹ siê tak¿e do funkcjonuj¹cych w kulturze
przes¹dów, które wskazuj¹ na ¯ydów jako ród³o nieszczêæ, chorób (por. antroponim Hiszpanker), pojawiaj¹ siê te¿ aluzje do rzekomego obyczaju wyrabiania
mac z dodatkiem krwi chrzecijañskich dzieci:
Zwiedza³em z moim przyjacielem Krukowskim drezdeñsk¹ galeriê obrazów. Krukowski d³ugo przypatrywa³ siê anio³kom, których g³ówki otoczone by³y wietlistym nimbem i wreszcie powiedzia³:  Ciekaw jestem, ile w tym roku bêd¹
kosztowa³y mace. To tak¿e by³a asocjacja. [PP 121]
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Zarówno stereotyp ¯yda, jak i funkcjonuj¹ce na jego temat przes¹dy, stanowi¹ w kabarecie element wspólnego wiata nadawców i odbiorców. Jawi¹ siê
bowiem jako utrwalone w wiadomoci spo³ecznej modele, którymi mo¿na dowolnie ¿onglowaæ w ramach szmoncesowej rozrywki. Jedynym warunkiem
staje siê dystans wobec prezentowanych treci i gwarancja poczucia bezpieczeñstwa. Bez tych elementów szmoncesy zosta³yby odebrane wy³¹cznie jako przejaw polityki antysemickiej, a przecie¿ tworzyli je sami ¯ydzi dla ¯ydów i Polaków, za ich teksty cieszy³y siê ogromn¹ popularnoci¹. Paradoksalnie wiêc
omieszenie zakorzenionego w wiadomoci spo³ecznej negatywnego obrazu
¯yda przyczynia³o siê do zmniejszenia dystansu miêdzy oboma narodami. Sam
szmonces pe³ni³ zatem swoist¹ funkcjê terapeutyczn¹. Usuwaj¹c strach przed
tym, co nieznane, a wiêc potencjalnie grone, móg³ sprzyjaæ budowaniu nowych
relacji miêdzy Polakami i ¯ydami.
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Summary
This article is devoted to reconstructing the picture of the Jews in szmonces cabaret of the
interwar period. For this purpose semantic and semantic-formal mechanisms have been analysed
on a variety of language levels: phonetic, inflexional, formative, lexical and syntactic. The linguistic analysis shows that szmonces applies the stereotype of the Jew, prevailing in the culture. This
stereotype comprises the following: the origin and the unique language, being a mixture of Polish
and Yiddish, appearance (a beard and sidelocks, a long coat) and characteristic smell, personality
traits (sly, greedy, cowardly, etc.) and occupation (a merchant, a usurer, a banker, a craftsman).
The presented picture of the Jew was a popular element of comic entertainment in the Polish
cabaret before the Second World War.
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1. Przek³ad polifonii jêzykowej w tekcie literackim
Polifonia jêzykowa, rozumiana jako wprowadzenie do tekstu literackiego
ró¿nych odmian jêzyka, spe³nia w takim tekcie kilka funkcji. Funkcj¹ prymarn¹
jest dyferencjacja postaci. Przypisanie bohaterom okrelonych zachowañ jêzykowych pozwala czytelnikom nie tylko na ich identyfikacjê i odró¿nienie od innych postaci, ale tak¿e spe³nia wa¿n¹ funkcjê ekspresywn¹. Wspó³tworzy dodatkowe sensy, m.in. dziêki stwarzaniu pozorów odwzorowywania rzeczywistoci
pozatekstowej, zatem bezporednio wi¹¿e siê z kategori¹ mimesis. Szczególnie
istotne jest wprowadzanie odmian dialektalnych, które pozwalaj¹ na bardziej
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precyzyjn¹ kreacjê postaci, zarówno pod wzglêdem ekspresywnym, jak i informatywnym. Formy takie czêsto umo¿liwiaj¹ identyfikacjê pochodzenia geograficznego i/lub spo³ecznego danej postaci fikcyjnej poprzez naladowanie rzeczywistych odmian jêzyka, co mo¿e j¹ nacechowaæ okrelonymi zachowaniami,
przekonaniami czy nawet systemami wartoci. Przek³ada siê to na recepcjê danej
postaci przez czytelnika. Ponadto dialektyzmy wzbogacaj¹ wiat przedstawiony
poprzez stworzenie kolorytu lokalnego. Pozwalaj¹ czytelnikowi odczuæ specyfikê jêzyka u¿ywanego przez okrelone grupy postaci w okrelonym miejscu.
Zdarza siê te¿, ¿e formy dialektalne stosowane s¹ do sprecyzowania czasu
 zastêpuj¹ jêzyk epoki, w której rozgrywa siê akcja utworu, a którego odtworzenie za pomoc¹ stosownych archaizmów jest niemo¿liwe (Miodoñska-Brookes et. al. 1972, s. 192)1.
Przek³ad elementów przyczyniaj¹cych siê do stworzenia polifonii jêzykowej
jest zagadnieniem szczególnie trudnym gdy, tak jak dialektyzmy, s¹ one inherentnie zwi¹zanie z okrelonymi formami leksykalnymi i fonetycznymi, stosowanymi przez mieszkañców konkretnych obszarów geograficznych. Zró¿nicowanie jêzykowe zwi¹zane z niezmiennymi cechami charakteryzuj¹cymi
nadawcê dzielone jest zwykle na idiolekt, czyli odmianê jêzykow¹ zwi¹zan¹
z to¿samoci¹ konkretnego nadawcy, oraz dialekt, czyli odmianê zwi¹zan¹ z afiliacjami nadawcy w zakresie lokalizacji geograficznej, czasowej i spo³ecznej
(Catford 1965, s. 85). Zazwyczaj zak³ada siê, ¿e w przek³adzie elementów dialektalnych rolê nadrzêdn¹ spe³niaj¹ funkcje danej odmiany jêzyka, a nie cechy
jêzykowe takie jak sk³adania, fonetyka czy leksyka. St¹d g³ówne kryterium
w przek³adzie stanowiæ powinno kryterium zwi¹zane z elementem personalnym,
czyli geograficznym pochodzeniem spo³ecznym, a nie jedynie w¹sko rozumiana
lokalizacja geograficzna (Catford 1965, s. 88). Takie podejcie do przek³adu
dialektu umo¿liwia dokonywanie rozmaitych substytucji i przesuniêæ. Przyk³adowo, brytyjski cockney jest dialektem po³udniowo-wschodnim, który na jêzyk
francuski t³umaczony jest zwykle za pomoc¹ parigot, zatem dialektem typowym
dla pó³nocnej Francji. Kryterium geograficzne w sensie topograficznym jest
mniej relewantne ni¿ asocjacje spo³eczne zwi¹zane z dan¹ odmian¹ jêzyka, a za
ekwiwalentny uznaje siê ogólnie pojmowany dialekt metropolii (Catford
1965, s. 87). Zwykle w podejciu funkcjonalnym, przek³adaj¹c elementy dialektalne umiejscowione w ko-tekcie jêzyka standardowego, t³umacze siêgaj¹ po
zró¿nicowanie miêdzy jêzykiem nieformalnym (kolokwialnym) i standardowym.
1 Miodoñska-Brookes et. al. wymieniaj¹ nastêpuj¹ce podstawowe funkcje wprowadzania dialektyzmów: 1) charakteryzowanie postaci, a przez to okrelanie jej socjalnie, 2) oddanie kolorytu
lokalnego, 3) dorane funkcje estetyczno-ekspresywne (Miodoñska-Brookes et. al. 1972, s. 192).
Podobne funkcje w tekcie literackim przypisuje dialektowi Newmark: 1) zaznaczenie niestandardowego u¿ycia jêzyka, 2) podkrelenie ró¿nic spo³ecznych, 3) wskazanie na lokalne cechy kulturowe (Newmark 2005, s. 195).
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O ile pod wzglêdem pragmatycznym rozwi¹zania takie s¹ czêsto satysfakcjonuj¹ce, to pod wzglêdem semiotycznym, w zale¿noci od tekstu, mog¹ byæ niewystarczaj¹ce. Gdy w tekcie wyjciowym pojawia siê kilka dialektów, rozró¿nienie oparte na stopniu formalnoci nie odwzorowuje wyjciowej dyferencjacji.
Ponadto, asocjacje zwi¹zane z przynale¿noci¹ do okrelonej grupy spo³ecznej
pos³uguj¹cej siê danym dialektem s¹ zwykle implicytne. Pozostaj¹ one poza
zasiêgiem percepcyjnym czytelnika docelowego, jeli nie zostan¹ umieszczone
w szerszej perspektywie spo³eczno-kulturowej, rozumianej jako system znakowy
koduj¹cy okrelone znaczenia.
Przek³ad elementów dialektalnych le¿y w krêgu zainteresowañ translatologów, chocia¿ przez d³ugi czas by³o to zagadnienie marginalizowane. Obecnie,
szczególnie ze wzglêdu na zorientowanie na przek³ad etniczny, jest to problem
rozwa¿any pod k¹tem aspektów ideologicznych, a szczególnie to¿samoci etnicznej. Jak podkrela Hejwowski, odtworzenie zró¿nicowania jêzykowego tekstu wyjciowego za pomoc¹ rodków dostêpnych w innym jêzyku jest zwykle
zadaniem kontrowersyjnym (Hejwowski 2004, s. 184). Zabiegi rekonstrukcyjne
zacieraj¹ asocjacje kulturowe wywo³ywane implicytnie przez okrelone formy
dialektalne. Jeli specyfika kulturowa zwi¹zana z danym terytorium geograficznym spe³nia istotne funkcje w warstwie znaczeniowej, mo¿e zostaæ utracona
w przek³adzie przy zastosowaniu substytucji proponowanej przez Catforda
w odniesieniu do cockneya. Czêsto funkcja dyferencjacyjna czy nawet informatywna mo¿e zostaæ w pe³ni zrekonstruowana za pomoc¹ ró¿norodnych procedur
i eksplikacji, jednak implicytne informacje i asocjacje wynikaj¹ce z u¿ycia konkretnej odmiany jêzykowej nie zawsze daj¹ siê przetransponowaæ do tekstu
docelowego. Wed³ug Brisset, g³ównym problemem zwi¹zanym z przek³adem
dialektu jest brak subkodu w jêzyku docelowym, który by³by ekwiwalentny
w stosunku do tego, który wprowadzony by³ w tekcie wyjciowym (Brisset
1990/2003, s. 344). Chodzi tu o subkod, który wywo³ywa³by analogiczne asocjacje zwi¹zane z baga¿em kulturowym i socjologicznym, co subkod wyjciowy.
Badaczka, nawi¹zuj¹c do przek³adów literackich, formu³uje szereg konkretnych
pytañ odnosz¹cych siê do zró¿nicowania jêzykowego: Jak powinno siê t³umaczyæ cockney w Pigmalionie? Jaki dialekt francuski powinien byæ u¿yty jako
ekwiwalent lunfardo charakterystycznego dla Buenos Aires w przek³adach powieci Roberto Arlta? Jaka odmiana francuskiego odpowiada³aby dialektowi
rzymskiemu z okolic Via Merulana w przek³adzie Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana Carlo Emilio Gadda? Jaki jest francuski ekwiwalent angielskiego
z po³udnia Stanów Zjednoczonych w powieciach Faulknera (Brisset 1990/
/2003, s. 344)2. Pytania o mo¿liwoci przek³adu form dialektalnych s¹ zasadnicze,
2 How should the cockney dialogue in Pygmalion be translated? What French-language dialect equivalent should be used to render the lunfardo of Buenos Aires in translations of Roberto
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gdy zró¿nicowanie jêzykowe odgrywa istotn¹ rolê konstrukcyjn¹ i ideologiczn¹
utworu literackiego, a jêzyk docelowy nie dysponuje odpowiednimi subkodami,
które mog³yby byæ uznane za ekwiwalentne ze wzglêdu na uwarunkowanie socjologiczne, geograficzne lub historyczne.
Rekonstrukcja polifonii jêzykowej opieraj¹cej siê na ¿argonach specjalistycznych czy odmianach slangu za pomoc¹ odpowiedniego subkodu w jêzyku
docelowym czêsto jest mo¿liwa. Stosowane s¹ substytucje, takie jak zast¹pienie
slangu wiêziennego w jêzyku wyjciowym analogicznym slangiem w jêzyku
docelowym. Zró¿nicowanie klasowe postaci wyra¿one za pomoc¹ dialektów
spo³ecznych tak¿e zwykle mo¿e byæ zrekonstruowane dziêki dyferencjacji miêdzy jêzykiem standardowym a substandardowym. Du¿o trudniej jest za pomoc¹
rodków jêzykowych wyraziæ pochodzenie terytorialne danej postaci. Substytucja dialektu jêzyka wyjciowego dialektem jêzyka docelowego jest o tyle kontrowersyjna, ¿e grupy spo³eczne pos³uguj¹ce siê odpowiednimi odmianami jêzykowymi mog¹ ró¿niæ siê pod wzglêdem socjologicznym i kulturowym,
natomiast asocjacje terytorialne s¹ w takim wypadku falsyfikowane. Dlatego
teoretycy przek³adu k³ad¹ du¿y nacisk na analizê funkcji dialektu w konkretnym
tekcie literackim, gdy¿ to od nich uzale¿niony jest wybór procedury przek³adowej. Analizuj¹c przek³ady Pigmaliona, Hatim i Mason podkrelaj¹, ¿e skomplikowane systemy wnioskowania i presupozycji oraz rozmaite za³o¿enia i konwencje kulturowe s¹ kluczowe dla z³o¿onej sieci powi¹zañ, jaka rozwija siê
w tej sztuce (Hatim, Mason 1997, s. 89)3. Celem przek³adu w przypadku tego
utworu powinno byæ wydobycie »piêtna« spo³eczno-jêzykowego Elizy, komunikatywnego odchylenia, co niekoniecznie musi siê wi¹zaæ z wyborem konkretnej
odmiany regionalnej jêzyka. Efekt taki osi¹gn¹æ mo¿na równie efektywnie za
pomoc¹ wprowadzenia modyfikacji do jêzyka standardowego (Hatim, Mason
1997, s. 89)4. Co za tym idzie, status u¿ytkownika jêzyka mo¿e byæ odzwierciedlony w sposób adekwatny nie za pomoc¹ cech fonologicznych, lecz dziêki celowej manipulacji elementów gramatycznych i leksykalnych umo¿liwiaj¹cych przekazanie niezbêdnego wymiaru ideologicznego (Hatim, Mason 1997, s. 89)5.
Arlts novels? What variety of French would correspond to the Roman dialect of the Via Merulana
in a translation of Carlo Emilio Gaddas Quer pasticciaccio brutto de via Merulana? What is the
French equivalent of the English of the American South in Faulkners novels? (t³um. Ewa Kujawska-Lis; dalsze t³umaczenia tak¿e moje).
3 Complex systems of inference and presupposition, together with a variety of cultural assumptions and conventions are crucial to the intricate network of relations developed throughout
the play [Pygmalion].
4 The translation of Pygmalion must therefore seek to bring out Elizas socio-linguistic stigma, a communicative slant, which, incidentally, should not necessarily entail opting for a particular
regional variety and could as effectively be relayed through simply modifying the standard itself.
5 The users status could adequately be reflected not primarily through phonological features but
through a deliberate manipulation of the grammar or the lexis to relay the necessary ideological thrust.
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Ekwiwalencja miêdzy elementami fonologicznymi charakteryzuj¹cymi formy
dialektalne w ró¿nych jêzykach zwykle nie istnieje, podobnie jak ekwiwalencja
sk³adniowa i leksykalna. Form analogicznych poszukuje siê zatem w substytucjach. Markery fonologiczne dialektu jêzyka wyjciowego zastêpowane s¹ czêsto markerami leksykalnymi, morfologicznymi, ortograficznymi czy sk³adniowymi w jêzyku docelowym.
Uwa¿a siê, ¿e przek³ad tekstów zró¿nicowanych jêzykowo jest niejednorodny pod wzglêdem trudnoci. Teksty takie mo¿na umieciæ na skali od niemal
nieprzek³adalnych, do stosunkowo ³atwych z punktu widzenia t³umacza (Hejwowski 2004, s. 191). Teoretycy przek³adu, jak równie¿ badacze istniej¹cych
przek³adów, proponuj¹ taksonomie procedur, które mog¹ byæ stosowane w przypadku omawianych elementów. Na podstawie analiz empirycznych Berezowski
zaproponowa³ rozbudowan¹ typologiê takich procedur, obejmuj¹c¹: 1) neutralizacjê, 2) leksykalizacjê, która dzieli siê na: leksykalizacjê rustykaln¹, kolokwialn¹, sztuczn¹ i zdrobnienia, 3) t³umaczenie czêciowe, 4) transliteracjê, 5) defekt
mowy, 6) relatywizacjê, 7) pidginizacjê, 8) wprowadzenie sztucznej odmiany
jêzyka, 9) kolokwializacjê, 10) rustykalizacjê (Berezowski 1997). Krytykuj¹c
nieroz³¹cznoæ pewnych kategorii, zw³aszcza podkategorii leksykalizacji oraz
kolokwializacji i rustykalizacji, Hejwowski zaproponowa³ zmodyfikowan¹ kategoryzacjê procedur, obejmuj¹c¹: 1) neutralizacjê, 2) zast¹pienie funkcjonalne,
3) stylizacjê, z dwoma podkategoriami: sztuczn¹ i realistyczn¹, 4) relatywizacjê,
5) eliminacjê (Hejwowski 2004, s. 190191). Iloæ wyodrêbnionych kategorii
wskazuje na ró¿norodnoæ hipotetycznych oraz rzeczywistych rozwi¹zañ wprowadzanych przez t³umaczy, choæ jak zaznacza Hejwowski, w niektórych przypadkach wszystkie techniki zawodz¹ (Hejwowski 2004, s. 191). Pomimo trudnoci, rekonstrukcja zró¿nicowania jêzykowego powinna byæ jednym z elementów
zaliczanych do inwariantnych w przek³adzie, jeli w tekcie wyjciowym nie s¹
to okazjonalizmy, lecz elementy charakteryzuj¹ce bohaterów, konstytuuj¹ce sens
i wymiar ideologiczny utworu. Minimalnym celem powinno byæ wykazanie odmiennoci miêdzy jêzykiem standardowym a substandardowym ró¿nych postaci
w tekcie docelowym. Do podobnych wniosków dochodzi Berezowski (Berezowski 1997, s. 34).
2. Cechy charakterystyczne cockneya
Cockney jest odmian¹ jêzyka angielskiego u¿ywan¹ przez mieszkañców
Londynu6. Pierwsze wzmianki o specyficznym u¿yciu jêzykowym okrelanym
tym mianem pochodz¹ z XVIII w. Samo s³owo pojawi³o siê znacznie wczeniej
6

Informacje na temat tej odmiany jêzyka podajê za: McArthur 1992, s. 224228.
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u takich pisarzy, jak Langland w Widzeniu o Piotrze Oraczu (Piers Plowman)
z roku 1362 czy Chaucer w Opowieciach kanterberyjskich (Canterbury Tales)
z roku oko³o 1386. W pierwszym z tych utworów oznacza³o ma³e i zniekszta³cone jajka, w drugim maminsynka. Z czasem rzeczownik cockney zacz¹³ funkcjonowaæ jako wyraz opisuj¹cy mieszczuchów, uwa¿anych za osoby, które nie
znaj¹ prawdziwego ¿ycia. W XVII w. odnosi³ siê ju¿ niemal wy³¹cznie do londyñczyków i od pocz¹tku towarzyszy³o mu piêtno negatywnych asocjacji.
Jako odmiana dialektalna, cockney rozwin¹³ siê szczególnie w XIX w., przechodz¹c ró¿ne metamorfozy.
Wspó³czenie cockney charakteryzuje siê g³ównie niestandardow¹ wymow¹. Typow¹ cech¹ fonologii cockneya jest zwarcie krtaniowe miêdzy samog³oskami, zastêpuj¹ce zw³aszcza spó³g³oskê t. Wówczas w zapisie graficznym t
jest pomijane, np. little  lile, butter  buer. Zwarcie krtaniowe zastêpuje tak¿e
spó³g³oski t, p i k, w pozycji finalnej, np.: bit  bi lub it  i. Mówi¹cy
cockneyem wymieniaj¹ zêbowe spó³g³oski szczelinowe è i ð, reprezentowane
przez th, na zêbowo-wargowe f i v, np. thin  fin czy brother  bruver.
Czêsto wystêpuje modyfikacja dwug³osek. Przy zachowaniu d³ugoci dyftongu,
zmieniona zostaje jego jakoæ z dwug³oski w d³ug¹ samog³oskê. Charakterystycznymi cechami jest równie¿ niewymawianie r po samog³oskach oraz wokalizacja ciemnego l. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów
kojarzonych z cockneyem jest jednak opuszczanie spó³g³oski h na pocz¹tku
wyrazów7 oraz dodawanie h w pozycji inicjalnej wyrazów, w których fonem
ten jest nieobecny, dla emfazy lub na zasadzie hiperpoprawnoci przed inicjalnymi samog³oskami, np.: hever zamiast ever.
Gramatyka cockneya to gramatyka cechuj¹ca jêzyk niestandardowy o charakterze ogólnym, nieograniczonym do okrelonego obszaru. Zwykle spotykane
jest podwójne przeczenie (There aint nuffink like it  There is nothing like it)
oraz formy imies³owowe done i seen zamiast form czasu przesz³ego did i saw.
Opuszczane bywaj¹ przyimki to i at przy tworzeniu okoliczników miejsca. Wyj¹tkowo czêsto stosowane s¹ pytania roz³¹czne (question tags) w celu uzyskania
potwierdzenia wypowiadanych s³ów, czy ustanowienia w³asnej pozycji w sytuacji komunikacyjnej.
Szczególnym elementem zwi¹zanym z t¹ odmian¹ jêzyka na poziomie leksykalnym jest tak zwany rymuj¹cy slang (cockney rhyming slang). Charakteryzuje siê on zapo¿yczeniami z jêzyka romskiego (chavvy zamiast child  dziecko,
mush zamiast mate  kumpel) oraz hebrajskiego (schlemiel zamiast fool  g³upiec).
7 Wymowa taka nie jest cech¹ dystynktywn¹ wy³¹cznie mieszkañców Londynu. Opuszczanie
inicjalnego h (aitch-dropping) spotykane jest równie¿ wród warstw ni¿szych spo³eczeñstwa angielskiego w innych rejonach, jednak w powszechnej opinii wymowa taka najczêciej kojarzona
jest z cockneyem (McArthur 1992, s. 27).
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U¿ywane s¹ eufemizmy i zawoalowane przekleñstwa, szczególnie odnosz¹ce siê
do Boga (God blind me to blimey  o rety, dos³ownie: niech Bóg mnie olepi).
Wprowadzane s¹ elementy slangowe zw³aszcza z jêzyków arabskiego i hinduskiego (ackers  money  pieni¹dze, prawdopodobnie od arabskiego s³owa
fakka oznaczaj¹cego drobne pieni¹dze, czy doolally  mad  szalony, od nazwy miejscowoci Deolali w Indiach, gdzie mieci³ siê szpital psychiatryczny).
U¿ywane s¹ skrócone formy wyrazów, czasem z dodaniem koñcowej g³oski -o
(agrro  agression  agresja) oraz wyrazy wymawiane wspak (yob zamiast boy
 ch³opiec). Wyrazy bywaj¹ te¿ wymawiane i zapisywane ³¹cznie (Geddoudovit  get out of it  wykrêæ siê z tego, Gorblimey  God blind me).
Od czasów Dickensa, który wprowadzi³ cockney do swej pierwszej powieci Klub Pickwicka (The Posthumous Papers of the Pickwick Club) w roku 1836,
ta odmiana jêzyka londyñczyków stosowana by³a czêsto w literaturze obok jêzyka standardowego. Wykszta³ci³a siê swego rodzaju standardowa ortografia dla
jej zapisu (about zapisywane jest jako abaht, God jako Gawd, a mother jako
muvver). Brak inicjalnego h zwykle zaznaczany jest apostrofem na pocz¹tku
wyrazu (abit  habit), podobnie jak skrócenie koñcówki -ing do sylabicznego
/n/ (cuttin  cutting). Zwykle cockney wprowadzany jest dla zaznaczenia lokalnego kolorytu, elementów humorystycznych lub podkrelania takich cech, jak:
zarozumia³oæ, pró¿noæ, pyskatoæ, impertynencja, zuchwa³oæ, spryt, bezczelnoæ czy nieuprzejmoæ. S¹ to cechy stereotypowo kojarzone z ubogimi londyñczykami. Zwykle w literaturze dominuje graficzne zaznaczanie wybranych
aspektów fonologii cockneya oraz stosowanie kilku odmiennoci gramatycznych, zw³aszcza aint zamiast isnt/ arent (Catford 1965, s. 88).
3. Cockney w Murzynie z za³ogi Narcyza
Murzyn z za³ogi Narcyza (The Nigger of the Narcissus) to powieæ
Josepha Conrada, w której polifonia jêzykowa jest bardzo wyrana. Pisarz stara
siê zró¿nicowaæ sposób wypowiadania siê bohaterów anglojêzycznych i odzwierciedliæ mowê marynarzy, zarówno pod wzglêdem fachowego s³ownictwa,
jaki i ich pochodzenia spo³ecznego i geograficznego. Choæ wiêkszoæ za³ogi
Narcyza to osoby, których narodowoæ nie jest jednoznacznie okrelona, jêzyk, jakim siê pos³uguj¹ lub ich przydomki wskazuj¹ na to, ¿e pochodz¹ z ró¿nych
miejsc na Wyspach Brytyjskich8. Conrad wielokrotnie zastrzega³, ¿e nie pisze
dokumentów, lecz fikcjê, a postaci, choæ zaczerpniête z ¿ycia, s¹ wytworem
8 Jak zauwa¿a Gillon, Conrad nie definiuje narodowoci bohaterów pochodz¹cych z Wysp
Brytyjskich, poniewa¿ czyni to za pomoc¹ jêzyka, jakim siê pos³uguj¹. Natomiast w przypadku
osób wywodz¹cych siê z innych kultur i krajów zawsze okrelona zostaje ich przynale¿noæ narodowa, która staje siê ich ³atk¹ (Gillon 1974, s. 4849).
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artystycznym, a nie odwzorowaniem rzeczywistych osób, które zna³. O fikcjonalnej za³odze Narcyza pisa³: Wiêkszoæ postaci, które opisa³em, istotnie
nale¿a³a do za³ogi prawdziwego »Narcyza«, w³¹czaj¹c godnego podziwu Singletona (którego prawdziwe nazwisko brzmia³o Sullivan), Archieego, Belfasta
i Donkina. Dwu Skandynawów wzi¹³em ze wspomnieñ z innego statku (Najder
1980, t. 1, s. 120). Biografowie, przeledziwszy listy za³ogowe statków, na których p³ywa³ Korzeniowski, wskazuj¹ na prototypy poszczególnych postaci (Baines 1960, s. 76; Najder 1980, t. 1, s. 121122). Z punktu widzenia t³umacza
wa¿ne jest, czy pochodzenie danego bohatera zosta³o uwidocznione w powieci.
Prototypem Donkina móg³ byæ niepimienny Charles Dutton. Donkin mówi
o sobie: Jestem Anglik, a jak¿e (BZ, s. 24)9, natomiast pozostali cz³onkowie
za³ogi doprecyzowuj¹: No, jazda, londyñczyk (BZ, s. 26). Craik stworzony
zosta³ prawdopodobnie na wzór Jamesa Craiga pochodz¹cego z Belfastu, st¹d
w powieci nosi przydomek Belfast, natomiast Archie wzorowany by³ na
Szkocie Archibaldzie McLean. James Wait, okrelany jako zachodnioindyjski
Murzyn, uto¿samiany jest Josephem Barronem, urodzonym w Charlton10. Ze
sposobu wypowiadania siê zak³adaæ mo¿na, ¿e kapitan Singleton i pierwszy
oficer Baker s¹ Anglikami, podobnie jak Charlie i Knowles. Choæ pisarz wprowadza ró¿ne idiolekty dla poszczególnych postaci anglojêzycznych, z ca³ej za³ogi zdecydowanie wyró¿nia siê jêzyk Donkina. Przyk³ady zachowañ jêzykowych
tej postaci zostan¹ porównane z ich rekonstrukcj¹ w dwóch polskich przek³adach: Jana Lemañskiego z roku 1923 oraz Bronis³awa Zieliñskiego z roku 1972.
Jêzyk Donkina zdradza wybrane dystynktywne cechy gwary londyñskiej.
Krytycznie oceni³a te wysi³ki Jab³kowska, pisz¹c: Próbowa³ [Conrad] równie¿
 bardzo nieudolnie  oddaæ »cockney« Londynu. Czyni³ próby, aby obok takich
postaci, jak Sam Weller czy Liza Doolitle [sic!], móg³ stan¹æ Donkin z Murzyna
z za³ogi »Narcyza« (Jab³kowska 1961, s. 334). Ocena ta jest niesprawiedliwa.
Celem Conrada nie by³o stworzenie tak odmiennej pary, jak wykszta³cony Pan
Pickwick i jego s³uga, czy profesor fonetyki Henry Higgins i londyñska kwiaciarka. W powieci Dickensa londyñski akcent Sama i typowe dla niego przekrêcanie nieznanych wyrazów stanowi¹ element humorystyczny. W Pigmalionie o
konstrukcyjna i krytyka spo³eczna opieraj¹ siê na ró¿nicach jêzykowych przedstawicieli klas ni¿szych (reprezentowanych przez Elizê) oraz wy¿szych. Funkcja
jêzyka stylizowanego na cockneyu u Conrada jest inna. Niemal wszystkie postaci pochodz¹ z warstw ni¿szych i s¹ to osoby niewykszta³cone. Jêzyk ma wyró¿9 Dla zachowania przejrzystoci cytaty lokalizowane s¹ nastêpuj¹co: w wersji angielskiej odpowiedni numer strony, w wersjach polskich numer strony poprzedzony inicja³ami t³umacza: JN  Jan
Lemañski oraz BZ  Bronis³aw Zieliñski.
10 Brak jest doprecyzowania, o które miasto o nazwie Charlton chodzi: w Australii, Anglii czy
Stanach Zjednoczonych. S¹dz¹c po opisie, domniemywaæ mo¿na, ¿e pochodzi³ z Australii.
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niaæ Donkina negatywnie sporód za³ogi sk³adaj¹cej siê z osób o podobnym
statusie spo³ecznym. Jest to bohater zas³uguj¹cy na pogardê i taki stosunek
pisarza do niego widaæ w powieci (Baines 1960, s. 184). Donkin nie jest lubiany, jest izolowany, przy czym nie jest to izolacja z wyboru. Wynika z jego
zachowania i postawy, a odrêbnoæ tej postaci podkrela odmiana jêzykowa,
jak¹ siê pos³uguje. Jego jêzyk nie ma czytelnika rozbawiaæ czy zadziwiaæ. Ma
go identyfikowaæ negatywnie, co Conrad osi¹ga.
Jêzyk Donkina to jedynie adaptacja cockneya. Nie stosuje on tej odmiany
jêzyka we wszystkich jego aspektach: leksykalnym, gramatycznym, fonetycznym i prozodycznym. G³ównym elementem eksponowanym w jego mowie jest
wymowa, zw³aszcza opuszczanie inicjalnego h, co ilustruje nastêpuj¹cy fragment: Well, its a omeward [homeward] trip, anyhow. Bad or good, I can do it
on my ed [head]  slong as I get ome [home] (s. 9). Oba polskie przek³ady,
co zrozumia³e, ignoruj¹ tê cechê fonologii, gdy¿ jêzyk docelowy nie dysponuje
analogicznym subkodem, w którym cech¹ dystynktywn¹ by³oby inicjalne opuszczanie g³osek. W przek³adzie Lemañskiego markerem niestandardowej wypowiedzi jest potoczny rzeczownik ³eb: Niech sobie bêdzie, co chce, skoro to
jest kurs powrotny. Mogê i taki dach nade ³bem cierpieæ, dopóki nie znajdê siê
w domu (JL, s. 24). Trudno jednak mówiæ o jakiej charakterystycznej dla
Donkina manierze wypowiadania siê na podstawie tego przyk³adu. W bardziej
wspó³czesnym przek³adzie Zieliñskiego brak jest ewidentnych leksykalnych
markerów substandardowego jêzyka. Otwieraj¹ca wypowied partyku³a wzmacniaj¹ca ano nie jest uznawana za szczególnie nacechowan¹:   Ano, w ka¿dym razie p³yniemy do domu. li czy dobrzy, jako to wytrzymam, bylebym siê
dosta³ do kraju. A potrafiê siê upomnieæ o swoje prawa. Ja im poka¿ê!
(BZ, s. 21).
Sporód pozosta³ych elementów fonetycznych i gramatycznych typowych
dla cockneya zdarzaj¹ siê pojedyncze przyk³ady zwarcia krtaniowego oraz skracanie sylab, opuszczanie koñcówek wyrazów i nieakcentowanych sylab, wymiana (obni¿anie jakoci) samog³oski oraz b³êdy gramatyczne (podwójne przeczenia w zdaniu, opuszczanie czasowników posi³kowych). Conrad nie decyduje siê
jednak na typowy zapis wymowy takich wyrazów, jak: everything  evryfink czy
nothing  nuffink, chocia¿ w tym ostatnim wymienia koñcow¹ g³oskê (nothink):
Cos [Because] why? (...) The bloody Yankees [have] been tryin [trying] to
jump my guts out cos [because] I stood up for my rights like a goodun [good
one]. I am an Englishman, I am. They set upon me an I ad [and I had] to run.
Thats why. Ant yer never seed a man ard up? [Havent you ever seen a man
hard up] Yah! What kind of blamed ship is this? Im dead broke. I avent got
nothink. [I havent got anything] No bag, no bed, no blanket, no shirt  not
a bloomin [blooming] rag but what I stand in. But I ad [had] the art [heart] to
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stand up agin [up against] them Yankees. As any of you art [Has any of you
heart] enough to spare a pair of old pants for a chum? (s. 1112)11

W powy¿szym fragmencie wypowiedzenia poprawne pod wzglêdem gramatycznym i fonetycznym przeplataj¹ siê z typowymi dla cockneya. Conrad wprowadza jedynie ograniczon¹ iloæ odpowiednich markerów, aby zasygnalizowaæ
odmiennoæ Donkina i podkreliæ jego londyñskie pochodzenie. Poniewa¿ autor
stylizuje tak¿e wypowiedzi innych postaci, jednak za pomoc¹ innych rodków,
fakt, ¿e Donkin charakteryzowany jest w³anie poprzez cockney ma wymierne
implikacje dla recepcji tego bohatera.
W przek³adzie Lemañskiego widoczne s¹ markery jêzyka niestandardowego:
 A dlaczego?  ci¹gn¹³ podniesionym g³osem.  Zapowietrzone Jankesy chcia³y
mnie utrupiæ za to, ¿e broni³em swoich praw miêdzy nimi:  Anglik bo jestem!
Nasiedli mnie i musia³em nogowaæ.  To dlatego. Czy nigdy nie widzielicie
cz³owieka w opa³ach? Có¿ to za przeklête pud³o, ten ca³y wasz okrêt? Nie mieæ
serca dla cz³eka, który siê wyniszczy³ do ostatniej nitki. Nie ma nic,  zupe³nie
nic. Ani kuferka, ani ³ó¿ka, ani ko³dry, ani koszuli  nic prócz tych ³achmañskich
szmat, w których miê widzicie. Ale nie da³em siê Jankesom... Czy nie ma tam kto
z was jakiej pary starych spodni dla towarzysza? (JL, s. 27).

T³umacz decyduje siê na stylizacjê leksykaln¹. Wprowadza czasowniki
kwalifikowane jako gwarowe: utrupiæ (trupem po³o¿yæ, zabiæ, umierciæ), nasi¹æ (natrzeæ, nacisn¹æ na kogo), nogowaæ (biec, zmykaæ, uciekaæ, braæ nogi
za pas)12 oraz neologizmy: ³achmañski13 (od rzeczownika ³achmany). Celem
tych zabiegów jest stworzenie wra¿enia potocznoci. Podobne zadanie spe³nia
niestandardowa sk³adnia opieraj¹ca siê na inwersji: Anglik bo jestem zamiast
Bo jestem Anglikiem. T³umacz nie jest konsekwentny w nacechowaniu wypowiedzi elementami niestandardowymi. Zdrobnia³y rzeczownik kuferek, neutralny towarzysze oraz standardowa sk³adnia wiêkszoci zdañ, np. czy nie ma
tam kto zamiast potocznego nie ma tam kto z pominiêciem partyku³y rozpoczynaj¹cej zdanie pytajne, sprawiaj¹, ¿e wypowied Donkina w tej wersji nie
jest spójna w ramach wybranej strategii.
11 W ró¿nych wydaniach powieci pojawia siê ró¿ny zapis wymowy Donkina, czêsto dodatkowo eksponowane jest dodawanie inicjalnego h: The bloody Yankees been tryin to jump my guts
hout [out] cos I stood up for my rights like a goodun. I ham [am] a Henglishman [Englishman],
I ham [am]  Electronic Text Center, University of Virginia Library, <http://etext.lib.virginia.edu/
toc/modeng/public/ConNarc.html>.
12 Wszystkie te czasowniki zamieszcza S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ Jana Kar³owicza, wydawany w latach 19001927, tzw. s³ownik warszawski. Odpowiednio: SJP-W VII: 403, III:
158, III: 405 i oznacza je jako gwarowe.
13 S³ownik warszawski nie ma has³a ³achmañski, wymienia natomiast takie formacje, jak:
³achmaniasty, ³achmanny, ³achmanowaty (SJP-W II: 785).
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Zieliñski, podkrelaj¹c potocznoæ wypowiedzi bohatera, wykorzystuje wyra¿enia funkcjonuj¹ce w jêzyku, nie siêgaj¹c po neologizmy:
 A dlaczego?  ci¹gn¹³ bardzo g³ono.  Bo te cholerne Jankesy chcia³y mi
bebechy wypruæ, ¿em obstawa³ przy swoim prawie jak porz¹dny cz³owiek. Jestem
Anglik, a jak¿e. Naskoczyli na mnie i musia³em pryskaæ. W³anie dlatego. Nigdycie nie widzieli, jak cz³owiek jest przegrany? Tak! Co to za drañski statek?
Jestem ca³kiem sp³ukany. Nic nie mam. Ani worka, ani pocieli, ani koca, ani
koszuli  ¿adnego przeklêtego ³acha poza tym, w czym tu stojê. Ale starczy³o mi
ducha, ¿eby postawiæ siê tym Jankesom. Ma tutaj który doæ serca, ¿eby odpaliæ
kumplowi jakie stare portki? (BZ, s. 24)

G³ówn¹ procedur¹ jest tu realistyczna stylizacja za pomoc¹ leksyki kolokwialnej (pryskaæ, byæ sp³ukanym, odpaliæ co komu). Zieliñski wykorzystuje równie¿ elementy stylizacji rustykalnej, np. ¿em obstawa³, zamiast ¿e
obstawa³em14 oraz ruchomoæ koñcówki czasownikowej w dawnym czasie
przesz³ym w jêzyku polskim: nigdycie nie widzieli, zamiast nigdy nie widzielicie. By³a to forma poprawna, czêsto wykorzystywana w jêzyku literackim. Z kolei wyra¿enie ekspresywne wzmacniaj¹ce wypowied a jak¿e charakteryzuje jêzyk znacznie bardziej literacki ni¿ generalnie zastosowana kolokwializacja leksykalna, choæ mo¿e byæ kojarzony z gwar¹. Zieliñski stara siê
oddaæ jêzyk Donkina najczêciej poprzez stylizacjê leksykaln¹. Wyra¿enia pospolite (cholerny) i potoczne (drañski) podkrelaj¹ potocznoæ, jednak
inne elementy tekstu kojarzone s¹ z gwar¹.
Czêsto wypowiedzi Donkina w pierwszej polskiej wersji s¹ ca³kowicie poprawne, w odró¿nieniu od ich konsekwentnego nacechowania markerami grafologicznymi odwzorowuj¹cymi wymowê w oryginale. Donkin np. narzeka na stan
zapasów na Narcyzie: Theres a blooming supper for a man, he whispered
bitterly. My dorg [dog] at ome [home] wouldnt ave [have] it. It [Its] fit
enouf [enough] for you an [and] me. Eres [Heres] a big ships focsle
[forecastle]!... Not a blooming scrap of meat in the kids. Ive looked in all the
lockers.... (s. 23). Wprowadzonych jest tu wiele cech wymowy cockneya.
Oprócz opuszczania inicjalnego h, pojawia siê epentetyczne r, które nie jest
tu zastosowane prawid³owo w odniesieniu do standardowego angielskiego.
Wtr¹cone r wystêpuje w wymowie miêdzy samog³oskami, natomiast Donkin
u¿ywa go miêdzy samog³osk¹ i spó³g³osk¹ w wyrazie dog. Jest to zgodne z przyjêtymi w literaturze zapisami wymowy cockneya, np. arf zamiast half, czy orful
zamiast awful (Carford 1965, s. 88). Typowe skracanie niekacentowanych sylab
widoczne jest w rzeczowniku forecastle: focsle. Wyraz enough ilustruje wymianê
14

W odró¿nieniu od u¿ycia niezgodnego z norm¹ jêzykow¹, np. Ja ¿em to zrobi³, Zieliñski
u¿ywa formy prawid³owej, która najczêciej kojarzona jest z jêzykiem niestandardowym.
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è na f  enouf. W przek³adzie Lemañskiego brak jest jakichkolwiek dystynktywnych cech pozwalaj¹cych na identyfikacjê bohatera:  Tak¹ to cz³ek ma
wspania³¹ kolacjê!  szepn¹³ gorzko.  W domu pies mój by za ni¹ podziêkowa³.
Ale dla mnie i dla ciebie musi byæ dobra. I to ma byæ kasztel du¿ego okrêtu. Ani
och³apu miêsa w mena¿kach. Zrewidowa³em wszystkie szafki (JL, s. 39). Inwersja pies mój czy potoczny och³ap nie mog¹ byæ traktowane jako elementy
pozwalaj¹ce na identyfikacjê Donkina wród za³ogi. Podobnie u Zieliñskiego,
brak jest cech charakterystycznych pod wzglêdem leksykalnym czy sk³adniowym:  To ci cholerna kolacja dla cz³owieka  szepn¹³ zaciekle.  W domu mój
pies by jej nie chcia³. A ma wystarczyæ dla mnie i dla ciebie. I to jest kubryk na
du¿ym statku!... Ani jednego marnego kawa³ka miêsa w garnkach. Zagl¹da³em
na wszystkie pó³ki... (BZ, s. 36). T³umaczom nie udaje siê stworzyæ efektu
porównywalnego z orygina³em, gdy¿ operowanie potocznym s³ownictwem nie
zawsze jest mo¿liwe. Uzale¿nione jest w du¿ej mierze od treci wypowiedzi,
natomiast konsekwentne formy grafologiczne stosowane przez Conrada s¹ niezale¿ne od komunikatu.
Kolejny przyk³ad ilustruje ten sam problem. Donkin, narzekaj¹c, jak zwykle, na oficerów, zatruwa umys³y za³ogi swoimi przemówieniami. Nie u¿ywa
wyra¿eñ obraliwych jako takich, a jednak wymowa ca³ej wypowiedzi budzi
w za³odze pogardê, choæ przykuwa uwagê: He talked with ardour, despised and
irrefutable (s. 101)15. Zapa³ jego wypowiedzi ilustruje wymowa typowa dla
cockneya, która u czytelnika wywo³uje skojarzenia z agitacj¹, ekspresywnoci¹
oraz szybkoci¹ wypowiadanych s³ów: Eres one ofem. Some of yeras made
im fast that day. Much thanks yer got for hit. Aint ee a-drivin yer wussen
hever?... Let im slip hover-board... Vy not? It would ave been less trouble. Vy
not? (s. 101). Lemañski zmienia charakter wypowiedzi Donkina: Oto jeden
z nich. Niektórzy z was uratowali go, obwi¹zali go wówczas lin¹. Czy wam za to
podziêkowa³? Nie pêdza was gorzej, ni¿ przedtem?... Szkoda, ¿ecie go nie
wyrzucili za burtê!... Czemu by nie? By³oby o jednego zawalidrogê mniej! Czemu nie?... (JL, s. 127). Narrator okrela mowê Donkina mianem picturesque
and filthy (s. 101), czyli malownicza i plugawa wed³ug Lemañskiego, a obrazowa i plugawa wed³ug Zieliñskiego. Plugawoæ tej wypowiedzi opiera siê
nie tylko na treci komunikatu, lecz tak¿e na samym sposobie artykulacji. Plugawoæ Donkina to jego niedba³a, niechlujna wymowa kojarzona z nizinami spo³ecznymi. Cechy tej brakuje u Lemañskiego. W przek³adzie trudno znaleæ elementy wiadcz¹ce o bezczelnoci i impertynencji bohatera, wynikaj¹cych z jego
mowy. Zieliñski stara siê zdynamizowaæ wypowied Donkina poprzez krótsze
zdania, tworz¹ce wra¿enie bardziej urywanej wypowiedzi: O, to w³anie jeden
z nich. Który z was uwi¹za³ go wtedy. £adnie wam za to podziêkowa³. Przecie¿
15

Donkin mówi³ z zapa³em, pogardzany, ale nieodparty (BZ, s. 120).
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was gania jeszcze gorzej ni¿ przedtem. Trzeba mu by³o daæ wylecieæ za burtê...
Czemu nie? By³oby mniej k³opotu. Czemu nie? (BZ, s. 120121). Mimo to,
brakuje tu wyranego uto¿samienia bohatera z mêtami spo³ecznymi, jakie osi¹ga
Conrad, dziêki graficznemu zapisowi markerów fonetycznych.
4. Podsumowanie
Jêzyk, jakim pos³uguje siê Donkin, tylko czêciowo odwzorowuje cockney,
g³ównie w zakresie fonetyki. Jeli chodzi o leksykê, jego potocznoæ nie mo¿e
byæ jednoznacznie uto¿samiana z t¹ odmian¹ angielskiego. Conrad nie wprowadza charakterystycznego rymuj¹cego siê slangu. Nacechowane elementy gramatyczne, takie jak podwójne przeczenie, czy nawet stosowanie skrótu aint nie
mog¹ byæ kojarzone wy³¹cznie z cockneyem. G³ównym markerem, co jest typowe dla tekstów literackich siêgaj¹cych po tê odmianê jêzyka angielskiego, jest
substandardowa wymowa. Odwzorowanie cockneya jako takiego ze wszystkimi
jego cechami nie by³o celem pisarza. Jednym z powodów, dla których Conrad
byæ mo¿e zdecydowa³ siê stylizowaæ jêzyk Donkina, a nie innych postaci, na
cockney, s¹ pewne zachowania spo³eczne z nim kojarzone. Charakteryzuje siê
on du¿¹ ekspresywnoci¹ i emocjonalnoci¹. Jak zauwa¿aj¹ Barltrop i Wolveridge,
mieszkañcy wschodniego Londynu d¹¿¹ do tego, aby ich wypowiedzi przyci¹ga³y uwagê, niezale¿nie od tego, czy jest to narzekanie, wyra¿enie oburzenia,
czy wypowied humorystyczna (McArthur 1992, s. 227)16. W codziennej konwersacji przeplata siê utyskiwanie, opowiadanie anegdot, wyg³aszanie opinii,
a wszystko to przekazywane jest o¿ywionym tonem. Ekspresywnoæ cockneya to
emfatyczna g³onoæ, wyrana mimika twarzy oraz jêzyk cia³a. Osoby pos³uguj¹ce siê cockneyem zazwyczaj nie s¹ zahamowane w sytuacjach spo³ecznych, co
znajduje swój wyraz w g³onym gderaniu czy wybuchach miechu (McArthur
1992, s. 227). Tego typu zachowania ogniskuj¹ siê w postaci Donkina. Jest on
g³ównym ród³em psioczenia i biadolenia, zachêcaj¹cym za³ogê do buntu. Ponadto kojarzona z cockneyem impertynencja, bezczelnoæ czy arogancja to cechy tego w³anie bohatera  czarnego charakteru powieci. W przek³adzie baga¿
kulturowy zwi¹zany z cockneyem czêciowo zanika. W oryginale graficzny zapis wymowy tego bohatera pozwala czytelnikowi na uruchomienie procesów
kognitywnych, dziêki którym postaæ ta wyposa¿ona jest w dodatkowe cechy.
Donkin w przek³adzie jest pod wzglêdem jêzykowym postaci¹ mniej charakterystyczn¹ ni¿ w oryginale. Narzeka i jest g³ony, o czym informuje narrator. Jego
jêzyk, pomimo potocznoci, nie wyró¿nia siê ewidentnie na tle pozosta³ych
cz³onków za³ogi.
16 The East Londoner likes his utterances to be attention-catching whether they are plaintive,
indignant, gloomy or humorous.
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Pochodzenie Donkina ze wschodniego Londynu jest zaznaczone w tekcie,
kiedy zdenerwowany Wait krzyczy do niego: Here, you East-end trash (s. 45).
Wyzwisko to staje siê komplementarne do ca³ego zespo³u cech kojarzonych
z osobami z tego rejonu, w jakie wyposa¿ony jest Donkin, nazwany tu wprost
mieciem. Lemañski zachowuje nazwê rejonu, choæ nie musi byæ ona relewantna dla czytelnika polskiego:  Na tu, na, ty ³obuzie z East-End (JL, s. 65).
Zieliñski opuszcza toponim, zastêpuj¹c go okreleniem akulturowym o charakterze ogólnym  Masz, ty szumowino z przedmiecia (BZ, s. 61), co eksponuje
jedynie pochodzenie spo³eczne. Ró¿nica w odbiorze tej postaci przez czytelników wyjciowych i docelowych wynika zatem g³ównie z dodatkowych informacji spo³eczno-kulturowych, jakich nie posiadaj¹ czytelnicy przek³adu.
Choæ obaj t³umacze wprowadzaj¹ dyferencjacjê jêzykow¹, wyranie odró¿niaj¹c jêzyk Donkina od jêzyka narratora, rozwi¹zania stylizacyjne nie s¹ tak
efektywne, jak u¿ycie polifonii jêzykowej w oryginale. G³ównym problemem
jest brak ewidentnych cech odró¿niaj¹cych jêzyk Donkina od sposobu wyra¿ania siê innych marynarzy, którzy tak¿e pos³uguj¹ siê zwrotami potocznymi. Zapis graficzny markerów fonetycznych pozwala czytelnikom wyjciowym na natychmiastow¹ identyfikacjê wypowiedzi Donkina wród innych postaci
o analogicznym statusie spo³ecznym, lecz odmiennym pochodzeniu geograficznym. Stylizacja w przek³adach nie pozwala na osi¹gniêcie takiego efektu. Choæ
oba przek³ady siêgaj¹ po stylizacjê leksykaln¹ maj¹c¹ na celu kolokwializacjê
wypowiedzi, technika ta jest w zbyt du¿ym stopniu uzale¿niona od treci komunikatu, co sprawia, ¿e czêsto wypowiedzi Donkina nie odbiegaj¹ zasadniczo od
jêzyka standardowego. Niemniej jednaj uznaæ nale¿y, ¿e g³ówn¹ osi¹ dyferencjacji
jest substandardowy jêzyk marynarzy, w³¹czaj¹c Donkina, i standardowy jêzyk
charakteryzuj¹cy narratora oraz oficerów na Narcyzie. Osi¹gniêta w przek³adzie
perspektywa socjologiczna ogranicza siê do podkrelenia statusu spo³ecznego
i braku wykszta³cenia bohatera. Pominiête s¹ niezwykle istotne elementy negatywnego napiêtnowania oraz przesadnej ekspresywnoci, jak¹ obdarzony zostaje
Donkin przez sam fakt, ¿e pos³uguje siê cockneyem. Szersza perspektywa spo³eczno-kulturowa zostaje w znacznej mierze sprowadzona do uogólnionej potocznoci,
charakterystycznej dla jakiegokolwiek przedstawiciela klas ni¿szych.
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Summary
The Nigger of the Narcissus is a novel in which linguistic differentiation plays an important role in identifying particular characters, and in contributing to their verisimilitude. Linguistic
polyphony provides the reader with information concerning social status and geographical origin
of the novels characters. A prominent role is given to the anti-hero  Donkin, an East-End
Londoner, who appropriately speaks cockney. The author does not attempt to stylize Donkins
speech in order to reconstruct all features typical of this language variety. He mostly employs
phonological features to signal Donkins cockney utterances. Despite the fact that both Polish
translations introduce linguistic varieties into their texts, the outcomes are not as successful as
those featured in the original. The first reason is that both Lemañski and Zieliñski use colloquialization to reconstruct Donkins speech, a procedure they also employ with respect to other characters representing the lower class. Consequently, Donkins speech is clearly differentiated from the
standard English used by the narrator, but not from other sailors. The second reason is that lexical
stylization is frequently absent as it strongly depends on the subject-matter of the message; whereas in the original, graphological forms are introduced more consistently as they are independent of
what Donkin talks about. Finally, lexical colloquialization, while pointing to the social status of
a character, cannot provide target readers with any additional information implied by the very fact
of using cockney not only for purposes of emphatic loudness, vigorous body language, attentioncatching utterances, but also as indicative of the manifestations of arrogance, insolence and impertinence.
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Unieæ sw¹ duszê ponad wymiar czasu
 o afektacji w og³oszeniach
towarzysko-matrymonialnych kobiet
Lift up your soul more than the dimension of time
 the affectation in social-matrimonial advertisements of women
The article shows affectation as linguistic and cultural phenomenon. The research
material statements internet users are placing advertisements on the portal Sympatia.
Communication is affected to check the subjectivity of the author, which is constantly
threatened by the conventionalization phenomenon. In this way between the individualization and conventionalization occurs feedback leading to the unclear message, strangeness, manners and language of noise.
S³owa klucze: internetowe og³oszenia towarzysko-matrymonialne, ekspresja, kultura wspó³czesna.
Key words: Internet social-matrimonial ads, expression, culture modern.

Celem artyku³u jest przyjrzenie siê jêzykowym sposobom ujawniania emocji w og³oszeniach towarzysko-matrymonialnych zamieszczanych na portalu internetowym Sympatia. Przywo³ywane ni¿ej wypowiedzi zosta³y wyselekcjonowane sporód dwustu anonsów kobiet w wieku 2530 lat i by³y ekscerpowane
w latach 20082011. Analizowane og³oszenia maj¹ sta³¹ strukturê, na któr¹ sk³adaj¹ siê: nick, motto, metryczka, mój opis, mój wymarzony partner (moje sympatyczne) s³ówka1 (nie wszystkie wymienione pozycje musz¹ byæ wype³nione)2.
U¿ytkownicy wymienionego portalu tworz¹ spo³ecznoæ z wykszta³towanym
sposobem komunikacyjnym, w którym wyranie zaznacza siê potrzeba manifestowania uczuæ i indywidualnoci podmiotu (szerzej: Matusiak-Kempa 2010, s. 147155).
1

Podczas pozyskiwania materia³u analitycznego zmieni³a siê nieznacznie strona <www.sympatia.pl>: zamiast sympatycznych s³ówek internauci wype³niæ mog¹ pole s³ówka.
2 Rozrastaj¹ca siê wci¹¿ liczba serwisów towarzysko-matrymonialnych i zawarta w nich rozmaitoæ form przekazu wzbudza zainteresowanie jêzykoznawców (Wojtak 1990; Sobstyl 1997,
2001, 2002, 2006). Pod k¹tem psycholingwistycznym i komunikacyjno-jêzykowym analizê anonsów przeprowadza I. £uc (2008).
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W omawianych tekstach widoczna bywa przesada w wyra¿aniu myli, uniesienie, niekiedy przybieraj¹ce rozmiary patosu. Trop emocji autonomizuj¹cych siê
w ekspresji wypowiedzi jêzykowej prowadzi nas do miejsca, sk¹d wyrastaj¹
inne jeszcze pokrewne zjawiska wspó³czesnej kultury, naznaczonej narcyzmem
(o tym aspekcie przyjdzie nam jeszcze powiedzieæ wiêcej w innym miejscu).
Emocjonalnoæ/afektacja w badanym przez nas materiale traktowana jest jako
zjawisko nieincydentalne w odniesieniu do kultury, z której wyrasta i wobec
której jest zale¿na. Wypowied jêzykowa postrzegana jest tutaj jako tekst kultury, ukazuj¹cy czytelnikowi szerszy wymiar komunikacji, swoisty dyskurs przejawiaj¹cy siê m.in. w charakterystycznych sposobach autoprezentacji, podejmowaniu gry komunikacyjnej, akcentowaniu w³asnej odrêbnoci podmiotowej za
pomoc¹ emocjonalnoci.
Dla wyjanienia funkcji emocjonalnoci i rozumienia jej form niezbêdny
staje siê kontekst kulturowy. W tym miejscu warto wspomnieæ o kulturowych
ród³ach nadaj¹cych emocjom szczególnie wa¿ne miejsce. Afektacjê, któr¹ analizowane teksty s¹ naznaczone, usankcjonowa³ romantyczny prze³om ekspresywistyczny, oznaczaj¹cy szczególn¹ procedurê formowania siê podmiotowoci.
W jej ukonstytuowaniu wa¿n¹ rolê odgrywa przewiadczenie o tym, ¿e cz³owiek
staje siê samodzielnym, odrêbnym podmiotem wy³¹cznie w oparciu o autoekspresjê jako jedyn¹ drogê do samopoznania3.
£adunek emocjonalny mo¿na widzieæ na wielu p³aszczyznach organizacji
tekstów: semantyczno-leksykalnej, sk³adniowej, na poziomie naddanego uporz¹dkowania tekstów. W dalszej czêci artyku³u analizie zostan¹ poddane poszczególne partie hipertekstów i wybrane wypowiedzi internautek. Celem takiego porz¹dku opisu jest mo¿liwie pe³ne wskazanie podstawowych strategii
budowania nastrojowoci, emocjonalnoci na poszczególnych elementach struktury tekstów oraz ukazanie koherencji stylistycznej i komunikacyjnej anonsów.
3 W ten sposób  jak pisze Charles Taylor  Odkrywamy wewn¹trz nas to, czym mamy siê
staæ, staj¹c siê tym  daj¹c wyraz mow¹ i uczynkiem temu, co w nas oryginalne (Taylor 2002,
s. 63). Stwierdzamy wiêc, ¿e wspó³czesne zjawisko afektacji, którego przyk³ady zostan¹ przywo³ane poni¿ej, pokazuje zasadniczy wymiar kultury wyrastaj¹cej z romantycznego rozumienia roli
uczuæ. W tej mierze postromantyczna optyka wyjaniania problemu wydaje siê tu fundamentalna.
W obrazie specyfiki emocjonalnoci nie ma bowiem nic ponad to, co ukazuje stosunek wspó³czesnego cz³owieka do uczuæ zapocz¹tkowany w Europie ju¿ w XVIII w. Wówczas to Ludzie zaczynaj¹ pielêgnowaæ i s³awiæ uczucia mi³oci, troski i przywi¹zania do ma³¿onka, rozmylaæ nad nimi
i rozwodziæ siê na ich temat. [ ] Nie chodzi bowiem o rzeczywiste istnienie uczucia, ale o przypisywane mu znaczenie. Zmiana bowiem nie polega³a na tym, ¿e ludzie zaczêli kochaæ swoje dzieci
i swoich ma³¿onków, lecz na tym, ¿e uczucia te sta³y siê dla nich zasadnicz¹ czêci¹ tego, co
sprawia, ¿e ¿ycie ma wartoæ i sens. Podczas gdy wczeniej wydawa³y siê one oczywistoci¹
(Taylor 2001, s. 545546). Ów specyficzny stosunek do uczuæ przynosi konsekwencje w postaci
opatrzenia uczuæ indeksem szczególnego zaufania, rodz¹cego siê z przewiadczenia, ¿e w³anie
w nich tkwi wartoæ i sens naszej aktywnoci. Tu ju¿ nie czyny  w myl etyki Arystotelesa
 uzasadniaj¹ dzia³anie, lecz uczucia, które je motywuj¹ i zarazem legitymizuj¹.

Unieæ sw¹ duszê ponad wymiar czasu  o afektacji w og³oszeniach...

159

W og³oszeniach zamieszczanych na portalu Sympatia o potrzebie uczuæ bardzo czêsto mówi siê wprost. U³atwia to jedno z hase³ metryczki, któr¹ wype³niaj¹ randkowicze, a mianowicie has³o szukam, pod którym najczêciej pojawiaj¹cymi siê odpowiedziami s¹: przyjañ, mi³oæ, mê¿czyni, kobiety, przyjaciele.
Do wyznañ zachêca równie¿ inna czêæ z³o¿onej struktury hipertekstu, a mianowicie (moje sympatyczne) s³ówka, na podstawie których mo¿na rekonstruowaæ ca³e pola semantyczne spraw wa¿nych dla internautek, rejestr wartoci
wyra¿anych eksplicytnie lub konotacyjnie. W tym miejscu zainteresowani anonsami dowiedzieæ siê mog¹, jak dana osoba lubi spêdzaæ czas, co lubi jeæ, piæ
itd. Ta niepozorna czêæ og³oszenia mo¿e byæ traktowana jako skrótowa autoprezentacja, a sama strategia wpisuje siê w konwencjê gry komunikacyjnej, tworz¹c
atmosferê tajemniczoci, niedopowiedzenia (por. £uc 2008, s. 264284). Moje
sympatyczne s³ówka ods³aniaj¹ tylko wybrane sfery ¿ycia kobiet, dzia³aj¹c na
wyobraniê odbiorcy i nakrelaj¹c na równi sprawy wa¿ne i b³ahe. Jak wspomniano wy¿ej, dyskurs og³oszeñ randkowych zatopiony jest w kulturze popularnej. Wród zamieszczanych s³ówek s¹ leksemy odsy³aj¹ce do stereotypowej
wizji nastroju romantycznoci we wspó³czesnych filmach, reklamach czy literaturze. W wielu og³oszeniach znaleæ mo¿na ten sam repertuar s³ów dzia³aj¹cych
na zmys³y, jak: morze, wiatr, szampan, truskawki, czekolada, spacer, kawa.
Wiêkszoæ analizowanych anonsów internetowych zazwyczaj stanowi spójn¹ ca³oæ stylistyczn¹, konsekwentnie realizuj¹c¹ okrelon¹ poetykê i cel komunikacyjny. Przegl¹d identyfikatorów internetowych wskazuje, ¿e równie¿ ich
wartoæ semantyczna i konotacyjna pozostaje spójna ze stylistyk¹ innych partii
tekstów og³oszeñ. Je¿eli kto decyduje siê na bardziej wyszukane zademonstrowanie swej osobowoci w nicku, to bardziej wyrafinowanej stylistycznie wypowiedzi mo¿na spodziewaæ siê tak¿e na pozosta³ych poziomach hipertekstu.
Wród nicków znaczn¹ grupê stanowi¹ zmodyfikowane morfologicznie imiona
oficjalne Gosienka, Iwa, Wera049, Malgonia. W omawianym dyskursie za bardziej efektowne, a zarazem lepiej wpisuj¹ce siê w regu³y dyskursu uznaæ by
trzeba obce warianty imion polskich lub tylko stylizowane na jêzyki obce, np.:
Milagros13, Betty203, Terez, Bernadette, Sabii, Agness333. Czasami identyfikator tworzy imiê wraz z dodatkowym okreleniem, np. FajnaKatie, Slodkakatarina25. W poetykê og³oszeñ wpisuj¹ siê równie¿ identyfikatory inspirowane nazwami kwiatów, bogiñ, cia³ niebieskich, leksemy konotuj¹ce piêkno,
tajemniczoæ, wyj¹tkowoæ. Równie¿ w tej grupie antroponimów odnajdziemy
zarówno nazwy polskie, jak te¿ uznawane za bardziej ekskluzywne warianty
obce, por.: Mak2008, Blancheflor, Primarossa, Gwiazda, Andromeda, Zefirka4 .
4

Ograniczone ramy artyku³u nie pozwalaj¹ omówiæ szczegó³owo rodzajów nicków i ich nacechowania ekspresywnego oraz kryj¹cego siê w nich ³adunku perswazyjnego i (auto)reklamowego. Zainteresowanego Czytelnika odsy³amy do artyku³u Naruszewicz-Duchliñskiej 2003, s. 8598. Szerzej na temat sposobów autoprezentacji w og³oszeniach towarzysko-matrymonialnych: Matusiak-Kempa 2010, s. 145175.
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Jak wy¿ej zaznaczono, na anonse sk³adaj¹ siê m.in. motta, które zwiêle
charakteryzuj¹ wiatopogl¹d kobiet, wskazuj¹, jakie wartoci uznawane s¹ za
najwa¿niejsze. Analiza mott wskazuje, ¿e teksty te s¹ zazwyczaj naznaczone
afektacj¹. Kobiety wa¿ne dla siebie sprawy wyra¿aj¹, pos³uguj¹c siê cytatami
z piosenek popularnych, znanymi powiedzeniami czy frazeologizmami. Mo¿na
zatem z jednej strony mówiæ o otwartoci w mówieniu o sobie, za z drugiej,
otwartoæ ta jest pozorna, bo ukryta za cudzymi s³owami, repertuarem tekstów
powielanych w komunikacji internetowej, nie tylko w og³oszeniach randkowych5. Wyekscerpowane motta najczêciej osnute s¹ wokó³ kilku kategorii wartoci, tj.: szczêcia, mi³oci, m¹droci, aktywnoci, optymizmu. Rzadziej motta
ograniczone s¹ do emotikonu J lub s¹ zabawnymi powiedzonkami, grami s³ownymi, np.: nie pijê kawy ze mietank¹ towarzysk¹.
Warto w tym miejscu przywo³aæ kilka tekstów dotycz¹cych mi³oci, która
jest konceptualizowana charakterystycznie i koherentnie na wszystkich elementach struktury hipertekstów. W jej polu znaczeniowym znajduj¹ siê leksemy
odsy³aj¹ce m.in. do tajemniczoci i niebezpieczeñstwa (por. nicki: Ona, Rosiczka, Czarownica). Przywo³ane teksty pokazuj¹ tak¿e, ¿e mi³oæ ³¹czona jest
z przeznaczeniem, czêsto wierzy siê, ¿e zapewni j¹ odpowiedni uk³ad cia³ niebieskich  st¹d tak du¿e znaczenie przypisywane znakom zodiaku6. W mottach
w mówieniu o mi³oci widoczna jest afektacja, niekiedy patos, wynikaj¹cy
z nadmiernego nasycenia wypowiedzi s³owami nacechowanymi emocjonalnie,
co z wyszukan¹ sk³adni¹ tworzy patetyczny wydwiêk tekstów, np.: pieciæ
s³owami jak najczulszy z kochanków. Inne czêste skonwencjonalizowane ju¿
wypowiedzi na temat mi³oci to: Kochaæ i byæ kochanym (wyznanie bardzo
czêste); Spotkaæ drug¹ po³owê; kochaæ i traciæ, pragn¹æ i ¿a³owaæ (L. Staff);
mi³oæ znajdzie drogê i sposób; Byæ dla kogo wiatrem w ¿agle; Zabiorê ciê
w³anie tam (Kancelaria, Zabiorê ciê); A kiedy ciê znajdê (Reni Jusis), Mi³oæ jest chorob¹, z której nikt nie pragnie siê wyleczyæ. Ten kogo dotknê³a, nie
chce wróciæ do zdrowia, kto cierpi z jej powodu, nie szuka lekarza.
Wiêksze mo¿liwoci wykazania siê kreatywnoci¹ daj¹ inne czêci anonsu,
a mianowicie mój opis i mój wymarzony partner. Teksty te internauci tworz¹
samodzielnie, staraj¹c siê nadaæ swoim s³owom jak najciekawsz¹ formê, lub tak jak
w innych czêciach og³oszeñ pos³uguj¹ siê cytatami z wierszy b¹d popularnych
5 Mo¿liwe, ¿e wpisuj¹c motta, internautki korzystaj¹ z cytatów i myli zawartych w Internecie, chocia¿by np. na portalu <Opisy.com>, gdzie odnaleæ mo¿na cytaty dotycz¹ce ró¿nych kategorii: ¿ycia, przyjani, mi³oci, szczêcia, etc... Byæ mo¿e dlatego poetyka analizowanych tekstów
jest doæ przewidywalna. Zarówno treæ, jak i forma og³oszeñ w ka¿dej ich czêci tworz¹ okrelon¹ konwencjê komunikacyjn¹, która zak³ada niekonwencjonalnoæ.
6 Nietrudno znaleæ wypowiedzi typu: Jako zodiakalna waga jestem . Identyfikowanie siebie poprzez cechy przypisywane znakowi zodiaku widaæ tak¿e w autocharakterystykach kobiet,
por. ni¿ej przyk³ad nr 4.
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piosenek. W wypowiedziach stworzonych samodzielnie u¿ywa siê wyrazów
i sfrazeologizowanych okreleñ tworz¹cych atmosferê uniesienia i wiary w przeznaczenie, np.: pragn¹æ, uwielbiaæ, kochaæ, marzenia, droga któr¹ pod¹¿am,
spotkaæ mi³oæ, gor¹ce serce, romantyczna dusza, por.:
(1) Wiem, ze marzenia sie spelniaja.. dlatego nie przestaje marzyc ! Jezeli kiedykolwiek na drodze ktora podazam, spotkam w reszcie Moja Milosæ chce
aby On byl tylko Moja Miloscia, pragne aby Mnie szanowal i kochal, tak
mocno jak na to zasluguje7.
(2) Dziewczyna o gor¹cym Sercu i duszy romantycznej, Weso³a, wierna, wyrozumiala, tolerancyjna, spontaniczna, godna zaufania, szczera, zaradna, kobieca i delikatna, wiedzaca co chce od zycia, rodzinna, z zasadami, ambitna
tolerancyjna Lubie podró¿e, kino, rower, spacerki , wypady za miasto ....
(3)  wszechweso³a dusza towarzystwa lubi¹ca rz¹dziæ w stadzie ;))) jednym
s³owem hrabina! ;) uwielbiam jedziæ samochodem, s³uchaæ dobrej muzyki
i spotykaæ siê z ludmi... ciê¿ko pisaæ o sobie... chcesz wiedzieæ wiêcej?
napisz ;).
(4) Kobiety-Bliniêta to wspania³e interlokutorki ; inteligentne, ¿ywe, wyraziste
i b³yskotliwe. S¹ pe³ne radoci ¿ycia, szybko i ³atwo nawi¹zuj¹ kontakt
z ludmi. Potrafi¹ rozmawiaæ na ka¿dy temat, który siê im zaproponuje. Wielu
mê¿czyzn twierdzi, ¿e w³anie kobiety spod tego znaku daj¹ im nowy impuls,
o¿ywczy, odwie¿aj¹cy i odm³adzaj¹cy.

Afektacja ujawnia siê nie tylko w leksyce, ale równie¿ w naddanym uporz¹dkowaniu tekstów. Wielu zamieszczanym anonsom nadaje siê oryginaln¹ formê, jak w przywo³anych poni¿ej przyk³adach, w których autorki decyduj¹ siê
zrytmizowaæ opisy poprzez zastosowanie np. paralelizmów sk³adniowych
i wzmocniæ tym samym walory retoryczne wypowiedzi. W tekstach og³oszeñ
widaæ potrzebê jêzyka poezji. Warto zaznaczyæ, ¿e w twórczoci artystycznej
mo¿na widzieæ czynnoæ wzorcow¹, instruuj¹c¹ ludzi, jak mog¹ dojæ do samookrelenia (Taylor 2002, s. 63), choæ d¹¿enie do idea³u samospe³nienia poprzez
afektywn¹ ekspresjê twórcz¹ mo¿e z jednej strony prowadziæ do estetyzacji
wypowiedzi, a drugiej, mo¿e te¿ kierowaæ wypowied w stronê ja³owoci. Jak
wspomniano wy¿ej, w zachowaniach jêzykowych u¿ytkowników serwisu randkowego Sympatia mo¿na dostrzec cechy gry komunikacyjnej, czyli te¿ rodzaj narracji, w której bohater pierwszoosobowy stara siê ograniczyæ przeroczystoæ komunikatu, poprzez wprowadzenie do niego nadmiernej organizacji stylistycznej
7

Zachowano pisowniê oryginaln¹.
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w celu sterowania zachowaniem odbiorcy. Owe gry wyra¿aj¹ siê wszelkimi
próbami zafascynowania odbiorcy i zmaganiami w podtrzymaniu tej fascynacji
(£uc 2008, s. 264284). Próba zafascynowania objawia siê np. w przywo³ywaniu nacechowanych stylistycznie tekstów poetyckich, kieruj¹cych myli ku tajemniczoci, nieprzewidywalnoci, mêskich potrzeb pokonywania wyzwañ, zdobywania i przygody, np.:
(5) Od grzechu zacz¹³ siê jej wiat, a ¿e Bóg j¹ stworzy³, a Szatan opêta³  wiêc
odt¹d po dzi dzieñ raz grzeszna a raz wiêta, zdradliwa i wierna, dobra
i z³a; daje rozkosz i rozpacz, przez ni¹ umiech i ³za; jak go³¹b i ¿mija, jak
piorun i miód, jak anio³ i demon, jak upiór i cud; i szczyt nad chmurami
i przepaæ bez dna; jest pocz¹tkiem i koñcem -KOBIETA- czyli, ca³a JA
J.TUWIM [tekst wielokrotnie przywo³ywany w autocharakterystykach kobiet
 przyp. I.M.K, J.K.].
(6) Jestem...dziewczyn¹ z wadami i zaletami
Przebaczam.... gdy czujê ¿e warto
Pragnê.... spe³niæ swoje marzenia
Nienawidzê... bezradnoci
Szukam.... celu w ¿yciu
Wiem.... ¿e s¹ chwile dla których warto ¿yæ.

Przeniesienie akcentu na wymiar emocjonalny rodzi pewne ryzyko w obszarze form dzia³ania i motywacji oraz rozumienia tak ukszta³towanej aktywnoci.
Po pierwsze, istnieje niebezpieczeñstwo w postaci przeakcentowania ¿ywio³u
twórczego jako tego, który indywidualizuje wypowied. Warunek indywidualizacji narzuca sama afektacja zagro¿ona ryzykiem braku prawomocnoci, afektacja, która jest zarazem ekspresj¹ i jej potwierdzeniem. Po drugie, potwierdzenie
prawomocnoci roszczeñ prawdziwociowych afektacji przez ni¹ sam¹ skutkuje
eskalacj¹ d¹¿eñ potwierdzaj¹cych. W ten sposób afektacja staje siê niekoñcz¹c¹
siê pogoni¹ za autentycznoci¹ wypowiedzi, poszukiwan¹ na drodze twórczej
indywidualizacji tekstu, w którym szybko objawia siê narcystyczne zerodkowanie na pracy indywidualizuj¹cej. W zapêtleniu tym odnajdujemy ten sam mechanizm, jaki wytworzy³ siê w kulturze postromantycznej na p³aszczynie sztuki
czy literatury, gdzie twórczoæ artystyczna, bêd¹ca uniwersaln¹ protez¹ instruuj¹c¹ ludzi, jak mog¹ dojæ do samookrelenia (Taylor 2002, s. 63) zrewolucjonizowa³a rozumienie istoty i funkcji dzie³a jako takiego. Odt¹d ka¿de dzie³o
artystyczne, ale te¿ ka¿dy wytwór wspieraj¹cy siê na inwencji twórczej, w tym
wytwór jêzykowy rozumiany jako tekst, przestaje byæ mimetyczn¹ matryc¹ rzeczywistoci, a zaczyna byæ tworzeniem. Bowiem  zdaniem Taylora  Jeli
stajemy siê sob¹, daj¹c wyraz temu, co w nas tkwi, i jeli  z za³o¿enia  stajemy siê czym oryginalnym, pozbawionym wzorca, w takim razie to, czemu
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dajemy wyraz, nie jest imitacj¹ czego ju¿ danego, lecz nowym tworem (Taylor
2002, s. 63).
D¹¿enie do idea³u samospe³nienia (autentycznoci) poprzez ekspresjê okazuje siê zatem ród³em estetyzacji wypowiedzi. Tak te¿ siê dzieje na obszarze
tekstów og³oszeñ towarzysko-matrymonialnych, które nosz¹ lad tworzenia jako
ród³a estetyzacji w ró¿nych odmianach jêzykowych i o ró¿nych strategiach
osi¹gania tego celu. Rozpatruj¹c afektacjê, równie¿ na p³aszczynie interesuj¹cej nas grupy tekstów, nale¿y wiêc poszerzyæ kwestiê wa¿nego tu problemu
konsekwencji estetyzacji. I tak w ten sposób rozumiana estetyzacja, maj¹ca na
celu ustanowienie oryginalnego g³osu odrêbnoci podmiotowej, zauwa¿alnie
i niezawodnie kieruje wypowied w stronê ¿ywio³owoci, której skrajn¹ postaci¹ jest zjawisko pozoru b³yskotliwoci wypowiedzi, efekciarstwa jêzykowego
i parajêzykowego, ogólnie rzecz ujmuj¹c  zjawisko szumu. Swoist¹ i radykaln¹
form¹ twórczego uporz¹dkowania tekstu jest w³anie szum rozumiany nie jako
dezintegracja tekstu w jego komunikatywnoci, ale jako sposób postrzegania
zjawiska, w tym przypadku jêzykowego. Brak bezporedniego przekazu gin¹cego w mgle niejasnoci, nie oznacza bowiem braku jakiegokolwiek znaczenia.
W takiej sytuacji buduje siê ono porednio w taki sposób, ¿e niejasnoæ czy
kaprynoæ wypowiedzi staje siê swoistym kodem porozumiewania siê skutecznie rozumianym co do swej funkcji i celu. Dla pe³niejszego objanienia fenomenu zjawiskowoci tekstu powo³amy siê tu na rozstrzygniêcia poczynione przez
Martina Seela, który stwierdza, ¿e Obiekty estetyczne s¹ znane, a i os³awione
z tej racji, ¿e w istocie s¹ zjawiskami. W ich postrzeganiu wa¿ne jest przede
wszystkim nie to, czym s¹, i te¿ nie to, czym wydaj¹ siê byæ, a raczej to, w jaki
sposób siê nam jawi¹. Obiektem estetycznym jest to, co siê jawi (Seel 2009, s. 167).
Jawienie siê wypowiedzi, szczególnie tej nacechowanej afektywnie, a wiêc podlegaj¹cej silnej estetyzacji, pogr¹¿onej w Nietzscheañskim ¿ywiole apolliñskiego pozoru, tkwi  w opinii Seela  tendencja do przekraczania lub podwa¿ania
widocznego porz¹dku zmys³owego. Tam, gdzie tak siê dzieje, przemienia siê to,
co jawi¹ce siê estetycznie, w radykalne jawienie siê. Jego postrzeganie przesuwa
konstatowane przez Kanta powstrzymywanie siê od okrelenia daleko poza granice, które on sam wyznaczy³; staje siê ono dowiadczeniem granic mo¿liwoci
okrelania nas samych i wiata (Seel 2009, s. 170). S¹dzimy, ¿e wypowied
afektowana, jak¹ jest tekst og³oszenia towarzysko-matrymonialnego, zbli¿a siê
do miejsca radykalnego jawienia siê w formie szumu komunikatu estetyzuj¹cego
w tej mierze, w jakiej ¿ywio³ rozrostu formy realizuje potrzebê radykalnego
spe³nienia warunku twórczej inwencji, wspieraj¹cej afektywn¹ autoekspresjê.
W taki sposób afektacja osi¹ga sw¹ prawomocnoæ, nieustannie zagro¿on¹  jak
wy¿ej zosta³o to omówione  przez ni¹ sam¹. Ale te¿ wypowiedzi, które tu
analizujemy, realizuj¹ ów cel za spraw¹ zelizgiwania siê w stronê radykalnego jawienia siê, rozumianego jako sposób ustanawiania wspólnoty prze¿yæ.
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Nieokrelonoæ tego, co siê jawi poprzez wypowied afektowan¹, porednio
buduje w odbiorcy przewiadczenie o wiêkszej atrakcyjnoci komunikatu. Kluczem jest tu dowiadczenie odbioru czego, co radykalnie wymyka siê stereotypizacji i schematyzacji za spraw¹ labilnoci formy i sensu, czy wprost pewnej
chimerycznoci przekazu bazuj¹cym na zaskoczeniu, niespodziance lub dowcipie jêzykowym.
Podsumowanie
Wypowied afektowana utrzymuje kruch¹ równowagê miêdzy komunikatywnoci¹ i dezintegracj¹ struktury logicznej sensu dziêki jej podstawowej w³asnoci, jak¹ jest samozwrotnoæ. Nakierowanie wypowiedzi afektowanej na ni¹
sam¹, a wiêc na ów czynnik emocji, powoduje zagro¿enie w postaci trywialnoci
treci, widocznej w uproszczeniach mylowych, oraz formie destruuj¹cej siê
w powtórzeniach czy te¿ skonwencjonalizowanych kliszach jêzykowych. Odzyskanie owej kruchej równowagi odbywa siê w miejscu, w którym stereotypizacja w zakresie treci i formy zagra¿a aspektowi emocjonalnemu, jako nadrzêdnemu, za spraw¹ którego wypowied afektowana zyskuje swój sens i swoj¹
odrêbnoæ. Ryzyko zniweczenia wyrazistoci emocjonalnej, która podlega nieuchronnie prawu niekoñcz¹cej siê stereotypizacji, bêd¹cej wynikiem nadmiaru
czynnika afektywnego, zmusza tego, który komunikuje w ten sposób swoj¹ wypowied, do inwencji twórczej. Dziêki niej odbudowuje siê pierwotny zamiar
wypowiedzi o nadrzêdnej roli afektacji domagaj¹cej siê wyrazistoci emocjonalnej, by jednak ju¿ za chwilê znowu zejæ w obszar jêzykowych uproszczeñ,
i w konsekwencji  emocjonalnego k³amstwa. Samozwrotnoæ wypowiedzi afektowanej otrzymuje w ten sposób szerszy wymiar, sprowadzaj¹cy siê do celowoci komunikatu, ale te¿ do procedury uzgadniania celu z praktyk¹ jêzykow¹.
W jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z b³êdnym ko³em o tyle, o
ile afektacja warunkuje sam¹ siebie ze wzglêdu na potrzebê utrzymania w³asnych pe³nomocnictw autentycznoci wypowiedzi i jej oryginalnoci.
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Summary
This article is an attempt to show ways of expressing emotion in online texts social-matrimonial advertisements on the portal Sympathy. Affectation in comments of internet users is examined
at the level of semantic, syntactic and stylistic. Linguistic analysis also takes into account the
cultural context. Linguistic utterance is seen as a kind of discourse reflected in characteristic ways
of self-presentation, making the game-linguistic communication, stressing their own creativity and
emotionality.
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Olsztyn

Kto pyta nie b³¹dzi.
FAQ jako u³atwienie i regulacja komunikacji internetowej
Theres no harm in asking.
FAQ as facilitation and the regulation of the Internet communication
FAQs (Frequently Asked/Answered Questions) are listed questions and answers, all
supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.
A compilation of frequently asked questions and their answers is referred to as a FAQ list
or FAQ article. The term FAQ, and the idea behind it, has spread offline as well, even to
areas not related to the Net at all.
S³owa kluczowe: jêzykoznawstwo, Internet, komunikacja, norma, FAQ
Key words:
linguistics, Internet, communication, norm, FAQ

1. Popularnym i znacz¹cym elementem stron internetowych, forów i grup dyskusyjnych jest FAQ, czyli zbiór najczêciej zadawanych pytañ i odpowiedzi na nie.
Nazwa jest angielskim akronimem1 (< Frequently Asked/Answered Questions), stosowanym powszechnie w ca³ym, równie¿ polskojêzycznym, Internecie2. Do tej pory
FAQ nie by³o przedmiotem publikacji jêzykoznawczych i medioznawczych3.
Powsta³o na u¿ytek jednej z najstarszych form komunikowania siê w Sieci  grup dyskusyjnych4, popularyzuj¹c siê póniej tak¿e w innych gatunkach
1 Akronim FAQ stworzy³ w 1983 r. Eugene Miya. Skrótu u¿yto po raz pierwszy w licie
mailingowej SPACE, przyjêty tam format FAQ upowszechni³ siê najpierw w Usenecie, a potem
w Internecie, <http.//en.wikipedia.org/wiki/FAQ> 11.02.2011. Na temat FAQ zob. te¿ A. Naruszewicz-Duchliñska: Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza jêzykowa i charakterystyka gatunku.
Olsztyn 2011, s. 284290.
2 O popularnoci tego okrelenia wiadcz¹ wyniki wyszukiwania w tekstach internetowych
wed³ug s³ów kluczowych. Google (28.03.2011) podaje 120 000 000 odnoników do stron w jêzyku
polskim, zawieraj¹cych okrelenie FAQ i 2 190 000 000 bez ograniczenia jêzykowego.
3 Stan na 28.03.2011.
4 Spis polskojêzycznych grup posiadaj¹cych FAQ zawiera strona Faq-o-matic, <http://www.killfile.pl/> 7.02.2011. Odsy³acze do FAQ grup anglojêzycznych s¹ umieszczone na stronie: <http://www.faqs.org/faqs/> 7.02.2011.
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internetowych, m.in. jako przydatne narzêdzie standaryzacji oczekiwanego modelu komunikacji5. Jego obecnoæ s³u¿y m.in. ekonomii konwersacyjnej, pozwalaj¹c na oszczêdnoæ czasu i wysi³ku przy poszukiwaniu oraz udzielaniu odpowiedzi na wi¹¿¹ce siê z dan¹ dziedzin¹, czêsto powtarzaj¹ce siê pytania. Dobrze
sformu³owane FAQ jest po¿yteczne zarówno dla moderatora forum, w³aciciela
danej strony, jak i u¿ytkowników.
Funkcjonowanie, niewymaganego przecie¿ instytucjonalnie, FAQ dowodzi
d¹¿noci internautów do tworzenia i u¿ywania mechanizmów reguluj¹cych komunikacjê. FAQ realizuje dwa aspekty istnienia normy: idealny, gdy¿ zas³uguje
na aprobatê wszystkich zainteresowanych, rozwi¹zuj¹c we wspólnym interesie
problemy zwi¹zane z dzia³aniem, oraz faktyczny, czyli jest uznawane przez tych,
których dotyczy, a podstawê jego spo³ecznego obowi¹zywania stanowi intersubiektywne uznanie (Ampel-Rudolf 2009, s. 88).
Zgodnie z za³o¿eniami internetowego savoir-vivre, czyli netykiety, z FAQ
wypada zapoznaæ siê przed zabraniem g³osu w dyskusjach czy lektur¹ strony.
Postuluj¹ to incipity komunikatów otwieraj¹cych te vademeca6, np.:
(1) Zanim zadasz pytanie/utworzysz w¹tek  przeczytaj faq :)7.
(2) FAQ  przeczytaj zanim zdecydujesz siê do nas napisaæ8.
(3) Zanim podzielisz siê publicznie nurtuj¹cym Ciê problemem sprawd czy czasem wczeniej nie zosta³ rozwi¹zany, a odpowied znajduje siê w niniejszym
opracowaniu9.

Lektura i zastosowanie wskazówek zawartych w FAQ s³u¿y unikniêciu redundancji. Powtarzanie kwestii wielokrotnie ju¿ na danym forum omówionych
nie spotyka siê z pozytywn¹ reakcj¹ jako forma zak³ócenia komunikacji, a tym
samym zmniejsza szansê uzyskania poszukiwanej odpowiedzi.
2. FAQ wykorzystuje strukturê hipertekstu. Zawarte w nim zagadnienia s¹
sformu³owane w formie pytañ lub artyku³ów has³owych, odsy³aj¹cych do odpowiedzi, które zawieraj¹ poszukiwan¹ wiedzê (1) lub wskazuj¹, jak samodzielnie
rozwi¹zaæ problem (2), np.:
(1) Co to jest klasa? Klasa jest abstrakcja obiektow z modelowanej dziedziny.
Stanowi wzorzec, opis, z ktorego te obiekty beda tworzone. Klasa nic nie
5 Termin i forma FAQ upowszechni³y siê tak¿e poza Internetem, np. w drukowanych w formach ksi¹¿eczek opisach gier komputerowych.
6 Cytaty przytacza siê z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji.
7 <http://grono.net/forum/topic/19444761/sl/zanim-zadasz-pytanie-utworzysz-watek-przeczytajfaq/> 17.03.2011.
8 <http://www.film.org.pl/faq.html>17.03.2011.
9 <http://grupy.scigacz.pl/faq,pl,rec,motocykle.html>15.02.2011.
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robi, klasa czyms jest. Klasy odwzorowuja przedmioty, osoby, a takze
organizacje i procesy zachodzace w swiecie rzeczywistym. Klasa posiada
jakas odpowiedzialnosc. Cos, dla czego nie potrafisz wskazac odpowiedzialnosci, klasa nie jest (najprawdopodobniej jest jedynie atrybutem innej klasy)10.
(2) Jak zacz¹æ pracê z baz¹ danych
Do poprawnego dzia³ania potrzebny jest dzia³aj¹cy serwer baz danych (mo¿e byæ
gdzie w sieci) oraz lokalny klient (lub biblioteki  drajwery).
 ci¹gnaæ i zainstalowaæ DBI
 ci¹gn¹æ i zainstalowaæ odpowiednie DBD
 poczytaæ odpowiednie manuale (np. perldoc DBD::mysql) [ ]11 .

Oprócz wewnêtrznych po³¹czeñ w FAQ (swoistych par dialogowych: pytanie  odpowied) wystêpuj¹ tak¿e odsy³acze do innych stron internetowych, pojedyncze (1) lub pogrupowane w dzia³y tematyczne w zale¿noci od
treci (2), np.:
(1) Oto miejsca, które nale¿y znaæ: | | FAQ grupy |
.: Mini Netykieta grup news i list dyskusyjnych  jak siê zachowaæ
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html [w skrócie]
.: Przystosowanie czytnika do pracy w Usenecie  teoria
http://evil.pl/pip/ustaw.html [ ]12 .
(2) Czasopisma matematyczne
Archiwa preprintów
Biblioteki online
Wa¿niejsze biblioteki i katalogi w Polsce
Wa¿niejsze biblioteki i katalogi na wiecie
Ksi¹¿ki on-line
Instytucje matematyczne w Polsce
Polskie i zagraniczne stowarzyszenia matematyczne
Centra i instytucje matematyczne w Polsce i na wiecie
Strony powiêcone konkretnej tematyce
Programy matematyczne
Wyszukiwanie matematyków
Varia13.

Lista odsy³aczy jest internetowym odpowiednikiem tradycyjnych spisów literatury przedmiotu. Skorzystanie z linków do innych stron www powiêconych
danej tematyce pozwala na samodzielne znalezienie poszukiwanej informacji
oraz rozbudowanie wiedzy na interesuj¹cy dan¹ osobê temat.
10
11
12
13

<http://www.usenet.pl/doc/pl-comp-objects-faq.1> 25.03.2011.
<http://www.kt.agh.edu.pl/perl-faq/Bazy_Danych#1> 25.03.2011.
<http://evil.pl/pip/> 25.03.2011.
<http://ux1.mat.mfc.us.edu.pl/~pgladki/faq/> 25.03.2011.
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3. Ze wzglêdu na budowê mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje FAQ. Pierwszym
z nich, najpopularniejszym, jest zbiór najczêstszych tematów, ujêty w formie
pytañ (1), które s¹ niew¹tpliwie podstawowym komponentem illokucyjnym
omawianych form. Niekiedy dodatkowo s¹ przeplatane zdaniami oznajmuj¹cymi w pierwszej osobie liczby pojedynczej, oddaj¹cymi dylematy u¿ytkownika (2) albo bezosobowymi odnonikami do poszukiwanych informacji (3), np.:
(1) Jak zapytaæ ¿eby zwiêkszyæ swoje szanse na sensown¹ odpowied?
Dlaczego dostajê niekonkretne odpowiedzi na moje pytania?
Jak dodawaæ artyku³y do FAQ? : Zaloguj siê, by przeczytaæ ca³oæ
Jak¹ kupiæ cyfrówkê?
Jak ¿yæ d³ugo i spokojnie?
Dlaczego nie dostajê konkretnych odpowiedzi na moje pytanie?
Dlaczego nie mogê siê zarejestrowaæ na tej stronie?
Czy ja te¿ mogê co dopisaæ do FAQ?
Gdzie znaleæ grupê pl.rec.foto?14
(2) [ ] Mam po³¹czone ze sob¹ komputery i potrzebuje do³¹czyæ jeszcze
Który system na serwer sieciowy jest najlepszy?
Poszukuje sterowników do (karty sieciowej/modemu/faxu/kontrolera
Czym s¹ urz¹dzenia sieciowe takie jak: hub, router, switch itp?
Co to jest i czym siê ró¿ni od siebie Store&Forward i Cut-Through?
Czym s¹ warstwy modelu OSI?
Chce uruchomiæ siec na cienkim Ethernecie ale kompletnie nie wiem [
(3) Co to jest centrum logowania?
Co to znaczy, ¿e jest problem z bramk¹ do wysy³ania SMS?
Czy s¹ pobierane op³aty za wysy³anie SMSów?
[ ] Wysy³anie SMSów do u¿ytkowników sieci Era
Wysy³anie SMSów do u¿ytkowników sieci Orange
Wysy³anie SMSów do u¿ytkowników sieci Plus GSM16 .

]15.

Drugi typ stanowi¹ utrzymane w stylu naukowym paradokumenty w formie
spisu treci, zachowuj¹cego strukturê monograficznego ujêcia przedmiotu, czyli
otwierane oficjalnym wstêpem, podzielone na dzia³y tematyczne (te za na
szczegó³owe zagadnienia) oraz zakoñczone odsy³aczami do literatury oraz róde³
internetowych, np.:
Spis treci
Czêæ 1  Zasady ogólne
1.1 Jak i co pisaæ na grupê
14
15
16

<http://prf-faq.prv.pl/> 25.03.2011.
<http://www.chwila.pl/nf/network_FAQ.html> 25.02.2011.
<http://info.gadu-gadu.pl/faq> 28.03.2011.

Kto pyta nie b³¹dzi. FAQ jako u³atwienie i regulacja komunikacji internetowej

171

1.1.1 Czytnik newsów i artyku³y
1.1.2 Tematyka artyku³ów
1.1.3 Off-topic
1.1.4 Tematy dra¿liwe
1.1.5 wiête wojny
1.1.6 Og³oszenia dotycz¹ce pracy zamieszane na licie pl.comp.dtp
1.2 Crossposty
1.3 Spam
Czêæ 2  Informacje szczegó³owe
1. Nasze narzêdzia (w budowie)
2. ród³a downloadów:
2.1 Fonty i programy do fontów
2.2 Logo i logotypy
2.3 Patche, triale i rozszerzenia do programów
2.4 Nie tylko Times
2.5 Podrêczny bank powszechnie u¿ywanych znaków graficznych
[ ] 7. Kwestie prawne, w szczególnoci dotycz¹ce prawa autorskiego
8. Podrêczne archiwum przydatnych plików (patrz plik readme.txt)
9. Podrêczne zestawienie linków zawartych w FAQ
...(bêdzie wiêcej)... 17.

Ka¿dy z punktów stanowi jednoczenie link, odsy³aj¹cy do zagadnieñ uwypuklonych w spisie treci. Uk³ad zagadnieñ jest hierarchiczny  od najwa¿niejszych do najmniej istotnych. Logiczna kompozycja u³atwia znalezienie interesuj¹cej informacji, a oficjalny styl zwiêksza jej moc perswazyjn¹.
Trzeci¹ grupê omawianych form stanowi¹ teksty podzielone na kilka ogólnych dzia³ów (wad¹ tego rozwi¹zania jest jego zbytnia generalizacja i wynikaj¹ca z niej niejasnoæ, zalet¹ ograniczenie zajmowanego miejsca), np. FAQ internetowej grupy dyskusyjnej pl.hum.tlumaczenia18 tworz¹ cztery g³ówne elementy, czyli: kilka s³ów o grupie i zadawaniu pytañ, katalog negatywny,
najczêciej zadawane pytania (nazapki), linki. Widniej¹ one pod zdaniem
Co jeszcze warto wiedzieæ, przeczytaæ, przemyleæ, które jednoczenie doæ
dobrze charakteryzuje podstawowe zadanie FAQ.
Poniewa¿ powstawanie i funkcjonowanie FAQ zale¿y od czynnika wolicjonalnego, a nie uwarunkowañ instytucjonalnych, nie ma okrelonej odgórnie typologii19 oraz obligatoryjnych, szczegó³owych zasad tworzenia, wymaganego
17
18
19

FAQ grupy pl.comp.dtp <http://www.dtp.art.pl/> 17.03.2011.
<http://pht-faq.w.interia.pl/> 10.02.2011.
Przedstawiona w artykule propozycja klasyfikacji powsta³a na podstawie analizy wyekscerpowanego materia³u i wyodrêbnienia z niego powtarzaj¹cych siê typów struktur.
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formatu czy struktury, a tak¿e zdefiniowanego wzorca kanonicznego, czyli inwariantu obejmuj¹cego uk³ad najbardziej typowych, trwa³ych cech (Wojtak 2004,
s. 3132). Podstawowymi wymogami, uwarunkowanymi pragmatycznie, s¹ czytelnoæ20 i przydatnoæ.
4. Jak wspomniano powy¿ej, nie obowi¹zuje jednolity, obligatoryjny model
FAQ, ale uzualnie powtarzaj¹ siê pewne elementy. Zwyczajowym sk³adnikiem
jest charakterystyka grupy lub strony, przedstawiaj¹ca jej tematykê (1), cel (2)
i grono adresatów (3), np.
(1) Urz¹d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich to wydawnictwo instytucji i innych organów Unii Europejskiej. Odpowiada ono za produkcjê
i dystrybucjê wszelkich publikacji Unii Europejskiej w wersji papierowej,
w formie ksi¹¿ek elektronicznych, CD-ROM-ów i stron internetowych oraz
baz danych, a tak¿e za ich dystrybucjê poprzez sieæ w³asnych punktów sprzeda¿y i oraz przez sieæ informacyjn¹ Unii Europejskiej. T¹ drog¹ Urz¹d Publikacji mo¿e odpowiedzieæ na wszelkie pytania na temat swojej oferty21.
(2) Czemu s³u¿y grupa pl.internet.komunikaty
Grupa ta powsta³a, aby informowaæ o awariach sieci, przerwach w dzia³aniu pewnych us³ug dotycz¹cych wiêkszych fragmentów sieci lub poszczególnych serwerów.
Do dyskusji na powy¿sze tematy s³u¿y grupa pl.internet.polip i inne. Tutaj mog¹ siê
pojawiaæ *WY£¥CZNIE* komunikaty dotycz¹ce funkcjonowania sieci [ ]22 .
(3) Grupa jest miejscem na pytania stawiaj¹cych pierwsze kroki w Internecie,
a zw³aszcza w Usenecie23.

FAQ lub odnonik do niego z regu³y umieszcza siê w górnych partiach
strony internetowej, tym samym przed dok³adnym zapoznaniem siê z zawartoci¹ witryny www, szczegó³ami organizacji forum czy hierarchi¹ panuj¹c¹
w grupie dyskusyjnej mo¿na ³atwo poprzez lekturê poradnika oceniæ, czy ma siê
do czynienia z interesuj¹cym dan¹ osobê zbiorem informacji b¹d poszukiwan¹
zbiorowoci¹. Autorzy wprowadzenia do strony tak¿e nie musz¹ od nowa przedstawiaæ siê ka¿demu internaucie i opisywaæ swoich za³o¿eñ. Wpisuje siê to
w tendencjê do ekonomii jêzyka, pozwalaj¹c na oszczêdnoæ wysi³ku komunikacyjnego.

20 You are free to be as creative as you wish. Keep in mind however, that the FAQ should be
readable (Hersch 1998).
21 <http://publications.europa.eu/others/faq/index_pl.htm> 28.03.2011.
22 <http://www.usenet.pl/doc/pl.internet.komunikaty.faq.htpl> 25.03.2011.
23 <http://evil.pl/pip/> 25.03.2011.
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5. FAQ, wbrew swojej nazwie, jest nie tylko zbiorem najczêciej zadawanych pytañ. Ten akronim jest równie¿ u¿ywany jako okrelenie internetowych
kompilacji zagadnieñ najistotniejszych dla danego przedmiotu. Ka¿de FAQ
jest minileksykonem poruszanej tematyki, jednoczenie egzemplifikuj¹c, jakie
w¹tpliwoci budzi okrelona problematyka, np. Ministerstwo Obrony Narodowej uznaje m.in. nastêpuj¹ce pytania za najczêciej zadawane:
Jakie s¹ zasady rekrutacji do Studium Oficerskiego?
Jestem zainteresowany zawodow¹ s³u¿b¹ wojskow¹, gdzie znajdê bli¿sze informacje na ten temat?
W jaki sposób studenci i absolwenci wy¿szych uczelni mog¹ uregulowaæ swój
stosunek do s³u¿by wojskowej?
Chcia³bym zmieniæ przyznan¹ mi kategoriê zdrowia. Co powinienem zrobiæ?
Jestem zainteresowany s³u¿b¹ w GROM-ie. Jak dostaæ siê do tej jednostki?
Jakie s¹ zasady udzielania ¿o³nierzom zawodowym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
Jaki system rozliczania etatowych s³u¿b dy¿urnych obowi¹zuje obecnie?
Jaki jest obecny status prawny osób, które pe³ni³y b¹d pe³ni¹ s³u¿bê w armiach
innych pañstw?
Jak wygl¹daj¹ obecnie mo¿liwoci s³u¿by wojskowej kobiet w si³ach zbrojnych
RP? [ ]24.

Istnienie takich, powsta³ych na podstawie najpopularniejszych pytañ internautów, kompendiów dowodzi, ¿e celem synchronicznej i asynchronicznej komunikacji internetowej jest nie tylko bie¿¹ca wymiana opinii, ale te¿ gromadzenie oraz udostêpnianie informacji. J. December (1993) uznaje FAQ za
odpowiednik zbiorowej wiedzy, kiedy przekazywanej ustnie kolejnym pokoleniom, tworzonej i utrwalanej przez mêdrców (wise old sages). Najczêciej zadawane pytania i odpowiedzi na nie tworz¹ multimedialne25 vademecum, które
góruje nad tradycyjnym, drukowanym poradnikiem zarówno ³atwoci¹ dostêpu,
jak i ³atwoci¹ rozbudowy i aktualizacji.
FAQ przedstawia zarówno to, o czym siê mówi najczêciej, jak i to, o czym
nie nale¿y wspominaæ ze wzglêdu na brak zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym tematem
lub z powodu tego, i¿ s¹ to zagadnienia oczywiste, omówione wielokrotnie, a ich
powtarzanie grozi wywo³aniem konfliktu ze wzglêdu na nieposzanowanie zasad
przyjêtych w danym forum (w tym obowi¹zkowej lektury FAQ przed wziêciem
udzia³u w dyskusji). Twórcy FAQ nie tylko przestrzegaj¹ przed tematami tabu,
ale te¿ wskazuj¹ w³aciwe do ich poruszania gremia czy ród³a poszukiwanych
informacji, np.:
24
25

<http://www.mon.gov.pl/pl/faq/> 28.03.2011.
Odpowiedzi czêsto s¹ wzbogacane rysunkami, plikami dwiêkowymi czy krótkimi filmami,
prezentuj¹cymi obrazowo omawiane zagadnienie.
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(1) Grupa pl.comp.bazy-danych s³u¿y do dyskusji na temat systemów baz danych. Mo¿na tu poruszaæ zarówno problemy teoretyczne, jak i praktyczne.
Grupa nie s³u¿y do dyskusji dotycz¹cych wy³¹cznie systemu MS Access  do
tego s³u¿y grupa pl.comp.bazy-danych.msaccess. Sprawy zwi¹zane z oprogramowaniem baz danych w jêzyku Delphi powinno omawiaæ siê na grupie
pl.comp.lang.delphi.bazy-danych. Istnieje tak¿e grupa pl.comp.www.server-side, na któr¹ powinno siê kierowaæ pytania zwi¹zane ze skryptami wykonywanymi po stronie serwera, tak¿e tymi operuj¹cymi na bazach danych (CGI,
PHP, ASP itp.)26.
(2) NIE zadawaj pytañ o numery seryjne, cracki i inne metody uzyskania programów legalnych inaczej. Znakomita wiêkszoæ uczestników grupy korzysta
z tych programów zawodowo i zap³aci³a za nie (lub zap³acili ich pracodawcy). Pytanie takie w najlepszym wypadku spotka siê z ostracyzmem i wielokrotnym plonkiem, w najgorszym  z osobistym atakiem. Jeli poszukujesz
brakuj¹cego fontu  otrzymasz zapewne odpowied, kto jest jego producentem/autorem i gdzie go mo¿na kupiæ  chyba, ¿e jest to font darmowy (freeware). Proba o przes³anie go w ka¿dym innym przypadku skoñczy siê
podobnie, jak wy¿ej27.

Zawarty w internetowym przewodniku katalog wêz³owych zagadnieñ nie zawsze pokrywa siê z list¹ cech uznanych za konstytutywne w oficjalnych opracowaniach przedmiotu, np. FAQ, dotycz¹ce matury z chemii zdecydowanie odbiega
od urzêdowego spisu zagadnieñ egzaminacyjnych. Jest subiektywne (ja autorskie
ujawnia siê w nim bardzo czêsto), utrzymane w stylu potocznym, nacechowane
humorystycznie i rozbudowane o wyra¿aj¹ce odczucia nadawcy emotikony:
Czy chemii DA siê nauczyæ? (wypowiedziane jêkliwym g³osem).
Da. Tak serio  wszystkiego mo¿na siê nauczyæ. Wg s³ów jednego z najwiêkszych umys³ów wspó³czesnego wiata, Briana Tracyego, aby zostaæ specjalist¹
w danej dziedzinie, nale¿y powiêciæ siê danemu tematowi przez 10 tysiêcy godzin. W praktyce, w zale¿noci od tego ile godzin bêdziemy spêdzaæ nad tym
dziennie, mo¿e nam to zaj¹æ 5-15 lat. I nie ma znaczenia dziedzina! Co do matury
z chemii  oczywicie nie potrzebne jest Ci 10 tys godzin rozwi¹zywania zadañ
Ale jeli uczciwie przysi¹æ regularnie na choæby godzinkê-dwie dziennie,
w miesi¹c, bez przesadnego wysi³ku, mo¿na siê nauczyæ.[ ]
Czy muszê umieæ wszystko, aby zdaæ maturê?
Nie. Aby zdaæ maturê musisz uzyskaæ min 30% punktów. A kilka zadañ jest
o charakterze ratunkowym. Jeszcze nie s³ysza³am o przypadku otrzymania 0
punktów, choæ mo¿e niezbyt uwa¿nie ledzê wiadomoci [ ]28.

26
27
28

<http://www.dbf.pl/faq/> 18.03.2011.
<http://www.dtp.art.pl/#p114> 18.03.2011.
<http://www.joannaroga.pl/faq-matura-z-chemii/> 31.03.2011.
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Definicje umieszczane w zestawach odpowiedzi na najczêstsze pytania tak¿e odbiegaj¹ od stylu naukowego. S¹ formu³owane z u¿yciem potocyzmów i my
inkluzywnego, np.:
Czym jest MUD? MUD  Multi User Dungeon (w wolnym tlumaczeniu: Lochy
dla wielu uzytkownikow)  Sa to gry sieciowe umozliwiajace wielu uzytkownikom jednoczesne przeniesienie sie do wirtualnego swiata. Warto podkreslic, ze
rozne mudy przenosza nas w inne swiaty. Znajda sie mudy zarowno dla wielbicieli Tolkiena, jak i mudy oparte na swiecie np. Warhammera. W kazdym mudzie
wcielamy sie w jakas postac (elf, czlowiek, itp.), na wielu istnieje tez mozliwosc
wybrania zawodu/profesji (mag, wojownik...). Glownym zadaniem w kazdym mudzie jest zdobywanie kolejnych poziomow doswiadczenia. [ ]. Punkty doswiadczenia zdobywamy najczesciej zabijajac rozne moby, czyli «stworzenia» (ludzie,zwierzeta, potwory, itd...) kierowane przez komputer lub innych graczy (wiaza sie z tym rozne ograniczenia, o ktorych pozniej ;-)29.

6. FAQ, oprócz zapisu i upowszechnienia wiedzy, czêsto postuluje okrelony, zgodny z netykiet¹ i specyfik¹ danego gatunku internetowego, model komunikacji. Funkcji informatywnej towarzysz¹ impresywna i metajêzykowa. Uwagi
odnosz¹ce siê do zawartoci przekazu dominuj¹ w FAQ stron internetowych,
skupionych na okrelonych (w ich tytule i adresie) tematach. FAQ grup, forów
dyskusyjnych i czatów ze wzglêdu na dialogowy charakter wymienionych internetowych form genologicznych zawiera wiêksz¹ iloæ elementów precyzuj¹cych
zasady komunikacji (jakoæ przekazu). Okrela przyjêt¹ w danym gremium konwencjê porozumiewania siê, szczegó³owo opisuj¹c wskazany sposób tworzenia
wypowiedzi, np.:
(1) Pamiêtaj, schludnie napisany artyku³ znajdzie wiêcej czytelników. Szybciej bêdzie mo¿na zrozumieæ co, chcia³e przezeñ przekazaæ, oraz ³atwiej
ustosunkowaæ siê do tez w nim zawartych. Cytuj jedynie te fragmenty tekstu
poprzednika, do których odnosisz siê w swoim artykule. Nie cytuj sygnaturek. Uwa¿aj, by nie przypisywaæ cudzych s³ów cytowanym przez Ciebie
osobom. Staraj siê dzieliæ artyku³y na akapity oraz ³amaæ linie w okolicy
70 kolumny  u³atwi to innym czytanie Twoich artyku³ów. Nie wysy³aj listów w HTMLu. Niewiele osób poza Tob¹ bêdzie chcia³o co takiego przeczytaæ. Nie wysy³aj te¿ artyku³ów w formatach binarnych (DOC czy DVI),
gdy¿ zostan¹ one automatycznie usuniête30.
(2) [ ] Forma, czyli jak pisaæ: _Poprawn¹ polszczyzn¹._31 Tekst usiany b³êdami
ortograficznymi, niechlujny stylistycznie, z losowo dobran¹ interpunkcj¹ sugeruje,
29 <https://groups.google.com/group/pl.rec.gry.mud/browse_thread/thread/5b9449011f1cbabe/
fe01afd8e4355df4?q&hl=pl>25.03.2011.
30 <https://groups.google.com/group/pl.comp.os.advocacy/browse_thread/thread/331b693c40ae365/
f3f49c05968d300f?q&hl=pl> 25.03.2011.
31 U¿ycie w tekcie internetowym znaku _ jest odpowiednikiem pogrubienia czcionki.
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¿e lekcewa¿ysz swoich czytelników. Oni, w najlepszym razie, zlekcewa¿¹ ciebie i zignoruj¹ twój artyku³. Pisz uwa¿nie i przed wys³aniem przeczytaj ponownie swój tekst, staraj¹c siê wy³apaæ b³êdy, literówki czy niejasne
sformu³owania. _Poprawnie formatuj tekst._ [ ] . _Rozs¹dnie cytuj._ Jeli
odpowiadasz na czyj artyku³, to mo¿esz w swej odpowiedzi zacytowaæ fragmenty, do których siê odwo³ujesz  jeli korzystnie wp³ynie to na zrozumia³oæ twej odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, które komentujesz, a i to
w skrócie (twoi czytelnicy maj¹ przecie¿ do dyspozycji oryginalny artyku³),
a swoj¹ odpowied umieæ _pod_ cytowanym fragmentem. Nie ulegaj nowoczesnym programom, które sugeruj¹ ci umieszczanie swego tekstu przed
cytatem. Szczególnie naganne jest zacytowanie czyjego d³ugiego artyku³u,
tylko po to by dodaæ swoj¹ krótk¹ opiniê, na przyk³ad Zgadzam siê z Tob¹32.

Specyfika wskazówek komunikacyjnych jest dostosowana do przyjêtej konwencji, struktury i problematyki tekstów, np. w grupach dyskusyjnych obligatoryjne jest okrelenie tematu wiadomoci w nag³ówku. FAQ m.in. ujednolica
skróty sformu³owañ najpopularniejszych w danym gremium internetowym, np.
w grupie powiêconej programowaniu s¹ to pojêcia informatyczne:
Te matyka

Oznacze nie w te macie (s ubje ct) pos tu

SQ L

[SQL]

Clipper

[Clipper]

IBM DB2

[DB2]

Informix

[Informix]

InterBase

[IB]

Microsoft SQL Server

[MSSQL]

MySQL

[MySQL]

Oracle

[Oracle]

PostgreSQL

[PGSQL]33

Tego typu kodyfikacje s³u¿¹ u³atwieniu komunikowania, a jednoczenie
prowadz¹ do powstania rodzaju socjolektu, którego znajomoæ jest swoistym
probierzem swojskoci i obcoci, np. FAQ grupy pl.comp.os.advocacy zawiera
wyjanienia stosowanych w grupie akronimów:
32 <https://groups.google.com/group/pl.rec.nurkowanie/browse_thread/thread/c3ca3ec718ca4658/
af65e8b0823c11ac?q&hl=pl> 25.03.2011.
33 <http://www.dbf.pl/faq/> 18.03.2011.
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ATSD A Tak Swoj¹ Drog¹ (odpowiednik BTW),
BP,PPNMSP Bardzo Przepraszam, Po prostu Nie Mog³am Siê Powstrzymaæ,
CChOTP Czy Chcesz O Tym Porozmawiaæ?,
DGCC De Gustibus Co tam Co tam  w sprawach gustów nie ma dyskusji,
ICKJ I Co K..hhem(?) Jeszcze,
IPU Indywidua(lnoci) Polskiego Usenetu (osoby, które sw¹ dzia³alnoci¹ zjedna³y sobie rzesze ,,wielbicieli; [ ]
PPNMZS Po Prostu Nie Mogê Ze miechu
SOA#1 Standardowa Odpowied Administratora nr 1 (czyli: u mnie dzia³a)
SOU#1 Standardowa Odpowied U¿ytkownika nr 1 (czyli: u mnie nie dzia³a)34.

U¿ytkownik nieznaj¹cy zasad porozumiewania siê w Sieci i specyfiki danego
gremium oraz jego s³ów-kluczy bywa uto¿samiany z niedowiadczonym przybyszem (który nie wie, jak siê zachowaæ) lub potencjalnym agresorem (zna regu³y,
ale wiadomie je lekcewa¿y). Nieznajomoæ FAQ i/lub jego ignorowanie le
wiadczy o kompetencjach komunikacyjnych albo zamiarach danego internauty.
7. FAQ nie jest statyczne, podlega zmianom i udoskonaleniom. Jego autorzy
(przewa¿nie zachowuj¹cy anonimowoæ w swoich dzia³aniach pro publico bono)
s¹ wiadomi tego, ¿e m.in. ze wzglêdu na rozwój wiedzy na dany temat jest to
forma dynamiczna, np. To FAQ nie jest kompendium wiedzy wszelakiej [ ].
Tak¿e w przypadkach, gdy kto zaproponowa³ rozwi¹zanie jakiego problemu,
nie twierdzi siê, ¿e jest to rozwi¹zanie najlepsze czy te¿ jedyne. Z tego te¿
wzglêdu niniejsze FAQ jest zawsze w trakcie konstrukcji i nie stanowi wersji
ostatecznej35.
Poniewa¿ FAQ ma charakter asynchroniczny (jest przygotowane przed
umieszczeniem w Internecie) z regu³y nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem poprawnoci jêzykowej i nacechowania pragmatycznego. Osoby tworz¹ce FAQ
pamiêtaj¹ o jego funkcjonalnoci. Dobrze sformu³owane np. mo¿e zwiêkszyæ
liczbê transakcji w sklepie internetowym. Spe³niaj¹ce swoj¹ funkcjê informacyjn¹ i impresywn¹ FAQ jest krótkie, czytelne i zachêcaj¹ce. W nat³oku tekstów
w Sieci, przyzwyczajeni do enigmatycznych, skoncentrowanych komunikatów
internauci unikaj¹ skomplikowanych, d³ugich wypowiedzi, których zrozumienie
i lektura wymagaj¹ czasu.

34 <https://groups.google.com/group/pl.comp.os.advocacy/browse_thread/thread/331b693c40ae365/
f3f49c05968d300f?q&hl=pl> 25.03.2011.
35 <http://www.dtp.art.pl/> 18.03.2011.
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Summary
The acronym FAQ was developed in 1983 by Eugene Miya for the SPACE mailing list.
FAQs (Frequently Asked/Answered Questions) are listed questions and answers, all supposed to
be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic. A compilation of frequently asked questions and their answers is referred to as a FAQ list or FAQ article. The term FAQ,
and the idea behind it, has spread offline as well, even to areas not related to the Net at all.
Originally the term FAQ referred to the Frequently Answered Question itself, and the compilation
of questions and answers was known as a FAQ list or some similar expression. Today FAQ
is more frequently used to refer to a list, and a text consisting of questions and their answers is often
called an FAQ regardless of whether the questions are actually frequently asked (if asked at all).
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1. Pomna¿anie zasobu leksykalnego w socjolektach odbywa siê  podobnie
jak w jêzyku ogólnym i/lub gwarach ludowych  po pierwsze, poprzez tworzenie
nowych jednostek leksykalnych, po drugie poprzez nadawanie wielu innym wyrazom, wystêpuj¹cym ju¿ w jêzyku ogólnym, nowych znaczeñ, po trzecie, tak¿e
poprzez zapo¿yczanie jednostek jêzykowych z innych jêzyków. Potwierdza to
zebrany w s³ownikach, jak te¿ omawiany w wielu pracach o socjolektach materia³ empiryczny. Brakuje wprawdzie informacji na temat proporcji miêdzy tymi
trzema grupami leksemów w poszczególnych socjolektach, a zw³aszcza danych
o liczbie zapo¿yczeñ, wiadomo jednak, ¿e na ogó³ neologizmy i neosemantyzmy
przewa¿aj¹ w leksyce socjolektalnej nad elementami obcojêzycznymi. Nale¿y
dodaæ, ¿e s¹ te¿ takie nowe socjolekty (np. hiphopowców, komputerowców,
internautów, informatyków), w których stopieñ nasycenia leksyki zapo¿yczeniami jest bardzo wysoki.
2. G³ównym celem tego artyku³u jest zwrócenie uwagi na ow¹ trzeci¹ grupê
jednostek jêzykowych, wród których  podobnie jak w jêzyku ogólnymi
 mo¿na wyró¿niæ zapo¿yczenia leksykalne (wród nich: cytaty), kalki jêzykowe, ale te¿ tworzone ju¿ na gruncie danego socjolektu hybrydy, wprowadzane do
niego jakie mechanizmy nadawania niezwyk³ego (obcego) brzmienia niektórym
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rodzimym jednostkom jêzykowym. Stawiamy tu sobie za cel ukazanie mechanizmów przejmowania do socjolektów  przestêpczego i m³odzie¿owego  leksemów obcojêzycznych; sporadycznie pojawiaj¹cych siê kalek, hybryd lub tzw.
nazw aluzyjnych1. Materia³ egzemplifikacyjny stanowi¹ w obu wypadkach socjolektalne jednostki jêzykowe (wyrazy i ich po³¹czenia) zebrane w ostatnich
kilku latach wród osadzonych oraz uczniów, g³ównie gimnazjalistów. Materia³
badawczy, uzyskany w ró¿ny sposób: za pomoc¹ ankiet lub w wyniku zas³yszanych fragmentów rozmów gimnazjalistów, a tak¿e dziêki informacjom osadzonych oraz (w wiêkszym stopniu) pracowników wiêziennictwa i przedstawicieli
organów cigania, stwarza podstawê do porównañ, które wyrazy obce, z których
jêzyków, w jaki sposób i w jakim celu by³y i s¹ przejmowane do obu tych
socjolektów. Przy czym pierwszy z nich  jak dawniej pisano  jest jêzykiem
tajnym, czyli ¿argonem, drugi za  ekspresywnym slangiem)2.
3. Do najczêciej pojawiaj¹cych siê w socjolektach wyrazów obcego pochodzenia nale¿¹ zapo¿yczenia. O ich roli w jêzyku przejmuj¹cym pisa³ rosyjski
jêzykoznawca Wiktor Winogradow, a poniewa¿ wiêkszoæ zawartych w jego
wypowiedzi stwierdzeñ nie straci³a na aktualnoci, przytoczymy j¹ w ca³oci, by
mog³a stanowiæ punkt wyjcia do dalszych rozwa¿añ:
[...] Auch die Tabu-Vorstellungen des Aberglaubens begunstigen die Entlehnung...
Expressive Faktoren führen nicht nur zum Ersatz durch Entlehnung, sondern auch
zur Entlehnung von synonymen oder synonymartigen Wortgruppen. So haben in
der Kategorie der expressiven und anschaulichen (bildhaften) Wörter neben
bereits bestehenden Wörtern stdndig neue Wörter die Tendenz zu entstehen; entweder genusen sie den expressiven, emotionalen Anforderungen der Rede energischer und frischer3.

1

Zapo¿yczenia i kalki nie obejmuj¹ jeszcze wszystkich obcojêzycznych jednostek jêzykowych. Cech¹ obcoci odznaczaj¹ siê równie¿ hybrydy (wyrazy tworzone na gruncie danego jêzyka
przy wykorzystaniu rodzimych i obcych morfemów) i tzw. nazwy aluzyjne (Grabias 1997, s. 218),
czyli odpowiednio pod wzglêdem fonologicznym morfologicznym przekszta³cone wyrazy rodzime
wymawiane na obc¹ mod³ê. Ani jedne, ani drugie nie powstaj¹ w wyniku bezporedniego przejmowania obcojêzycznych jednostek jêzykowych; w niniejszym artykule, ze wzglêdu na jego w¹skie
ramy, nie zostan¹ one uwzglêdnione.
2 W zwi¹zku z tym zostan¹ tu przytoczone wybrane opinie niektórych badaczy o statusie
i funkcjach zapo¿yczeñ w tych socjolektach (dotyczy to g³ównie ¿argonu przestêpczego).
3 Cytat pochodzi z niemieckojêzycznej wersji pracy V. Vinogradova: Ob osnovnom slovarnom
fonde i ego slovoobrazujuszczej roli v istorii jêzyka. Izvestija Akademii Nauk SSSR 1951. Bd.
X. H. 3, s. 218239, zamieszczonej w: Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft. Folge 1.
Berlin 1952, pt.: Ober den Grundwortschatz und seine wortbildende Rolle in der Geschichte der
Sprache (cyt. za J. Matl: Zum Argot im Slavischen der Gegenwart. Die Welt der Slaven. Wiesbaden 1960, s. 334).
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Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza koñcowe frazy tej wypowiedzi,
z których wynika, ¿e wzglêdy emocjonalne, potrzeba ekspresji i kreacyjnoci
odgrywaj¹ w momencie przejmowania obcych wyrazów niezwykle wa¿n¹ rolê.
Potwierdzaj¹ to liczne przyk³ady zapo¿yczeñ w ograniczonej socjalnie leksyce
ró¿nych jêzyków s³owiañskich, np. niemieckich zapo¿yczeñ w rosyjskim ¿argonie osadzonych (Gaunerargot), które pojawi³y siê ju¿ na pocz¹tku XX stulecia za
porednictwem jêzyka jidisch (Matl 1960, s. 334).
4. Znaczna liczba zapo¿yczeñ wystêpuje w ¿argonach jako tajnych odmianach jêzyka, pe³ni¹c w nich przede wszystkim funkcjê maskuj¹c¹. Zwróci³ na to
uwagê Stanis³aw Estreicher (Estreicher 1907), a przede wszystkim Henryk U³aszyn (U³aszyn 1951), którego opinie o tym ¿argonie, przedstawione ni¿ej, nadal
s¹ przywo³ywane przez wspó³czesnych badaczy:
zawodow¹ gwarê z³odziejsk¹ charakteryzuje oprócz zwiêkszonej sztucznoci,
konwencjonalnoci i obcojêzykowoci, mieszalnoci jêzykowej  w stosunku do
jêzyka ogólnomówionego  jeszcze i tajemnoæ; jest to zatem jêzyk zawodowy
tajemny, tajny (s. 24).
Wa¿nym jest pamiêtaæ, ¿e spora czêæ s³ownictwa z³odziejskiego szczególniej,
mo¿na powiedzieæ wy³¹cznie, w zakresie wyrazów pochodzenia obcego, wyrazów
o ciemnych pierwiastkach pod wzglêdem znaczeniowym  nie ma ustalonej formy
dwiêkowej: mamy czêstokroæ szereg form obocznych. Zwróci³em ju¿ w swoim
miejscu [...] uwagê na ró¿ne znaczenie tych samych wyrazów na ró¿nych miejscach terytorium polskiego, teraz zwrócê uwagê na dublety, w ogóle obocznoci
formalne, tj. na ró¿nice pod wzglêdem dwiêkowym: wytrych: angelsztyft /
/ angiesztew / angiszteft; zaufany, wtajemniczony: blatny / b³otny; ajent policyjny: chatrak / chaurak, towarzystwo, z³odziejska kompania: hebra / chewra;
rzeczy kradzione, zw³aszcza garderoba: hacjenda / facjanda (s. 39)
Sk³ad leksykalny jêzyka z³odziejskiego charakteryzuje znaczna stosunkowo iloæ
elementu obcego, ale nie tak znów znaczna, i¿by siê zanadto rzuca³a w oczy. Na
ów element obcy sk³adaj¹ siê tu zapo¿yczenia z jêzyków: ¿ydowskiego, za porednictwem za niego z hebrajskiego, dalej z niemieckiego, nastêpnie z jêzyków
ruskich, tj. z rosyjskiego, za jego za porednictwem z greckiego oraz z ukraiñskiego (bezporednio), wreszcie z jêzyka ³aciñskiego; zapo¿yczenia z francuskiego przedstawiaj¹ mi siê ca³kiem w¹tpliwie (s. 47).

Obecnoæ zapo¿yczeñ w ¿argonie rodowisk przestêpczych potwierdza du¿a
ich liczba w S³owniku tajemnych gwar przestêpczych Klemensa Stêpniaka (Stêpniak 1993). S¹ to g³ównie wyrazy niemieckie i rosyjskie oraz z jêzyka jidisz:
brecha // brechstanga ³om (niem. brechen ³amaæ); odinoczka // adinoczka
odosobniona cela (ros. odin jeden); chawira dom, mieszkanie i utworzone
od niego derywaty (por. leksem chawira, hebr. kewer grób, kryjówka) dosta³
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siê do slangu m³odzie¿owego i jest w nim dzi chêtnie u¿ywany4. Liczne leksemy w tym ¿argonie niew¹tpliwie skuteczniej s³u¿¹ utajnianiu przekazywanych
treci ni¿ najwymylniejsze neologizmy i neosemantyzmy, które poprzez skojarzenia z ich podstawami mog³y staæ siê ³atwiej rozpoznawalne (por. np.: kogut
lub zwy¿ka posterunek obserwacyjny w formie wie¿yczki dla funkcjonariuszy
s³u¿by wiêziennej; polewacz oszust od polewaæ k³amaæ, opowiadaæ itp.).
We wspó³czesnym ¿argonie osadzonych obecnych jest wiele ¿argonizmów
utrwalonych ju¿ od dawna, ale te¿ wyrazów nowych, m.in. z jêzyka angielskiego. Zmiany te ilustruj¹ wybrane, przytoczone ni¿ej w porz¹dku alfabetycznym,
najwie¿sze zapo¿yczenia, opatrzone definicjami i przyk³adami ich u¿ycia. Podkrelone inne wyrazy w cytowanych zdaniach to rodzime neologizmy lub neosemantyzmy:
ajer // ajerzbuki j¹dra, genitalia (niem. das Ei, die Eier dos³. jajo, jaja):
Uwa¿aj, bo dostaniesz w ajer!; Mia³ ajery wielkie jak arbuzy // Ajerzbuki
swêdz¹;
ajnbruch (niem. Einbruch w³amanie): w³amanie do kasy: Dokonano
ajnbrucha w zesz³¹ rodê;
ajnbruchowiec (niem. Einbrecher w³amywacz) cz³owiek kradn¹cy rzeczy
ma³ej wartoci: Ajnbruchowcy s¹ nieszanowani w pudle;
ajncel (niem. einzeln pojedynczy) cela pojedyncza, izolacyjna: Wyl¹dowa³em w rodê w ajncelu;
arbajt (niem. die Arbeit praca, zatrudnienie): Dobrze zrobi³e, ¿e poszed³e do arbajtu, to siê nie bêd¹ do ciebie przyczepiaæ o by³e co;
arbajtczyn (hybryda: arbait + czyn) prace spo³eczne: Wafle! Przed widzeniówk¹ jeszcze arbajtczyn;
arbajtowaæ (niem. arbeiten pracowaæ) pracowaæ: Zamierzam jutro arbajtowaæ; ¯eby tu nie zwariowaæ, to trzeba arbajtowaæ (wiêzienne powiedzenie);
badeje // badejki spodenki k¹pielowe (niem. baden k¹paæ siê; die Badehose k¹pielówki): Jak psy wziê³y nas na do³ek, to badeje te¿ kazali ci¹gaæ;
Takie badeje nosisz?; Wylij w rakiecie badeje // Moje badejki s¹ czyciuteñkie;
Muszê nawin¹æ jareckiej, ¿eby mi w³o¿y³a nowe badejki do rakiety;
becel (niem. bezahlen p³aciæ): pieni¹dze: Ty p³acisz, ja nie mam becelu;
4 Wiele sporód takich zapo¿yczeñ utrzyma³o siê w tym ¿argonie do dzi, mimo i¿ zosta³y one
ju¿ dawno zdeszyfrowane i upowszechnione w szerszych krêgach spo³ecznych, a nawet przejête
przez przedstawicieli organów cigania. Mo¿na jednoczenie zauwa¿yæ, ¿e w wielu z nich dokonuj¹ siê ró¿norodne zmiany znaczeniowe. W przejmowanych do tego ¿argonu wyrazach nowych
(licznych zapo¿yczeniach) dochodzi do ich zeswajszczania  jak pisa³ T. Milewski (Milewski
1971, s. 95)  przez rodzime formanty, nadaj¹ce jednoczenie okrelon¹ barwê, np. arbajtówa
praca, tak ¿e ich zwi¹zek z wyrazem podstawowym jest czêsto trudny do uchwycenia.
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bejzowaæ // bejcowaæ (!) (niem. Besen miot³a) sprz¹taæ: Jutro ja bêdê
bejzowa³ mañkê;
bejra (niem. Bier piwo): piwo: Marzy mi siê kufel zimnej bejry;
blinda (mo¿e od niem. Blende os³ona, przes³ona) krata; siatka zabezpieczaj¹ca w oknie: Jeszcze jeden taki numer, a wyl¹dujesz o tu, na blindzie; Ta
blinda przeszkadza w lipie; Stan¹³em na pryczy, chwyci³em blindê i zobaczy³em
rzenika; Brechta³em siê z niego, ¿e przyjd¹ gady i pozak³adaj¹ mu w lipach
blindy; Tutaj jest blinda i nie zrobisz hyc;
bolszy (ros. Bolszoj du¿y) du¿y: Bolszy jest ten ziomal;
brecha // breszka (niem. Brechstange ³om): ³om, metalowy ³om;
bryle (niem. Brille okulary): okulary: Na bry³ach mam 4 plusy; ® brylnik wiêzieñ nosz¹cy okulary: Brylnik p³ucze rowerki (czyci okulary);
cwancyg (por. niem. zwanzig dwadziecia): rozum, spryt: Jakby mia³
cwancyg, to szed³by w zaparte na wiebodzkiej;
cwancygiery (niem. Zwanzigier ekon., num. dawna austriacka moneta wartoci 20 grajcarów5) pieni¹dze;
cynkwajs (niem. Zinkweiss biel cynkowa6): wytatuowana kropka nad
lewym okiem, znak rozpoznawczy gitów: Zrobimy ci cynkwais i bêdziesz cz³owiekiem; Ten cynkwais to twój znak rozpoznawczy;
czaj (ros. czaj herbata) mocna nies³odzona herbata, tak¿e mocny napar
z herbaty z dodatkiem proszków od bólu g³owy, tytoniu, pasty do zêbów itd.:
Muszê zarzuciæ [wypiæ] czaj; Szufladka machmola na rynku w pudle chodzi po
dwa szlugi, a szkopek czaju ramkê; wie¿ak, nastaw wachê na czaj; Jak nie ma
machorki dobry i czaj; Czaj dzia³a jak kawa; Ten czaj jest do bani.  Wiem, ale
mia³em tylko szelest herbaciny; Tutaj czaj zawsze jest jak kocie szczyny; migaj
po piasek do czaju! ® czajówa // czajura mocna herbata: Wydryni³bym czajówê, a jestem na przekrêcie z herbacin¹; ® czajniak wspó³towarzysz niedoli:
Galanty czajniak zawsze przy tobie; drag (ang. drug lekarstwo; narkotyk):
narkotyk: Niewa¿ne co, jaki drag musi byæ;
dryniæ // tryniæ (ang. to drink, niem. trinken piæ) piæ: To obciach tryniæ
takiego wtóraka; ® wydryniæ wypiæ: Wydryni³bym czajówê, a jestem na przekrêcie z herbacin¹;
dylówa (niem. Diele deska pod³ogowa) pod³oga: Trzeba chodziæ cicho
po dylówie;
dynks / dinks / dyks (niem. Ding rzecz, Dings wihajster) denaturat:
Trzeba kopsn¹æ trochê dynksa; ® dynksiarz wiêzieñ, który pije denaturat:
Dynksiarz, bêdziem szamaæ!; M³ody jest na³ogowym dynksiarzem;
5
6

M. Jarosz: S³ownik wyrazów obcych. Red. nauk. I. Kamiñska-Szmaj. Wroc³aw 2001.
Takie znaczenie wyrazu odnotowane zosta³o w s³owniku warszawskim (J. Kar³owicz,
A. Kryñski, W. Niedwiedzki: S³ownik jêzyka polskiego. T. 18. Warszawa 19001927.
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esa jedzenie (niem. das Essen jedzenie): Matka nosi mi esê, bo od tej
tutaj mo¿na zdechn¹æ z g³odu;
fater (niem. Fater ojciec) dowiadczony wiêzieñ;
filowaæ (fr. filer prz¹æ, ledziæ;... 2. pot. podgl¹daæ, podpatrywaæ, np.
karty w grze7), patrzeæ, najczêciej obserwowaæ, czy nikt nie idzie podczas
pope³niania przestêpstwa: Schowasz siê i bêdziesz filowa³; ® przyfilowaæ:
wygl¹daæ czego lub kogo (zw³aszcza policji); Ty m³ody przyfiluj, a my zrobimy co trzeba;
fingiel (niem. Finger palec): piercionek, obr¹czka; sygnet: Na patrzonku obci¹³em, ¿e moja ¿ona nie nosi fingielka. Chyba jej wstyd, ¿e ma mê¿a
w puszce; Jeszcze blitny fingiel na paluchu i ka¿da wariatka moja; W rodê
ziomkowi pofarci³o siê, bo kupi³ za 10 ramek szlugów sikor i fingiel od jednego
doliniarza;
fusy (niem. Fuss stopa): stopy: Tylko dok³adnie wymyj fusy;
geld (niem. Geld pieni¹dze) pieni¹dze: Wiciu, masz geld, skrêcê mózgojeba;
giwer / giwera (niem. Gewehr karabin), broñ palna, zwykle krótka,
przedmiot umo¿liwiaj¹cy w³amanie: Znaleli na chawirze giwerê; Gad stoi
z giwer¹ na zwy¿ce; Za sam¹ giwerê garujê ju¿ pionê; W szafliku mam giwerê;
hery (ang. hair w³osy) w³osy;
hund (niem. Hund pies) policjant: Nie chcia³bym spotkaæ drugiego takiego nieu¿ytego hunda, ja mu grzecznie, ¿e to tamten mnie zaczepi³, a ten swoje
i zaraz mnie pakuje do samochodu;
kajet (franc. cahier zeszyt) zeszyt: Bajerzy w kajecie;
karman (ros. karman kieszeñ) kieszeñ: W karmanie zawsze nosz¹ kosê
i tytoñ; ® karmaniak kieszonkowiec: Gdyby kobieta nie zobaczy³a, ¿e karmaniak trzyma rêkê w jej kieszeni, nigdy by tu [tj. w wiêzieniu] nie siedzia³;
® karmaniarz skazany za kradzie¿: Obciêli tego karmaniarza na PKP;
kiler (ang. killer zabójca): kto, kto wykonuje morderstwo na zlecenie:
Z tym kilerem nie ma ¿artów; Trzymaj siê z dala od kilerów, zw³aszcza na pla¿y;
killer wiêzieñ odsiaduj¹cy wyrok;
keta // kieta (niem. Kette ³añcuch noszony na szyi) naszyjnik: Zajuma³em kietê i fingiel;
klajniak (niem. der Kleine ma³y): wiêzieñ m³ody, niedowiadczony:
Patrz, idzie klajniak;
klarownik (niem. klar przejrzysty; czysty (o wódce), wodnista zupa bez
dodatków: Po tym dzisiejszym klarowniu, pogna³o go do sracza;
klok (ang. clock zegar) zegarek;
7

M. Jarosz: op. cit.
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knast (niem. pot. Knast wiêzienie) wiêzienie: Za trzy dni wychodzê
z knastu na wolnoæ; W naszym knacie mamy ma³y przydzia³ czaju;
kniga (ros. kniga ksi¹¿ka) ksi¹¿ka: Masz jak¹ knigê?; Po knigi migaj
do mola; Studiowaæ knigê;
ko³choz (ros. kolchoz = kollektivnoje chozjajstvo) praca w gospodarstwie
pomocniczym, zazwyczaj na terenie zak³adu karnego: Widzia³em niez³¹ biniê
ko³o ko³chozu;
lebera (niem. Leber w¹troba) kiszka, pasztetowa;
lufciarz (por. luft, lufcik) (niem. Luft powietrze) z³odziej dostaj¹cy siê
do mieszkania przez okno: Wpad³em na ostatnim skoku. Tak, by³em lufciarzem;
® lufcikarz dostaj¹cy siê do mieszkania przez okno;
majsel (niem. Meissel d³uto): narzêdzie w³amywacza: Majzel nosi
w karmanie;
mein kampf (niem. Mein Kampf tytu³ dzie³a Hitlera) denaturat: Kiedy
wypijê mein kampf, to na pewno poczujê siê lepiej;
myca (niem. Mütze czapka) czapka: Ta myca jest ciep³a; ® mycka;
platfusy (niem. Plattfuss p³askostopie) stopy: Dziachnij o platfusach
rzenikowi;
prawilnie (ros. pravilno prawid³owo) okrelenie czego prawdziwego,
autentycznego, fachowego; naprawdê, bez oszustwa: Prawilnie skitra³em jareckiemu fingiel;
prechadnojka (ros. prechodnojka przepustka): Dosta³em na jutro prechadnojkê;
rabucha (sic!) (ros. rubaszka koszula) koszula: T¹ rabuchê dosta³em od
swojej binki;
rezaæ siê // ryzaæ siê // rezn¹æ siê (ros. rezat ci¹æ, rzezaæ): 1. rezaæ siê
ci¹æ siê; goliæ siê: Rezaj siê w k¹ciku, a nie w celi; ® porezaæ siê poci¹æ
siê: Ale siê poreza³e! ® wyrezaæ siê ogoliæ siê: Muszê siê wyrezaæ; 2. ryzaæ
siê goliæ siê ® oryzaæ siê ogoliæ siê: Muszê siê jeszcze oryzaæ; ® ryza³ka 1.
maszynka do wykonywania tatua¿u: Zakosi³ ryza³kê wtarakowi, za co dosta³
³ojty; 2. maszynka do golenia: Dawaj ryza³kê wafelku, wygl¹dam jak Rumcajs;
Zmieñ rechê, bo siê pochlastasz t¹ ryza³k¹ // rezn¹æ siê poci¹æ siê: Rezn¹³ siê
kosatk¹;
show (ang. to show pokazaæ) prowadzenie domu z kobietami lekkich
obyczajów: Na wolnoci robi³em niez³y show. Kupê szmalu mia³em z tego;
® showman skazany za dokonanie gwa³tu: Mamy dla was nowego. Wyj¹tkowo
lubi kobietki. To showman;
spicz (ang. speach mowa) mowa prokuratora: Na koñcu by³ spicz;
stakan (ros. stakan szklanka) szklanka: Wypi³em ze dwa stakany tej bluzgawki i film mi siê utarga³, mo¿e i da³em komu po mordzie;

186

Jerzy Obara

szajs (niem. Scheiss bzdura, gówno, g³upota) 1. rzeczy nieprzedstawiaj¹ce wartoci: Takiego szajsu dawno nie widzia³em, nikt tego nie opchnie, nawet
za drobne moniaki; 2. z³e, niesmaczne jedzenie: Taki szajs daj¹ do jedzenia, ¿e
mo¿na zdechn¹æ; 3. rzeczy kradzione nieprzedstawiaj¹ce wartoci;
szankra (niem. Schanker szankier, fr. chancre z ³ac. cancer rak); med.
wrzód powsta³y na narz¹dach p³ciowych w wyniku choroby wenerycznej), prostytutka: Ko³owa³ przy tej szankrze w¹sal, a¿ wreszcie wzi¹³ j¹ na dechy;
szlampa (niem. pot. Schlampe flejtuch; wyw³oka, zdzira) brzydka dziewczyna: Ta szlampa znów do mnie zagaduje;
szmula (niem. schmulen luestern blicken, tj. spogl¹daæ po¿¹dliwie8,
niesamowicie ³adna dziewczyna: Ale przecie¿ dziewczyny jego nie mo¿na nazwaæ szmul¹!;
sznabel (niem. Schnabel dziób) nos: Ten sznabel wyw¹cha ka¿dy podstêp;
sznapsiaczek (niem. Schnaps wódka) alkohol;
sznit // sznyt (niem. Schnitt ciêcie); ciêcie lub blizna po samookaleczeniu; dawniej: najczêciej na klatce piersiowej  blizny, powsta³e w wyniku
samouszkodzenia cia³a, maj¹ce symbolizowaæ odwagê: Zrobi³em sobie sznyt
królewski; Po czym masz te sznyty? Pewnie siê chlasta³e?; To sznyta po dziarce; Zrobili sobie sznyty dla przypieczêtowania braterstwa krwi; Ale on ma
sznyty; Widzia³e jego sznyty?; ® sznytowaæ (niem. schneiden ci¹æ) 1. ci¹æ;
2. dokonywaæ kradzie¿y kieszonkowych z ciêciem kieszeni; ® sznytowaæ
siê dokonywaæ samookaleczenia w³asnego cia³a: Widzê, ¿e on lubi siê sznytowaæ;
szrama (niem. Schramme blizna) blizna: Ten ze szram¹ pod okiem to
majciarz;
szpryng = chodziæ na szpryng (niem. springen skoczyæ) dokonywaæ
kradzie¿y szybko w dzieñ z pomieszczenia;
sztama (niem. Stange ¿erd, pot. zgoda, przyjañ, szczególne porozumienie miêdzy ludmi9) przyjañ, zgoda; ® trzymaæ sztamê: Sory za ten przekrêt. Ale teraz ju¿ sztama?; ® sztamak kolega: Na robotê nieraz idê ze sztamakiem, on pilnuje, a ja robiê swoje; Sztamaków udaj¹, a popalaj¹ na lewo;
szu³y (niem. Schuhe buty): buty: Mam gnój w szu³ach;
waser woda (niem. Wasser woda): Dosta³em pozew o rozwód, musia³em
siê napiæ waseru, bo co mnie dusi³o;
writerzy (ang. writer pisarz): [kolesie którzy maluj¹ graffiti]: Writerzy
spotykaj¹ siê przy poci¹gach;

8 H. Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart 1987. W podobnym znaczeniu wyraz ten wystêpuje w slangu uczniowskim.
9 M. Jarosz: op. cit.

Zapo¿yczenia w ¿argonie przestêpczym i slangu m³odzie¿owym

187

wtórak (ros. vtoroj drugi) herbata powtórnie parzona: To obciach tryniæ
takiego wtóraka;
wtórniak wiêzieñ przebywaj¹cy po raz kolejny w wiêzieniu;
wurszt (niem. Wurst kie³basa, wêdlina) wêdlina: W naszym lochach
wurszt to rzadkoæ.
5. Elementy obcojêzyczne pojawiaj¹ siê równie¿ w mowie m³odzie¿y. Ich
obecnoæ w tym socjolekcie powiadcza materia³ zgromadzony w s³ownikach
i w pracach powiêconych nieoficjalnemu s³ownictwu uczniów i subkultur m³odzie¿owych. Obok najczêciej pojawiaj¹cych siê w tym socjolekcie zapo¿yczeñ
w³aciwych: 1) leksykalnych, a wiêc wyrazów w ró¿nym stopniu ju¿ zasymilowanych (wród nich s¹ tzw. cytaty) oraz 2) semantycznych  pojawiaj¹ siê
w nim równie¿ o wiele mniej liczne kalki (leksykalne, frazeologiczne i semantyczne), hybrydy i wspomniane ju¿ nazwy aluzyjne.
Zebrany wród gimnazjalistów z ró¿nych miejscowoci Dolnego l¹ska materia³ leksykalny wskazuje, ¿e w mowie kilkunastolatków pojawiaj¹ siê ca³kowicie inne leksemy obcego pochodzenia ni¿ w tajnym socjolekcie osadzonych. Jest
to wynikiem utrwalonych w jêzyku odmiennych dowiadczeñ obu porównywanych ze sob¹ grup. W slangu m³odzie¿owym dostrzegamy zarówno du¿¹ ró¿norodnoæ tematyczn¹, jak i bogactwo form gramatycznych, bêd¹cych wynikiem
stosowania wobec poszczególnych obcojêzycznych róde³ ró¿norodnych, niekiedy bardzo oryginalnych, zabiegów adaptacyjnych. Ukazuje to przedstawiony
ni¿ej materia³ egzemplifikacyjny.
W socjolektalnym s³ownictwie m³odzie¿owym wród obcojêzycznych jednostek jêzykowych daj¹ siê wyró¿niæ najliczniejsze wród nich, przyswojone
w ró¿nym stopniu, zapo¿yczenia w³aciwe  cytaty oraz sporadycznie pojawiaj¹ce siê kalki jêzykowe i hybrydy. Najbardziej mechanicznym sposobem przejmowania obcojêzycznych jednostek jêzykowych jest w³¹czanie ich do w³asnego
zasobu leksykalnego w niezmienionej postaci graficznej przy jednoczesnym zachowaniu ich obcej wymowy. Najczêciej dotyczy to takich wyrazów lub ich
po³¹czeñ, które ze wzglêdu na sw¹ budowê nie daj¹ siê w³¹czyæ do systemu
jêzyka przejmuj¹cego (por. np. exposé w jêzyku ogólnym czy chargé daffaires
itp.), nie ma równie¿ mo¿liwoci ich skalkowania. W socjolektach, zw³aszcza
w slangu m³odzie¿owym, cytaty staj¹ siê przejawami panuj¹cej w tym rodowisku mody, urzeczenia obcoci¹, d¹¿noci do unikania rutynowych zwrotów i nieustannego urozmaicania wypowiedzi czym nowym i zaskakuj¹cym. Kiedy nieoczekiwanie w polskim tekcie pojawia siê jaki wyraz obcy, chcia³oby siê
wówczas zapytaæ: dlaczego jest on u¿ywany?: Woda jest normalnie beauty!
Idziesz siê k¹paæ? (Czeszewski 2001). Mo¿na na to pytanie odpowiedzieæ tak:
m³odzi ludzie chêtnie pos³uguj¹ siê wyrazami obcymi, w wielu wypadkach jest
to konieczne (w socjolekcie hiphopowców, komputerowców, internautów),
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w wielu innych  dobrowolne i niewymuszone potrzeb¹, ale bêd¹ce przejawem
szerz¹cej siê w tym rodowisku mody.
Liczne przyk³ady potwierdzaj¹ce te opinie odnajdujemy w grupie nazw powitañ, po¿egnañ, przeprosin i innych podobnego typu zwrotów, przejmowanych
najczêciej z jêzyka angielskiego, ale te¿ hiszpañskiego, w³oskiego niemieckiego lub rosyjskiego: adios czeæ: Adios!; Adios wszystkim; ajmsory // amsory:
Aniu, amsory! Obiecujê, ¿e jutro do ciebie przyjdê!; aliwederci (sic!) // ariwederczi czeæ: Aliwederci, do mi³ego!; asta la vista po¿egnanie; ave! powitanie; baj do widzenia; czeæ na po¿egnanie: Bay, do jutra; Aniu, muszê ju¿
iæ, baj!; bis bald po¿egnanie; basta koniec: No i basta; cia³: Cia³, to do
jutra! // ciao powitanie lub po¿egnanie: Ciao Tomek; Ciao bambino, licznotko!; helo³ witanie kogo: Helo³, witam wszystkich; heya powitanie i po¿egnanie; hi (wym. haj) czeæ: Haj, co dzi mamy w planach?; finito koniec;
maniana! (hiszp. maniana jutro) sytuacja beznadziejna: Ale maniana stary,
nie wiem, co robiæ; plis (ang. please proszê) proszê: Plis! Wybacz!
Do nieodmieniaj¹cych siê, u¿ywanych w socjolekcie m³odzie¿owym wyrazów i ich po³¹czeñ obcego pochodzenia nale¿¹ te¿, m.in.: baby // bejbe ³adna,
atrakcyjna dziewczyna, kobieta: Baby, nie gniewaj siê, nie chcia³em ciê obraziæ; Bierz swoj¹ bejbe i spadamy st¹d!; Pobawimy siê bejbe?; backparty (ang.
back tylny, od ty³u, koñcowy, party przyjêcie) koñcowe przyjêcie; kolejna
impreza, impreza po imprezie: Dzisiaj jest jeszcze back party u D³ugiego po
tych baletach; blue black (ang. blue b³êkitny, black czarny) robienie tzw.
ciuchci  dym wci¹gniêty przez jedn¹ osobê wydychany jest w usta drugiej
(wygl¹da to jak ca³owanie): Blue black to dwie przyjemnoci naraz; brown
sugar (ang. brown br¹zowy, sugar cukier) heroina do palenia: Jak mam co
dymn¹æ, to ju¿ najlepiej brown sugar; cool co wspania³ego: Imprezka u Maæka by³a cool. Upi³em siê tak, ¿e nie mog³em dojæ do domu; fak of (ang. fuck off
wulg. odczep siê) odejd; odwal siê!: Nie mam dla ciebie czasu, fak of; frau
(niem. Frau kobieta) lektorka jêzyka niemieckiego: Co tej frau znowu do
bani strzeli³o?! Tyle s³ówek wykuæ na wtorek?!; handy (ang. hand rêka; handy
telefon komórkowy) telefon komórkowy: Mój handy to z³om; (byæ) happy:
(ang. happy szczêliwy) szczêliwy: Ale jestem happy! Mam tylko dwie bliniaczki na wiadectwie; history historia [przedmiot szkolny]; kopy (ang. to
copy kopiowaæ) przepisywaæ: nauczyciel: No to na tablicy wszystko macie,
a wiêc kopy i to migiem; many many (ang. money pieni¹dze): Czekam a¿
wyp³ac¹ many many.
Znaczn¹ liczbê obcojêzycznych cytatów w s³ownictwie m³odzie¿owym nale¿y t³umaczyæ tym, ¿e tempo zmian zachodz¹cych w s³ownictwie m³odzie¿y
jest szybkie, a to prowadzi w wielu wypadkach do pospiesznego przejmowania
najpierw obcojêzycznych jednostek w oryginalnej postaci graficznej (spotykamy
je w licznych wypowiedziach m³odych ludzi zamieszczanych na forach interne-
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towych; ale te¿ w artyku³ach powiêconych ró¿nym subkulturom, odmianom
muzyki m³odzie¿owej itp.) i dopiero potem sukcesywnego zapisywania ich inaczej, w sposób oddaj¹cy ich wymowê na gruncie jêzyka przejmuj¹cego. Wahania te doskonale ilustruj¹ ró¿ne etapy przyswajania obcojêzycznych jednostek
jêzykowych w socjolekcie m³odzie¿owym, por. m.in. liczne zapo¿yczenia z socjolektu hiphopowców, np. freestyle i fristajl (ang. free wolny, style styl), ale
raczej ju¿ tylko fristajlowiec osoba improwizuj¹ca, break i brejk (ang. break
³amaæ) taniec breakdance wykonywany do rytmów hiphopowych, ale te¿
osoba wykonuj¹ca taniec breakdance (Patrzcie na tego brejka jak wymiata);
jest te¿ u¿ywana forma brejker tancerz, osoba wykonuj¹ca breakdance itp.
Podobne wahania dotycz¹ wyrazów o szerszym zakresie u¿ycia w rodowisku m³odzie¿owym, takich jak np: cash pieni¹dze, gotówka (ang. cash wym.
kesz gotówka): Masz cash na zakup?; Mam kesz, to mo¿emy skoczyæ dzi do
kina; cash man skarbnik klasowy: Cash man zbiera na wycieczkê do Berlina
i bike (ang. bicicle rower) rower itp.
Zdecydowana wiêkszoæ dawniejszych, ale te¿ najnowszych zapo¿yczeñ
w nieoficjalnej leksyce m³odzie¿owej to wyrazy ju¿ w ró¿nym stopniu zasymilowane. Niektóre sporód nich sprawiaj¹ wra¿enie zbêdnych, ale z punktu widzenia m³odzie¿y wygl¹da to zapewne inaczej. Zapo¿yczenia takie, jak np.: adwenczer przygoda (ang. adventure przygoda); bag (ang. bag torba) torba czy
blajsztyft (niem. Bleistift o³ówek) o³ówek: Z³ama³ mi siê blajsztyft; autobana
(niem. Autobahn autostrada): Jecha³em wczoraj po nowej autobanie A4;
aszumbacha (niem. Aschenbecher popielniczka) popielniczka; bir (ang. beer
piwo): Jeden bir mi nie zaszkodzi; birra (niem. Bier piwo); lebera (niem.
Leber w¹troba) kiszka, pasztetowa, s¹  jak siê wydaje  wy³¹cznie doranie
u¿ytymi obcymi dubletami, ale ju¿ np. takie s³owa, jak: blazing (fr. blasé zblazowany; przesycony wra¿eniami, znudzony ¿yciem (por.: <http://www.miejski.pl:blaza> brzydka dziewczyna); ang. blasing zblazowanie; Kole siê najara³ i wiruje blazing!; boring (ang. boring znudzony) nuda; faszering (por.:
<http://www.miejski.pl: libacja alkoholowa w grupie) libacja alkoholowa:
Kiedy najbli¿szy faszering? czy szoking (ang. shocking niestosowny, ra¿¹cy,
szokuj¹cy) o czym szokuj¹cym, zaskakuj¹cym: Marek dosta³ siê do dru¿yny
pi³karskiej!  Z tak¹ kondycj¹? Ale szoking!  okazuj¹ siê ju¿ wyrazami, które
u¿ywane s¹ z pe³n¹ wiadomoci¹ w cile okrelonym celu. Nadaj¹ one ca³ym
wypowiedziom odpowiednie (niecodzienne, nieszablonowe) zabarwienie stylistyczne, bêd¹ce wynikiem (chyba jednak snobistycznej!) mody, najczêciej wyra¿aj¹cej
siê czêstym u¿ywaniem (równie¿ nadu¿ywaniem) wyrazów obcych. M³odzie¿ chêtnie uczy siê jêzyków obcych w szkole ze wzglêdu na zafascynowanie technik¹. Tym
w³anie nale¿y t³umaczyæ znaczn¹ liczbê anglicyzmów i innych zapo¿yczeñ w jej
mowie, w tym tak¿e tych chybionych (por. m.in.: hajlajt, zamiast hajlajf  ang.
high life wiatowe ¿ycie czy o co kaman?  ang. come on chod; na hauzen,
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zamiast nach hauze  niem. nach Hause do domu: Muszê iæ na hauzen odrabiaæ lekcje; szalap  zamiast szatap  ang. shut up! zamknij siê: Szalap
mordê itp.
Wród przytoczonych cytatów s¹ takie, które:
1) zosta³y przejête z jêzyków obcych w oryginalnej postaci graficznej i fonicznej (cytaty) i których nie daje siê w³¹czyæ do ¿adnego wzorca odmiany ze
wzglêdu na ich zakoñczenie (por. baby, cool: Ta chata jest cool, handy itp.);
2) choæ mog³yby siê odmieniaæ, pojawiaj¹ siê najpierw wy³¹cznie w formach mianownika lub biernika liczby pojedynczej (por. bir, birra, adwenczer),
ale nie jest to regu³¹, poniewa¿ sukcesywnie zaczynaj¹ pojawiaæ siê równie¿
w formach innych przypadków gramatycznych (por. m.in., formy: dope³niacza
liczby pojedynczej: polisha od polish jêzyk polski (przedmiot): Z polisha mam
same miernoty; waseru od waser woda: ...musia³em siê napiæ waseru...; biernika liczby pojedynczej: brejka od brejk tancerz wykonuj¹cy taniec zwany breakdance: Patrzcie na tego brejka, jak wymiata! itp.);
3) tworz¹ dublety typu: freestyle // fristajl, co umo¿liwia w³¹czanie tych
spolonizowanych graficznie form obcych wyrazów do odpowiednich paradygmatów.
W³aciwe zapo¿yczenia, stanowi¹ce najliczniejsz¹ warstwê jednostek obcojêzycznych, wykazuj¹ ró¿ny sposób adaptacji na poziomie fonologicznym (substytucje fonemów) i morfologicznym (fleksyjnym i s³owotwórczym). Zaadaptowane zapo¿yczenia fleksyjnie w³¹czane s¹ do odpowiednich typów deklinacyjnych. Gdy koñcz¹ siê na spó³g³oskê, staj¹ siê na gruncie danego socjolektu
wyrazami rodzaju mêskiego: adwenczer, autoban autobus: Jedziemy autobanem; bacel (niem. das Bezahl op³ata) pieni¹dze: Elo, ziomu, masz co bacelu?; bir, drag (ang. drug lekarstwo) narkotyk; dziengi // diengi (ros. dengi
pieni¹dze) pieni¹dze: Nigdzie z wami nie idziemy, dziengów nie mamy; Masz
moje diengi? Proste ¿e tak [W rodowiskach szczególnie zdemoralizowanych
to haracz]; d¿o³k (ang. joke ¿art) ¿art; futer (niem. das Futter ¿arcie)
jedzenie: Idê jaki futer przygotowaæ, bo tasiemiec siê odezwa³; kerman (ros.
karman kieszeñ: W³ó¿ rêce do kermana, to ci nie zmarzn¹; klok, knast, ³an (ang.
one, wym. ³an jeden) m³odz. jedynka, ocena negatywna; spicz (ang. speach
mowa) m³odz. odpowied na lekcji; jaka wypowied: Walnij spicza, jak
w³¹czy siê poczta g³osowa; tietrad (ros. tetrad zeszyt) zeszyt; waser10, itp.
Natomiast gdy koñcz¹ siê na samog³oskê -a przybieraj¹ rodzaj ¿eñski: autobana,
bejra, birra, esa itp. Rzadsze s¹ przypadki w³¹czania zapo¿yczeñ do grupy
10 Zapo¿yczony z jêzyka niemieckiego wyraz szwester (niem. die Schwester siostra: Dzisiaj
moja szwester idzie na pierwsz¹ randkê) z wyg³osowym r (jak bir, futer, waser) zachowa³ w s³ownictwie m³odzie¿y rodzaj ¿eñski, mimo i¿ zakoñczone na spó³g³oskê rzeczowniki rodzaju ¿eñskiego w jêzyku polskim maj¹ w wyg³osie wy³¹cznie spó³g³oski miêkkie. W³¹czenie go do rodzaju
mêskiego nie by³o w tym wypadku mo¿liwe.
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rzeczowników rodzaju nijakiego (musia³yby to byæ wyrazy zakoñczone na -o, -e
lub -ê). Taki rodzaj gramatyczny uzyskuj¹ te¿ wyrazy nieodmienne: (to) handy,
kopy itp.
Kolejnym etapem asymilacji zapo¿yczeñ staje siê urabianie od nich form
pochodnych. Adaptacja na tym poziomie stanowi najwy¿szy stopieñ spolonizowania obcojêzycznych jednostek jêzykowych.
Liczba wyrazów obcych u¿ywanych zarówno w ¿argonie osadzonych, jak
i w slangu m³odzie¿owym, które zosta³y zaadaptowane przy wykorzystaniu ró¿nych formantów, jest znaczna. W ten sposób utworzonych zosta³o wiele nowych
rzeczowników i czasowników (wyrazy reprezentuj¹ce inne czêci mowy s¹ bardzo rzadkie). Przyk³ady rzeczowników:
-aczek: przest. sznapsiaczek (niem. Schnaps wódka);
-ak: m³odz. debeciak (ang. the best najlepszy) cz³owiek o fantastycznej
osobowoci, maj¹cy niesamowite pomys³y; kto najlepszy: Widzia³e zioma
jak tañczy? Debeciak z niego; Lubiê Paw³a, niez³y z niego debeciak. U¿ywany
jest te¿ zapis spolonizowany: de best // debest na oznaczenie wyró¿niaj¹cej siê
czym osoby: Dzisiaj Monia by³a de best! lub najwy¿szej oceny, czyli szóstki;
przest. karmaniak; przest. klajniak; przest. sztamak; przest. wtórak; przest.
wtórniak;
-a³ka: przest. ryza³ka;
-ara: m³odz. debeciara wspania³a, zwariowana dziewczyna: Widzia³em j¹
na imprezie u Kuby, ta laska to niez³a debeciara!;
-arz: dynksiarz; karmaniarz; lufciarz; lufcikarz; brylarz // brylowiec
m³odz. osoba nosz¹ca okulary: Patrzcie na tego brylarza; Brylarze siedz¹
w pierwszej ³awce na polskim (niem. Brille okulary. M³odzie¿ u¿ywa czasem
wyrazu bryle w znaczeniu: lekcew. nosz¹cy okulary uczniowie liceum ogólnokszta³c¹cego lub uczniowie najlepsi, co potwierdza³yby nastêpuj¹ce przyk³ady
u¿ycia tego wyrazu: Masz bryle, jak denka od szampana!; Za³ó¿ bryle, bo ciê
z dup¹ mylê;
-ek: hardek (ang. hard disc twardy dysk);
-er: cwancygier(y) (niem. zwanzig dwadziecia);
-ka: adinka (ros. odin jeden) m³odz. jedynka, najni¿sza ocena; breszka
przest.; krejzolka: O ja, ale z ciebie krejzolka; taka (niem. Tasche torba,
torebka) m³odz. torebka;
-ol: krejzol (ang. crazy zwariowany) m³odz. osoba szalona;
-or: endzior (ang. end koniec) m³odz. koniec lekcji, koniec roku szkolnego: Zbli¿a siê endzior semestru i znów bêdzie wolne;
-owiec: brylowiec m³odz. nauczyciel (nosz¹cy okulary): Nie da siê ci¹gaæ, bo brylowiec ma sokoli wzrok; ajnbruchowiec (niem. Einbruch w³amanie); fristajlowiec, ale speedowiec / spidowiec;
-ownik: klarownik;
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-ówa: czajówa przest.; dylówa przest.;
-ura: czajura przest.
Przyk³ady czasowników11: arbajtowaæ (niem. arbeiten pracowaæ) przest.
pracowaæ; autowaæ siê (ang. out na zewn¹trz) m³odz. wychodziæ; betowaæ
spaæ (niem. das Bett ³ó¿ko); bejzowaæ // bejcowaæ; dryniæ // drinkowaæ (ang.
to drink piæ) piæ (jaki napój, równie¿ alkohol): Dryñ t¹ gorza³ê, zobaczysz,
jak szybciutko siê rozgrzejesz; Ziomek, drynisz i drynisz, jakby mia³ kaca ®
(przy)dryniæ (z kim) popiæ sobie: W noc sylwestrow¹ przydryni³em z ziomkiem po dwa pyki, por. te¿: drynienie i dryñ ³yk alkoholu: Z Mietkiem wypilimy po dwa drynie cienkusza i by³o weso³o oraz driniacz drink: Chod ze mn¹
na jednego driniacza; trinkowaæ (niem. trinken piæ): Dzisiaj idziemy trinkowaæ; go³ingowaæ (sic!) (ang. to go iæ) iæ szybko w wyznaczonym kierunku:
Go³ingujemy, nie ma czasu!; go³owaæ (sic!) ts; haltowaæ (niem. halt stój)
umieszczaæ w areszcie; ® (z)haltowaæ zatrzymaæ; karn¹æ siê (ang. car samochód) przejechaæ siê samochodem: Mogê siê karn¹æ?; przejechaæ siê czyim pojazdem (tu: rowerem): Dasz siê karn¹æ rowerem?; koln¹æ (ang. to call
telefonowaæ) m³odz. zadzwoniæ do kogo: Nie mam nic na koncie, daj mi
koln¹æ do Maæka; Kolnij dla pewnoci wieczorem, ¿ebym nie zapomnia³a tego
zeszytu; kukowaæ (niem. gucken patrzeæ) przest. podgl¹daæ Gad kukuje; lachaæ siê (niem. lachen miaæ siê): S¹ momenty, kiedy nawet mo¿na siê lachaæ,
do ¿ycia w zamkniêciu mo¿na siê przyzwyczaiæ; lajsn¹æ // lajstn¹æ (sobie) (niem.
leisten osi¹gn¹æ co) ukraæ: Wa¿niak lajsn¹³ sobie nowe glany; Kumpel tylko
chcia³ lajstn¹æ sobie z wystawy nowe glany; spikowaæ (ang. to speak mówiæ):
mówiæ po angielsku: Ale spikujesz ju¿ po angliku; sznytowaæ (niem. schneiden
ci¹æ, Schnit ciêcie); szprechaæ (niem. sprechen mówiæ): mówiæ: Nie
szprechaj tak szybko, bo nie mo¿na ciê zrozumieæ; szpilaæ (niem. spielen graæ)
graæ w karty: Kto chce z nami szpilaæ?; szrajbowaæ (niem. schreiben pisaæ)
przest. pisaæ: Szrajbujê ci ksywê, by kuma³ co s³ychaæ itp.
Zaadaptowane czasowniki, jak dowodz¹ tego przytoczone ni¿ej przyk³ady,
mog¹, tak jak czasowniki rodzime, byæ wzbogacane równie¿ prefiksami, ale
zdarza siê to rzadko, bowiem tworzone s¹ one tylko od niektórych spolonizowanych czasowników, przy czym s¹ to na ogó³ pojedyncze derywaty z dowolnie
do³¹czanymi do nich prefiksami, por.:
o-: oryzaæ siê;
po-: m³odz. poarbajtowaæ popracowaæ: Idê trochê poarbajtowaæ; porezaæ
siê; pofilowaæ;
przy-: przyfilowaæ;
wy-: wydryniæ, wyrezaæ siê;
11 W tej grupie, aby zilustrowaæ, jak czêsto tworzy siê w socjolektach nowe czasowniki, znajd¹ siê równie¿ tego rodzaju derywaty utworzone i u¿ywane przez (m³odych) osadzonych.
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z-: zhaltowaæ;
za-: zabecalowaæ; zafilowaæ spojrzeæ.
Tylko od filowaæ utworzono kilka derywatów (pofilowaæ, przyfilowaæ, a nawet zafilowaæ), ale wyraz ten (filowaæ) zapo¿yczony zosta³ z jêzyka francuskiego do ¿argonu przestêpców ju¿ dawno temu (Matl 1960) i od tego czasu jako
argotyzm zd¹¿y³ siê ju¿ upowszechniæ w innych socjolektach, a nawet w s³ownictwie potocznym. Wê¿szy zakres u¿ycia maj¹ derywaty od tego czasownika,
a jeszcze inne derywaty z tym rdzeniem (filownik // filowacz krêtacz, jak te¿
analityzm za³o¿yæ filunek) u¿ywane s¹ wy³¹cznie w ¿argonie osadzonych.
W obu omawianych socjolektach zapo¿yczenia stanowi¹ trwa³¹ i coraz bardziej zauwa¿aln¹ (zw³aszcza w mowie m³odzie¿y), ale procentowo niewielk¹
czêæ leksyki, któr¹ pos³uguj¹ siê cz³onkowie obu grup w kontaktach nieoficjalnych. W ¿argonie przestêpczym pos³ugiwanie siê nimi pozostaje w zwi¹zku
z koniecznoci¹ utajniania przekazywanych treci, choæ w miarê up³ywu czasu
ta w³anie cecha ¿argonu traci na wa¿noci. Natomiast w slangu m³odzie¿owym
chodzi przede wszystkim o zabawê, ekspresjê, tzw. m³odzie¿owy luz
i szpan. M³odzie¿ szkolna (tu: gimnazjalna) chêtnie w³¹cza do swych wypowiedzi g³ównie anglicyzmy, niekiedy te¿ rusycyzmy (tetrad, diengi // dziêgi),
które nadaj¹ im niezwyk³e i niepowtarzalne zabarwienie stylistyczne.
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Summary
The multiplication vocabulary in jargon of youth crime and sociolects lexical borrowings are
used (among them  the quotes), calque language, hybrids and transmission machanisms of usual
(foreign) the wording of some of the native language of the alussion meanings.
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Strzegowo, le¿¹ce nad Wkr¹, w bliskim s¹siedztwie M³awy, Glinojecka
i Ciechanowa, jest jedn¹ z najstarszych miejscowoci na pó³nocnym Mazowszu
(Panasiuk 2007, s. 9). Nazwa wsi zosta³a utworzona sufiksem dzier¿awczym
-owo od nazwy osobowej *Strzeg : im. Strze¿ymir, Strze¿ys³aw; ap. strzec, strzegê (K. Zierhoffer 1957, s. 349; Rospond 1984, s. 371).
Pierwsz¹ wzmiankê o przynale¿noci Strzegowa do kasztelanii p³ockiej
mo¿na znaleæ w dokumencie ksiêcia Boles³awa III z 1349 r. (SG, s. 454). Na
pocz¹tku XV w. w³acicielem wsi by³ sêdzia p³ocki Stanis³aw ze Strzegowa,
za³o¿yciel kocio³a parafialnego (Jasiñski 1996, s. 266). W póniejszych latach
miejscowoæ nale¿a³a do rodziny Mdzewskich oraz do Rociszewskich. W 1756 r.
ówczesny w³aciciel Strzegowa Andrzej Mdzewski wybudowa³ tutaj drewniany
koció³. Nastêpnie w 1855 r. Karol Juliusz Rokicki odkupi³ dobra strzegowskie
od Ludwiki z Mdzewskich Soko³owskiej. Od drugiej po³owy XIX w. miejscowoæ nale¿a³a kolejno do Aleksandra Karpiñskiego, Gabriela Ossowskiego oraz
Augusta Wilhelma Bonkego. Na prze³omie XIX i XX w., w wyniku wydzier¿awienia dóbr przez ostatniego z w³acicieli, maj¹tek podupad³ i zosta³ podzielony
na kilkanacie czêci (Jasiñski 1996, s. 265).
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Przedmiotem niniejszego artyku³u jest analiza semantyczno-strukturalna ponad 400 nazwisk mieszkañców wspomnianej parafii. Badany materia³ onimiczny
wyekscerpowa³am z ksi¹g chrztów, zalubin oraz zgonów ogólnego sumariusza
parafii strzegowskiej, zawieraj¹cego nazwy osobowe z lat 17811825. Sumariusz zosta³ sporz¹dzony w 1854 r., a zapisane w nim informacje s¹ kopiami
strzegowskich akt metrykalnych. Do dzisiejszych czasów dokument zachowa³
siê w stanie bardzo dobrym. Obecnie sumariusz znajduje siê w m³awskim oddziale Archiwum Pañstwowego Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Przeprowadzona przeze mnie analiza objê³a zarówno nazwiska mê¿czyzn,
jak i kobiet. Nazwiska mê¿czyzn sklasyfikowa³am, opieraj¹c siê na podziale
Józefa Bubaka, zamieszczonym w pracy Proces kszta³towania siê polskiego nazwiska mieszczañskiego i ch³opskiego (Bubak 1986, s. 3940). Podzia³ ten rozszerzy³am o nazwiska tzw. modelowe (strukturalne) oraz nazwiska pochodzenia
obcego.
Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ nazwiska odmiejscowe, tworzone sufiksem -ski
lub jego wariantami (169 form). Nazwiska zakoñczone przyrostkiem -ski s¹
z pochodzenia przymiotnikami od nazw miejscowych (Rymut 1991, s. 50).
Sufiks -ski wskazywa³ na zwi¹zek osoby nosz¹cej nazwisko z nazw¹ miejscow¹
 sygnalizowa³ pochodzenie z tej miejscowoci, zamieszkiwanie w niej lub jej
posiadanie (Rymut 1991, s. 50).
Siedemnacie nazwisk zosta³o utworzonych od nazw miejscowoci znajduj¹cych siê w najbli¿szej okolicy Strzegowa (w dzisiejszym powiecie m³awskim,
wed³ug NMP w dawnym województwie ciechanowskim i olsztyñskim), np. Boñkowski (: n. m. Boñkowo NMP, gm. Radzanów, 20 km od M³awy, woj. ciechanowskie; por. tak¿e Boñki NMP, gm. P³oñsk, woj. ciechanowskie); Gi¿yñski
(: n. m. Gi¿yn NMP, gm. Strzegowo-Osada, woj. ciechanowskie); Krzywkowski
(: n. m. Krzywki NMP, gm. Szreñsk i Kuczbork-Osada, 15 km od ¯uromina,
woj. ciechanowskie); Kuskowski (: n. m. Kuskowo NMP, gm. Strzegowo-Osada,
woj. ciechanowskie); Mdzewski (: n. m. Mdzewo NMP, gm. Strzegowo-Osada,
woj. ciechanowskie); Nidzgorski (: n. m. Nidzgora NMP, gm. Kuczbork-Osada,
woj. ciechanowskie); Przychodzki (: n. m. Przychód SM, pow. m³awski); Rydzeñski z iN > eN (: n. m. Rydzyn SM, gm. Strzegowo, pow. m³awski); Szyd³owski (: n. m. Szyd³owo SM, pow. m³awski); Za³êski (: n. m. Za³ê¿e SM, pow.
m³awski); Zgliczeñski z iN > eN (: n. m. Zgliczyn SM, pow. m³awski).
Wiele nazwisk jest motywowanych nazwami miejscowoci z by³ego województwa ciechanowskiego (27 form): np. Bieñkowski (: n. m. Bieñki NMP, woj.
ciechanowskie); Bojanowski (: n. m. Bojanowo NMP, woj. ciechanowskie, por.
tak¿e n. m. Bojany NMP, woj. ostro³êckie); Charzyñski (: n. m. Charzyny NMP,
woj. ciechanowskie); Chyczewski (: n. m. Chyczewo NMP, woj. ciechanowskie);
Dzia³dowski (: n. m. Dzia³dowo NMP, woj. ciechanowskie); Dzieliñski (: n. m.
Dzielin NMP, woj. ciechanowskie); Humiêcki i Umiêcki z redukcj¹ nag³osowego h-
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(: n. m. Humiêcino NMP, woj. ciechanowskie); Ko³akowski (: n. m. Ko³aki NMP,
woj. ciechanowskie); Koziebrodzki (: n. m. Koziebrody NMP, woj. ciechanowskie); Kraszewski (: n. m. Kraszewo NMP, woj. ciechanowskie); Purzycki
(: n. m. Purzyce SM, pow. ciechanowski, daw. woj. ciechanowskie); Rutkowski
(: n. m. Rutki SM, pow. ciechanowski, daw. woj. ciechanowskie); Rzeczkowski
(: n. m. Rzeczki SM, pow. ciechanowski, daw. woj. ciechanowskie); Sieklucki
(: n. m. Siekluki SM, pow. p³oñski, daw. woj. ciechanowskie); Siemi¹tkowski
(: n. m. Siemi¹tkowo SM, pow. ¿uromiñski, daw. woj. ciechanowskie); lubowski (: n. m. lubowo SM, pow. ciechanowski, daw. woj. ciechanowskie); Wierzbowiecki (: n. m. Wierzbówiec SM, pow. p³oñski, daw. woj. ciechanowskie);
Wilewski (: n. m. Wilewo SM, pow. ¿uromiñski, daw. woj. ciechanowskie).
Podstawê 47 nazwisk stanowi¹ nazwy mazowieckich miejscowoci z by³ych
s¹siednich województw w stosunku do województwa ciechanowskiego: p³ockiego, warszawskiego, siedleckiego, ostro³êckiego, ³om¿yñskiego, np. Bartkowski
(n. m. Bartki NMP, woj. ³om¿yñskie; n. m. Bartków NMP, woj. siedleckie);
B¹czkowski (: n. m. B¹czki NMP, woj. ³om¿.); Bia³oskurski (: n. m. Bia³oskóry
NMP, woj. p³ockie); Bromirski z er(z) > ir (: n. m. Bromierz NMP, woj. p³ockie);
Cêdrowski (: n. m. Cendrowice NMP, woj. warszawskie); Cybulski (: n. m. Cybulice NMP, woj. warszawskie; n. m. Cybulin, woj. p³ockie); Czachorowski
(: n. m. nieist. Czachory NMP, woj. p³ockie; por. tak¿e n. m. Czachory NMP,
woj. kaliskie); Czaplicki (: n. m. Czaplice NMP, woj. ostro³êckie); Daniszewski
(: n. m. Daniszewo NMP, woj. p³ockie i woj. ostro³êckie); Dzwonkowski
(: n. m. Dzwonek NMP, woj. ostro³êckie); Gadomski (: n. m. Gadomiec NMP,
woj. ostro³êckie); Goc³awski (: n. m. Goc³aw NMP, woj. siedleckie lub obecnie
Goc³aw NMP  cz. Warszawy); Grajewski (: n. m. Grajewo NMP, woj. ³om¿yñskie); Gutowski (: n. m. Gutowo NMP, woj. p³ockie); Karwowski (: n. m. Karwowo NMP, woj. ³om¿yñskie i woj. p³ockie); Kêsicki (: n. m. Kêsice NMP, woj.
p³ockie); Klimaszewski (: n. m. Klimasze NMP, woj. p³ockie); Malanowski
(: n. m. Malanowo NMP, woj. p³ockie); Ma³owiedzki (: n. m. Ma³owidz NMP,
woj. ostro³êckie); Mioduszewski (: n. m. Miodusy NMP, woj. p³ockie); Nakielski
(: n. m. Nakie³ NMP, woj. ostro³êckie); Napiórkowski (: n. m. Napiórki NMP,
woj. ostro³êckie); Ossowski (: n. m. Ossów SM, pow. warszawski; daw. woj.
warszawskie); Siemieñski (: n. m. Siemienie SM, pow. p³ocki, daw. woj. p³ockie); ledziewski (: n. m. ledzie SW, pow. zambrowski, daw. woj. ³om¿yñskie);
S³omkowski (: n. m. S³omków SM, pow. gostyniñski, daw. woj. p³ockie); Zgagowski (: n. m. Zgagowo SM, pow. sierpecki, daw. woj. p³ockie).
Szesnacie nazwisk pochodzi od nazw miejscowoci, le¿¹cych w by³ych
województwach znacznie oddalonych od Strzegowa, np. Bartlewski (: n. m. Bartel
Wielki NMP, woj. gdañskie; Bartlewo NMP, woj. toruñskie); Hy¿ewski (: n. m. Chy¿e
NMP, woj. zamojskie); Sieradzki (: n. m. Sieradz SM, woj. ³ódzkie); Skibicki
(: n. m. Skibice, pow. w³oc³awski, woj. kujawsko-pomorskie i pow. zamojski,
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woj. lubelskie); migielski (: n. m. migiel SM, pow. kociañski, woj. wielkopolskie); Tucholski (: n. m. Tuchola SM, pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie;
tak¿e pow. miêdzychodzki, woj. wielkopolskie).
W przypadku 62 nazwisk trudno jest wskazaæ region, z którego podchodzi
motywuj¹ca nazwisko nazwa miejscowa  dotyczy to nazw spotykanych na
obszarze ca³ej Polski, równie¿ w bliskiej okolicy Strzegowa, np. Baranowski
(n. m. Baranowo, Baranów Baranowice NMP); Borowski (: n. m. Borowo, Borowe, Borów NMP); Brzozowski (: n. m. Brzozów, Brzozowo NMP); Chmielewski
(: n. m. Chmielewo NMP); D¹browski (: n. m. D¹browa itp. NMP); D¹bkowski
(: n. m. D¹bki itp. NMP); Drozdowski (: n. m. Drozdowo, Drozdów; Drozdy
NMP); Grabowski (: n. m. Grabowo, Grabów NMP); Grzybowski (: n. m. Grzybowo, Grzybów NMP); Jaroszewski (: n. m. Jaroszew, Jaroszewice NMP); Kowalski (: n. m. Kowala, Kowale NMP); Laskowski (: n. m. Laski, Laskowo
NMP); Milewski (: n. m. Milewo NMP); Olszewski (: n. m. Olszewo SM);
Ostrowski (n. m. Ostrowo, Ostrów, Ostrowy SM); Piotrowski (: n. m. Piotrów,
Piotrowo SM); Soko³owski (: n. m. typu Soko³ów, Soko³owo SM); Szymanowski
(: n. m. Szymanów, Szymanowo SM); Tomaszewski (: n. m. Tomaszew, Tomaszowo, Tomaszów SM); Winiewski (: n. m. typu Winiew, Winiewo SM); Wojciechowski (n. m. typu Wojciechów, Wojciechowo, Wojciechowice SM); Zakrzewski
(n. m. typu Zakrzewo, Zakrzew SM).
Dwa nazwiska powsta³y przy u¿yciu derywacji paradygmatycznej: Nicki
(: n. m. Nick NMP, woj. ciechanowskie); Uniecki (: n. m. Unieck SM, pow.
p³oñski, daw. woj. ciechanowskie). Miejscowoci, których nazwy stanowi¹ podstawy s³owotwórcze, le¿¹ w bliskim s¹siedztwie Strzegowa.
Obok nazwisk odmiejscowych liczn¹ grupê stanowi¹ nazwiska modelowe,
utworzone sufiksem -ski od podstaw innych ni¿ nazwy miejscowe, najczêciej
od apelatywów i imion.
Przyrostek -ski pe³ni tutaj funkcjê wtórn¹ i s³u¿y jedynie nadaniu formom
przezwiskowym, imiennym oraz etnicznym struktury nazwiska (Rymut 1991,
s. 52). W analizowanym materiale wyst¹pi³o 79 antroponimów tego typu. Najwiêcej z nich (54) jest motywowanych przez apelatywa nale¿¹ce do ró¿nych klas
znaczeniowych, np. Bobecki (: n. os. *Bobek1 SHE : ap. bobek); Bramowski (: n. os.
*Brama SHE : ap. brama); Czekaliñski (: n. os. *Czeka³ Gala : ap. czekaæ);
Domkowski (: n. os. *Domek SHE : ap. domek)2; Drygowski (: n. os. *Dryg SHE
: ap. drygaæ trz¹æ siê SHE); Dryjacki (: n. os. *Dryja SHE : ap. dryja trzy
1 Nazwa osobowa z * oznacza, ¿e podstawa motywacyjna nie zosta³a odnotowana w analizowanym materiale. Zaczerpniêto je z pracy S. Gali: Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/-³w czêci sufiksalnej. £ód 1992 oraz pracy K. Rymuta: Nazwiska Polaków. S³ownik historyczno-etymologiczny. T. I. Kraków 1999; T. II. Kraków 2001.
2 Mo¿liwe, ¿e nazwisko powsta³o od hipok. Dom(e)k SEM1 (: im. z³o¿. na Dom- typu Domos³aw).
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oczka na kostce do grania SW, tak¿e figura trójk¹tna, trójk¹t SW); Dudzieñski
(: n. os. *Duda SHE : ap. duda); Fija³kowski (: n. os. *Fija³ek SHE : ap. fija³ek);
Fitkowski (: n. os. *Fita SHE : ap. fita narzêdzie do mierzenia rednicy drzew
stoj¹cych SW); Folwarski (: n. os. Folwark); Godliñski (: n. os. *God³o SHE :
ap. god³o); Graleñski (: n. os. *Grala Gala : ap. graæ); Grudzieñski (: n. os.
*Gruda SHE : ap. gruda lub n. os. *Grudzieñ SHE : ap. grudzieñ); K³osieñski
(: n. os. *K³os SHE : ap. k³os); Kupniewski (: n. os. *Kupny SHE : ap. kupny);
Lawendowski i Lewandowski (: n. os. *Lawenda SHE : ap. lawenda Skow);
£apieñski (: n. os. £apa); Molski (: n. os. *Mol SHE : ap. mol); Pestkowski
(: n. os. *Pestka SHE : ap. pestka); Szafrañski (: n. os. *Szafran SHE : ap.
szafran); Szaracki (: n. os. *Szarak SHE : ap. szarak); Wiernicki (: n. os. *Wierny SHE : ap. wierny)3; Zadrzeñski (: n. os. *Zadra SHE : ap. zadra).
Osiemnacie nazwisk strukturalnych zosta³o utworzonych od imion. Najwiêcej pochodzi od imion chrzecijañskich (15 nazwisk). Nazwiska tworzono od
imion metrykalnych (7 form), np. Adamski (: im. Adam ICh); Cyprieñski z aN > eN (:
im. Cyprian ICh); Miko³ajski (: im. Miko³aj ICh); lub form hipokorystycznych (8),
np. Aniszewski (: hipok. Hanisz ICh : im. Jan); Fronkowski z aN > oN (: hipok.
Franek ICh : im. Franciszek); Jachowski (: hipok. Jach ICh : im. Jan); Mikulski (: hipok.
Miku³a ICh : im. Miko³aj). 3 nazwiska utworzono od imion staropolskich, np.
Ciecha³owski (: im. Ciech SHE); Gocicki (: im. Gocik SNO : im. z³o¿. na Gocitypu Gocimir); Jarczeñski (: hipok. Jarek SNO : im. z³o¿. na Jar- typu Jaromir).
Sporadycznie nazwiska strukturalne tworzono od nazw zawodów lub sprawowanych funkcji (6 form), np. Ko³odziejski (: n. os. Ko³odziej); Kopacki
(: n. os. Kopacz); Kumierski z hiperpoprawnym m zamiast ñ (: n. os. *Kunierz
SHE : ap. kunierz); Molendowski (: n. os. *Molenda SHE : ap. ³ac. molendinator m³ynarz SHE); lusarski (: n. os. *lusarz SHE : ap. lusarz); W³odarski
(: n. os. *W³odarz SHE : ap. w³odarz).
Jedno nazwisko zosta³o utworzone zapewne od nazwy etnicznej: Ormiñski
(: n. et. Ormianin).
Drug¹ grupê pod wzglêdem czêstoci wystêpowania stanowi¹ nazwiska zale¿nociowe (105). W analizowanym materiale nazwiska tego typu utworzono
sufiksami -owicz/ewicz, oraz nowszymi -ak, -ik, -ek, a tak¿e sufiksem -ów.
Najwiêcej patronimicznych nazwisk utworzono charakterystycznym dla terenu Mazowsza sufiksem -ak  43 formy (Zarêba 1983, s. 532533). Czêsto
nazwiska tego typu tworzono od imion metrykalnych (25 nazwisk), np. Aleksandrzak (: im. Aleksander ICh); Ignacak (: Ignacy ICh); Jêdrzejak (: im. Jêdrzej
ICh); Maciejak (: im. Maciej ICh); Michalak (: im. Micha³ ICh); Sylwestrzak
(: im. Sylwester ICh); Urbaniak (: im. Urban ICh) oraz hipokorystycznych form
imion, np. Antczak (: hipok. Antek ICh : im. Antoni); Bartczak (: hipok. Bartek
3

Nazwisko mo¿e byæ motywowane im. Wiernierz (Werner) ICh.
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ICh : im. Bart³omiej); Fabijañczak (: im. Fabianek ICh : im. Fabian); Jêdrzejczak (: hipok. Jêdrzejek ICh: im. Jêdrzej); Michalczak (: hipok. Micha³ek ICh:
im. Micha³); Tomczak (: hipok. Tomek ICh : im. Tomasz); Wojtczak (: hipok.
Wojtek : im. Wojciech).
Mniej liczn¹ podgrupê stanowi¹ derywaty motywowane przez nazwy osobowe typu przezwiskowego (10 form), np. Kie³biak (: n. os. Kie³b); £apiak
(: n. os. £apa).
Stosunkowo rzadko nazwiska patronimiczne powstawa³y od nazw zawodowych (6 nazwisk), np. Cieszlak z hiperpoprawnym sz (: n. os. *Ciela SHE : ap.
ciela); Krawczak (: n. os. Krawiec); So³tysiak (: n. os. *So³tys SHE : ap. so³tys);
Szewcak z mazurzeniem (: n. os. *Szewc SHE : ap. szewc); Zduniak (: n. os. *Zdun
SHE : ap. zdun).
Dwadziecia osiem nazwisk zale¿nociowych zosta³o utworzonych sufiksem
-owicz/-ewicz. Najwiêcej nazwisk w tej podgrupie powsta³o od form imiennych
(14 nazw), np. Aleksandrowicz (: im. Aleksander ICh), Antoniewicz (: im. Antoni
ICh); Aramowicz (: im. Aram ICh); Augustynowicz (: im. Augustyn ICh); Dalkiewicz (: hipok. Dalek SNO : im. z³o¿. na Dal- typu Dalebor); Jarkiewicz (: hipok.
Jarek SNO : im. z³o¿. na Jar- typu Jaromir); £ukasiewicz (: im. £ukasz ICh);
Niszkiewicz (: hipok. Niszek ICh : im. Miko³aj); Szymonkiewicz (: hipok. Szymonek ICh : im. Szymon); Walkiewicz (: hipok. Walek ICh : im. Walenty). Dwanacie form powsta³o wskutek dodania sufiksu do nazwy osobowej ojca motywowanej przez apelatyw, np. Azertowicz z pominiêciem nag³osowego h- i ar > er
(: n. os. *Hazart : ap. hazart przypadek, traf, los, tak¿e niebezpieczeñstwo
SW); Gryszpanowicz (: n. os. *Gryszpan SHE : ap. gryszpan bukszpan); Kozio³kowicz (: n. os. Kozio³ek); Laskowicz (: n. os. *Lasek SHE : ap. lasek);
Sliwowicz z  : s (: n. os. *liwa SHE : ap. liwa); Szlubowicz z hiperpoprawnym
sz (: n. os. *luba SHE : ap. lub). Tylko dwa nazwiska zosta³y utworzone od
nazw etnicznych (lub znaczeñ przenonych tych nazw): Kozakiewicz (: n. e. Kozak
mieszkaniec Ukrainy); Turkiewicz (: n. e. Turek).
Czternacie nazwisk zale¿nociowych utworzono sufiksem -ów: od imion
(6 nazw), np. Adamów (: im. Adam ICh); Ignaców (: im. Ignacy ICh); Jakobów
(: im. Jakub ICh); Marcinów (: im. Marcin ICh); od nazw zawodowych (5 form),
np. Bednarzów (: n. os. Bednarz); Cieszlaków z hiperpoprawnym sz (: n. os. Cieszlak); Owczarzów (: n. os. Owczarz); Stolarzów (: n. os. *Stolarz SHE : ap. stolarz);
Strycharzów (: n. os. Strycharz); od przezwisk motywowanych przez apelatywa
(3 nazwy), np. Folwarków (: n. os. Folwark), Miedzów (: n. os. Miedza).
Równie¿ przy u¿yciu sufiksu -ik/(cz)yk powsta³o 14 form. Nazwiska
takie tworzone by³y od przezwisk, np. Folwarczyk (: n. os. Folwark); Kie³bik
(: n. os. Kie³b); Wernik (: n. os. *Wierny SHE : ap. wierny)4; nazw zawodów,
4

Ibidem.
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np. Kaczmarczyk (: n. os. *Karczmarz SHE : ap. karczmarz); Kowalczyk
(: n. os. Kowal); Krawczyk (: n. os. Krawiec); Stolarczyk (: n. os. *Stolarz SHE :
ap. stolarz); Szewczyk (: n. os. *Szewc SHE : ap. szewc). Kilka nazwisk zosta³o
utworzonych od imion, np.: Fabiañczyk (: im. Fabian ICh); Fronczyk z aN > oN
(: hipok. Franek ICh : im. Franciszek); Wojcik (: hipok. Wojt : im. typu Wojciech).
Nazwiska z sufiksem -ek wyst¹pi³y 6 razy. Sklasyfikowa³am je jako patronimiczne, gdy¿ s¹ one elementami tzw. ci¹gów nobilitacyjnych, pokazuj¹cych proces formowania siê nazwiska. Tworzono je od apelatywów, np. Chrzustek
(: n. os. *Chrzust : ap. chrzêciæ, chrzêst SHE); Kozio³ek (: n. os. Kozio³);
Soborek (: n. os. *Sobor SHE : ap. sobór); form imiennych, np. Fronczek
z aN > oN (: hipok. Franek ICh : im. Franciszek); Naborek (: im. Nabor BMSZ)
oraz nazw zawodów, np. Kumirek z hiperpoprawnym m (: n. os. *Kunierz
SHE : ap. kunierz).
W zgromadzonym materiale wyst¹pi³y równie¿ nazwiska charakteryzuj¹ce
(26 form). Najwiêcej z nich zosta³o utworzonych na drodze tzw. derywacji semantycznej  poprzez przeniesienie wyrazów z kategorii apelatywów do kategorii nazw w³asnych bez zastosowania rodków s³owotwórczych.
Podstawy nazwisk charakteryzuj¹cych stanowi¹ przede wszystkim rzeczowniki (17 nazwisk), nale¿¹ce do ró¿nych klas znaczeniowych, np. D¹b (: n. os. *D¹b
SHE : ap. d¹b); Folwark i Folwarek ze wstawnym e (: n. os. *Folwark SHE : ap.
folwark); Kiec (: n. os. *Kiec SHE : ap. kiec inaczej ptak derkacz SW); Kie³b
(: n. os. *Kie³b SHE : ap. kie³b gatunek ryby SW); Kiep (: n. os. *Kiep SHE :
ap. kiep dureñ, cymba³, g³upiec SW, tak¿e srom niewieci SW); Klej (: n. os. *Klej
SHE : ap. klej); Kocot (: n. os. *Kocot SHE : ap. gw. kocot tasiemka przy
czepku dzieciêcym SW); Kozio³ (: n. os. *Kozio³ SHE : ap. kozio³); Krzak
(: n. os. *Krzak SHE : ap. krzak); £apa (: n. os. *£apa SHE : ap. ³apa); £za
(: n. os. *£za : ap. ³za); Miedza (: n. os. *Miedza SHE : ap. miedza); Piku³a
(: n. os. *Piku³a SHE : ap. piku³a karze³ SHE, tak¿e pó³ centa SHE); Pog³odek (: n. os. *Pog³odek SHE : ap. stp. pog³odek rodzaj bu³ki, kromka chleba
SHE); Poszpiech z hiperpoprawnym sz (: n. os. *Popiech SHE : ap. popiech);
Wujek (: n. os. *Wujek SHE : ap. wujek) oraz przymiotniki (3 formy) Juczny
(: n. os. *Juczny : ap. juczny o bydle: s³u¿¹cy do noszenia worków; objuczony
SW); Ogrodowy (: n. os. *Ogrodowy SHE : ap. ogrodowy); W¹ski (: n. os. *W¹ski
SHE : ap. w¹ski).
Szec nazwisk powsta³o wskutek derywacji sufiksalnej na gruncie onimicznym: Figaj (: n. os. *Figa SHE : ap. figa ); Dziadak (: n. os. *Dziad SHE : ap.
dziad); ¯ar³ak (: n. os. *¯ar³o SHE : ap. ¿ar³o jad³o SHE).
Szesnacie nazwisk motywowanych jest przez nazwê zawodu, np. Bednarz
(: n. os. *Bednarz SHE : ap. bednarz); Gancarz z uproszczeniem grupy spó³g³oskowej (: n. os. *Garncarz SHE : ap. garncarz); Garbarz (: n. os. *Garbarz SHE
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: ap. garbarz); Gontarz (: n. os. *Gontarz SHE : ap. gonarz ten co robi gonty,
albo dachy nimi pokrywa SW); Ko³odziej (: n. os. *Ko³odziej SHE : ap. ko³odziej); Kopacz (: n. os. *Kopacz SHE : ap. kopacz); Kowal (: n. os. *Kowal
SHE : ap. kowal); Krawiec (: n. os. *Krawiec SHE : ap. krawiec); Owczarz
(: n. os. *Owczarz SHE : ap. owczarz); Pastuch (: n. os. *Pastuch SHE : ap.
pastuch); Sartor (: n. os. *Sartor SHE : ap. ³ac. sartor krawiec); Strycharz
(: n. os. *Strycharz SHE : ap. strycharz rzemielnik wyrabiaj¹cy ceg³y SW);
Sztelmach z hiperpoprawnym sz (: n. os. *Stelmach SHE : ap. stelmach rzemielnik zajmuj¹cy siê wyrobem wozów SW).
Nastêpn¹, mniej liczn¹ grupê stanowi¹ nazwiska odimienne (9 form), powsta³e wskutek przeniesienia nazwy z klasy imion do klasy nazwisk. Nazwiska
takie s¹ równe imionom metrykalnym (1), np. Otto (: im. Otto ICh) oraz
w znacznej wiêkszoci formom hipokorystycznym (8), np. Antek (: hipok. Antek
: im. Antoni); Balcer (: im. Balcer ICh : Baltazar); Matus z mazurzeniem (: im.
Matusz ICh : im. Mateusz); Tomek (: hipok. Tomek ICh : im. Tomasz); W³ady
(: hipok. W³ady : im. W³adys³aw) .
W analizowanym materiale wyst¹pi³o równie¿ 6 nazwisk obcych. Wszystkie
s¹ pochodzenia niemieckiego. W dwóch formach dosz³o do polonizacji fonetyczno-graficznej, np. Cymer (niem. ap. Zimmer pokój lub drzewo budowlane SHE); Gibert (: niem. n. os. Gilbert SHE). Cztery nazwy s¹ hybrydami,
w których podstaw¹ jest niemiecka nazwa osobowa, a sufiks jest polski, np. suf.
-ski: Gerlicki (: niem. n. os. Gerlich SHE); Gocki (: niem. n. os. Gotz SHE) oraz
-owicz: Ligmanowicz (: niem. n. os. Ligmann SHE) i -ych: Gernych (: niem. n. os.
Gern SHE).
Obok nazwisk mê¿czyzn w materiale wyst¹pi³y równie¿ nazwiska kobiece.
Wiêkszoæ nazwisk ¿eñskich utworzono za pomoc¹ derywacji paradygmatycznej
(koñcówk¹ fleksyjn¹ -a od nazwisk mêskich zakoñczonych sufiksem -ski lub
jego wariantami)5, np. Bartkowska (: Bartkowski); Bojanowska (: Bojanowski);
Czachorowska (: Czachorowski); Gadomska (: Gadomski); Koz³owska (: Koz³owski); Sieradzka (: Sieradzki); Bobecka (: Bobecki); Kaniecka (: Kaniecki),
Rutecka (: Rutecki). Formant -a nie wnosi³ ¿adnych informacji o stanie cywilnym nosicielki nazwiska.
W materiale wyst¹pi³o tylko kilka nazw kobiecych, utworzonych za pomoc¹
derywacji s³owotwórczej  nazwy ¿on (marytonimy) oraz córek (patronimy).
Nazwy ¿on tworzono za pomoc¹ sufiksu -owa najprawdopodobniej od imion
mê¿ów: Fronkowa, Bart³omiejowa, Banaszkowa, Jakubowa. Dwie formy utworzono sufiksem -ka: Smutniczka i Garbarka. Nazwiska córek powsta³y za pomoc¹ formantu -ówna: Wojtowna, Janowna, Paw³owna (w materiale w N. l. poj.
 Paw³own¹), Adamowna, Mroczkowna.
5

Najwiêcej nazwisk mê¿czyzn zosta³o utworzonych sufiksem -ski lub jego wariantami.
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Najczêciej nazwy kobiece zapisywano w formie równej nazwisku mêskiemu. Dotyczy to nazwisk tzw. rzeczownikowych, np. Aleksandrowicz, Bednarz,
Fabiañczyk, Kie³biak, £za, So³tysiak, itp.
W koñcu XVIII w. i na pocz¹tku XIX w. na badanym terenie formy nazwisk
nie by³y jeszcze ostatecznie ustabilizowane. W analizowanym materiale dominuj¹ nazwiska z sufiksem -ski lub jego wariantami. Od XVII w. do nazwisk przezwiskowych, charakterystycznych dla mieszczan i ch³opów dodawano sufiks -ski.
Nazwiska zakoñczone tym formantem by³y wówczas modne i by³y szans¹ na
spo³eczn¹ nobilitacjê dla osób nosz¹cych nazwiska nieszlacheckie (Dubisz 1985,
s. 98). Uznawano je równie¿ za typowo polskie (Bystroñ 1993, s. 95). Nazwiska
z sufiksem -owicz/ewicz równie¿ odbierano jako lepsze. Wed³ug Jana S. Bystronia, w XVIII w., gdy przyrostek ten nie pe³ni³ ju¿ pierwotnej funkcji patronimicznej, tworzono za jego pomoc¹ nazwiska strukturalne (Bystroñ 1993, s. 103).
W materiale wyst¹pi³y nazwiska utworzone za pomoc¹ ró¿nych formantów
od tych samych podstaw motywacyjnych. Na badanym terenie proces kszta³towania siê nazwiska przebiega³ dwuetapowo: pierwotnie nast¹pi³o odejcie od
form motywowanych przez apelatywa poprzez dodanie formantu z elementem k
(-ak, -ek, -ik) oraz -ów, wtórnie wyst¹pi³a nobilitacja polegaj¹ca na dodaniu
sufiksu -ski lub -owicz.
a) nobilitacja do nazwiska z suf. -ski lub jego wariantami:
 od nazw osobowych równych przezwiskom:
D¹b ® D¹bkowski; Folwark ® Folwarczyk, Folwarków ® Folwarski; Kozio³ ® Kozio³ek ® Kozio³kowicz ® Koz³owski; £apa ® £apiak ® £apieñski;
 od nazw osobowych równych nazwom zawodowym:
Ko³odziej ® Ko³odziejski; Kopacz ® Kopacki; Kowal ® Kowalczyk ® Kowalski;
 od nazw osobowych równych formom odimiennym:
Fronc ® Froczak, Fronczyk, Fr¹czek ® Fronczkowski;
b) nobilitacja do nazwiska patronimicznego:
 od nazw osobowych równych formom odimiennym lub odimiennych patronimicznych:
Aleksandrzak ® Aleksandrowicz; Wojcik, Wojciak, Wojtczak ® Wojtowicz.
Podsumowanie
1. Najwiêcej nazwisk zosta³o utworzonych za pomoc¹ sufiksu -ski (248 nazwisk, w tym 169 odmiejscowych, 79 strukturalnych). Mniej jest nazwisk zale¿nociowych (105 nazw).
2. Stosunkowo niewiele nazwisk utworzono poprzez przeniesienie apelatywów (26 form), nazw zawodowych (16) i imion (9) do klasy nazwisk.
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Z analizowanego materia³u wyekscerpowa³am 6 nazwisk motywowanych przez
nazwê obc¹.
3. Najwiêcej nazw odnosz¹cych siê do kobiet powsta³o wskutek derywacji
paradygmatycznej za pomoc¹ koñcówki fleksyjnej -a. Wyst¹pi³y nieliczne marytonimy, utworzone sufiksami -owa i -ka oraz kilka form patronimicznych z formantem -ówna. Najczêciej jednak nazwiska kobiece (tzw. rzeczownikowe) zapisywane by³y w formie równej nazwisku mêskiemu.
4. Kilkanacie wyekscerpowanych serii nobilitacyjnych ukazuje proces
kszta³towania siê nazwiska na badanym terenie.
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Summary
This article constitutes an analysis of old surnames of the parish dwellers of Strzegowo in
Masovia.
According to the analysis, the most substantial group comprises the surnames coined by
using the suffix -ski (248 units, including 169 toponyms and 79 structural ones). Patronimical
surnames, on the other hand, consist of only 105 units; most of these formations (43) end, in turn,
with the suffix -ak.
Merely a few surnames are coined via the transference of appellatives (26 formations),
professional names (16 formations) and names (9 formations) to the class of names. In the linguistic material, also 6 foreign names are noted.
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1. Przedstawione tu uwagi odnosz¹ siê przede wszystkim do metodologii
wyzyskiwania wartoci konotacyjnej nazw dla potrzeb przygotowywanego
S³ownika metafor i konotacji nazw w³asnych (dalej: SMKN)1. Pewne informacje
na ten temat sta³y siê przedmiotem osobnych publikacji  por. Rutkowski
(2010a, 2010b). Niniejszy szkic wpisuje siê zatem w cykl tekstów powiêconych
ekscerpowaniu konotacji nazewniczych ze róde³ tekstowych, granic konotacji
nazw w³asnych, a tak¿e prób ustalenia bardziej szczegó³owych zasad opisu leksykograficznego w SMKN.
2. Jako ¿e celem s³ownika jest opis pewnych wybranych jêzykowych w³aciwoci jednostek nazewniczych okrelonego typu (nazw w³asnych we wtórnym u¿yciu2), niezbêdne jest ustalenie (na tym etapie: wstêpnych) zasad opisu
i granic ujmowanych zjawisk jêzykowych. Konotacje nazw maj¹ w tym ujêciu
charakter cile jêzykowy. Oznacza to, ¿e brane pod uwagê s¹ jedynie takie
dope³niaj¹ce elementy semantyczne jednostek, które s¹ relewantne jêzykowo3.
1 Praca finansowana ze rodków na naukê w latach 20092012 jako projekt badawczy
MNiSW N N104 179536.
2 Na ten temat por. opracowanie monograficzne Rutkowski (2007).
3 W zakresie traktowania konotacji jako zjawiska stricte jêzykowego opieram siê na ujêciu
Jordañskiej, Mielczuka (1988). Szczegó³owe kwestie zwi¹zane z konotacjami nazw w³asnych s¹
omawiane w dalszych fragmentach pracy.
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Wy³¹czone poza zakres opisu s³ownikowego s¹ zatem wszelkiego rodzaju skojarzenia, asocjacje, jakie dana nazwa w³asna mo¿e przywo³ywaæ, które nie s¹
jednak uzasadnione jêzykowo. Mog¹ to byæ powszechne i silnie uwarunkowane
kulturowo elementy wiedzy o obiekcie (denotacie nazwy), przywo³ywane niemal
automatycznie w kontekcie okrelonej nazwy: np. Toruñ ® pierniki, Kopernik; Egipt ® piramidy, s³oneczne pla¿e, wakacje; van Gogh ® s³oneczniki, obciête ucho, etc. Nie s¹ one przedmiotem naszych rozwa¿añ, nie posiadaj¹ bowiem silnego oparcia w postaci utrwalonych faktów jêzykowych, choæ
oczywicie s¹ znane i powszechnie u¿ywane przez u¿ytkowników jêzyka.
SMKN notuje zatem jedynie takie elementy wiedzy o obiekcie, które spe³niaj¹ warunki konotacji jêzykowej. Nazwy konotuj¹ce to takie jednostki onimiczne, dla których na podstawie u¿ycia we wtórnych funkcjach (g³ównie na
zasadzie metafory i metonimii, por. Rutkowski 2007), a tak¿e dziêki wystêpuj¹cym w systemie efektom produktywnoci formalnojêzykowej da siê wyzyskaæ
(opisaæ) wartoæ konotacyjn¹. Wartoæ konotacyjna nazw w³asnych zosta³a zdefiniowana przez Kosyla (1978, s. 136) jako utrwalony w wiadomoci spo³ecznej (a wiêc powszechny, nie indywidualny) zbiór s¹dów i wyobra¿eñ o denotacie
danej nazwy. Stanowi¹ one rodzaj etykietki dla danego denotatu, np. Ateny  WK:
orodek naukowy i kulturalny; Szwajcaria  WK: pañstwo neutralne; Einstein
 WK: wybitny naukowiec, geniusz; Kolumb  WK: odkrywca Ameryki, cz³owiek, który odkry³ co, co wczeniej nie by³o znane. Konotacje nazewnicze s¹
wiêc cile uwarunkowane powszechn¹, utrwalon¹ wiedz¹ o obiekcie, o jego
indywidualnych, niepowtarzalnych w³aciwociach: Aby wytworzy³a siê wartoæ konotacyjna, przedmiot taki [pierwotny denotat nazwy  M.R.] musi posiadaæ pewne cechy wyró¿niaj¹ce go sporód innych przedmiotów tej samej klasy
i przez to zwracaj¹ce uwagê cz³onków danej wspólnoty komunikatywnej lub
pewnych warstw tej wspólnoty (np. warstw wykszta³conych, gdy chodzi o onomastykê literack¹ lub nazwy mitologiczne) (Kosyl 1978, s. 136). Nale¿y jednak
poczyniæ zastrze¿enie  konotacji nazewniczych nie nale¿y ³¹czyæ bezporednio
z obiektami (denotatami). Konotacje, jako zjawiska z p³aszczyzny jêzyka, maj¹
powi¹zanie jedynie z jednostkami jêzyka  tu: jednostkami nazewniczymi (nazwami w³asnymi).
3. Jakiego rodzaju fakty wiadcz¹ o ujêzykowieniu elementów wiedzy
w postaci konotacji? Analogicznie do zaproponowanej przez Tokarskiego (1988)
metody weryfikacji konotacji leksykalnej poprzez metodyczne dzia³ania na jednostkach leksykalnych, mo¿na tu wskazaæ kilka zasadniczych typów jêzykowych
noników konotacji nazewniczych w postaci:
a) metaforycznych wyst¹pieñ nazwy w³asnej;
b) odnazewniczych derywatów s³owotwórczych;
c) zwi¹zków frazeologicznych i przys³ów z nazw¹ w³asn¹;
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d) luniejszych, lecz powtarzalnych struktur sk³adniowych (kolokacji) z nazw¹ w³asn¹ (w tym: struktur komparatywnych z onimicznym komponentem).
Istotnym zagadnieniem jest tak¿e wybór zbioru tekstów, z którego maj¹
pochodziæ powiadczenia powy¿szych typów. Reprezentatywnoæ zdaje siê najlepiej zapewniaæ korpus jêzyka polskiego IPI PAN, uzupe³niony dodatkowo wynikami ekscerpcji rozmaitych poziomów wspó³czesnego dyskursu publicznego
w Polsce. Oczywisty jest  podobnie jak przy konotacjach leksykalnych w ogóle
 ograniczony zasiêg konotacji nazewniczych, sprowadzaj¹cy siê do jednego
konkretnego jêzyka (Jordanskaja, Mielczuk 1988, s. 19). SMKN rejestruje zatem konotacje specyficznie polskie, choæ niektóre z nich maj¹ swe bliskie odpowiedniki tak¿e w innych jêzykach. Ró¿nice miêdzy jêzykami dotyczy³yby przy
tym dwóch poziomów: ilociowego (wystêpowanie nazw specyficznie polskich,
np. Rejtan, Dyzma) i jakociowego (ró¿ne konotacje tej samej nazwy, np. Stalingrad w jêzyku niemieckim i rosyjskim).
4. Przyjrzyjmy siê nieco dok³adniej wymienionym rodzajom dowodów jêzykowych, potwierdzaj¹cych wystêpowanie wartoci konotacyjnych nazw.
4.1. Pierwszym rodzajem potwierdzeñ jest wystêpowanie w tekcie nazw
w³asnych w u¿yciu metaforycznym. W praktyce w wiêkszoci wypadków napotyka siê wiele kontekstowych wskaników leksykalnych, znamionuj¹cych metaforê nazewnicz¹ (ogólny model to jaki X, X czego, np. s³owacki Balcerowicz czy Boniek polskiej siatkówki, gdzie element towarzysz¹cy nazwie
wskazuje, po pierwsze, koniecznoæ interpretacji wtórnej, a po drugie, okrela
profil, wed³ug którego dokonuje siê metaforyzacja  dok³adniej na ten temat por.
Rutkowski 2007, s. 120145). Z tego rodzaju metafor pozbawionych szerszego
kontekstu doæ trudno wnioskowaæ o konkretnej wartoci konotacyjnej. Niezbêdne jest zatem przeledzenie  a w praktyce s³ownikowej: przytoczenie jako
egzemplifikacji  owego kontekstu i wy³uskanie tych elementów, które wskazuj¹
na cechy bezporednio aktualizowane w danej wypowiedzi.
Pojedyncze powiadczenia nie znamionuj¹ jeszcze  wobec powszechnoci
metafor onimicznych i ich ogromnej potencjalnej produktywnoci (por. Rutkowski 2007, s. 58, 240242)  istnienia utrwalonej i powszechnej konotacji. Przyjêcie tradycyjnego rozumienia konotacji, a w szczególnoci ich uwarunkowañ
spo³ecznych (wartoæ konotacyjna to zbiór s¹dów powszechnych, nie indywidualnych!) w znacznym stopniu zawê¿a jednak grupê jednostek potencjalnie ulegaj¹cych metaforyzacji. W gruncie rzeczy nale¿a³oby stwierdziæ, i¿ zdolnoæ do
wyst¹pienia w funkcji nonika metafory przys³uguje tylko niektórym, nielicznym
(jeli wzi¹æ pod uwagê liczebnoæ sfery onimicznej) nazwom w³asnym. Obserwacja wyst¹pieñ tekstowych zdaje siê takiego pogl¹du nie potwierdzaæ. Zarówno
liczebnoæ metaforyzowanych nazw, jak i zró¿nicowanie oraz indywidualizacja
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w postrzeganiu obiektów onimicznych sk³aniaj¹ raczej do przyjêcia tezy o potencjalnym u¿yciu metaforycznym wiêkszej liczby (wszystkich?) onimów (Rutkowski 2007, s. 5758). Skoro bowiem, jak pisze Chlebda (2000, s. 251): Ka¿de miejsce [czy osoba  M.R.] czym lub przez co znacz¹ce mo¿e siê staæ
podstaw¹ uogólniania, tj. obiektem abstrahowania od cech dla kogo nieistotnych i koncentrowania uwagi na cechach dla kogo istotnych i/lub typowych
 nale¿y byæ szczególnie wyczulonym na przypadki odosobnionego, indywidualnego wykorzystania potencji konceptualnej, tkwi¹cej w jednostkach onimicznych. Dla opisu s³ownikowego niebagatelne znaczenia musi mieæ bowiem powtarzalnoæ i pewien stopieñ stabilizacji opisywanych konotacji, które nale¿y
wyranie oddzieliæ od owych wyst¹pieñ jednostkowych, bêd¹cych nonikami
konotacji o charakterze tekstowym, doranym (por. Tokarski 2006, s. 210). Jak
siê wydaje, narodowy korpus tekstów jest dobrym probierzem powtarzalnoci
(a wiêc: stopnia utrwalenia w jêzyku) wartoci konotacyjnych badanych na podstawie metafor.
4.2. Drugim rodzajem powiadczeñ s¹ derywaty odnazewnicze. Podobnie
jak w przypadku metafor, tu równie¿ mamy do czynienia ze zjawiskami powtarzalnymi, systemowymi oraz jednostkowymi, doranymi. Zgadzaj¹c siê ogólnie
z postulatem rozdzielenia obu typów zjawisk (np. Dereñ 2005, s. 80), trzeba
zaznaczyæ, ¿e niektóre z derywatów regularnych maj¹ s³ab¹ zdolnoæ magazynowania konotacji, a niekiedy wrêcz konotacje s¹ zupe³nie niepotrzebne dla utworzenia nowej jednostki  jest tak w przypadku tych formacji, które tworz¹ regularne kategorie s³owotwórcze w rodzaju nazw zwolenników kogo wskazywanego przez nazwê w³asn¹ (pi³sudczyk) czy pr¹dów filozoficznych (darwinizm). Praktyka badawcza zdaje siê wskazywaæ, i¿ najwiêkszy potencja³ w przenoszeniu i utrwalaniu konotacji maj¹ derywaty o rednim stopniu utrwalenia
i redniej regularnoci, z ca³¹ pewnoci¹ nie te o najwiêkszej produktywnoci.
Bêd¹ to zatem jednostki w rodzaju hamletyzowaæ, wallenrodyzm, rejtaniæ, falandyzacja czy donkiszoteria, w odró¿nieniu od przypadków izolowanych typu degoryszewizacja, mas³owaæ mówiæ/pisaæ jak Mas³owska.
4.3. Ciekaw¹ grupê powiadczeñ stanowi¹ zwi¹zki frazeologiczne i przys³owia z onimicznym komponentem. S¹ to konstrukcje o wysokim stopniu utrwalenia i stabilizacji formalnej (choæ wykazuj¹ te¿ pewn¹ otwartoæ i gotowoæ do
przekszta³ceñ). Nazwa w³asna jest obecna w strukturze takiego zwi¹zku nieprzypadkowo, stanowi bowiem odes³anie albo do istotnego z punktu widzenia konceptualizacji prototypowego okazu (prymarnego denotatu nazwy), albo wskazuje t³o kulturowe, równie¿ istotne dla wyzyskiwanej treci, choæ nie zawsze
w pe³ni uwiadamiane. Zdarza siê nawet, ¿e utrwalone znaczenie frazeologizmu
 a co za tym idzie: konotacje uwik³anej weñ nazwy w³asnej  znacznie odbiegaj¹
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od u¿ycia historycznego i owego t³a kulturowego. Przywo³ajmy przyk³ad frazy
pisz (pan) na Berdyczów, wystêpuj¹cej nadto w postaci licznych konstrukcji
zmodyfikowanych w rodzaju: dzwoñ (pan) na Berdyczów, pisanie na Berdyczów
czy odes³aæ do Berdyczowa. Korpus notuje liczne wyst¹pienia typu: Poszkodowany mo¿e pisaæ na Berdyczów; Natomiast wysy³anie skarg, za¿aleñ, grób
do ³ódzkiej siedziby Westy to pisanie na Berdyczów; Sk³adaj¹c reklamacjê nie
daj siê zbyæ twierdzeniem: proszê kontaktowaæ siê bezporednio z Vis¹, lub: to
sprawa PolCardu, nie nasza. Dzwoñ na Berdyczów!; Zapytanie pana pos³a
Kulasa dotyczy³o ograniczonego zakresu i te informacje s¹ dostêpne. Gdzie siê
mamy zg³aszaæ? Na Berdyczów?. Niezale¿nie od oryginalnoci struktury w ka¿dym z wyst¹pieñ aktualizuje siê wartoæ konotacyjna miejsce odleg³e, nieznane,
dok¹d odsy³a siê osoby, z którymi kontakt jest niepo¿¹dany lub niewygodny;
nigdzie. Za pomoc¹ Berdyczowa rozmówcê siê zwyczajnie zbywa (jak pokazuj¹
powy¿sze przyk³ady, pod wzglêdem pragmatycznym s¹ to czêsto akty demaskuj¹ce tego rodzaju intencje, przypisywane komu). Konotacje takie maj¹ wartoæ
poniek¹d przeciwn¹ w stosunku do u¿ycia historycznego i zasygnalizowanego
t³a kulturowego: fraza pisz na Berdyczów u¿ywana by³a dawniej w znaczeniu
twoja wiadomoæ na pewno do mnie dotrze, jako ¿e Berdyczów  miejscowoæ
o rzadkim przywileju organizowania 10 jarmarków rocznie  by³a w regularnych
odstêpach czasu stale odwiedzana przez kupców. Stanowi³a wiêc swego rodzaju
adres typu poste restante dawnej Polski. Wartoæ konotacyjn¹ mog¹ potwierdzaæ
równie¿ frazy u¿ywane na zasadzie cytatów, przyk³adowo: I ty Brutusie przeciwko mnie czy Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz (odpowiednio: najbli¿szy wspó³pracownik, który zdradzi³, i wróg Polski).
W niektórych wypadkach postulowanie istnienia konotacji w stosunku do
nazw wyizolowanych ze struktur frazeologicznych wydaje siê dyskusyjne. Tam,
gdzie nazwa daje siê ³atwo (i frekwencyjnie: czêsto) uwolniæ z kanonicznej
postaci, sprawa wydaje siê prosta (por. np. Bogdanowicz 2010, s. 121). Jak
jednak potraktowaæ takie nazwy, dla których nie znaleziono (lub znaleziono
zaledwie jednostkowe) powiadczeñ w postaci samodzielnych noników konotacji? Mam tu na myli przypadki w rodzaju piêty Achillesa czy gestu Kozakiewicza. Czy na podstawie znaczenia sta³ych po³¹czeñ wnioskowaæ o istnieniu konotacji samych nazw, czy poprzestaæ na opisie ca³ych struktur? Wobec braku
powiadczeñ wartoci konotacyjnej samego Achillesa (kto, kto ma s³aby
punkt?) czy Kozakiewicza (tego, który wykona³ obraliwy/odwa¿ny gest?)
kwestia ta wymaga rozstrzygniêcia arbitralnego.
4.4. Osobn¹ grupê stanowi¹ luniejsze konstrukcje syntaktyczne, w których
nazwa jest nonikiem okrelonych konotacji. Czêæ z nich ma charakter komparatywny, czêsto z powtarzaln¹ (utrwalon¹) nazw¹ w³asn¹ w roli reprezentanta
prototypowego (np. chytry jak Ulisses, wierna jak Penelopa; wiêcej na ten temat
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por. Krajewski 1993). W niektórych przypadkach mamy odes³anie do prymarnego nosiciela nazwy na zasadzie metonimii, poprzez dzie³o, por. wyst¹pienia
w rodzaju (co jest) jak z Kafki, (co jest) jak z Mro¿ka, jak u Barei.
5. Jak ju¿ wspomniano, konotacje jako zjawiska stricte jêzykowe maj¹ powi¹zanie jedynie z jednostkami jêzyka, nazwami w³asnymi. Jeli ³¹cz¹ siê
z obiektami  to jedynie porednio, a wiê ta jest zaporedniczona we wtórnych
u¿yciach nazw tych obiektów, ich formalnych derywatów oraz ustabilizowanych
po³¹czeñ wyrazowych. Przekazuj¹ one pewne fragmenty wiedzy o obiektach, ale
jest to wiedza nie o charakterze encyklopedycznym, lecz wiedza ujêzykowiona  która najczêciej jest wynikiem percypowania realnych w³aciwoci
obiektów, ale nie jest to (jak pokazuj¹ powy¿sze przyk³ady) warunek sine qua
non. Wiele konotacji ma ponadto charakter wartociuj¹cy, i to niekiedy (jak
np. w przypadku konotacji jednostek Balcerowicz czy Europa) dwubiegunowy
 w dyskursie ujawniaj¹ siê za ich pomoc¹ wartoci i s¹dy, przekonania o charakterze ideologicznym, stanowi¹ce nie tyle odzwierciedlenie cech denotatów,
co raczej projekcjê pogl¹dów u¿ytkowników jêzyka na ich temat. Wykorzystywanie konotacji nazewniczych w dyskursie ma zatem charakter kreatywny, ma
cechy jêzykowego tworzenia (a nie tylko: odtwarzania) rzeczywistoci kulturowej. Zadaniem s³ownikowego opisu tych konotacji jest z jednej strony wychwycenie i rejestracja przejawów tego typu kreatywnoci, z drugiej za  objanienie
ich wartoci znaczeniowych i u³atwienie przez to odbioru tekstów rozmaitych
rejestrów wspó³czesnej polszczyzny.
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Summary
Paper provides the basic problems regarding the setting the connotative values of proper
names for the dictionary. Author proposes that following linguistic phenomena have to be considered: metaphorical usage of proper names, words from proper names, phrasal constructions, as well
as collocations with proper names. All these phenomena makes it possible to get the connotative
characteristics of the names. Tentative and sketchy remarks that are considered in the paper may to
be useful to preparing the entries for, which is being written by the author.
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Roczny cykl wi¹t liturgicznych jako jeden
ze sposobów wyznaczania dat w Kronice Supraskiej
The annual cycle of liturgical holidays as a way to determine
the dates in the Suprasl Chronicle
The subject of this article is to analyze the use of names of holidays of the Orthodox
liturgical calendar as a means to describe the time of events in the text of Suprasl
Chronicle.
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Kronika Supraska jest jednym z XVI-wiecznych zabytków pimiennictwa
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, nale¿¹cym do pierwszej redakcji zachodnioruskich latopisów. Zabytek ów zosta³ spisany najprawdopodobniej przez mnicha
Grzegorza Iwanowicza w 1519 r. na zamówienie ksi¹¿¹t Odyncewiczów1, za
odkryli go w 1822 r. w bibliotece monasteru supraskiego dwaj badacze starobia³oruskich tekstów, profesorowie Uniwersytetu Wileñskiego: Ignacy Dani³owicz
i Micha³ Bobrowski. Pierwsze wzmianki o istnieniu kronik litewskich pojawiaj¹ siê ju¿ u polskich dziejopisarzy, m.in. Jana D³ugosza i Macieja Stryjkowskiego2, ale dopiero odkrycie i publikacja Kroniki Supraskiej zapocz¹tkowa³y
rozwój badañ nad ich pochodzeniem, struktur¹ i klasyfikacj¹ (do dzi znane s¹
22 zachodnioruskie latopisy3).
Bia³orusko-litewskie latopisy kontynuowa³y tradycje latopisarstwa ruskiego,
które charakteryzowa³o siê dorocznymi zapisami najwa¿niejszych wydarzeñ4,
1
2

À. À. Ñåìÿí÷óê: Áåëàðóñêà-ëiòî¢ñêiÿ ëåòàïèñû i ïîëüñêiÿ õðîíiêi. Ãðîäíà 2000, s. 33.
Í. Í. Óëàùèê: Îòêðûòèå è ïóáëèêàöèÿ Ñóïðàñëüñêîé ëåòîïèñè. [W:] Ëåòîïèñè
è õðîíèêè. Ìîñêâà 1976, s. 203204.
3 Â. À. ×àìÿðûöêi: Áåëàðóñêiÿ ëåòàïicû ÿê ïîìí³ê³ ë³òàðàòóðû. Óçí³êíåííå ³ ë³òàðàòóðíàÿ ã³ñòîðûÿ ïåðøûõ çâîäà¢. Ì³íñê 1969, s. 13.
4 Â. À. ×àìÿðûöêi: Áåëàðóñêiÿ ëåòàïicû i õðîíiêi. Ì³íñê 1997, s. 9.
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przy czym, zgodnie z tradycj¹ Bizancjum, lata by³y liczone od stworzenia wiata5 (zgodnie z cerkiewn¹ tradycj¹ wiat zosta³ stworzony 5508 lat przed narodzinami Chrystusa). Jednoczenie latopisarstwo WKL zaczyna stopniowo odbiegaæ
od staroruskich wzorców zamkniêtych w ramach dorocznych zapisów, i wypracowywaæ swój w³asny styl nawi¹zuj¹cy do zachodnioeuropejskich form narracyjnych. Tak¹ formê opowieci historycznej przyjmuje najstarszy oryginalny utwór
latopisarstwa bia³orusko-litewskiego  Latopis wielkich ksi¹¿¹t litewskich6.
Kronika Supraska sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza ma charakter ogólnoruski i przedstawia polityczn¹ historiê wschodnich S³owian od íà÷àëà çåìëè
Ðóñòåé (tj. od 854 r.) do 1446 r. w³¹cznie. Pomiêdzy wiadomociami 1427
i 1446 r. znajduje siê tzw. smoleñska czêæ, opisuj¹ca wydarzenia lat 14301445.
Ostatni¹, trzeci¹ czêæ, stanowi wspominany ju¿ wczeniej Latopis wielkich
ksi¹¿¹t litewskich, w którym jest zawarta historia Litwy, pocz¹wszy od mierci
Giedymina i podzia³u ziem litewskich miêdzy jego synów, a¿ do mierci Witolda. Badacze ju¿ dawno zwrócili uwagê na fakt, i¿ czêæ smoleñska i Latopis
wielkich ksi¹¿¹t litewskich s¹ napisane w odbiegaj¹cej od tradycji latopisarstwa Rusi Kijowskiej formie historycznej powieci-kroniki7.
Przed przyjêciem chrzecijañstwa staro¿ytni S³owianie pos³ugiwali siê w³asnym, dwunastomiesiêcznym ksiê¿ycowo-s³onecznym kalendarzem, w którym
raz na dwanacie lat dodawano jeden miesi¹c. Miesi¹ce posiada³y s³owiañskie
nazwy cile zwi¹zane ze zjawiskami przyrody i pracami polowymi, które wykonywano w danym okresie8. Chrystianizacja S³owian Wschodnich w X w. wnios³a znacz¹ce zmiany nie tylko do ich wierzeñ i kultury, ale przyczyni³a siê
równie¿ do rozwoju pimiennictwa i nauki, z czym zwi¹zane by³o przyjêcie
nowego kalendarza juliañskiego. Jak ju¿ wspominano wczeniej, zgodnie z bizantyjskim zwyczajem, lata liczono od stworzenia wiata. Pocz¹tek roku by³
jednak obchodzony zgodnie ze star¹ tradycj¹ wiosn¹ (od X w. by³o to 1 marca),
gdy zaczynano przystêpowaæ do prac polowych, a nie, tak jak w Bizancjum,
1 wrzenia. Dopiero w 1492 r., zgodnie z tradycj¹ cerkiewn¹, pocz¹tek roku
przeniesiono na 1 wrzenia9. Taki stan rzeczy utrzymywa³ siê do czasów Piotra I.
Ogólnoruska czêæ Kroniki Supraskiej zachowuje tradycyjn¹ formu³ê dorocznych zapisów zaczynaj¹cych siê od s³ów: â ë±òî..., co pozwala stosunkowo
dok³adnie okreliæ czas opisywanych wydarzeñ (nale¿y jednak mieæ na uwadze
fakt, i¿ bia³oruski kronikarz w celu skrócenia tej czêci latopisu doæ czêsto
umieszcza³ ci¹g wydarzeñ zwi¹zanych z okrelon¹ postaci¹ pod jedn¹ dat¹, cho5
6
7

Í. Ã. Áåðåæêîâ: Õðîíîëîãèÿ ðóññêîãî ëåòîïèñàíèÿ. Ìîñêâà 1963, s. 9.
Â. À. ×àìÿðûöêi: Áåëàðóñêiÿ ëåòàïicû i õðîíiêi, s. 9.
Â. À. ×åìåðèöêèé; Áåëîðóññêàÿ ëèòåðàòóðà XIVXVI ââ. Èñòîðèÿ âñåìèðíîé
ëèòåðàòóðû â 9 òîìàõ, 1985, <www.feb-web.ru/feb/ivl/vl3/vl3-4932.htm>.
8 Ý. Î. Áîíäàðåíêî: Ïðàçäíèêè õðèñòèàíñêîé Ðóñè. Êàëèíèíãðàä 1993, s. 9.
9 Ibidem.
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cia¿ nieraz mog³y siê one rozgrywaæ na przestrzeni kilku lat). W analizowanym
zabytku czêsto pojawiaj¹ siê dok³adniejsze zapisy podaj¹ce nie tylko rok, ale
dodatkowo dzieñ i miesi¹c opisywanych wydarzeñ, por. np.: B ë±òî 6848
[1340]. Ïðèñòàâèñÿ êíÿçü âåëèêè [Èâàí] Äàíèëîâè÷ü â ÷åðíöåõ è âî ñêûìå
ìàðòà 31 (37v); Â ë±òî 6928 [1420]. Ïîåõà ìèòðîïîëèòü Ôîòåè â Ëèòâó
ìåñÿöà èþíÿ 1 (70v); B ë± òî 6892 [1384]. Ìåñÿöà ìàðòà 25 êíÿçü
ðåçàíüñêûè âçÿ Êîëîìíó (51v); B ë±òî 6933 [1425] [...] Òîãî æü ë±òà ïî
èçáîðå y âîëúòîðúíèêü 5 ÷àñ íîùè ïðèñòàâèñÿ áëàãîâ? ðíûè êíÿçü Âàñèëåè
Äìèòðèåâè÷ü ìåñÿöà ôåâðàëÿ 27 äåíü. (71); B ë±òî 6906 [1398] [...] áûñòü
áîè âåëèêü ìåñÿöà àâãóñòà (57) 12, â âòîðîêü.
W Kronice Supraskiej spotykany jest równie¿ odmienny sposób okrelania
czasu, w którym zosta³y pominiête kalendarzowe zapisy dat, za kluczow¹ rolê
pe³ni¹ nazwy wi¹t cerkiewnych. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ takie przyk³ady pojawiaj¹
siê równie¿ w oryginalnej czêci zabytku, czyli w Latopisie wielkich ksi¹¿¹t
litewskich. Osoba dobrze znaj¹ca kalendarz liturgiczny nie mia³a najmniejszych
problemów zarówno z pos³ugiwaniem siê takim sposobem zapisu dat, jak równie¿
z ich prawid³owym odczytaniem. Z pewnoci¹ nie bez znaczenia jest tutaj fakt, i¿
twórcami latopisów i ich kompilacji byli prawos³awni mnisi.
Od IV w. n.e. Cerkiew chrzecijañska wi¹za³a swój roczny cykl wi¹t z kalendarzem juliañskim (pocz¹tek roku przypada na 1 wrzenia), a najwa¿niejsze
ze wi¹t chrzecijañskich  Paschê  z kalendarzem ksiê¿ycowo-s³onecznym10.
W zwi¹zku z tym Wielkanoc jest wiêtem ruchomym. Kalendarz liturgiczny
Cerkwi prawos³awnej wyró¿nia dwanacie wielkich rocznych wi¹t, z których
pierwszym jest Narodzenie Matki Bo¿ej (Ro¿diestwo Preswiatyja Bogorodicy),
przypadaj¹ce, wed³ug starego stylu11, 8 wrzenia. Uzupe³nieniem kalendarza s¹
mniejsze wiêta i dni powiêcone pamiêci wiêtych i ikon.
Analizê u¿ycia nazw wi¹t prawos³awnych w funkcji wyznacznika dat rozpocznê od najwa¿niejszego w tradycji chrzecijañskiej wiêta  Paschy. Jest to
wiêto ruchome, z którym zwi¹zane jest rozpoczêcie Wielkiego Postu oraz
wszystkie wiêta cyklu Paschalnego i Piêædziesi¹tnica (w tym wypadku niezbêdna wiêc jest wiedza dotycz¹ca tego, na jaki dzieñ przypada³a Wielkanoc w danym roku, by móc prawid³owo okreliæ datê poszczególnych wydarzeñ opisywanych w latopisie). Wielki Post poprzedzaj¹ cztery tygodnie przygotowawcze.
Niedziela trzeciego tygodnia nosi nazwê miêsopustnej. Kronika Supraska powiadcza u¿ycie tej nazwy w celu ucilenia daty rozpoczêcia tatarskiego oblê¿enia W³odzimierza: (B ë±òî 6745 [1237]) È â ñóáîòó ìÿñîïóñòíóþ (czyli
w sobotê poprzedzaj¹c¹ trzeci¹ niedzielê przygotowawcz¹) è íà÷àøà íàðåæÿòè ëåñû... (opuszczony w rêkopisie fragment odnajduje sw¹ kontynuacjê
10
11

È. À. Êëèìèøèí: Êàëåíäàðü è õðîíîëîãèÿ. Ìîñêâà 1985, s. 214.
Wszystkie daty zosta³y przytoczone wed³ug kalendarza juliañskiego.
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w S³uckim latopisie, gdzie jest mowa o zdobyciu W³odzimierza przez Tatarów) è âñþ ñòðàííó (23v). Synonimem dla okrelenia Wielkiego Postu w tradycji prawos³awnej jest równie¿ nazwa âåëèêîå ãîâåíèå, która w analizowanym
latopisie pojawia siê kilka razy, por.: (B ë±òî 6910 [1402]) Âî âåëèêîå ãîâåíèå
ìåñÿöà ìàðòà çíàìåíè áûñòü íà íåáåñè (58v); (B ë±òî 6929 [1421]) È â Ìüñòèñëàâëè áûë y êíÿçÿ Ñåìåíà Ëûãâåíèíà, è â Ñìîëåíñòå áûâ è çáîðîâàë ïðè
êíÿçè Ñåìåíè Èâàíîâè÷è, è ïðè±õà íà Ìîñêâó âî âåëèêîå ãîâ±èíî. (71);
(B ë±òî 6933 [1425]) Òîè æå çèìû îòåõà êíÿçü Þðüè â Ãàëè÷ü âî âåëèêîå
ãîâåíèå. (71); (B ë±òî 6946 [1438]) Èíî è ëþäè åëèêî îò ìàëûõ äåòåè îò
âåëèêîãî ãëàäó, a âî âåëèêîå ãîâåíèå ìÿñà ±ëè (82v); (Ë±òîïèñåöü âåëèêûõ
êíÿçåè ëèòîâúñêûõ) Òîè æå çèìû âî âåëèêîå ãîâåèèå íà÷à Ñâ±òîñëàâ
äóìàòè ñî ñìîëåíúñêûìè áîÿðè (98v). W wy¿ej wymienionych przyk³adach
odwo³anie siê do Wielkiego Postu wskazuje na pewien d³u¿szy odcinek czasu
bez ucilania konkretnej daty, jednak czytelnik doskonale zdaje sobie sprawê,
¿e opisane wydarzenia musia³y mieæ miejsce przed wiêtem Wielkanocy.
W Kronice Supraskiej s¹ równie¿ przyk³ady precyzuj¹ce datê konkretnego
wydarzenia w okresie Wielkiego Postu. Jest to mianowicie odwo³anie siê do
nazwy trzeciej niedzieli postu, bêd¹cej jednoczenie jego po³ow¹. Bia³oruski
kronikarz kilkakrotnie pos³uguje siê nazw¹ ñðåäîêðåñòíàÿ íåäåëÿ (obecnie
w tradycji prawos³awnej czêciej spotykana jest nazwa krestopok³onnaja), por.:
(B ë±òî 6746 [1238]) È âçÿøà ãðàä íà ñðåäîêðåñòíîè íåäåëè (26v); (B ë±òî
6852 [1344]) Ïîèäå âî îðäó ïðåîñâÿùåíû ìèòðîïîëèòü Ôåãíàñòü [...]
âûäå íà ñðåäîõðåñòíîè íåä±ëè (38v); (B ë±òî 6953 [1445]) Òîè æå çèìû
ïðèñòàâèñÿ ñìîëåíñêû âëàäûêà Ñåìèîíü ìåñÿöà ìàðòà 3 íà
ñðåäîêðåñòüíîè íåäåëè, â ñåðåäó (86v); (B ë±òî 6924 [1416]) B íåä±ëþ 2-þ
ïîñòà, ìàðòà 15, ïîñòàâèñÿ Ñàìüñîíà âî äèÿêîíû, â ñóáîòó 3-þ ïîñòà
ïîñòàâëåíü áûñòü Ñàìüñîíü ïîïîìü, â íåäåëþ ñðåäåõðåñòíóþ ïîñòàâëåíü
áûñòü åïèñêîïîìü Íîâóãîðîäó è íàðå÷åíü áûñòü îò ìèòðîïîëèòà Ñåìèîí
(68). Z dat¹ Paschy zwi¹zany jest termin jednego z dwunastu wielkich wi¹t
(tzw. dwunadiesiatych prazdnikow), a mianowicie Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy (Wchod Hospodieñ wo Ijerusalim). W tradycji ludowej o wiele czêciej
spotyka siê potoczn¹ nazwê tego wiêta  Wierbnoje Woskriesienije. W Kronice
Supraskiej znajdujemy jedn¹ wzmiankê dotycz¹c¹ wydarzeñ rozgrywaj¹cych
siê w³anie w dniu tego wiêta: (B ë±òî 6948 [1440]) Ñîòâîðèñÿ çëî âåëèêî
â Ëèòâ±, óáèåíü áûñòü êíÿçü âåëèêè Æèêãèìîíòü â Ëèòâè âî ãðàäå Òðîöåõ
âî âåðáíóþ íåäåëþ ïåðåä îáåäîìü (82v). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w jêzyku staroruskim s³owo íåäåëÿ mog³o byæ u¿ywane zarówno we wspó³czesnym jego znaczeniu (czyli tydzieñ), jak te¿ oznaczaæ siódmy dzieñ tygodnia12. Wspomniane
12 È. È. Ñðåçíåâñêèé: Ìàòåðèàëû äëÿ ñëîâàðÿ äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà. T. 2. Ìîñêâà 1958,
s. 380381.
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wy¿ej wiêto otwiera Wielki Tydzieñ, czyli Strastnuju Siedmicu (Strastnuju Niedielu). Analizowany zabytek powiadcza przyk³ady u¿ycia nazwy samego tygodnia oraz dodatkowo jego poszczególnych dni w celu ucilenia daty opisywanych wydarzeñ, por.: (B ë±òî 6923 [1415]) Òîãäû áûë Áëàãúâåùåíèå â ïîíåä±ëåê íà ñòðàñíîè íåäåëè. (66v); (B ë±òî 6860 [1352]) Ìèòðîïîëèòü
Ôåãíàñòü áëàãîñëîâè âëàäûêó Äàíèëà íà âëàäû÷üñòâî âî Ñóçäàëü, è ëèòîðãèñÿÿ âåëèêûè ÷åòâåðòîêü. (40); (B ë±òî 6924 [1416]) A ïðèåõà â Íîâãîðîä ìåñÿöà àïðåëÿ âî 16 äåíü âî âåëèêè ÷åòâåðòîêü (68v); (B ë±òî 6926
[1418]) Âî âåëèêè ÷åòâåðòîêü ïîñëàëü ïðåæå ñåáå äâó ÷åëîâåêîâ (69); âî
âå÷åðüíóþ çàðó íà çàïàäå çâåçäà âåëèêà àêè êîï±èíûìü îáðàçîìü ÿâëüøåñÿ
[...] þæå âèäèõîìü âñå ãîâåíèå âåëèêîå â ïÿòüíèöþ âåëèêóþ (58v); (Ë±òîïèñåöü âåëèêûõ êíÿçåè ëèòîâúñêûõ) A êíÿçþ Ñâÿòîñëàâó, ñòîÿâøè y ãîðîäà è áèâøè ïîðîêû ãðàä Èìüñòèñëàâëü íà ñòðàñíîè íåäåëè â ïÿòüíèöþ (99v).
Najwa¿niejsze i najstarsze ze wi¹t chrzecijañskich znajduje swoje powiadczenie w wielu miejscach Kroniki Supraskiej. W analizowanym zabytku
funkcjonuj¹ dwie nazwy na jego okrelenie: Ïàñõà i Âåëèê Äåíü. W jednym
przyk³adzie pojawia siê jedynie s³owo ïðàçäíèê, jednak kontekst wyranie
wskazuje na to, o jakim wiêcie jest mowa, por.: (B ë±òî 6933 [1425]) Òîè æå
çèìû îòåõà êíÿçü Þðüè â Ãàëè÷ü âî âåëèêîå ãîâåíèå. Òîãî æü ë±òà ±çäèëü
ìèòðîïîëèòü íà Êîñòðîìó è â Ãàëè÷ü êî êíÿçþ Þðüþ, è ïàêû íà Êîñòðîìó è âî Âîëîäèìåð ê ïðàçíèêó (71). Bia³oruski kronikarz odwo³uje siê zarówno
do wydarzeñ dnia samej Wielkanocy, jak te¿ traktuje to wiêto jako odnonik do
ustalenia daty opisywanych dziejów: (B ë± òî 6918 [1410]) Ïðèäå èç
Öàðÿãðàäà Ôîòåè ìèòðîïîëèòü [...] íà Ìîñêâó ïðè âåëèêîìü êíÿçè Âàñèëè
Äìèòðèåâè÷ü íà Âåëèêü äåíü. (64); (B ë±òî 6881 [1373]) Òîè æü çèìû
êíÿçü Ìèõàèëî òôåðúñêûè ïîäâåë ðàòü ëèòîâñêóþ âòàè íà ãðàä Ïîòîìü
ïî Âåëèöå äíè ñòóïè ïðî÷ü (59v); (B ë±òî 6881 [1373]) Òîè æü çèìû êíÿçü
Ìèõàèëî òôåðúñêûè ïîäâåë ðàòü ëèòîâñêóþ âòàè íà ãðàä Ïåðåÿñëàâëü
[...] ïî ïàñöå íà äðóãî íåäåëè âî âúòîðîêü (46v). Nawet gdy w opisie pojawi³a siê kalendarzowa data, autor nie omieszka³ zaznaczyæ, ile tygodni up³ynê³o od
Wielkanocy: (B ë±òî 6896 [1388]) Òîãî æü ë±òà ïðèñòàâèñÿ êíÿçü âåëèêû
Äìèòðåè Èâàíîâè÷ü, ìåñÿöà ìàÿ 19 íà 5 ïî ïàñöå âî ñðåäó (53).
Okres tygodnia paschalnego w Cerkwi prawos³awnej nosi nazwê Swiet³oj
Siedmicy. W staroruskich zabytkach czêciej spotykana jest nazwa ñâÿòàÿ
íåäåëÿ, która równie dobrze mog³a oznaczaæ ka¿d¹ niedzielê w roku. Kronika
Supraska powiadcza przyk³ady, w których z pewnoci¹ ta nazwa zosta³a u¿yta
w znaczeniu tygodnia paschalnego, por.: (B ë±òî 6923 [1415]) a â Ñìîëåíúñêó
áûëü ìèòðîïîëèòó Âåëèêü äåíü, è ïðè±õà íà Ìîñêâó íà ñâåòîè íåäåëè (67);
(B ë±òî 6948 [1440]) È ïî Âåëèöå äíè íà ñâÿòîè íåäåëè â ñðåäó çäóìàøà
ñìîëíÿíå (83). Od daty Paschy zale¿y równie¿ termin Piêædziesi¹tnicy, zwanej
inaczej dniem Trójcy wiêtej (Òðîèöûí äåíü) na pami¹tkê objawienia ludziom
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tajemnicy Trójcy wiêtej i zes³ania Ducha wiêtego na aposto³ów. W Kronice
Supraskiej pod rokiem 9634 (1426) znajduje siê nastêpuj¹cy zapis:
A ìèòðîïîëèòü ± õà âî ñâîå ñåëî Áèñåðîâñêîå, è îòòîëå ïî± õà âî
Âîëîäèìåðü, è òàìî èìü áûëü Âåëèê äåíü, a íà Ìîñêâó ïðè±õàëè ïî
Òðîèöåí± äíè (71v), czyli po up³ywie ponad omiu tygodni od wiêta Wielkanocy.
Sporód pozosta³ych dwunastu wielkich wi¹t prawos³awnych najczêciej
wspominane w zabytku s¹ Bo¿e Narodzenie (Ro¿diestwo Christowo) i wiêto
Chrztu Pañskiego (Kreszczenije). Bo¿e Narodzenie poprzedza czterdziestodniowy post, który rozpoczyna siê 15 listopada. Nosi on nazwê ro¿diestwienskogo
lub filipowego, gdy¿ w przeddzieñ jego rozpoczêcia wiêtuje siê pamiêæ aposto³a Filipa13. W Kronice Supraskiej pojawia siê okrelenie ôèëèïîâû çàïóñêè
i ôèëèïîâî ãîâ±èíî. Pierwsze z nich oznacza przeddzieñ rozpoczêcia postu14,
natomiast drugie  sam post, por.: (B ë±òî 6948 [1440]) È òîè æå îñåíè íà
Ôèëîïîâû çàïóñêè ïðèäå âîèñêî ëèòîâñêîå êî Ñìîëåíñêó (84v); (B ë±òî
6920 [1412]) Òîãî æü ë±òà ïðèäå èçî îðäû çà íåä±ëþ äî Ôèëèïîâà ãîâ±èíà.
(66). Do wiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Chrztu Pañskiego zabytek odwo³uje siê
kilka razy: (B ë±òî 6934 [1426]) È íà òó îñåíü åõà êíÿçü âåëèêè Âàñèëåè
Âàñèëúåâè÷ íà Ìîñêâó è òàìî æèëè äî Ðîæåñòâà Õðèñòîâà (71v); (B ë±òî
6935 [1427]) Òîè æå îñåíè áûëü ìèòðîïîëèòü íà Áðàøåâå è íà Êîëîìíå,
à ïî Ðîæåñòâ± åçäèëü â Ëèòâó, è ñî±çüäèëü âî ñåìü íåä±ëü â Ëèòâó è ç Ëèòüâû (72); (Ë±òî 6818 [1310]) Ïî êðåùåíè ïîåõà ïðîñâåùåíè ìèòðîïîëèò
Ïåòð êî Áðÿíñêó (34). Przeddzieñ wiêta okrelony jest mianem êàíîíà, dlatego wydarzenia maj¹ce miejsce w wigiliê Bo¿ego Narodzenia kronikarz opisuje
w nastêpuj¹cy sposób: (B ë±òî 6929 [1421]) È âî Ëúâîâå, è âî Âîëèäåìåðè
ïðè±õàëü âîëòîðúíèêü, â êàíîí Ðîæåñòâà Õðèñòîâà, a y (69v) Âèëíè áûëü
íà Êðåùåíèå (71). Przyjazd chorego Skirgiei³³y do Kijowa na dwa dni przed
wiêtem Chrztu Pañskiego, czyli 4 stycznia, zosta³ opisany nastêpuj¹co:
(Ë± òîïèñåöü âåëèêûõ êíÿçåè ëèòîâúñêûõ) Êàíîíü êàíîíà Êðåùåíèÿ,
â ñóáîòó, âõà â ãîðîä âî Êèåâ áîëåíü, áîëåâ 7 äíåè, ïðåñòàâèñÿ â ñðåäó
(103). W Kronice Supraskiej dwukrotnie wspominane jest równie¿ wiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego (Wozdwi¿enija Kresta Gospodnia) przypadaj¹ce
na 14 wrzenia, por.: (B ë±òî 6558 [1050]) Ñâÿùåíà áûñòü öåðêâè ñâÿòàÿ
Ñîôèÿ íà Âîçäâèæåíå ïîâåëåíèåì êíÿçÿ ßðîñëàâà è ñûíà åãî Âîëîäèìåðà
(21v); (B ë±òî 6935 [1427]) A ïî Âîçäâèæåíè ïî±õà ìèòðîïîëèòü íà
Ìîñêâó è áûñòü y âåëèêîãî êíÿçÿ (72). Ponadto w latopisie pojawiaj¹ siê
pojedyncze wzmianki dotycz¹ce wydarzeñ, których daty s¹ orientowane na
wiêta Zwiastowania (B³ahowieszczenija) (25 marca), Przemienienia Pañskiego
13
14

i 941.

Ý. Î. Áîíäàðåíêî: Ïðàçäíèêè õðèñòèàíñêîé Ðóñè, s. 361.
Por. È. È. Ñðåçíåâñêèé: Ìàòåðèàëû äëÿ ñëîâàðÿ äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà, T. 1, s. 906
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(Preobra¿enija Gospodnia) (6 sierpnia) oraz Zaniêcia Najwiêtszej Bogarodzicy (Uspienija Preswiatoj Bogorodicy) (15 sierpnia): (B ë±òî 6878 [1370])
Òîãäà óïîëçíó ñíåãü â Íîâåãîðîäå çà ñâÿòûìü Áëàãîâåùåíüåì, çàñûïà
äâîðû è c ëþäìè (45v); (B ë± òî 6897 [1389]) Òîãî æü ë± òà ïðèåõà
â Íîâúãîðîä êíÿçü Ñåìåí Ëûãâåíû Îëãèðäîâè÷ü íà ïðèãîðîä íà Âñï±íèå
ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöè (53). To ostatnie wiêto zamyka roczny cykl wielkich wi¹t
w kalendarzu prawos³awnym. Co siê tyczy nazwy wiêta Przemienienia, u¿ytej
w Kronice Supraskiej, jest ona silnie zakorzeniona w tradycji ludowej do
chwili obecnej, por.: (B ë±òî 6939 [1430]) ïîä Òðîêàìè ñòîÿëü íà Ñïàñîâ
äåíü, a ñòîÿë 4 äíè (74v).
Ponadto Cerkiew szczególnie uroczycie obchodzi jeszcze kilka wi¹t nienale¿¹cych do grupy dwunastu wielkich. Pierwszym z nich jest wiêto Opieki
Matki Boskiej (Pokrow Bo¿ijej Matieri) przypadaj¹ce 1 padziernika. wiêto to
zosta³o ustanowione w Konstantynopolu w X w. na pami¹tkê widzenia w. Andrzeja Salosa. W czasie oblê¿enia miasta w wi¹tyni Blacherneñskiej ukaza³a
mu siê Matka Boska, która z modlitw¹ o zbawienie wiata od cierpieñ rozpostar³a nad wiernymi swój szal. Wkrótce wrogowie zostali odparci spod bram miasta15. wiêto to szczególnie czczone jest w Cerkwi prawos³awnej. Trzêsienie
ziemi, o którym wspomina pod rokiem 6953 (1445) Kronika Supraska, nawi¹zuj¹c do wiêta Opieki Matki Boskiej, musia³o mieæ miejsce oko³o 15 wrzenia,
por.: Òîãî æú ë±òà ïåðåä ïîêðîâîìü çà äâå íåäåëè ïîêîëèáàøàñÿ çåìëÿ
â íîùè (87). Cerkiew du¿¹ czci¹ darzy równie¿ postaæ w. Miko³aja Cudotwórcy, którego pamiêæ wspomina dwa razy do roku: 9 maja i 6 grudnia. W zwi¹zku
z tym ludowa tradycja wyró¿nia Íèêîëó âåøíåãî, ò¸ïëîãî, òðàâíîãî oraz
Íèêîëó çèìíåãî, õîëîäíîãî16. W odniesieniu do drugiej daty wiêta funkcjonuje równie¿ nazwa Íèêîëèí äåíü. Pod rokiem 6748 (1240) pojawia siê relacja
o zdobyciu Kijowa przez tatarskie ordy Batu-chana: ïðèÿòü áûñòü Êèåâü íà
Íèêîëèíü äåíü (32). W¹tpliwoci co do daty nie pozostawia równie¿ zapis
z roku 6878 (1370), w którym kontekst wyranie wskazuje na zimowego Miko³aja: Íà òó æå çèìó íîÿáðÿ ìåñÿöà ïàêè ïðèõîäè Îëãèðäü ê Âîëîêó. Íà
Íèêîëèíü äåíü ïðèäå ê Ìîñüêâå è ñòîÿ y ãîðîäà 8 äíè è, âçåìü ìèð,
âîçîâðàòèñÿ âîñâîÿñè (45v). W Kronice Supraskiej odnotowane zosta³o równie¿ nawi¹zanie do jeszcze jednego z czterech g³ównych postów w Cerkwi
prawos³awnej, a mianowicie do postu Piotrowego, który rozpoczyna siê w tydzieñ po wiêtej Trójcy i trwa do dnia Aposto³ów Piotra i Paw³a. W czêci
ogólnoruskiej pojawia siê nastêpuj¹cy zapis: (B ë±òî 6912 [1404]) Ñå áûñòü
ïîñëåäíîå ïëåíåíèå ïëåíåíèå Ñìîëåíüñêó îò Âèòîâòà, âî Ïåòðîâî
15
16

s. 480.

E. Przyby³: Prawos³awie. Kraków 2000, s. 151152.
Î. Â. Òðåòüÿêîâà, Í. Â. Òâåðèòèíîâà: Ðóññêèé íàðîäíûé êàëåíäàðü. Ìîñêâà 2007,
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ãîâåíèå, ìåñÿöà èþíÿ 26 äåíü, âî ÷åòâåðúòîêü (60). Fakt, i¿ oprócz daty
kalendarzowej staroruski kronikarz nie omieszka³ wspomnieæ równie¿ okresu
liturgicznego w ¿yciu Cerkwi, w którym rozgrywa³y siê opisywane wydarzenia,
wiadczy o niezwyk³ej wa¿noci postu Piotrowego w ¿yciu prawos³awnych
chrzecijan.
Odrêbn¹ grupê wi¹t wspomnianych w Kronice Supraskiej stanowi¹ dni
powiêcone poszczególnym wiêtym i aposto³om. S¹ to tzw. ma³e wiêta, mniej
czczone w tradycji prawos³awnej ni¿ te wspomniane wy¿ej. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
Cerkiew prawos³awna dopiero w XVI w. przyjê³a zasadê oficjalnego procesu
kanonizacji. Wczeniej rozpowszechniony kult wiêtego by³ jedynie potwierdzany specjalnym dokumentem przez biskupa lub patriarchê i na tej podstawie
wpisywano go do kalendarza liturgicznego17. W analizowanym zabytku mo¿na
wyró¿niæ dni powiêcone aposto³om: (B ë± òî 6939 [1430]) ïðè íåìü
ïðèñòàâèñÿ âåëèêè êíÿçü Âèòîâò ìåñÿöà îêòÿáðÿ 23, íà ïàìåòü ñâÿòîãî
ßêîâà, áðàòà ãîñïîäíÿ (73v), (B ë±òî 6605 [1097]) ìåñÿöà ìàÿ â 8 äåíü íà
ïàìåòü ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàîíà Áîãóñëîâà (4) oraz mêczennikom Dymitrowi So³uñskiemu i Teodotowi: (B ë±òî 6939 [1430]) ñòàøà ïîä Ìñòèñëàâëåìü ìåñÿöà îêòÿáðÿ 26 äåíü, íà ïàìåòü ñâÿòîãî ìó÷åíèêà Äìèòðèÿ, âî
ñðîäó (75v), (B ë±òî 6953 [1445]) Òîè æü îñåíè íà ñâÿòîãî Äìèòðà äåíü
öàðü Ìàõìåòü è Ìàìóòàêü, ñûíü åãî, îòïóñòèëè êíÿçÿ âåëèêîãî Âàñèëèÿ
ìîñêîâñêîãî (87); (B ë±òî 6923 [1415]) Òîãî æü ë±òà ìåñÿöà èþíÿ â 7 äåíü,
íà ïàìåòü ñâÿòîãî ìó÷åíèêà Ôåäîòà (67). Ponadto w latopisie wspominane s¹
równie¿ dni powiêcone pamiêci wiêtych mnichów Potapiusza oraz Antoniego
Wielkiego, za³o¿yciela najstarszego istniej¹cego na ziemiach ruskich monasteru
Kijowsko-Pieczerskiego: (B ë±òî 6939 [1430]) Êíÿçü âåëèêè Æèãèìîíò
ïðèäå c ëèòîâúñêîþ ñèëîþ, è áûñòü èìü áîè ìåñÿöà äåêàáðÿ â 8 äåíü, íà
ïàìåòü ñâÿòîãî îòöà Ïîòàïèÿ, â ïîíåä±ëîêü (74); (B ë±òî 6896 [1388])
Ïóìèíü ìèòðîïîëèòü y äðóãîå ðÿä íà Ðóñü, è ïîñòàâè âëàäûêîþ Èîàíà êî
Âåëèêîìó Íîâóãîðîäó ìåñÿöà ãåíüâàðà 17 äåíü, íà ïàìåòü ñâÿòîãî
Àíòîíèÿ (52v). W Kronice pojawia siê równie¿ wzmianka o dniu powiêconym
czci arcydiakona Jewp³a18 Sycylijskiego: [(B ë± òî 6923 [1415]) ìåñÿöà
àâãóñòà â 11 äåíü, íà ïàìåòü ñâÿòîãî Åóìüïëà äèÿêîíà (67v)]. Uwagê zwraca fakt, i¿ niemal przy wszystkich tych wiêtach pojawia siê równie¿ data kalendarzowa, a dopiero potem dodany jest przypis dotycz¹cy wiêtego, którego pamiêci przeznaczony jest dany dzieñ. Jednym z nielicznych wyj¹tków jest,
wspomniany w smoleñskiej czêci Kroniki Supraskiej, dzieñ w. Szymona
S³upnika przypadaj¹cy 1 wrzenia. By³a to wyj¹tkowa data, bowiem od po³owy
17
18

s. 176.

E. Przyby³: Prawos³awie, s. 172.
Starocerk. Åóïë, por. À. Â. Ñóïåðàíñêàÿ: Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èì¸í. Ìîñêâà 1998,
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XIV w. a¿ do 1700 r. w³anie wtedy rozpoczyna³ siê Nowy Rok19. W ludowej
tradycji S³owian Wschodnich ten wiêty otrzyma³ przydomek ëåòîïðîâîäöà,
czyli tego, który ¿egna stary rok, a wita nowy; w tym dniu koñczono równie¿
wiele prac polowych i domowych20. W zabytku zosta³a zachowana ludowa forma nazwy wiêta: (B ë±òî 6939 [1430]) êíÿçü Ìèõàèëî ïðèäå ñî âñåþ ñèëîþ
ëèòîâñêîþ è c ëÿõè. è áûñòü èìü áîè ñî Øâèòðèãàèëîì íà Ñåìåíü äåíü
ë±òîïðîâîäöà (76v).
Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga dotycz¹ca dat, znamiennych ze wzglêdu na ich zbie¿noæ ze wiêtami prawos³awnymi. W Kronice Supraskiej pojawia siê szereg informacji dotycz¹cych konsekracji cerkwi, którym nadawano
imiê na czeæ wiêtego b¹d wiêta. Zgodnie z tradycj¹ cerkiewn¹ dokonywano
tego w dniu danego wiêta21, co potwierdza sam zabytek. W latopisie znajduj¹
siê informacje zwi¹zane z konsekracj¹ cerkwi p.w. w. mêczennika Micha³a,
ksiêcia czernihowskiego22 oraz Matki Boskiej (byæ mo¿e mowa o pierwszym
Uspienskim soborze na Kremlu). Opisane wydarzenia maj¹ miejsce w³anie
w dniu danego wiêta, por.: Òîãî æå ë±òà ñâÿùåíà áûñòü öåðêâè ñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà Ìîñêîâñêàÿ àâãóñòà 15. (36v); Ñîçäàíà áûñòü öåðêâè íà
Ìîñêâå êàìåíó ñâÿòîãî Ìèõàèëà, òîãî æü ë±òà ñâÿùåíà áûñòü ñåíòÿáðÿ
20. (37). Nale¿y przypuszczaæ, i¿ równie¿ konsekracja wiêkszoci innych cerkwi, wspomnianych w latopisie, pokrywa³a siê z odpowiednim wiêtem, chocia¿
nie jest to wyranie zaznaczone w tekcie. Znamien¹ jest równie¿ data przybycia
do Moskwy ikony Matki Boskiej, przypadaj¹cego w³anie w dniu wiêta Zaniêcia, por.: îò èêîíû ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöè ÿâèñÿ ÷þäî, ìíîãî ïðîùåíèå ñëåïûì
(66) è õðîìûìü è ðàñëàáëåíûìü, åæå íå ìîæå óìü ÷åëîâå÷è ñêàçàòè. È íà
Ìîñêüâó ïðèõîäèëà ñâÿòàÿ òàÿ èêîíà ìåñÿöà àâãóñòà 15 (66v). Zabytek
dowodzi równie¿, i¿ wierzono we wstawiennictwo wiêtych, których pamiêæ
czczono w danym dniu lub w jego przeddzieñ: È ïîñëà ïîñëû ðîçãîðä±âüñÿ êî
Àëåàíäðó: «Àùå ìîæåøè ïðîòèâèòèñÿ ìí±, òî åñìü çä± óæå, ïëåíþ çåìëþ
òâîþ». Àëåêñàíäðî ñëûøàâü ñëîâåñà ñè è âåëìè ñèëíî ðàçãîðÿñÿ ñåðäöåìü,
è ïðèäå íà íåãî y ìàëå äðóæèíå èþëÿ 25, èìåÿøå âåëèêó â±ðó êî Áîðèñó
è Ãë±áó. (28v). Pamiêæ w. Borysa i Gleba jest czczona w³anie 26 czerwca.
Analiza sposobów okrelania chronologii w Kronice Supraskiej pozwala
stwierdziæ, ¿e uwzglêdnianie wi¹t liturgicznych w ucilaniu dat opisywanych
wydarzeñ jest szeroko rozpowszechnione zarówno w kompilowanej ogólnoruskiej czêci zabytku, jak te¿ w oryginalnym fragmencie powsta³ym w ca³oci na
terenie WKL. Czêste operowanie nazwami wi¹t oraz przywo³ywanie pamiêci
wiêtych przy opisywaniu faktów staje siê rzecz¹ oczywist¹, je¿eli wemie siê
19
20
21
22

Ý. Î. Áîíäàðåíêî: Ïðàçäíèêè õðèñòèàíñêîé Ðóñè, s. 278.
Â. Ô. Àíäðååâ: Ïðàçäíèêè è îáðÿäû íà Ðóñè. Ìîñêâà 2006, s. 205.
Ý. Î. Áîíäàðåíêî: Ïðàçäíèêè õðèñòèàíñêîé Ðóñè, s. 19.
Ibidem, s. 23.
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pod uwagê fakt, i¿ twórcami latopisów byli prawos³awni mnisi, którym taki
sposób przedstawienia materia³u musia³ byæ niezwykle bliski. Teksty latopisów
by³y jednak adresowane nie tylko do duchownych, powstawa³y przecie¿ na zamówienie ró¿nych dworów ksi¹¿êcych, a co za tym idzie, ich odbiorcami stawali
siê tak¿e ludzie wieccy, którzy równie¿ musieli siê wykazaæ znajomoci¹ roku
liturgicznego Cerkwi. Zabytek jest bogatym ród³em nazw prawos³awnych wi¹t
w ich cerkiewno-s³owiañskiej oraz ludowej postaci. Okrelenia Wierbnoje Woskriesienije, Wielik Dieñ, Spas do dzi funkcjonuj¹ w potocznym jêzyku i gwarze prawos³awnych mieszkañców Podlasia23.
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Ðåçþìå
Ñóïðàñëüñêàÿ ëåòîïèñü ïðèíàäëåæèò ê I ñâîäó áåëîðóñêî-ëèòîâñêèõ ëåòîïèñåé
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî. Ïðåäìåòîì ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç å¸ òåêñòà ñ òî÷êè
çðåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ íàçâàíèé ïðàçäíèêîâ ëèòóðãè÷åñêîãî êàëåíäàðÿ Öåðêâè ïðè îïèñàíèè
ñîáûòèé. Â ñòàòüå ó÷èòûâàþòñÿ íå òîëüêî Ïàñõà è äâóíàäåñÿòûå ïðàçäíèêè, íî è ìåíåå
âàæíûå, à òàêæå ïðàçäíèêè â ïàìÿòü ñâÿòûõ è àïîñòîëîâ. Ïðèâåäåíííûå ïðèìåðû
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî óïîòðåáëåíèå ýòèõ íàçâàíèé âìåñòî òðàäèöèîííîé êàëåíäàðíîé
äàòû áûëî ÿâëåíèåì äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì â Ñóïðàñëüñêîé ëåòîïèñè è ñîñòàâëÿëî
îäèí èç ñïîñîáîâ ðàñïîëîæåíèÿ âî âðåìåíè îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé. Íåñîìíåííî, îãðîìíóþ
ðîëü ñûãðàë çäåñü ôàêò, ÷òî òâîðöàìè ëåòîïèñåé áûëè ïðàâîñëàâíûå ìîíàõè, äëÿ êîòîðûõ
òàêîé ñïîñîá èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà áûë î÷åíü áëèçêèì. Ïàìÿòíèê ÿâëÿåòñÿ áîãàòûì
èñòî÷íèêîì öåðêîâíûõ è íàðîäíûõ íàçâàíèé ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ.
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Kompetencje jêzykowe polskich uczniów m³odszych klas
szko³y podstawowej w niewielkim orodku edukacyjnym
w Niemczech
Language competence of Polish primary school students
studying in a small education center in Germany
The following work examines how the language competence of Polish primary
school students studying abroad is created, and what problems occur among students
brought up in a bilingual environment.
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1. Wprowadzenie
Pierwszym i nadrzêdnym celem na ka¿dym szczeblu edukacji polonistycznej jest kszta³cenie kompetencji jêzykowych1. Do kompetencji jêzykowych zalicza siê zarówno mówienie i pisanie, które maj¹ charakter czynny (umiejêtnoci
nadawcze), jak i s³uchanie oraz czytanie o charakterze biernym (umiejêtnoci
odbiorcze). Cz³owiek istnieje przede wszystkim w relacji do wiata ludzi, a nie
tylko rzeczy. Zintegrowane kompetencje lingwistyczne staj¹ siê wiêc najodpowiedniejszym obszarem dialogu z otaczaj¹cym nas wiatem i ludmi. Pamiêtajmy, ¿e granice naszego jêzyka s¹ granicami naszego wiata. Przez jêzyk poznajemy i porz¹dkujemy ca³¹ rzeczywistoæ. Mylimy te¿ w jêzyku. Szablonowy,
ubogi i nieporadny jêzyk  to p³ytkie i schematyczne mylenie. Praca nad jêzykiem jest zatem prac¹ nad myl¹, nad formatem intelektualnym2.
1 Pojêcie kompetencji jêzykowych zosta³o wprowadzone przez N. Chomskyego. Zob. Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego. Red. K. Polañski. Wroc³aw 1993, s. 276.
2 J. Miodek: O jêzyku do kamery. Rzeszów 1992, s. 2021.

228

Anna Smoleñ

Polszczyzna od wieków pozostaje w kontakcie z jêzykiem niemieckim. Polacy emigruj¹ do Niemiec g³ównie w celach zarobkowych. Sytuacja ta byæ mo¿e
nasili siê po 1 maja 2011 r., kiedy to Niemcy otworz¹ rynek pracy dla swojego
wschodniego s¹siada. Pomimo licznych kontaktów polsko-niemieckich, jêzyk
polski, jakim w³adaj¹ Polacy w Niemczech, jest s³abo zbadany3. Bêd¹c na stypendium w Niemczech, mia³am okazjê przyjrzeæ siê polszczynie m³odego pokolenia; odwiedzi³am Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy,
mieszcz¹cy siê w Kolonii przy ulicy Raderthalgürtel 3. Kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y odbywa siê tam raz w tygodniu na ka¿dym szczeblu edukacji. Uczniowie
oprócz jêzyka ojczystego i historii Polski ucz¹ siê matematyki, geografii oraz
wiedzy o ¿yciu w spo³eczeñstwie. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie klasowolekcyjnym. Podstawowym za³o¿eniem szko³y jest pomoc uczniom w kontynuowaniu nauki po powrocie do Polski. Szko³a zosta³a utworzona we wrzeniu
1973 r., w 2002 r. Zespó³ Szkó³ przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii
zosta³ (decyzj¹ ówczesnej minister edukacji narodowej i sportu  Krystyny £ybackiej) przekszta³cony w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii4.
Niniejszy artyku³ pokazuje, jak kszta³tuj¹ siê kompetencje jêzykowe
uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej w Niemczech oraz jakie problemy
jêzykowe maj¹ uczniowie wychowywani w rodowisku dwujêzycznym.
2. Cel i organizacja badañ
Z przyjêtych przeze mnie celów wynikaj¹ nastêpuj¹ce problemy badawcze:
1. Jak kszta³tuj¹ siê kompetencje jêzykowe uczniów przebywaj¹cych poza
granicami Polski?
2. Jaka jest zale¿noæ miêdzy kompetencjami jêzykowymi a cechami dydaktycznymi uczniów?
3. Jaka jest zale¿noæ miêdzy kompetencjami jêzykowymi uczniów a czynnikami socjologicznymi (d³ugoæ pobytu poza ojczyzn¹)?
W badaniu korzysta³am z nastêpuj¹cych narzêdzi statystycznych: odchylenie standardowe, ufnoæ, rednia, max, min. W celu zbadania kompetencji jêzykowych uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej pos³u¿y³am siê skonstruowanym przez siebie testem. Badanie zosta³o przeprowadzone 16 czerwca 2010 r.
W ankiecie wziê³a udzia³ trzecia klasa szko³y podstawowej licz¹ca 12 uczniów,

3 Zob. A. Nagórko: Jêzyk polski w Niemczech. [W:] S. Dubisz (red.): Jêzyk polski poza granicami kraju. Opole 1997, s. 174187.
4 Archiwum Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Kolonii, Decyzja o przekszta³ceniu Zespo³u
Szkó³ przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, nr 28 z dnia 22 maja 2002 r.

Kompetencje jêzykowe polskich uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej...

229

w tym 9 dziewczynek i 3 ch³opców. £¹cznie uczniowie rozwi¹zywali zadania
3 godziny lekcyjne5. W niniejszym artykule przedstawiam tylko wybór zagadnieñ.
M W zadaniu pierwszym bada³am s³uch fonematyczny. Nauczyciel wypowiada³
s³owa  pary minimalne6. Zadaniem ucznia by³o wskazaæ obrazek, który najlepiej pasuje do wypowiedzianego przez nauczyciela s³owa. W zadaniu pierwszym wykorzysta³am nastêpuj¹ce pary minimalne7:
[kosa]: [koza]  spó³g³oska bezdwiêczna w opozycji do spó³g³oski dwiêcznej
[pasek]: [piasek]  spó³g³oska twarda w opozycji do spó³g³oski miêkkiej
[tata]: [mata]  spó³g³oska ustna w opozycji do spó³g³oski nosowej
[para]: [fara]  spó³g³oska zwarta w opozycji do spó³g³oski szczelinowej
[mapy]: [maty]  spó³g³oska wargowa w opozycji do spó³g³oski przedniojêzykowej.

Druga czêæ zadania pierwszego równie¿ bada³a s³uch fonematyczny. Tym
razem nauczyciel wypowiada³ ju¿ nie tylko s³owa, ale ca³e zdania. W tym æwiczeniu wykorzysta³am nastêpuj¹ce zdania:
Kasia dzisiaj bêdzie jad³a kaszê.
Dzieci maj¹ czapki w ciapki.
Czemu w domu nie ma d¿emu?
Mama piecze w piecu chleb.
Podczas gdy Ala nuci piosenkê Jasiu siê nudzi.

W zdaniu pierwszym pojawiaj¹ siê g³oski  : sz. Mamy wiêc do czynienia
z dwoma szeregami: szereg cisz¹cy w Kasia i szereg szumi¹cy w kasza. Problemy z rozró¿nieniem szeregów  : sz, æ : cz, ¿ :  maj¹ nie tylko uczniowie
przebywaj¹cy poza granicami Polski b¹d ucz¹cy siê jêzyka polskiego jako obcego,
ale tak¿e dzieci wychowane w polskim rodowisku. Zaburzenia s³uchu mownego s¹ ród³em problemów w opanowaniu ortografii.
M W zadaniu drugim, podobnie jak w æwiczeniu pierwszym, bada³am s³uch
fonematyczny. Nauczyciel dyktowa³ uczniom pary minimalne, a uczniowie zapisywali us³yszane s³owa. W æwiczeniu wykorzysta³am nastêpuj¹ce paronimy:
5

Za brak lub udzielenie b³êdnej odpowiedzi uczniowie nie otrzymywali punktu. Za ka¿de
poprawne æwiczenie mo¿na by³o otrzymaæ 1 punkt, czyli: za zadani pierwsze 10 punktów, za zadanie drugie 5 punktów, za zadanie trzecie 9 punktów. Zadanie czwarte (dyktando) i pi¹te (opis) nie
podlega³o ocenie.
6 Badaniach nad s³uchem fonematycznym zapocz¹tkowa³a w 1971 r. Halina Mierzejewska,
prowadz¹c pracê na parach minimalnych (paronimamach). W latach 80. ten kierunek badañ kontynuowa³a Irena Styczek. Zob. L. Madelska: Pos³uchaj, jak mówiê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli. Wiedeñ 2010.
7 W parze minimalnej zmiana jednej cechy fonologicznej prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu.
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[pó³ka]: [bu³ka]  spó³g³oska bezdwiêczna w opozycji do spó³g³oski dwiêcznej
[Tomek]: [domek]  spó³g³oska bezdwiêczna w opozycji do spó³g³oski dwiêcznej
[kura]: [góra]  spó³g³oska bezdwiêczna w opozycji do spó³g³oski dwiêcznej
[³aweczki]: [wa³eczki]  spó³g³oska przedniojêzykowa w opozycji do spó³g³oski
wargowej
[³ama³]: [w³ama³]  spó³g³oska przedniojêzykowa w opozycji do spó³g³oski wargowej.

M Zadanie trzecie to tradycyjne dyktando, w którym bada³am zarówno s³uch
fonematyczny, jak i znajomoæ ortografii i interpunkcji.
Tekst dyktanda
Lubiê chodziæ do szko³y, poniewa¿ tam spotykam moje kole¿anki i kolegów.
Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy siê razem i rozmawiamy w naszym
ojczystym jêzyku, czyli jêzyku polskim.

M W æwiczeniu czwartym bada³am rozpoznawanie przez uczniów kategorii liczby. W tym celu pos³u¿y³am siê nastêpuj¹cymi wyrazami: poci¹g : poci¹gi; stok :
stoki; kot : koty; rower : rowery; dziecko : dzieci; chleb : chleby; koc : koce;
gara¿ : gara¿e. Nauczyciel pokazywa³ uczniowi dwa rysunki. Uczeñ mia³ za
zadanie wskazaæ odpowiedni rysunek.
M W pi¹tym zadaniu bada³am formu³owanie krótkiej formy wypowiedzi, jak¹
jest opis. Uczniowie mieli za zadanie opisaæ obrazek w minimum trzech zdaniach. To æwiczenie sprawdza³o zarówno dobór, jak i bogactwo leksyki oraz
poprawnoæ zdañ pod wzglêdem sk³adniowym i fleksyjnym.
Polecenie: Proszê opisaæ poni¿szy obrazek (minimum 3 zdania)

Celem analizy wyników testu by³o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki
jest poziom kompetencji jêzykowych uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej w badanym orodku.
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Uczniowie ostatniej klasy edukacji zintegrowanej (trzecia klasa) Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy w Kolonii wykazywali siê dobrymi umiejêtnociami zarówno w czytaniu, jak i w pisaniu w jêzyku ojczystym.
¯aden z uczniów nie otrzyma³ oceny bardzo dobrej z testu, za to a¿ dziesiêcioro
uczniów wykaza³o siê dobrym wynikiem kompetencji jêzykowych. Dwóch
uczniów uzyska³o ocenê dostateczn¹. Trzy dziewczynki (Karolina, Patrycja, Zosia) uzyska³y najlepszy wynik z testu, rozwi¹zuj¹c poprawnie ponad 90% ankiety. Wynik jest satysfakcjonuj¹cy, poniewa¿ a¿ dwie dziewczynki (Karolina i Patrycja) urodzi³y siê ju¿ w Niemczech. Do szko³y polskiej uczêszczaj¹ od
czterech (Karolina), piêciu lat (Patrycja). W domu uczennice u¿ywaj¹ zarówno
jêzyka polskiego, jak tak¿e niemieckiego. Zosia w Niemczech jest dwa lata, od
samego pocz¹tku pobytu poza granicami Polski uczêszcza do Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy. Oliwia rozwi¹za³a poprawnie 67% ankiety i tym samym otrzyma³a ocenê dostateczn¹. Dziewczynka jest w Niemczech
od urodzenia, do polskiej szko³y w Kolonii trafi³a przed trzema laty.
3. Kompetencje jêzykowe badaj¹ce s³uch fonematycznego (æw. 1, æw. 2,
æw. 3  dyktando, æw. 4)
Tabela 1
Rozk³ad wyników z zadania 1. uzyskany przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Królowej Rychezy w Kolonii

Liczba prawid³owych
odpowiedzi
Liczba b³êdnych
odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

12

11

12

10

12

12

92%

100%

92%

100%

100%

92%

100%

83%

100%

100%

1

1

1

0

0

1

0

2

0

0

8%

8%

8%

0%

0%

8%

0%

7%

0%

0%

Æwiczenie 1. bada³o s³uch fonematyczny (s³uch mowny)8. Zanim dziecko
zacznie wymawiaæ s³owa, bardzo wa¿ne jest, aby dok³adnie je wczeniej us³ysza³o. S³abo wykszta³cony s³uch fonematyczny jest przyczyn¹ wielu k³opotów
zwi¹zanych z poprawn¹ artykulacj¹ fonemów. Dzieci w wieku piêciu lat powinny
mieæ ju¿ prawid³owo wykszta³cony s³uch fonematyczny, a szeciolatki powinny
prawid³owo artyku³owaæ wszystkie polskie g³oski. W zadaniu wykorzysta³am pary
8

S³uch mowny nie jest s³uchem fizjologicznym.
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minimalne (pary wyrazów, które maj¹ podobne brzmienie, ale inne znaczenie).
Dzieci z badanego orodka w Kolonii wykazywa³y siê dobrym s³uchem fonematycznym. Musimy jednak pamiêtaæ, i¿ ta umiejêtnoæ le¿y w kompetencjach szeciolatków, a badane przeze mnie dzieci w wiêkszoci mia³y po 10 lat.
Tabela 2
Rozk³ad wyników z zadania 2. uzyskany przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Królowej Rychezy w Kolonii

Liczba prawid³owych
odpowiedzi
Liczba b³êdnych
odpowiedzi

1

2

3

4

5

11

11

8

8

9

92%

92%

67%

67%

75%

1

1

4

4

3

8%

8%

33%

33%

25%

rednia zadania 2. (podobnie jak 1.) by³a bardzo wysoka i wynosi³a 4,9.
Uczniowie poprawnie zapisali parê minimaln¹: pó³ka  bu³ka. Zapis jednego
z uczniów puka  baka pokaza³, ¿e uczeñ ma problemy z zapisem g³oski ³, co
w badanej populacji jest zjawiskiem typowym. Podobny b³¹d ten sam uczeñ
wykaza³ w zapisie (³aweczki  wa³eczki) waweczki  lateczki. Czworo uczniów
pomyli³o ³ z w, zapisuj¹c wyrazy w nastêpuj¹cy sposób: ³aweczki  ³a³eczki (1 raz),
³aweczki  ba³eczki (1 raz), ³aweczki  pa³eczki (1 raz). W niemieckim systemie
fonologicznym nie ma opozycji /v/ : /³/. Polskie v ma silny element szumi¹cy
(np. wata). W jêzyku niemieckim v jest przewa¿nie sonorne. Niemcy w bardzo
ró¿ny sposób realizuj¹ /v/. Czasami wymowa /v/ jest u nich zbli¿ona zarówno do
polskiego /w/, jak i /³/. Dlatego u¿ytkownikom jêzyka niemieckiego bardzo trudno jest wychwyciæ ró¿nicê miêdzy wa³eczki a ³aweczki.
Zadanie 4., które sprawdza³o rozpoznawanie liczby mnogiej, uczniowie wykonali perfekcyjnie. rednia tego zadania wynios³a 5,00.
S³uch fonematyczny bada³am tak¿e poprzez dyktando. Poni¿ej zamieszczam
prace uczniów. W nawiasach obok imienia dziecka podajê d³ugoæ pobytu
ucznia za granic¹.
Miko³aj (3 lata w Niemczech): Lubiê chodzicz do szko³y. Poniewa¿ tam
spotykam moje koleszanki i kolegów. Wspólnie spêdzamy z sob¹ czas, bawimy
siê razem i rozmawiamy w naszym ojczystym jênsyku, czyli w jênsyku polskim.
Karolina (10 lat w Niemczech): Lubiê chodzicz do szko³y poniewasz tam
spotykam moje kole¿anki i koleguw. Wspólnie spêdzamy ze sobom czas, bawimy
siê razem i rozmawiam w naszym ojczystym jêzyku, czyli w jêzyku polskim.
Julia (4 lata w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewasz tam spotykam moje kole¿anki i koleguw. Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas bawimy siê
razem w naszym ojczystym jêzyku, czyli w jêzyku Polskim.
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Damian (5 lat w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewasz tam
spotykam moje kole¿anki i kolegów. Wspólnie ze sob¹ czas, bawimy siê razem
i rozmawiamy naszym ojczyznym jêzyku, czyli jêzyku polskim.
Patrycja (10 lat w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa¿ tam
spotykam tam moje kole¿anki i kolegów. Wspólnie spêdzamy zesob¹ czas, bawimy siê razem i rozmawiamy naszym ojczystym jêzyku, czyli w jêzyku polskim.
Adam (2 lata w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa¿ tam spotykam moje kole¿anki i kolegów. Spólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy siê razem
i rozmawiamy w naszym ojczyznym jêzyku, czyli jêzyku polskim.
Julia (9 lat w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa¿ tam spotykam
moje kole¿anki i kolegów. Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy siê razem
i razem rozmawiamy ojczystym jêzyku, czyli w jêzyku polskim.
Zosia (2 lata w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa tam spotykam moje kole¿anki i kolegów. Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy siê
razem i rozmawiamy w naszym ojczystym jêzyku, czyli jêzyku Polskim.
Anastasia (4 lata w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa¿ tam
spotykam moje kole¿anki i kolegów. W spulnie spêdzamy zesob¹ czas, bawimy
siê razem i rozmawiamy naszym ojczystym jêzyku, czyli jêzyku Polskim.
Julia (8 lat w Niemczech): Lubiê hodziæ do szko³y poniewasz tam moje
kole¿anki i kolegów. Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy i rozmawiamy
w naszym ojczystym jêzyku, czyli jêzyku Polski.
Sara (8 lat w Niemczech): Lubiê chodziæ do szko³y poniewa¿ tam spotykam
moje kole¿anki i kolegów. Wspólnie spêdzamy ze sob¹ czas, bawimy siê razem
i rozmawiamy w naszym ojczystym jezyku  czyli jêzyku polskim.
Oliwia (10 lat w Niemczech): Lubie hodzic do szko³y poniewasz tam spotykam moje kole¿anki i koleguw. Wspólnie spêdzamy razem czas, bawimy siê razem i rozmawiamy nasz czystym je¿yku, czyli jenzyku Polsku.
Dzieci polsko- i niemieckojêzyczne maj¹ problemy z rozró¿nianiem szeregów cisz¹cych (, , æ, d) i szeregów szumi¹cych (sz, ¿, cz, d¿). Wskazuje to na
przyk³ad chodziæ  chodzicz. W pracach uczniów taka konstrukcja pojawi³a siê
dwa razy. Dzieci polsko- i niemieckojêzyczne wykazuj¹ tendencjê do ubezdwiêczniania g³osek, np. koleszanki, poniewasz. A¿ piêæ razy pojawi³ siê w
pracach uczniów niepoprawnie zapisany wyraz  jêzyku. Dzieci czêsto tak¿e
upraszcza³y grupy spó³g³oskowe, np. pierwszy [pierszy].
4. Kompetencje jêzykowe badaj¹ce zasób leksykalny uczniów
oraz poprawne formu³owanie zdañ  opis (æw. 5)
Jedn¹ z podstawowych umiejêtnoci, które dzieci powinny opanowaæ na
szczeblu edukacji zintegrowanej, jest opis. Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Kolonii zostali poproszeni o opisanie obrazka. Obrazek by³ czar-
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no-bia³y, co powodowa³o, ¿e dzieci musia³y wykazaæ siê wyobrani¹. Poni¿ej
prezentujê prace uczniów.
Polecenie: Proszê opisaæ poni¿szy obrazek (minimum 3 zdania)

Miko³aj (3 lata w Niemczech): Na tym obrasku widze ¿e to jest malutka
wyspa. Na tej wyspie jest dom. Tam p³ywa statek. W tym statku s¹ dwie ludzie.
Na tej wyspie kto ¿yje.
Karolina (10 lat w Niemczech): Jest bardzo ponuro. Ludzie wsiadaj¹ do
³udki. Drzewo niema Lici. Dom na wyspie. Jest dó¿o d¿ew. Lataj¹ Ptaki nad
domem i drzewo stoi krzywo.
Julia (4 lata w Niemczech): Jest bardzo ponuro ciemno i smutno. Ptaki
odlatuj¹ do ciep³ych krajuw. Widze Rybaków kturzy wyp³ywaj¹ na wodê. Dom
jest bardzo stary.
Damian (5 lat w Niemczech): Ludzie pop³ynêli ³utk¹ i zobaczyli dom. Dom
by³ taki strasznie stary. Straszny wiater jest i ga³êdzie s¹ zniczone.
Patrycja (10 lat w Niemczech): Ludzie p³ywaj¹ na ³ódce. Lataj¹ Ptaki nad
domem i drzewo stoi krzywo. Le¿¹ d³u¿e kamyki. Jest ciemno. Dooko³a drzewa
jest du¿o krzaków i drzew.
Adam (2 lata w Niemczech): Na wyspie od ¿eki jest dom. Tam jest ³ódka
i wysokie chude drzewo. Wokó³ wyspy na lodzie jest Co. Przy domie jest stodo³a. Nad domem lataj¹ ptaki.
Julia (9 lat w Niemczech): Pokazuj¹ domek nad jeziorem. Pan domu p³ynie z
osob¹ na ³ódce. Zmartwiona ¿ona podbieg³a nad brzeg i pomacha³a im. Jest
mocny wiatr i bardzo zimno. £ódka siê ko³ysa. Du¿e ptaki lec¹ nad domem. Oko³o
jeziora s¹ drzewa. Z komina dym leci do nieba. Nad brzegiem s¹ du¿e ska³y.
Zosia (2 lata w Niemczech): Na obrazku widaæ wysepkê woko³o niej wodê.
Na wyspie stoji dom i szopa i drzewo. W³oku wody rosn¹ drzewa. Na obrazku
widaæ troje ludzi i dwojga z nich jest w ³udce a jeden na l¹dzie, w³anie chce
wejæ do ³udki. Jest pochmurnie.
Anastasia (4 lata w Niemczech): Na obrazku widaæ stary domek, a pani na
panów czeka ¿eby z³owili ryby. Biedni ludzie nie maj¹ w domu du¿o d¿ew ¿eby
zrobili w domu ognisko. Ko³o domu stoi ma³a drewniana piwniczka, a ko³o
piwniczki jest straszny ba³agan. Rzeka jest spokojna i ptaszki na niebie fruwaj¹.
Na niebie s¹ straszne chmury i nikt siê nie cieszy i nie jest weso³o.
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Julia (8 lat w Niemczech): Na tym obrazku jest ma³a wyspa. I na tej wyspie
jest ma³y domek. W domku miecha Rodzina. Ona siê hyba przeprowadza. Jest
Dach popsuty. Terz jest du¿o drzew.
Sara (8 lat w Niemczech): Widz bardzo starego du¿ego Domka jest staw s¹
drzewa i ludzie. W domku mieszka Rodzina. Na stawu p³ynie ³udka i w ³udce s¹
ludzie p³yn¹³ znowu do domu, bo jusz gospodarka.
Oliwia (10 lat w Niemczech): Ja widze Gory i las. Tam jest Matka która
chce jechacz z £udkom. Tam jest popsuty dom Oko³o domu jest woda. W £udce
som pane. Ten jeden jest hyba Monsz Matki.
U dzieci, które poznaj¹ jêzyk polski za granic¹, wymowa polska rozwija siê
wolniej i inaczej, dlatego bardzo trudno przychodzi im pisanie w jêzyku ojczystym. W wymowie prawie zawsze s³ychaæ obc¹ artykulacjê oraz tendencjê do
ubezdwiêczniania spó³g³osek (np. dzieñ dobry: czeñ topry). Uczniowie czêsto
buduj¹ niepoprawne zdania oznajmuj¹ce zaczynaj¹ce siê od czasownika, np.
Jest dó¿o d¿ew. Jest bardzo ponuro. Jêzyk uczniów jest ubogi pod wzglêdem
leksykalnym. Zdania s¹ proste, niepowi¹zane logiczne ze sob¹, co sprawia wra¿enie, jakby by³y wyrwane z kontekstu. W wypadku Miko³aja i Sary widzimy, ¿e
maj¹ oni problemy z fleksj¹, a wiêc z odmian¹ zarówno rzeczowników, jak
i liczebników przez przypadki (W tym statku s¹ dwie ludzie. Widz bardzo starego
du¿ego Domka. Na stawu p³ynie ³udka). W powy¿szych pracach ra¿¹ nas zarówno b³êdy gramatyczne, leksykalne, jak i ortograficzne. Dzieci polskiego pochodzenia9, które nie pozna³y jeszcze ortografii, buduj¹ obraz jêzyka polskiego na
podstawie p³aszczyzny fonicznej. le przyswojone wzorce artykulacyjno-akustyczne bardzo trudno jest zmieniæ. Uczniowie (poza ma³ymi wyj¹tkami) nie
stosuj¹ prawie ¿adnych (poza kropk¹) rodków interpunkcyjnych.
Nie bêdê omawiaæ tutaj wszystkich b³êdów gramatycznych pope³nionych
przez uczniów. Skupiê siê tylko na tych b³êdach jêzykowych, które wynikaj¹
zdwujêzycznoci, gdy¿ te wydaj¹ mi siê o wiele ciekawsze. Karolina, opisuj¹c
obrazek, pisze rzeczownik liæ du¿¹ liter¹. Podobnie robi¹ Julia, Patrycja, Adam,
Sara i Oliwia. Z takich wypowiedzi domylamy siê, ¿e s¹ to dzieci polskoi niemieckojêzyczne, które transponuj¹ pisowniê rzeczowników w jêzyku polskim wielk¹ liter¹, tak jak to czyni siê w jêzyku niemieckim. Oliwia nie odró¿nia
szeregów cisz¹cych (, , æ, d) od szeregów szumi¹cych (sz, ¿, cz, d¿). Widzimy to
na przyk³adzie jechacz (zamiast: jechaæ). Dziewczynka urodzi³a siê w Niemczech,
a wiêc uczy³a siê jêzyka polskiego ze s³yszenia, poza granicami kraju. Podobne
problemy ma wiele osób z drugiego pokolenia Polonii. Ponadto uczennica przenosi typowe dla jêzyka niemieckiego konstrukcje na grunt polski. W jêzyku
niemieckim powiemy: Die Mutter will mit der Boot fliessen (dos³owne: *Matka
chce p³yn¹æ z ³ódk¹). St¹d konstrukcja u dziewczynki: Tam jest Matka która
9

Tzw. drugie pokolenie Polonii.
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chce jechacz z £udkom. Oliwia niepoprawnie realizuje równie¿ samog³oski nosowe. Ma zaburzony s³uch mowny. Samog³oskê ¹ realizuje w postaci [om], np.:
s¹: som; m¹¿: monsz; p¹czek: ponczek.
5. Zale¿noæ miêdzy kompetencjami jêzykowymi uczniów a czynnikami
socjologicznymi (pochodzenie rodziców, wiek, d³ugoæ pobytu poza
ojczyzn¹, uczêszczanie do polskiej placówki owiatowej)
Tabela 3

Dane dotycz¹ce badanej grupy uczniów

Lp.

Imiê

P³e æ

Wie k (lata)

D ³ugo æ pobytu
w N ie mcze ch
(lata)

Uczê s zczanie do
pols kie j s zko³y
(lata)

1.

Miko³aj

M

8

3

2

2.

Karolina

K

10

10

4

3.

Julia

K

9

4

2

4.

Damian

M

10

5

2

5.

Patrycja

K

10

10

5

6.

Adam

M

10

2

2

7.

Julia

K

9

9

5

8.

Zosia

K

10

2

2

9.

Anastazja

K

10

4

3

10.

Julia

K

8

8

3

11.

Sara

K

10

8

3

12.

Oliwia

K

10

10

3
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Wykres 1

Wykres 2

Wykres 2 pokazuje, ¿e wiek nie odgrywa ¿adnej roli w kszta³towaniu kompetencji jêzykowych uczniów. Omio-, dziewiêcio- i dziesiêciolatkowie uczêszczaj¹cy do trzeciej klasy szko³y podstawowej osi¹gaj¹ zarówno dobre, jak i dostateczne umiejêtnoci jêzykowe. Zarówno dzieci, które urodzi³y siê w Niemczech,
jaki i te, które opuci³y Polskê w wieku piêciu lat, otrzyma³y z testu ocenê
dostateczn¹.
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Zale¿noæ miêdzy kompetencjami jêzykowymi, d³ugoci¹ uczêszczania
do polskiej szko³y a wiekiem uczniów

Wykres 3

6. Wnioski
Uczniowie, pomimo d³ugiego pobytu poza granicami Polski, w³adaj¹ poprawn¹ polszczyzn¹. Polska szko³a w Niemczech stwarza dobre warunki do
rozwijania i kszta³towania umiejêtnoci jêzykowych. Aby uzyskaæ szersze spojrzenie na zagadnienie, nale¿a³oby przebadaæ dzieci polskiego pochodzenia, które
nie uczêszcza³y do polskiej placówki. Z moich badañ wynika, i¿ 90% badanych
przeze mnie uczniów, którzy uczêszczali do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
osi¹gnê³o dobre umiejêtnoci jêzykowe.
Polszczyzna dzieci wychowywanych poza granicami Polski brzmi inaczej
ni¿ jêzyk, którym w³adaj¹ ich rówienicy w ojczynie, co nie oznacza, i¿ dzieci
poza granicami Polski nie s¹ w stanie opanowaæ jêzyka ojczystego bez obcego
akcentu. Uczniowie poza granicami kraju przyswajaj¹ sobie tak¹ polszczyznê,
jak¹ s³ysz¹ na co dzieñ. Kszta³cenie kompetencji jêzykowych zarówno jêzyka
ojczystego, jak i jêzyka drugiego jest niekoñcz¹cym siê zadaniem i celem, do
którego powinnimy d¹¿yæ. W dzisiejszych czasach ma³o uwagi powiêcamy
naszemu jêzykowi. Nie zastanawiamy siê nad tym, jak mówimy. Czêsto u¿ywamy wyrazów zapo¿yczonych z obcych jêzyków, chocia¿ polszczyzna posiada ich
zamienniki. Chcemy byæ modni równie¿ w jêzyku. Ma³o który uczeñ potrafi
trafnie pos³ugiwaæ siê zwi¹zkami frazeologicznym pochodz¹cymi z Biblii czy
mitologii. Wypracowania uczniów pe³ne s¹ b³êdów i to nie tylko ortograficznych. Jest to dowód, ¿e nie pielêgnujemy naszego jêzyka. A przecie¿: Jêzyk
jest bezcennym dobrem kultury narodowej. Tote¿ wszyscy mamy obowi¹zek nie
tylko przechowywaæ jego piêkno odziedziczone po minionych wiekach, ale równie¿ stale go doskonaliæ i wzbogacaæ, by sprosta³ potrzebom naszych czasów10.

10

M. Nalepiñska: Jak mówiæ i pisaæ poprawnie. Warszawa 1982.
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Summary
The following work examines how the language competence of Polish primary school students studying abroad is created, and what problems occur among students brought up in a
bilingual environment. The examined students were the pupils of the 3rd grade of primary school
in Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy in Cologne, Germany. Twelve children:
nine girls and three boys participated in the research.
Each tested student gains a different result from the test and from particular exercise
Marking as teaching factor does not pay any role in creating students' language competence.
Sociological factors (family background, time spent abroad) influence the creation of language competence of Polish students living and learning abroad.
I used the following statistical tools: standard deviation, trust, mean, maximum, minimum
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Wspó³czesna debata telewizyjna a konflikt destruktywny
Modern TV debate and destructive conflict
The article concerns some kinds of debates on Polish television that violate the rules
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Konflikt rozumiany jako zderzenie siê odmiennych d¹¿eñ, brak zgody, rywalizacja, sprzecznoæ pogl¹dów czy interesów jest wpisany w niemal wszystkie
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, stanowi nieod³¹czny element dziejów spo³eczeñstw i dotyczy tak samo relacji prywatnych, jak publicznych, przyjacielskich
i zawodowych, spraw wa¿kich i powierzchownych. Konflikty mog¹ mieæ ró¿ny
charakter  przejawiaæ siê w otwartej rywalizacji, ale bywaj¹ te¿ t³umione
i ujawniaj¹ siê np. w pasywnej agresji. Mog¹ przybieraæ wiele ró¿nych form, od
sporu, poprzez dyskusjê po k³ótniê. Wyró¿nia siê te¿ ró¿ne poziomy konfliktu,
od sprzeczek, poprzez starcia, po kryzysy. Choæ w myleniu potocznym konflikt
czêsto postrzegany jest negatywnie, to nauki spo³eczne (zw³aszcza socjologia
i psychologia) wskazuj¹ na wiele pozytywnych funkcji konfliktu, takich jak roz³adowywanie nagromadzonych napiêæ, ujawnianie wa¿nych kwestii i powstawanie nowych twórczych idei, weryfikacja i precyzowanie celów i zadañ czy stymulacja zmian spo³ecznych (Folger i in. 2002, s. 491492). Wzajemne sporne
oddzia³ywania przyczyniaj¹ siê do tworzenia grup spo³ecznych i podtrzymywania ich to¿samoci (Coser 2009, s. 3839). Psycholog spo³eczny Louis Kriesberg, badaj¹c zró¿nicowanie zjawisk konfliktowych, rozró¿ni³ dwa typy konfliktów (Kriesberg 1998). Jego zdaniem, jeli konflikt s³u¿y rozwi¹zaniu problemu,
a zaanga¿owane w niego strony chc¹ razem pokonaæ dziel¹ce je ró¿nice, dbaj¹c
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o to, by rozwi¹zanie by³o satysfakcjonuj¹ce dla wszystkich zaanga¿owanych
w niego stron, a wiêc u¿ywaj¹c terminologii negocjacyjnej, nastawione s¹ na
wynik wygrana-wygrana, mo¿na mówiæ o konflikcie konstruktywnym. Dochodzenie do konsensusu w tym typie interakcji konfliktowej mo¿liwe jest dziêki
plastycznoci zachowañ zaanga¿owanych w ni¹ podmiotów, przejawiaj¹cej siê
w zdolnoci do ustêpstw, weryfikacji swojej postawy i do kompromisów. Jeli
jednak konflikt nastawiony jest nie na przedmiot, problem wywo³uj¹cy frustracjê, ale jest manifestacj¹ agresji, a celem sporu staje siê nie pokonanie ró¿nic
dziel¹cych strony, ale pokonanie oponenta, mówimy o konflikcie destruktywnym. Zachowania w takim konflikcie s¹ sztywne. ¯adna ze stron nie przejawia
sk³onnoci do zmiany stanowiska, a dominuj¹c¹ strategi¹ w takiej interakcji jest
ignorowanie argumentacji przeciwnika i obrona swojej pozycji. Pojawia siê defensywnoæ typowa dla sytuacji zagro¿enia, której sprzyjaj¹: potrzeba kontroli
sytuacji, poczucie wy¿szoci i przekonanie o s³usznoci swoich racji. Zastêpuj¹
one potrzebn¹ do zbudowania porozumienia: empatiê, otwartoæ na rozmówcê
i umiejêtnoæ tworzenia atmosfery równoci. Zamiast opisu zdarzeñ pojawia siê
ich ocena. Uczestnicy nastawieni s¹ na ca³kowite zwyciêstwo jednej strony i pora¿kê innych (a wiêc na wynik wygrana-przegrana), a walka w takiej sytuacji
staje siê celem samym w sobie (Gibb 2002, s. 503509).
Obserwacja wspó³czesnych debat publicznych, emitowanych w telewizji,
zw³aszcza tych, które wykorzystuj¹ elementy formatu talk show, a wiêc tych,
w których obok prowadz¹cego i uczestników debaty, w studiu znajduje siê te¿
¿ywo reaguj¹ca na to, co siê dzieje, publicznoæ, takie jak emitowany od 2004 r.
w TVP2 program Jana Pospieszalskiego Warto rozmawiaæ1, który pos³u¿y
jako przyk³ad dla niniejszych rozwa¿añ, sk³ania do postawienia tezy, ¿e s¹ to
zdarzenia komunikacyjne, w których nie ma miejsca na dialog rozumiany jako
³agodna forma konfliktu, w którym cieraj¹ siê racje uczestników, a wymiana
pogl¹dów ma doprowadziæ do pewnej syntezy, jakiego rozstrzygniêcia i pomaga w znalezieniu w³aciwego rozwi¹zania podnoszonych problemów (£ukaszewicz 1979, s. 107), lecz ma charakter agonu  walki, i zasadzony jest na konflikcie destruktywnym.
W s³ownikach ogólnych jêzyka polskiego debata definiowana jest jako:
omawianie zagadnieñ, roztrz¹sanie problemów (zwykle na zebraniu, posiedzeniu, w parlamencie, w sejmie itp.); dyskusja, dysputa (Szymczak 1993, s. 364),
1 Analizie poddanych zosta³o 10 programów, emitowanych miêdzy 2 marca 2008 a 11 marca
2010 r.: 1. Mowa nienawici (11 marca 2010), 2. Kto tworzy przemoc w rodzinie (4 marca 2010),
3. Przestêpczoæ wród nieletnich (25 lutego 2010), 4. Choroba dezinformacji (25 listopada 2009),
5. Czy bezpiecznie jest siê zabezpieczaæ (21 padziernika 2009), 6. Cud w Sokó³ce (14 padziernika 2009), 7. Cudowna szczepionka (17 czerwca 2009), 8. Nowy program edukacji (8 stycznia
2009), 9. Zmiany w owiacie. Czy na lepsze? (2 marca 2008), 10. Seks dozwolony od 18 lat
(27 marca 2008).
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dyskutowanie nad wa¿kimi zagadnieniami, problemami, zwykle na zebraniu,
posiedzeniu, w parlamencie (Zgó³kowa 1996, s. 144), dyskusja natomiast
jako ustna lub pisemna wymiana zdañ na jaki temat (zwykle publiczna),
wspólne omawianie, rozpatrywanie jakiego zagadnienia; rozmowa, dysputa
(Szymczak 1993, s. 489), wymiana pogl¹dów na jaki temat, ustna lub pisemna,
najczêciej publiczna; wspólne roztrz¹sanie jakiej sprawy (Zgó³kowa 1997, s. 72).
Zarówno definicje s³ownikowe, jak i codzienna praktyka jêzykowa pokazuj¹, ¿e granica miêdzy dyskusj¹ a debat¹ jest p³ynna. S¹ to pojêcia czêsto u¿ywane synonimicznie. Elementem ró¿nicuj¹cym bywa sytuacja komunikacyjna,
w jakiej dochodzi do interakcji. Dyskusja, rozumiana jako specyficzna forma
rozmowy, obejmuje zarówno rozmowy potoczne, jak i oficjalne polemiki, debata
odnosi siê do sytuacji oficjalnej  mówi siê np. o debatach parlamentarnych,
telewizyjnych czy prezydenckich. Dlatego warto odwo³aæ siê do etymologii.
Dyskusja  ³ac. discutere (rozbiæ, rozpl¹taæ, roz³o¿yæ) oznacza roztrz¹sanie,
badanie jakiego problemu. Przyjmuje siê wiêc (Lemmermann 1997, s. 1112;
Ho³ówka 1998), ¿e dyskusja nastawiona jest na konfrontacjê stanowisk, ale te¿
na dojcie do wspólnego stanowiska poprzez rozwa¿anie i wyjanianie danej
kwestii z ró¿nych punktów widzenia. Jej celem jest zatem mo¿liwoæ osi¹gniêcia jednomylnoci partnerów, a szukanie porozumienia i uzgodnienie stanowisk
ma siê dokonaæ z pomoc¹ argumentacji. Teresa Ho³ówka widzi dodatkowy cel
dyskusji, cel epistemiczny  dyskusja s³u¿y równie¿ wspólnemu docieraniu do
prawdy (Ho³ówka 1998, s. 44).
Anna Wierzbicka (1983, s. 131) buduje nastêpuj¹c¹ eksplikacjê dyskusji
jako gatunku mowy:
s¹dzê ¿e ty mylisz o Z co innego ni¿ ja
mówiê:
mówiê to bo chcê ¿eby ka¿dy z nas powiedzia³ co o tym myli (i dlaczego)
s¹dzê ¿e i ty chcesz ¿eby ka¿dy z nas powiedzia³ co o tym myli i dlaczego
s¹dzê ¿e mówi¹c to moglibymy spowodowaæ ¿e bêdziemy myleæ to samo
chcia³bym ¿ebymy myleli to samo.

Debata natomiast, od franc. bettuere (walczyæ), oznacza walkê na s³owa.
Zak³ada siê zatem, ¿e celem uczestników debaty, którzy maj¹ wyrobion¹ opiniê
na dany temat, jest wp³yn¹æ na adwersarza, by ten zmieni³ zdanie, lub sk³oniæ go
do dzia³añ, które uwa¿aj¹ za stosowne (Lemmermann 1997, s. 1112; BuczakSawczyñska 2000). W filozofii polityki debata uznawana jest za formê wspó³zawodnictwa, którego uczestnicy d¹¿¹ do narzucenia przeciwnikowi swojej wizji
wiata, korzystaj¹c z mo¿liwoci walki werbalnej (Braud 1997). Podczas gdy
w dyskusji najwa¿niejsze jest to, ¿e daje ona mo¿liwoæ lepszego wyjanienia
sprawy, debata charakteryzuje siê tym, ¿e przewa¿a w niej chêæ przeforsowania
swojego stanowiska.
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Cel ten nie wyklucza jednak imperatywu na³o¿onego na uczestników debaty, jakim jest d¹¿enie do porozumienia stron, nawietlenia ró¿nych aspektów
omawianego problemu i podjêcie kroków w celu jego rozwi¹zania. Ramy pragmatyczne debaty wyznaczaj¹ bowiem z jednej strony, wspó³zawodnictwo (u¿ywa siê argumentów, by uzasadniæ swój pogl¹d i obaliæ argumentacjê oponenta),
z drugiej strony, kooperacja na wszystkich poziomach dyskursu  na poziomie
treciowym, interpersonalnym i poznawczym, której skutkiem ma byæ ustalenie
wspólnego punktu widzenia, nawet jeli temu dzia³aniu towarzysz¹ sprzeczne
kategorie ocen, przekonañ i postaw moralnych (Poprawa 2006, s. 399). Rzeczywist¹ intencj¹ perswazyjn¹ w debacie ma byæ wiêc, tak jak w dyskusji, osi¹gniêcie jednomylnoci.
Obserwacja debat telewizyjnych pokazuje jednak, ¿e za³o¿enia te niewiele
maj¹ wspólnego z komunikacyjn¹ praktyk¹, przynajmniej w odniesieniu do tego
typu debaty, który pozostaje w krêgu moich zainteresowañ, a decyduj¹ce s¹ tutaj
specyficzne elementy kontekstu, które wp³ywaj¹ na przebieg komunikacji
i strukturê komunikatów.
Najistotniejszy jest tutaj fakt, ¿e mamy do czynienia z przekazem medialnym, a na sytuacjê telewizyjn¹ sk³adaj¹ siê traktowana lokalnie mikrosytuacja,
której elementami s¹ osoby zgromadzone w studiu, miêdzy którymi dochodzi do
interakcji; i traktowana globalnie  makrosytuacja, do której nale¿¹ nadawca
medialny i odbiorca masowy oraz zachodz¹ce miêdzy nimi relacje (a wiêc trwa³y podzia³ ról komunikacyjnych, przestrzenne oddzielenie, brak bezporedniego
kontaktu i opónione sprzê¿enie zwrotne) (Miodunka, Ropa 1979). Mikrosytuacja wpisana jest w makrosytuacjê, czego wszyscy uczestnicy tego zdarzenia
komunikacyjnego s¹ wiadomi i co wp³ywa na stopieñ formalizacji debaty, na
jej zakres tematyczny, zachowania werbalne i niewerbalne uczestników i przestrzeganie regu³ komunikacyjnych.
Ponadto, pos³uguj¹c siê rozró¿nieniem jakiego dokona³a Susan Hellweg,
analizuj¹c amerykañskie debaty prezydenckie, interesuj¹ce nas debaty mieszcz¹
siê w kategorii television debate (debat telewizyjnych)2, a wiêc tworzone s¹
przez telewizjê i aran¿owane dla telewizji, co oznacza, ¿e mieszcz¹ siê w pewnym formacie i s¹ kreowane tak, by sprostaæ okrelonym wymaganiom rynku
medialnego, wród których za najistotniejszy mo¿na uznaæ walkê o widza i dobre wyniki ogl¹dalnoci. Inn¹ kategori¹ jest televised debates (debata w telewizji), a wiêc sytuacja, gdy telewizja pokazuje wydarzenie, a nie kreuje go, jak ma
to miejsce chocia¿by w przypadku debat parlamentarnych.
Z punktu widzenia nadawcy medialnego przekaz musi wywrzeæ na odbiorcy
takie wra¿enie, by nie prze³¹czy³ on programu i obejrza³ audycjê do koñca,
2 Rozró¿nienie takie wprowadzili S. A. Hellweg, M. Pfan, S. R. Brydon: Televised Presidential Debates: Advocacy in Contemporary America. New York 1992. Cyt. za: K. Buczak-Swaczyñska (2000, s. 37).
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a w przypadku programów cyklicznych  zechcia³ do niego wróciæ. Przebieg
zdarzenia musi byæ wiêc odpowiednio zaplanowany i w taki sposób skonstruowany, by by³ dla widza atrakcyjny, a atrakcyjne dla odbiorców, jak pokazuj¹
badania medioznawców (Pisarek 2002, s. 170; Gronbeck i in. 1998, s. 183187),
jest przede wszystkim to, co konfliktowe, niezwyk³e, nowe i nieoczekiwane.
Media elektroniczne bodaj najczêciej wykorzystuj¹ w swoich przekazach takie
czynniki skupienia uwagi, jak dynamika, sensacja, zwieszenie i konflikt w³anie
(Sobczak 2010, s. 271295). Na ten proces pod¹¿ania za gustami publicznoci
masowej, który jak pokazuj¹ badania socjologów, skutkuje zmian¹ kszta³tu dyskursu publicznego (Czy¿ewski, Piotrowski, Kowalski 1997), zwróci³ uwagê na
pocz¹tku lat 90. XX w. Jean Baudrillard, stawiaj¹c tezê, ¿e to nie masy odbiorców s¹ manipulowane i uwodzone przez rodki masowego przekazu, lecz
rodki masowego przekazu ulegaj¹ uwiedzeniu i manipulacji przez masy
(Baudrillard 1991, s. 97119). Ta wówczas mocno kontrowersyjna teza, która
sta³a w sprzecznoci z dominuj¹cymi w naukach spo³ecznych przekonaniami, ¿e
to odbiorcy s¹ przedmiotem manipulacji ze strony elit symbolicznych (por.
P. Bourdieu, T. van Dijk), dzisiaj jest chêtnie wykorzystywana jako argument
w dyskusjach o zatraceniu przez telewizjê jej funkcji edukacyjnej, obni¿aj¹cym
siê poziomie oferty medialnej, czy wypieraniu informacji przez infotainmant.
Jasne jest, ¿e we wspó³czesnym zmedializowanym wiecie to masowy odbiorca
w najwiêkszym stopniu determinuje przekaz medialny i wp³ywa na dysponentów mediów, którzy dostosowuj¹ siê do jego gustu, oferuj¹c mu telewizjê ³atw¹, lekka i przyjemn¹.
Ma to swoje konsekwencje te¿ dla (jak siê wydaje ju¿ ukszta³towanego)
wzorca debaty telewizyjnej. Uwzglêdnianie w debacie telewizyjnej jej odbiorcy
sekundarnego-widza, niweczy ten cel debaty, który ma polegaæ na wymianie
argumentów, d¹¿eniu do poznania autentycznych pogl¹dów, wiedzy, dowiadczeñ i idei rozmówców i na dzieleniu siê z nim swoimi pogl¹dami (BudzyñskaDaca, Kwosek 2009, s. 18; Ho³ówka 1998, s. 4244). Zamiast tego istot¹ debaty
telewizyjnej staje siê bowiem zdobycie najpierw uwagi, a potem przychylnoci
publicznoci zgromadzonej przed ekranami telewizorów. I to zarówno dla zaproszonych do studia goci, jak i gospodarza programu, który jako dziennikarzpublicysta ma za zadanie dostarczyæ widzom informacji na dany temat poprzez
zadawanie pytañ i egzekwowanie odpowiedzi na nie, ale jako autor programu
chce zbudowaæ na tyle dynamiczny i emocjonalny przekaz, by zaanga¿owa³ on
widza i zapewni³ nadawcy medialnemu odpowiedni¹ ogl¹dalnoæ. Temu zatem
podporz¹dkowane s¹ wybór tematu debaty, jej scenariusz i dobór uczestników.
Preferowane s¹ tematy poruszaj¹ce opiniê publiczn¹, najbardziej aktualne,
ale te¿ najbardziej kontrowersyjne. Dominuj¹ce by³yby tutaj trzy kryteria doboru tematu: 1) kryterium aktualnoci  wybór tematu warunkuje aktualna sytuacja
spo³eczna i polityczna, odnosi siê on najczêciej do decyzji i dzia³añ organów
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w³adzy i instytucji spo³ecznych lub do pewnych deklaracji czy wyst¹pieñ przedstawicieli okrelonych organów i instytucji, nag³ych wydarzeñ; 2) kryterium
wa¿noci  pewne tematy s¹ wa¿niejsze od innych ze wzglêdu na liczbê osób,
których dotycz¹, lub rangê osób czy instytucji, a tak¿e ze wzglêdu na skutki dla
¿ycia publicznego, gospodarczego b¹d dla bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli;
i 3) kryterium sensacyjnoci  zgodnie z tym kryterium podejmowane s¹ tematy
zwi¹zane miêdzy innymi z aferami politycznymi, skandalami obyczajowymi,
kontrowersyjnymi decyzjami, wypadkami, katastrofami, skutkami przemocy,
chorobami, agresj¹ i wulgarnoci¹.
W programie Warto rozmawiaæ przyk³adowe tematy debat to: przestêpczoæ nieletnich i zwi¹zane z tym zagro¿enia, zagro¿enie wirusem AH1N1, aborcja, wolnoæ s³owa czy edukacja seksualna w szko³ach.
Temat jest formu³owany w taki sposób, by zarysowaæ konflikt i spolaryzowaæ stanowiska w debacie. Wa¿nym elementem sprzyjaj¹cym destruktywnej
interakcji jest dwubiegunowoæ. Aran¿uje siê sytuacjê komunikacyjn¹, w której
mamy dwa walcz¹ce ze sob¹ obozy i czarno-bia³¹ wizjê rzeczywistoci, w której
tylko jedna ze stron mo¿e byæ dobra i myleæ s³usznie, tylko jedna mo¿e mieæ
racjê. Uruchamia siê model rozwi¹zania: wygrana-przegrana. Decyzja o tym, kto
wygrywa, a kto przegrywa, nale¿y do widza. Wiêcej ni¿ dwa punkty widzenia na
dany temat rozmy³yby wyrazistoæ dyskursu. Os³abia³yby jednoznacznoæ i kategorycznoæ s¹dów.
Temat formu³uje siê, eksponuj¹c kontrowersjê, s³u¿¹ temu takie zabiegi jêzykowe, jak pos³ugiwanie siê pytaniami lub ci¹giem pytañ z ukryt¹ tez¹, formu³owanie pozornych dylematów, gdy podawane informacje s¹ nieprawid³owe,
a wybór nie jest tak ograniczony, jak to sugeruje nadawca, wartociowanie (pos³ugiwanie siê etykietami), ukryte kwantyfikacje czy uogólnienia, np.:
Czy interpretacja Biblii i wiernoæ nakazom moralnym dekalogu mo¿e byæ uznane za mowê nienawici? Czy nazwanie przerywania ci¹¿y morderstwem bêdzie
s¹downie cigane? Czy polskie s¹dy bêd¹ kara³y duchownych i dziennikarzy za
g³oszenie wyrazistych przekonañ? O tym warto rozmawiaæ, gdy polskie s¹dy
zaczê³y wydawaæ coraz wiêcej precedensowych wyroków! (11.03.2010)

Eskalacji konfliktu s³u¿y natomiast prowokacja i zabiegi o charakterze manipulacyjnym. Manipulacja polega przede wszystkim na tendencyjnej selekcji
informacji i jednostronnoci w przedstawianiu problemów, przy zachowaniu pozorów obiektywizmu (np. za jakim stanowiskiem opowiadaj¹ siê dwie osoby,
przeciw cztery). Te techniki manipulacji wykorzystywane s¹ te¿ w felietonach
filmowych emitowanych w ró¿nych momentach programu  zazwyczaj na pocz¹tku, by wprowadziæ w temat, ale te¿ w trakcie debaty. Czêsto rozbijaj¹ one
spójnoæ przekazu, nie zawsze bowiem odpowiadaj¹ rozwijanym w danym mo-
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mencie w¹tkom rozmowy, poniewa¿ jednak s³u¿¹ prowokacji  prowadz¹cy nie
rezygnuje z ich przedstawiania, wype³niaj¹c wszystkie punkty przygotowanego
wczeniej scenariusza3. Takie dzia³ania moderatora debaty nastawione s¹ wyranie na podgrzewanie atmosfery sporu, a nie na porz¹dkowanie w¹tków rozmowy
i och³adzanie emocji. Temu s³u¿¹ te¿ zadawane przez niego pytania. Oto jeden
przyk³ad.
Na pytanie Jana Pospieszalskiego skierowane do Wojciecha Cejrowskiego:
Wojtku, czy ten komiks zostanie wprowadzony do polskich przedszkoli, czy to jest
nieuchronne? (2 marca 2008) (mowa o komiksie wydany w Niemczech jako
pomoc dydaktyczna w przedszkolach, w którym rodzice rozwodz¹ siê i ojciec
dziecka wi¹¿e siê z innym mê¿czyzn¹, a mama t³umaczy dziecku, ¿e homoseksualizm to tylko inna forma mi³oci, a mi³oæ to najpiêkniejszy sposób na bycie
szczêliwym), Wojciech Cejrowski odpowiada: Nie wiem, natomiast wiem, ¿e
z g³upkami nie ma sensu dyskutowaæ, przed g³upkami trzeba siê broniæ.
Z punktu widzenia pragmatyki, jest to pytanie nieudane, poniewa¿ skierowane jest do osoby nieposiadaj¹cej odpowiednich kompetencji do udzielenia
rzetelnej odpowiedzi na nie, o czym zadaj¹cy je doskonale wie. Wojciech Cejrowski jest podró¿nikiem i publicyst¹, a nie osob¹ odpowiedzialn¹ za reformê
edukacji w Polsce. Zreszt¹ Cejrowski, zgodnie ze swoj¹ wiedz¹ i kompetencjami, odpowiada: nie wiem. Rzeczywist¹ intencj¹ tego pytania nie jest wiêc, zgodnie z za³o¿eniem pytania o rozstrzygniêcie otrzymanie odpowiedzi tak, nie lub
nie wiem, lecz zaognienie sporu miêdzy uczestnikami debaty. Co siê zreszt¹
uda³o, bo Cejrowski wykorzysta³ poredni atak ad personam, prowokuj¹c repliki
adwersarzy w tym samym stylu.
Skuteczn¹ metod¹ eskalacji konfliktu, wykorzystywan¹ przez prowadz¹cego
debatê, jest te¿ nakierowywanie prowokacji na uczestników programu, czego
skutkiem jest podwa¿anie ich wiarygodnoci. Prezentuje siê np. materia³y nagrywane ukryt¹ kamer¹, a wiêc bez wiedzy osób, które w nich wystêpuj¹, z których
np. wynika sprzecznoæ miêdzy tym, co dany uczestnik deklaruje w programie,
a tym, co mówi w sytuacji pozatelewizyjnej.
Celem takich praktyk jest zaskoczenie rozmówców i widza, wywo³anie konsternacji i wzbudzenie emocji. Emocjonalnoæ natomiast sprzyja przesuniêciu
ciê¿aru rozmowy z przedmiotu na osobê. I chocia¿ tematem debaty z za³o¿enia
powinny byæ pewne problemy czy wydarzenia, prowokacja prowadzi do przejcie z dyskusji zur Sache do dyskusji zur Person, i bywa, ¿e przekszta³ca siê
3

Na przyk³ad scenariusz debaty o edukacji seksualnej w szko³ach (emisja 8 stycznia 2009)
oparty by³ na trzech tendencyjnie wybranych przyk³adach: piosenki, broszury i komiksu, które mia³y ilustrowaæ europejskie standardy w zakresie edukacji seksualnej, a ka¿dy z nich by³ w jakim
sensie kontrowersyjny, np. jeden by³ wulgarny, i mimo protestów uczestników debaty, ¿e takie
materia³y naruszaj¹ ich poczucie dobrego smaku, dobrane s¹ tendencyjnie i nie s³u¿¹ niczemu innemu, jak tylko zbulwersowaniu telewidzów, wszystkie zosta³y pokazane.
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w k³ótniê. Konflikt pogl¹dów przeradza siê wówczas w konflikt interpersonalny,
co jest typowe dla interakcji destruktywnej. Na plan pierwszy wysuwa siê ostra
osobista opozycja jaty, a wszystkie dzia³ania nakierowane s¹ na zmuszenie
rozmówcy, by przyzna³ siê do b³êdu.
Kreowaniu takich sytuacji sprzyja dobór uczestników debaty. Zapraszani s¹
do niej przedstawiciele tzw. elit symbolicznych4. Rzadko s¹ to postaci anonimowe, raczej twarze znane i rozpoznawane przez odbiorcê masowego, dlatego ¿e
rozpoznawalnoæ jest jednym z elementów ich etosu, dodaje im wiarygodnoci.
Preferowane s¹ postaci kontrowersyjne  znane z nieszablonowych zachowañ,
osoby o wyrazistych, radykalnych pogl¹dach. Na przyk³ad w jednym z programów (wyemitowanym 8 stycznia 2009 r.) naprzeciwko siebie usiedli z jednej
strony Joanna Senyszyn i Janusz Palikot, z drugiej: Wojciech Cejrowski, Joanna
Najfeld i Aleksander Nalaskowski5. Odpowiedni dobór uczestników programu
stwarza szansê na ujawnienie osobistych antagonizmów, a to sprzyja wspomnianemu wy¿ej przesuniêciu tematu debaty z rzeczy na osobê i uruchomieniu zachowañ agresywnych. Ze wzglêdu na publiczny charakter interakcji jest to oczywicie agresja werbalna, przejawiaj¹ca siê w wypowiedziach napastliwych,
poni¿aj¹cych, w insynuacjach, które maj¹ na celu nara¿anie danej osoby na
miesznoæ i upokorzenie, a wiêc zaszkodzenie jej, np.: jak ju¿ wytrzymujemy
Cejrowskiego, to wytrzymamy ka¿dy film (2 marca 2008); pani ma przyjemnoæ
z psucia wiata (2 marca 2008); pañstwo k³amiecie od lat (11 marca 2009);
pani jest bezczelna (11 marca 2009); na szczêcie taki osobnik nie jest w stanie
mnie obraziæ (11 marca 2009); pan pracowa³ na zachodzie i ten pobyt tam panu
zaszkodzi³ (17 czerwca 2009).
Poniewa¿ realnym elementem sytuacji komunikacyjnej jest tutaj publicznoæ medialna, wiele zachowañ uczestników debaty jest skierowanych na ni¹.
By osi¹gn¹æ swoje cele, wród których jest na pewno kreowanie w³asnego wizerunku lub wizerunku instytucji, partii, organizacji, któr¹ siê reprezentuje, i wywo³anie pozytywnych emocji u widza wobec siebie lub swojego stanowiska
i negatywnych wobec oponenta, rozmówcy pos³uguj¹ siê strategiami ofensywno-defensywnymi, typowymi dla konfliktu destruktywnego, takimi jak:
 nastawienie na forsowanie swojego punktu widzenia, czemu towarzyszy
monopolizowanie g³osu,
4 W zrozumieniu elit symbolicznych T. van Dijka, do których zalicza on osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne, sprawuj¹ce bezporedni¹ kontrolê nad dostêpn¹ publicznie wiedz¹, kszta³tem
i treci¹ dyskursu publicznego: dziennikarze, publicyci, dzia³acze spo³eczni, eksperci, ludzie biznesu, naukowcy, intelektualici, pisarze, a tak¿e politycy (Czy¿ewski, Piotrowski, Kowalski 1997,
s. 17).
5 Joanna Senyszyn  polityk, pos³anka Parlamentu Europejskiego z ramienia SLD; Janusz
Palikot  polityk, wówczas pose³ PO; Wojciech Cejrowski  podró¿nik, dziennikarz, Joanna Najfeld  dziennikarka, dzia³aczka katolicka; Aleksander Nalaskowski  profesor pedagogiki, pracownik UMK.
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 chêæ kontrolowania partnera przez przerywanie jego wypowiedzi, wchodzenie mu w s³owo, komentowanie jego zachowañ,
 generalizowanie i tendencyjne przedstawianie cudzych pogl¹dów,
 zastêpowanie opisu rzeczywistoci jej ocen¹,
 odnoszenie siê nie do meritum, ale do cech swoich oponentów i podwa¿anie kompetencji adwersarzy, a co za tym idzie i ich wiarygodnoci: pan b³êdnie
pos³uguje siê pojêciem nomen omen (17 czerwca 2009); pani jest niewyedukowana (2 marca 2008); nie mam zaufania do pana t³umaczenia, poniewa¿ pan
jako cz³owiek w ogóle nie wzbudza zaufania (2 marca 2008); Pani Kasiu, pani
mnie ju¿ dzisiaj obrazi³a przed programem (21 padzierniak 2009); je¿eli mia³bym wierzyæ, to wola³bym wierzyæ pani Joannie Najfeld, która doskonale zna tê
problematykê i jest cytowana przez powa¿ne autorytety naukowe ni¿ pani, która
jest specjalistk¹ od prawa morskiego (2 marca 2008) (uwaga skierowana w debacie o pedofilii do Joanny Senyszyn, która jest specjalistk¹ od socjologii i ekonomii konsumpcji),
 omieszanie rozmówcy z pomoc¹ ironicznych komentarzy:
Aleksander Nalaskowski (profesor pedagogiki): Zupe³nie tego nie rozumiem. Zupe³nie nie jestem w stanie zrozumieæ kreowania nieprzyzwoitoci.
Joanna Senyszyn (pos³anka SLD): Bo nie by³ pan edukowany seksualnie w swoim
czasie i dlatego pan profesor nie rozumie. [ ]. Trzeba po prostu mieæ wiedzê,
rzeteln¹ wiedzê.
Aleksander Nalaskowski: Ja mam wiedzê.
JS: Ale nie wiem, czy w sprawach seksu.
AN: No i pani siê ju¿ tego ode mnie na pewno nie dowie, proszê pani¹, to ju¿ nie
ten czas.
JS: Te¿ tak mylê, patrz¹c na pana (2 marca 2008).

Warto w tym miejscu odnieæ siê do tego, ¿e sytuacja telewizyjna jest sytuacj¹ publiczn¹, a ta sporód wszystkich typów sytuacji komunikacyjnych (por.
sytuacjê prywatn¹, nieformaln¹, instytucjonaln¹) jest najbardziej oficjalna i formalna. Zachowania na forum publicznym maj¹ szczególn¹ funkcjê i szczególne
cechy, które s¹ uregulowane spo³ecznie i kulturowo, dlatego pewne zachowania
w debacie maj¹ charakter formalny i rytualny. Specyficzne dla sytuacji telewizyjnej jest to, na co zwracaj¹ uwagê autorzy Rytualnego chaosu, a mianowicie,
¿e w sytuacji prywatnej moment zderzenia siê racji absolutnych i brak woli do
ustêpstw zaowocowa³by najpewniej zerwaniem interakcji, w telewizji wyczerpanie argumentów i niechêæ do zmiany stanowiska nie przerywa debaty, przemienia j¹ najwy¿ej w dyskurs zrytualizowany spektakl owiadczeñ, przypomnieñ
i napomnieñ, ostrze¿eñ, przestróg, obietnic, deklaracji i odpowiedzi stron na
w³asne, retoryczne pytania (Czy¿ewski, Kowalski, Piotrowski 1997, s. 35).

250

Barbara Sobczak

Poza tym w prywatnej sytuacji komunikacyjnej w sytuacji konfliktowej
miêdzyludzkie kategorie kulturowe, w tym etykieta jêzykowa, s¹ burzone w sposób bezporedni, w sytuacji publicznej, oficjalnej, s¹ pozornie zachowywane,
dlatego ¿e uczestnicy tych zdarzeñ dbaj¹ przede wszystkim o zachowanie twarzy, co mieci siê w ich autoprezentacyjnych celach. Dlatego bezporednie ataki
ad personam zastêpowane s¹ atakami porednimi, np.: ja z pani¹ nie rozmawiam, bo z g³upkami nie ma sensu dyskutowaæ, obelgi  ironi¹, ignorowaniem
oponenta, komentarzami pozawerbalnymi, rozmowami na stronie, komentarzami
kierowanymi do odbiorcy nieobecnego widza, typu: one woman show jako podsumowanie wypowiedzi jednej z uczestniczek debaty. W analizowanym typie
interakcji grzecznoæ jêzykowa jest czêsto tylko pozorn¹ grzecznoci¹, forma
wypowiedzi mieci siê w obszarze etykiety, ale w rzeczywistoci jej intencj¹ jest
obra¿enie odbiorcy, jak w wypowiedzi: wielce szanowny panie, mo¿e zechce pan
teraz mnie pos³uchaæ (8 stycznia 2009).
Nie bez znaczenia dla kszta³tu debaty jest czas trwania interakcji. Program
ma wyranie okrelone ramy czasowe, trwa 45 minut, i jest emitowany na ¿ywo.
Dba³oæ o dynamikê przekazu, którego nie mo¿na przemontowaæ, doprowadza
do sytuacji, w której tempo rozmowy, stymulowane poprzez zmiany rozmówców
i kontrolowanie czasu ich wypowiedzi, staje siê istotniejsze od meritum. W rezultacie znajdziemy tutaj zachowania typowe dla destruktywnej interakcji konfliktowej. Po pierwsze, nie tylko nie prowadzi siê rozmowy do wyczerpania
tematu, ale równie¿ jej poszczególnych w¹tków, przechodzi siê od kwestii do
kwestii, zatrzymuj¹c tylko na tych, które budz¹ wiêksze negatywne emocje.
Prowadz¹cy uwypukla ró¿nice, natomiast nie formu³uje konkluzji. W zasadzie
w scenariuszu tych debat nie ma takiego punktu, jak konkluzja, a przynajmniej
nie jest on realizowany. Po drugie, nie ma w debacie telewizyjnej miejsca na
rzeczywist¹ refutacjê, dlatego ¿e gocie s¹ proszeni o odpowiadanie na pytania
zadawane przez moderatora, natomiast rzadziej maj¹ szansê na odpowied na
zarzuty stawiane przez innych uczestników. Po trzecie, nie buduje siê rzetelnej
argumentacji, nie pozwala na to chocia¿by liczba rozmówców, oscyluj¹ca od
4 do 7 osób, z których ka¿da ma mieæ szansê zabrania g³osu. Argumenty zastêpowane s¹ wiêc chwytami erystycznymi. I po czwarte, przerywanie w¹tków
wypowiedzi, wielokrotne powracanie do przerwanych myli (dlatego ¿e gocie
chc¹ zazwyczaj jak najdok³adniej i jak najbardziej przekonuj¹co wyraziæ swoje
stanowiska), powtarzanie fragmentów wypowiedzi i nieprecyzyjnoæ w formu³owaniu myli wprowadza wra¿enie chaosu.
Przedstawiony typ debaty konstruowany w telewizji, oparty na konflikcie
destruktywnym, jest niew¹tpliwie wypadkow¹ pewnej praktyki komunikacyjnej,
zetkniêcia siê z prawami demokracji i wymogiem zaspokojenia oczekiwañ odbiorcy masowego. Z naciskiem po³o¿onym na ten trzeci element. Jeli bowiem
odbiorca masowy chêtniej wybiera rozrywkê ni¿ informacjê czy publicystykê, to
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postulat najwa¿niejsze, ¿eby co siê dzia³o w debacie telewizyjnej najprociej
spe³niæ przez zaaran¿owanie konfliktu racji niemo¿liwych do pogodzenia (Czy¿ewski, Kowalski, Piotrowski 1997, s. 54).
W efekcie, w debacie telewizyjnej z³amane zostaj¹ typowe dla debaty konstruktywnej regu³y i strategie, takie jak: nieprzeszkadzanie sobie w prezentowaniu stanowisk ani w ich kwestionowaniu; budowanie kontrargumentacji odnosz¹cej siê do stanowiska rzeczywicie zajêtego przez stronê przeciwn¹;
odnoszenie siê do meritum sporu; wycofanie siê ze swojego stanowiska w przypadku jego nieudanej obrony; u¿ywanie jasnych i jednoznacznych sformu³owañ
oraz interpretowanie sformu³owañ adwersarza w sposób stonowany i ¿yczliwy6,
i zast¹pione zostaj¹:
 brakiem otwartoci na argumenty drugiej strony,
 nastawieniem na pokonanie antagonisty,
 niechêci¹ do szukania innych rozwi¹zañ, jak tylko moja wygrana  twoja
przegrana,
 dzia³aniami nastawionymi na prowokacjê i podwa¿anie wiarygodnoci
partnera,
 przenoszeniem ciê¿aru debaty ze sprawy na osobê, a wiêc przekszta³caniem konfliktu merytorycznego w interpersonalny, co uruchamia typowe dla
k³ótni zachowania deprecjonuj¹ce przeciwnika i powoduje koncentrowanie siê
na ³adunku afektywnym przekazu zamiast na jego elementach poznawczych,
 pos³ugiwaniem siê nie merytoryczn¹ argumentacj¹, ale zabiegami natury
erystycznej, gdzie perswazja zostaje zast¹piona manipulacj¹,
 i w koñcu  niezgod¹ na konstruowanie wspólnego stanowiska.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e pojawiaj¹ce siê czasami w debacie telewizyjnej deklaracje poszukiwania konsensusu maj¹ charakter zrytualizowany. Publiczny charakter interakcji wymaga bowiem zachowania pewnej etykiety komunikacyjnej,
dlatego uczestnicy mówi¹ czasem o dialogu, porozumieniu i kompromisie, ale
jest to pozorna kooperacja, w rzeczywistoci bowiem oznacza mogê siê z tob¹ porozumieæ, ale pod warunkiem, ¿e przyjmiesz wszystkie moje warunki
(Poprawa 2006, s. 413).
Ludzie komunikuj¹ siê, by informowaæ, wyra¿aæ swoje idee, przekonywaæ,
nak³aniaæ do dzia³ania, budowaæ wspólnotê, zyskiwaæ zrozumienie i robi¹ to
jako jednostki i jako przedstawiciele grup spo³ecznych. Wyg³aszanie w³asnych
opinii i polemizowanie z cudzymi s¹ istotnymi elementami komunikacji miêdzyludzkiej, za prawo do wymiany opinii i mo¿liwoæ dialogu nale¿y do niepodwa¿alnych zasad demokracji. Jednak upowszechnianie tego typu debaty nie tylko
6

Cechy dyskusji wyró¿nione przez F. H. Eemeren, R. Grootendorst: Argumentation, Communication and Fallacies. A Pragma-Dialectical Perspective. Lawrence Erlbaum Publications, Hillsdele 1992. Cyt. za: Ho³ówka (1998, s. 4663).
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buduje powszechne przekonanie o niemo¿noci dialogu i porozumienia w dyskursie publicznym i dominuj¹cym w nim antagonizmie, ale doprowadzi³o do
ukszta³towania nowego wzorca debaty telewizyjnej. Funkcjonowanie tego wzorca utrwala pewn¹ konwencjê  projektuje okrelony mechanizm zachowania
komunikacyjnego i kreuje okrelone oczekiwania wobec takiego gatunku, zarówno uczestników debaty, jak i widzów. Ten wzorzec debaty telewizyjnej to
popieszna, bezproduktywna prezentacja rozbie¿nych stanowisk, nie prowadz¹ca do ¿adnych konkluzji, nastawiona najwy¿ej na obra¿enie rozmówcy i dostarczenie widzowi krótkotrwa³ych emocji.
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Summary
The article proves the point that modern public debates on TV, such as Jan Pospieszalskis
Warto rozmawiaæ [Its worth talking], aired since 2004 on channel 2 of Polands public broadcasting corporation TVP, are communicative events based on destructive conflict, i.e. the ones that,
according to L. Kriesberg, do not actually aim at a resolution of a problem, but serve as the
occasion for a manifestation of aggression, while the aim of the argument is not to overcome
differences dividing the warring parties but to subdue the opponent. This results from the particular communicative situation of a TV debate and the adopted attitude to, first, attract attention and
then to satisfy the needs of the secondary recipient  the viewer. To achieve that, such elements as
the choice of the subject for a debate, its scenario, selection of the audience, and then the verbal
and non-verbal behaviour of the audience, are all subordinated to the purpose.
Ultimately, such a TV debate violates the rules and strategies typical for a constructive and
rational debate, which are subsequently replaced with the types of behaviour representative for
destructive conflict, i.e. lack of openness to the arguments of the opponent, the attitude of defeating the antagonist, reluctance to find other solutions than ones own, acts of provoking or
inciting, undermining credibility of opponents, shifting the focus of a debate from the essential
matter to that of a personal critical remarks, introducing ad hominem abusive that involves insulting ones opponent, a refusal to work out a common position, etc.
It is this pattern for a TV debate, i.e. one that has become a hasty fruitless formation and
presentation of opinions devoid of conclusion and designed primarily to offend the interlocutor
and to provide the audience with excited and short-lived emotions, that enhances the common
belief that dialogue and problem solving in public discourse are not possible and that antagonism
is a dominant factor in it.
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Przek³ad tekstów performatywnych
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Ïóáëè÷íî ïðîèçíåñeííûå ðå÷è ïðèíàäëåæàò ê òåêñòàì ïåðôîðìàòèâíîãî1 òèïà; ïîâîäîì äëÿ ïîäîáíûõ ðå÷åé ÿâëÿåòñÿ òà èëè èíàÿ âîçíèêøàÿ
íåîáõîäèìîñòü  ó÷òèòü êîãî-íèáóäü èëè ÷òî-íèáóäü, ïîçäðàâèòü, ïðîñëàâèòü, âäîõíîâèòü è ò.ï. Â êà÷åñòâå îáðàçöîâ ïåðôîðìàòèâíûõ
ðå÷åé ìîæíî íàçâàòü ðå÷ü â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì øêîëû (âóçà), çàñòîëüíóþ
ðå÷ü  òîñò, ðå÷ü àäâîêàòà â ñóäå, ïîõîðîííóþ ðå÷ü è ò.ä. Òèïè÷íûì
ïåðôîðìàòèâîì ÿâëÿåòñÿ âäîõíîâëÿþùàÿ ðå÷ü ïîëêîâîäöà ê ñîëäàòàì ïåðåä
áîåì (Ñì.: Ðå÷ü êíÿçÿ Èãîðÿ ïåðåä äðóæèíîé ïåðåä ïîõîäîì íà ïîëîâöåâ).
Òåêñòû ïóáëè÷íî ïðîèçíåñeííûõ ðå÷åé ðàäèêàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò
òåêñòîâ äåñêðèïòèâíûõ è òðåáóþò îò ïåðåâîä÷èêà ñïåöèôè÷åñêîé
êîìïåòåíöèè. Ïîäîáíàÿ êîìïåòåíöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ âî âëàäåíèè ñâåäåíèÿìè
èç îáëàñòè îðàòîðñêîãî ìàñòåðñòâà, çíàêîìñòâà ñ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíeííûìè ïðèeìàìè, ê êîòîðûì ïðèáåãàåò îðàòîð è êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
òðàäèöèîííî ïðèíÿòûìè â òîì èëè èíîì ðå÷åâîì æàíðå.
Çàíèìàÿñü ïåðåâîäîì ïåðôîðìàòèâíîãî òåêñòà, ïåðåâîä÷èê ñòîèò ïåðåä
äèëåììîé ïîèñêà àäåêâàòíîé ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïåðåâîäà, îáåñïå÷èâàþùèõ
íàèáîëüøèé óðîâåíü ýêâèâàëåíòíîñòè ïåðåâîäíîãî òåêñòà è òåêñòà îðèãèíàëüíîãî. Ýêñïðåññèÿ âîçíèêàåò è ïîääåðæèâàåòñÿ â õîäå ðå÷è ëèáî
1 Ãðóáî ãîâîðÿ, ïåðôîðìàòèâíàÿ ôóíêöèÿ ÿçûêà ðåàëèçóåòñÿ áëàãîäàðÿ åãî ñïîñîáíîñòè
áûòü (äàæå åäèíñòâåííîé) ïðè÷èíîé ïîáóæäåíèÿ ê äåéñòâèþ. Ñð. ñ ïîëüñêèì: sprawcza funkcja jêzyka, moce przyczynowe, mo¿liwoæ dzia³ania za pomoc¹ s³ów, A S³owo Cia³em siê sta³o.

256

Hanna Wadas-Wony, Wasilij Sienkiewicz

â ðåçóëüòàòå ìåíòàëüíûõ îïåðàöèé ñáëèæåíèÿ-ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ, ëèáî
âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ ïðèâû÷íûõ ðå÷åâûõ ôîðìóë è ñòåðåîòèïîâ, ëèáî
áëàãîäàðÿ óìåëûì èçìåíåíèÿì ðå÷åâîé òàêòèêè.
Òåêñòû ïóáëè÷íî ïðîèçíåñåííûõ ðå÷åé ðàäèêàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò
òåêñòîâ äåñêðèïòèâíûõ è òðåáóþò îò ïåðåâîä÷èêà ñïåöèôè÷åñêîé
êîìïåòåíöèè. Ïîäîáíàÿ êîìïåòåíöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ âî âëàäåíèè ñâåäåíèÿìè
èç îáëàñòè îðàòîðñêîãî ìàñòåðñòâà, çíàêîìñòâà ñ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ïðèåìàìè, ê êîòîðûì ïðèáåãàåò îðàòîð è êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
òðàäèöèîííî ïðèíÿòûìè â òîì èëè èíîì ðå÷åâîì æàíðå. Â êà÷åñòâå
èëëþñòðàöèè ïðèâåäåì ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê2 ðå÷è êîðîëåâû Ìàðèè
Ëþäâèêè ê ñâîåìó ìóæó êîðîëþ ßíó Êàçèìèðó â ðîìàíå Ãåíðèêà
Ñåíêåâè÷à «Ïîòîï»3. Íàìåðåíèå äàííîé ðå÷è  âäîõíîâèòü êîðîëÿ íà
âîçâðàùåíèå â çàíÿòóþ øâåäàìè Ïîëüøó è îñâîáîæäåíèå îòå÷åñòâà îò
øâåäñêèõ îêêóïàíòîâ.
Èñõîäÿ èç ïðèìåíÿåìûõ îðàòîðñêèõ ïðèåìîâ è äëÿ óäîáñòâà
èíòåðïðåòàöèè, ðå÷ü êîðîëåâû ðàñ÷ëåíåíà íàìè íà 5 ôðàãìåíòîâ (ñì.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ). Ïðèâåäåííàÿ ðå÷ü ÿâëÿåòñÿ ïåðôîðìàòèâíûì àêòîì,
âîçûìåâøèì, êàê èçâåñòíî èç äàëüíåéøåãî ïîâåñòâîâàíèÿ, âåñüìà
ïîçèòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ â äåëå áîðüáû çà îñâîáîæäåíèå. Î÷åâèäíî, ÷òî
ðóñ. è òàêóþ ñêàçàëà ðå÷ü, óêàçûâàþùåå íà ðåçóëüòàò êàê òàêîâîé, íå
ýêâèâàëåíòíî ïîëüñê. i tak mówiæ poczê³a, îðèåíòèðîâàííîìó íà ñàì
ïðîöåññ ðå÷è. Ïîäìåíà «õîäà ðå÷è» íåèçìåííî ñêàçûâàåòñÿ â åå ðóññêîì
ïåðåâîäå: Ñð.: Nie o Radziwi³³ów bir¿añskich mi chodzi  Íå áèðæàíñêèå
Ðàäçèâèëëû ñìóùàþò ìåíÿ
Ðå÷ü êîðîëåâû íå ñîäåðæèò êîììóíèêàòèâíûõ ýëåìåíòîâ, à ñîñòîèò èç
ðåàëèçóþùèõ îðàòîðñêîå íàìåðåíèå ôèãóð, îêàçàâøèõ îãðîìíîå âëèÿíèå
íà ñëóøàòåëåé ( wszyscy spogl¹dali na ni¹ z uwielbieniem, à ksi¹dz kanclerz
Wyd¿ga zacz¹³ mówiæ echowym g³osem). Óïîòðåáëåííûå â òåêñòå ðå÷è
ôèãóðû ÿâëÿþòñÿ êëàññè÷åñêèìè ñõåìàìè, çàêðåïëåííûìè ìíîãîâåêîâîé
êóëüòóðíî-îðàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè îíè íàïîëíÿþòñÿ ñîáñòâåííûì ñìûñëîì.
Çà÷èíîì ðàññìàòðèâàåìîé ðå÷è ÿâëÿåòñÿ øèðîêî ïðàêòèêóåìûé
â îðàòîðñêîé òåõíèêå è â óñòíîì íàðîäíîïîýòè÷åñêîì (îñîáåííî ïåñåííîì)
òâîð÷åñòâå êîíòðàñòèâíûé ïðèåì, íàçâàííûé «îòãðàíè÷åíèåì».
I.  Nie o Radziwi³³ów bir¿añskich mi chodzi [...] ani te¿ o list ksiêcia
Bogus³awa [...] Ale najbardziej mnie bol¹...  Íå áèðæàíñêèå Ðàäçèâèëëû

2 Ã. Ñåíêåâè÷: Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: Â 9-òè ò. Å. 4. Ïîòîï: Ðîìàí. ×àñòü âòîðàÿ è
òðåòüÿ. Ïåð. ñ ïîëüñê. Ìîñêâà 1984, c. 5960.
3 H. Sienkiewicz: Potop. Kraków 2008, s. 516517.
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ñìóùàþò ìåíÿ [...] è íå ïèñüìî êíÿçÿ Áîãóñëàâà [...] Áîëüøå âñåãî
òåðçàþò ìîþ äóøó
Ñð.: Íå âåòðû áóøóþò íàä ìîðåì, íå ñ ãîð ïîáåæàëè ðó÷üè Ìîðîçâîåâîäà äîçîðîì îáõîäèò âëàäåíüÿ ñâîè (Íåêðàñîâ); Òî íå âåòåð âåòêó
êëîíèò, Íå äóáðàâóøêà øóìèò Òî ìîe, ìîe ñåðäå÷êî ñòîíåò, êàê îñåííèé
ëèñòü äðîæèò. (Èç ïåñíè).
Ñìûñë íàçâàííîãî ïðèåìà áàçèðóåòñÿ íà êàòåãîðèè òîæäåñòâà.
Èäåíòèôèêàöèÿ òîãî, î ÷eì èäeò ðå÷ü, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç åãî îòãðàíè÷åíèå îò èíîãî. ×àñòèöû ðóñ. íå (ïîëüñê. nie, ani) â äàííîé ôèãóðå ðå÷è íå
âûïîëíÿþò ôóíêöèþ ëîãè÷åñêîãî îòðèöàíèÿ  îíè èãðàþò ðîëü
îòãðàíè÷åíèÿ (ïî òèïó: Íå òî , à òî ). Àíàëîãè÷íàÿ èäåíòèôèöèðóùåîãðàíè÷èòåëüíàÿ ðîëü ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìóëàõ çàêîíîâ: Íå óáèé , Íå
óêðàäè Íå ïîæåëàé  Âíîñÿ îãðàíè÷åíèÿ, çàêîí çàïðåùàåò. Ïðèåìîì
îòãðàíè÷åíèÿ ãîâîðÿùèé êàê áû âòÿãèâàåò ñëóøàþùèõ â íåïðèíóæäåííûé
ïîèñê. Êîíòðàñòèðóÿ (îòòåíÿÿÿ) è ôîêóñèðóÿ èíòåðåñ íà îáúåêòå ïîäîáíîãî
èäåíòèôèöèðóþùåãî ïîèñêà, îðàòîð âìåñòå ñî ñëóøàòåëÿìè ïðèõîäèò
ê îáúåêòó ïîèñêà, ïîýòàïíî îòêðûâàÿ ðåôåðåíò  òî, ÷òî îí ïîäðàçóìåâàåò
è ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äîëæíû îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ñëóøàòåëè.
Âòîðîé ôðàãìåíò, âû÷ëåíåííûé íàìè â òåêñòå ðå÷è, âêëþ÷àåò ñåðèþ
ðèòîðè÷åñêèõ âîïðîñîâ, êîòîðûå èíòîíàöèîííî è ñòðóêòóðíî âûäåëÿþòñÿ â
ðå÷è, ïðèâíîñÿ â íåå ìîìåíò íåîæèäàííîñòè è òåì ñàìûì óñèëèâàÿ
âûðàçèòåëüíîñòü:
Któ¿ bowiem go oszczêdzi, jeli go w³asny król potêpia? [...] gdzie jest taki
drugi naród, w którym by chwa³a Boga staro¿ytnej szczeroci trybem trwa³a
i pomna¿a³a siê coraz bardziej [...] gdzie jest taki, który by tak prêdko winê sw¹
uzna³, pokutê i poprawê rozpocz¹³?  Êòî æå ïîùàäèò åãî, êîëè ñîáñòâåííûé
êîðîëü åãî îñóæäàåò? [...] ãäå ñûùåøü äðóãîé íàðîä, â êîåì èçäðåâëå
ïðåáûâàëà áû â ÷èñòîòå è óìíîæàëàñü ñëàâà ãîñïîäíÿ? [...] ãäå ñûùåøü
íàðîä, ÷òî òàê ñêîðî ïîêàÿëñÿ áû, ñòàë èñïðàâëÿòü è èñêóïàòü ñâîþ âèíó?
Ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ êàê îðàòîðñêèé ïðèeì ÿâëÿåòñÿ ðå÷åâîé àêöèåé
ãîâîðÿùåãî è âêëþ÷àåò ìîìåíò òåàòðàëüíîñòè (àðòèñòè÷íîñòè).
Ñ ïîìîùüþ äàííîãî ïðèeìà îðàòîð óñòàíàâëèâàåò êîíòàêò ñ ðåöèïèåíòàìè,
ïðîáóæäàåò èõ ìûñëèòåëüíóþ àêòèâíîñòü. Áóäó÷è îòêðûòûìè, ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû ïðîâîöèðóþò ñëóøàòåëåé íà òó èëè èíóþ îòâåòíóþ
ìûñëèòåëüíóþ ðåàêöèþ.

4 Âûäàþùèéñÿ ìûñëèòåëü ñîâðåìåííîñòè Õèíòèêêà çàìå÷àë, ÷òî óìåíèå ñòàâèòü
âîïðîñû ïðèðîäå îòëè÷àåò ãåíèàëüíîãî ó÷åíîãî îò ïîñðåäñòâåííîãî. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü îá
îðàòîðå. Íå ñëó÷àéíî ïåðâûé ðàçäåë àíòè÷íîé ðèòîðèêè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîáëåìó
âûäåëåíèÿ ñïîðíîãî ïóíêòà.

258

Hanna Wadas-Wony, Wasilij Sienkiewicz

Ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ  êîíñòðóêòèâíûé êîìïîçèöèîííûé ïðèeì:
îáû÷íî îí èãðàåò ðîëü çà÷èíà, è ñòàâèòñÿ ïåðåä òåì, êàê ãîâîðÿùèé
ïîäîéäeò ê ñóòè äåëà4. Ñ ïîìîùüþ ïîäîáíûõ ïðèeìîâ îðàòîð îòòåíÿåò òå
èëè èíûå ãðàíè ðàçâèâàåìîé â ðå÷è è âíóøàåìîé ñëóøàòåëÿì ìûñëè,
ìíîãîãðàííî ïðåçåíòèðóÿ åe â èõ ïðèñóòñòâèè. Áëàãîäàðÿ ñâîèì
èíòîíàöèîííûì îñîáåííîñòÿì ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû ïðèäàþò ðå÷è
äèíàìè÷åñêîå ðàçâèòèå.
Òðàäèöèîííî ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ ïîíèìàåòñÿ êàê ñðåäñòâî
ýêñïðåññèâíîãî óòâåðæäåíèÿ. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ðèòîðè÷åñêèì
âîïðîñîì íè÷åãî íå óòâåðæäàåòñÿ è íå îòðèöàåòñÿ. Ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ
 èíñòðóìåíò è ðå÷åâîãî ýìïàòè÷åñêîãî âíóøåíèÿ. Ïî ñôîðìóëèðîâàííûì
âîïðîñàì ðåöèïèåíò ñóäèò î ïðîíèöàòåëüíîñòè îðàòîðà, î ñõîäñòâàõ
è ðàçëè÷èÿõ ìåæäó ñîáñòâåííîé è âíóøàåìîé òî÷êàìè çðåíèÿ.
Ïîâûøeííîå ýìîöèîíàëüíîå çâó÷àíèå ðèòîðè÷åñêîãî âîïðîñà íåèçìåííî
ïîðîæäàåò ñòîëü æå ýìîöèîíàëüíóþ àäåêâàòíóþ ñóããåñòèâíóþ ðåàêöèþ íà
òî, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàåò èíòåðåñû ñëóøàòåëåé.
Ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû â ðàññìàòðèâàåìîì ôðàãìåíòå äîïîëíÿþòñÿ
èçâåñòíûì â àðñåíàëå îðàòîðñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ïðèeìîì ïðåçåíòàöèè
 ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ íà ãëàçàõ ó çðèòåëåé, âûíîñèòñÿ íà èõ ðàññìîòðåíèå.
Ãîâîðÿùèé íå ïðåäñòàâëÿåò (ðåïðåçåíòèðóåò) ñëóøàòåëÿì ñâîe âèäåíèå
ïðåäìåòà ðå÷è, à ïðåäúÿâëÿåò (ïðåçåíòèðóåò) èì ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå
ðåàëüíîñòè, ò.å. àêòóàëüíî ñìîòðèò, âòÿãèâàÿ â àêò âîñïðèÿòèÿ ñëóøàòåëåé è
ïðèãëàøàÿ èõ ê ñîâìåñòíîìó ðàçìûøëåíèþ: A przecie, gdy rozejrzê siê po
wiecie  À ìåæ òåì îçèðàþ ÿ ñâåò; Pró¿no patrzê  Òùåòíî ãëÿæó ÿ
Ïîäîáíîå âîñïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ äèõîòîìè÷åñêè  ãîâîðÿùèé
îòìå÷àåò íå òî, ÷òî åìó êèäàåòñÿ â ãëàçà, à òî ÷åãî îí íå íàõîäèò â ïîëå
âîñïðèÿòèÿ; òåì ñàìûì îòòåíÿþòñÿ ïîçèòèâíûå êà÷åñòâà îáúåêòà
 ïîëüñêîãî íàðîäà: Pró¿no patrzê, gdzie jest taki drugi naród, w którym by
chwa³a Boga staro¿ytnej szczeroci trybem trwa³a i pomna¿a³a siê coraz bardziej, gdzie drugi naród, w którym tak otwarty kandor ¿yje; gdzie pañstwo,
w którym by o tak piekielnych blunierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy nie
przejednanych zawziêtociach, jakich pe³ne s¹ obce kroniki, nigdy nikt nie s³ysza³.  Òùåòíî ãëÿæó ÿ, ãäå äðóãîé íàðîä, â êîåì îáèòàëà áû òàêàÿ
ïðîñòîòà äóøè, ãäå äåðæàâà, â êîåé íèêòî è íå ñëûõèâàë áû î êîùóíñòâàõ
ñòîëü ñàòàíèíñêèõ, çëîäåéñòâàõ ñòîëü æåñòîêèõ è çëîáå ñòîëü
íåïðèìèðèìîé, êîèìè ïîëíû èíîçåìíûå õðîíèêè.
Îòìå÷åííûé ïðèeì ïðåçåíòàöèè âêëþ÷àåò ìîìåíò èëëþçîðíîãî
äèàëîãà. Èñòèíà îòêðûâàåòñÿ ïóòeì ïîñòàíîâêè ñåáå êàê ìíèìîìó
ñîáåñåäíèêó âîïðîñîâ, íà êîòîðûå îðàòîð ñàì æå è îòâå÷àåò ñ ó÷åòîì
cñûëêè íà îïûò ëþäåé ïîñâÿùeííûõ: Nie masz tu no¿ów i trucizn, nie masz

Ïåðåâîä òåêñòîâ ïåðôîðìàòèâíîãî òèïà

259

protektorów, jako u Angielczyków... Niech¿e mi poka¿¹ ludzie, w dziejach wiata
biegli, inne królestwo, gdzie by wszyscy królowie w³asn¹ spokojn¹ mierci¹
umierali. [...]  Íåò çäåñü íè íîæåé, íè îòðàâíîãî çåëüÿ, íåò ïðîòåêòîðîâ,
êàê ó àíãëèéöåâ. Ïóñòü æå óêàæóò ìíå ëþäè, ñâåäóùèå â èñòîðèè, äðóãîå
òàêîå êîðîëåâñòâî, ãäå áû âñå êîðîëè ïî÷èëè â ìèðå ñâîåþ ñìåðòüþ.
Âûðàæåíèå jako u Angielczyków  êàê ó àíãëèéöåâ ÿâëÿåòñÿ â ðàññìàòðèâàåìîì ôðàãìåíòå íå ñðàâíåíèåì, íî óïîäîáëåíèåì. Â îòëè÷èå îò
ñðàâíåíèÿ, óïîäîáëåíèå ðåàëèçóåò ìîìåíò ñîïîñòàâëåíèÿ. Ñðàâíåíåíèå íå
îáëàäàåò ïîòåíöèåé äîêàçàòåëüñòâà, â òî âðåìÿ êàê ìîìåíò äîêàçàòåëüíîñòè
 íåïðåìåííûé ïàðàìåòð âñÿêîé ðå÷è5.
Ýêñïðåññèÿ âòîðîãî ôðàãìåíòà íàãíåòàåòñÿ ïóòeì äóáëèðîâàíèÿ
îòäåëüíûõ îäíîòèïíûõ êîíñòðóêöèé, çàòðàãèâàþùèõ ñèíòàêñè÷åñêóþ
ñòðóêòóðó âûñêàçûâàíèÿ. Ïîäîáíûì äóáëèðîâàíèåì ñîçäàåòñÿ êàðêàñ ðå÷è¸
ôèêñèðóþòñÿ ïîâîðîòíûå ïóíêòû ìûñëè, ñïîñîáñòâóÿ ïðîäâèæåíèþ åå
âïåðåä: pró¿no pytam, gdzie jest taki drugi naród, ; Pró¿no patrzê, gdzie drugi
naród,  òùåòíî ñåáÿ âîïðîøàþ, ãäå ñûùåøü äðóãîé íàðîä, Òùåòíî
ãëÿæó ÿ, ãäå äðóãîé íàðîä Ñóùåñòâåííî çàìåòèòü, ÷òî äóáëèðîâàíèå êàê
ôèãóðà ðå÷è íå ÿâëÿåòñÿ ïîâòîðåíèåì. Îðàòîð íå ïîâòîðÿåò ñêàçàííîå,
à ñíîâà è ñíîâà âîçâðàùàåòñÿ ñ èñõîäó ðå÷è, ïðèâíîñÿ âñÿêèé ðàç â åùå
îäèí âèòîê ðàçâèòèÿ ìûñëè äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû ñìûñëà.
Â ðåçóëüòàòå òàêîãî «âîçâðàòà ê ÿêîáû ñòàðîìó» ìûñëü ñòàíîâèòñÿ ñóããåñòèâíî áîëåå ðåëåâàíòíîé è âûðàçèòåëüíîé. Äóáëèðóþùèåñÿ ñåãìåíòû
ðå÷è ôèêñèðóþòñÿ ïàìÿòüþ è âëèÿþò íà âîñïðèÿòèå ðå÷è è ïîñëåäóþùèå
ïîñòóïêè ñëóøàþùèõ.
Òðåòèé ôðàãìåíò ðå÷è êîðîëåâû âêëþ÷àåò ôèãóðó ïðèçíàíèÿ
(êîíôåññèè). Ïðèçíàíèå íå ñîäåðæèò ñîîáùåíèÿ, à ÿâëÿåòñÿ
àíòèêîììóíèêàòèâíîé êîíñòàòàöèåé îáúåêòèâíîãî ôàêòà: Prawda, mój panie, zawini³ ten naród ciê¿ko, zgrzeszy³ przez swawolê i lekkoæ... Ale który¿ to
jest naród nigdy nie b³¹dz¹cy i gdzie jest taki, który by tak prêdko winê sw¹
uzna³, pokutê i poprawê rozpocz¹³? Oto ju¿ siê obejrzeli, ju¿ przychodz¹, bij¹c
siê w piersi, do twego majestatu... ju¿ krew przelaæ, ¿ycie oddaæ, fortuny powiêciæ dla ciebie gotowi...
 Ïðàâäà, ãîñóäàðü ìîé, òÿæêî ïðîâèíèëñÿ ýòîò íàðîä, ñîãðåøèë ïî
ïðè÷èíå ëåãêîìûñëèÿ è ñâîåâîëèÿ. Íî ãäå æå ñûùåøü íàðîä, ÷òî íèêîãäà
íå çàáëóæäàëñÿ áû, è ãäå ñûùåøü íàðîä, ÷òî òàê ñêîðî ïîêàÿëñÿ áû, ñòàë
èñïðàâëÿòü è èñêóïàòü ñâîþ âèíó? Ëþäè óæå îïîìíèëèñü, áèÿ ñåáÿ â ãðóäü,

5 Åùå àíòè÷íûìè ëîãèêàìè áûëî ñòðîæàéøå çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ñðàâíåíèÿ
è ìåòàôîðû äëÿ äîêàçàòåëüñòâà. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíè èñêàæàþò ìûñëü, èáî âûäàþò çà
òîæäåñòâåííûå òå ïðåäìåòû, êîòîðûå èìåþò ëèøü îáùèå ïðèçíàêè.
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îíè ïðèáåãàþò óæå ê òâîåìó âåëè÷èþ, ãîòîâû óæå ïðîëèòü çà òåáÿ ñâîþ
êðîâü, îòäàòü ñâîþ æèçíü è ñâîå äîñòîÿíèå.
Ñìåíà êîíñòàòèðóþùåãî äåñêðèïòèâíîãî òîíà îæèâëÿåòñÿ
ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñîì, âîññòàíaâëèâàþùèì è ïîäêðåïëÿþùèì êîíòàêò
ïðîèçíîñÿùåãî ðå÷ü ñî ñëóøàòåëÿìè: Ale który¿ to jest naród nigdy nie b³¹dz¹cy i gdzie jest taki, który by tak prêdko winê sw¹ uzna³, pokutê i poprawê
rozpocz¹³? Íî ãäå æå ñûùåøü íàðîä, ÷òî íèêîãäà íå çàáëóæäàëñÿ áû, è ãäå
ñûùåøü íàðîä, ÷òî òàê ñêîðî ïîêàÿëñÿ áû, ñòàë èñïðàâëÿòü è èñêóïàòü
ñâîþ âèíó?
×åòâeðòûé ôðàãìåíò âêëþ÷àåò ðèòîðè÷åñêèå âîñêëèöàíèÿ  äåìîíñòðàòèâíîå âîñêëèöàòåëüíî-âîïðîñèòåëüíîå âûðàæåíèå ýìîöèé.
Íàìåðåíèåì èõ ÿâëÿåòñÿ ïðîáóæäåíèå ýìïàòèè ñëóøàòåëåé, ïåðåíèìàþùèõ ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ãîâîðÿùåãî è ïðèíèìàþùèõ åãî
ñóããåñòèâíóþ óñòàíîâêó íà ïðîèñõîäÿùåå: A ty zali ich odepchniesz? zali
¿a³uj¹cym nie przebaczysz, poprawionym i pokutuj¹cym nie zaufasz?... dzieciom, które zb³¹dzi³y, ojcowskiego afektu nie wrócisz?...  Òàê óæåëè òû
îòòîëêíåøü èõ? Óæåëè íå ïðîñòèøü êàþùèõñÿ, íå ïîâåðèøü èñêóïàþùèì
âèíó è èñïðàâëÿþùèìñÿ? Áëóäíûì ñûíàì íå âîðîòèøü îòöîâñêîé ëþáâè?
Ñóããåñòèâíîå âëèÿíèå ðèòîðè÷åñêèõ âîñêëèöàíèé â ðàññìàòðèâàåìîì
ôðàãìåíòå ïîäêðåïëÿåòñÿ ïðèeìîì èíòåðòåêñòóàëüíîé àïïëèêàöèè  âêðàïëåíèåì îáùåèçâåñòíîãî, îäíàêî íåñêîëüêî ìîäèôèöèðîâàííîãî
ïðåöåäåíòíîãî âûðàæåíèÿ: ... dzieciom, które zb³¹dzi³y, ojcowskiego afektu nie
wrócisz?...  Áëóäíûì ñûíàì íå âîðîòèøü îòöîâñêîé ëþáâè? Âñÿêàÿ
àïïëèêàöèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåðòåêñòóàëüíûì äåðèâàòîì, âêëþ÷àþùåì â ñåáÿ
êàê ìîìåíò ÷èñòî ñòåðåîòèïíûé  ðåïðîäóöèðîâàíèå èçâåñòíîãî ðå÷åâîãî
øòàìïà, òàê è ìîìåíò ýêñïåðèìåíòàëüíûé  êðåàòèâíîå âêðàïëåíèå
øòàìïà â òêàíü ïðîäóöèðóåìîãî òåêñòà.
Óïîòðåáëÿÿ ïðåöåäåíòíîå âûðàæåíèå, îðàòîð íå ñòîëüêî äåìîíñòðèðóåò ñîáñòâåííóþ êîìïåòåíòíîñòü, ñêîëüêî «îñâåæàåò» ñòåðøèéñÿ îò
ìíîãîêðàòíîãî óïîòðåáëåíèÿ ðå÷åâîé ñòåðåîòèï, óêðåïëÿÿ êîíòàêò ñî
ñëóøàòåëÿìè.
Â ïÿòîì ôðàãìåíòå ìîìåíò ñóããåñòèè äîñòèãàåò ýïîãåÿ. Îðàòîð
ïðèáåãàåò ê ýêñïëèöèòíîìó âíóøåíèþ âåðû â ïîëüñêèé íàðîä, ïîáóæäàÿ
åãî ïðåäâîäèòåëÿ, êîðîëÿ, ê äîëæíîìó ïîñòóïêó. Ïîáóäèòåëüíóþ ðîëü çäåñü
èãðàþò ãëàãîëû zaufaj  âåðü; jed  ïîåçæàé; nie gard  íå ïðåíåáðåãàé;
nie lêkaj siê  íå ñòðàøèñü, â êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ ñóáúåêòèâíàÿ
ìîäàëüíîñòü ðå÷è.
Zaufaj im, panie, bo oto têskni¹ ju¿ za sw¹ krwi¹ jagielloñsk¹ i za ojcowskimi rz¹dami twymi... Jed miêdzy nich... Ja, ja niewiasta nie lêkam siê zdrady, bo
widzê mi³oæ, bo widzê ¿al za grzechy i restauracjê tego królestwa, na które ciê
po ojcu i bracie powo³ano. Ani mi siê te¿ podobna rzecz zdawa, by Bóg mia³
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zgubiæ tak znaczn¹ Rzeczpospolitê, w której wiat³o prawdziwej wiary p³onie.
Do krótkiego czasu ci¹gnê³a boska sprawiedliwoæ rózgê swoj¹ na ukaranie,
nie na zgubienie dziatek swoich, a za wkrótce potem utuli ich i pocieszy ojcowska tego¿ niebieskiego Pana dobroæ. Lecz ty nie gard nimi królu, i powierzyæ
siê ich synowskiej dyskrecji nie lêkaj, bo tylko tym sposobem z³e w dobre, zmartwienia w pociechy, klêski w tryumfy zmieniæ siê mog¹.
Âåðü èì, ãîñóäàðü, èáî òîñêóþò óæå îíè ïî òåáå, ïî ñâîåé
ÿãåëëîíîâñêîé êðîâè è ïî îòå÷åñêèì òâîèì áðàçäàì! Ïîåçæàé ê íèì!
ß, æåíùèíà, íå áîþñü èçìåíû, èáî âèæó ëþáîâü, èáî âèæó ñîæàëåíèå
î ãðåõàõ è ïîêàÿíèå è âîçðîæäåíèå êîðîëåâñòâà, íà ÷åé òðîí òû ïðèçâàí
áûë ïîñëå îòöà è áðàòà. È ïîìûñëèòü íåëüçÿ î òîì, ÷òî ãîñïîäü ìîæåò
îáðå÷ü ãèáåëè âåëèêóþ Ðå÷ü Ïîñïîëèòóþ, â êîåé ïûëàåò ñâåò èñòèííîé
âåðû. Íà êðàòêèé ÷àñ íàñëàë îí ñâîé áè÷, äàáû íå ïîãóáèòü, íî ïîêàðàòü
÷àäà ñâîè, è â ñêîðîì âðåìåíè çàùèòèò èõ âëàäûêà íåáåñíûé è óòåøèò ïî
îò÷åìó ñâîåìó ìèëîñåðäèþ. Íå ïðåíåáðåãàé æå èìè, ãîñóäàðü, è íå
ñòðàøèñü äîâåðèòüñÿ ñûíîâíåé èõ ïðåäàííîñòè, èáî òîëüêî òàê çëî
îáðàòèòñÿ â äîáðî, ãîðå â ðàäîñòü, ïîðàæåíèå â ïîáåäó.
Ðåàëèçóÿ íàìåðåíèå àäåêâàòíîé òðàíñëÿöèè ýìîöèîíàëüíîâåëåðå÷àâîãî çâó÷àíèÿ ïîëüñêîÿçû÷íîãî òåêñòà-ïåðôîðìàòèâà, ïåðåâîä÷èê
îòäàeò ïðåäïî÷òåíèå óïîòðåáëåíèþ àðõàè÷åñêèõ ðóññêîÿçû÷íûõ êîìïîíåíòîâ. Òàê, â ðóññêîÿçû÷íîì òåêñòå óïîòðåáëÿþòñÿ àðõàè÷åñêèå ñîþçíûå
ñðåäñòâa òàì, ãäå â òåêñòå-îðèãèíàëå óïîòðåáëeí ñòèëèñòè÷åñêè íåéòðàëüíûé ñîþç: w którym  â êîåì; w której  â êîåé; jeli  êîëè; bo  èáî.
Ïåðåâîä÷èê óïîòðåáëÿåò àðõàè÷åñêèé ñîþç äàáû, â òî âðåìÿ, êàê
â îðèãèíàëå ñâÿçü ÿâëÿåòñÿ áåññîþçíîé. Ñòðåìëåíèå ê âîçâûøåííîñòè ðóññêîÿçû÷íîãî òåêñòà ïðîÿâëÿåòñÿ â íàìåðåííîì óïîòðåáëåíèè ëåêñè÷åñêèõ
àðõàèçìîâ è ïåðèôðàç, ñð.: zali  óæåëè; dziatek swoich  ÷àäà ñâîè; za
ojcowskimi rz¹dami twymi... ïî îòå÷åñêèì òâîèì áðàçäàì!; Angielczyków
 àíãëèéöåâ; królowie w³asn¹ spokojn¹ mierci¹ umierali  ãäå áû âñå êîðîëè
ïî÷èëè â ìèðå ñâîåþ ñìåðòüþ; rózgê swoj¹  ñâîé áè÷; ciê¿ko  òÿæêî.
Íåñìîòðÿ íà âûñîêèé óðîâåíü ýêâèâàëåíòíîñòè îðèãèíàëüíîãî ïîëüñêîãî
òåêñòà è åãî ðóññêîãî ïåðåâîäà, âñå æå äîëæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
ýìîöèîíàëüíûé ðåãèñòð îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ íå ñîâïàäàåò: Ja, ja niewiasta nie lêkam siê  ß, æåíùèíà, íå áîþñü.
Ýêñòåíñèîíàëüíàÿ ñóùíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â óïîòðåáëåíèè èìåííûõ
ìåòàìîðôè÷åñêèõ âûðàæåíèé. Ê íèì ïðèíàäëåæàò ïåðèôðàçû âíÿòü
íàøåïòûâàíèÿì âðàãà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî  podszeptów nieprzyjaciela rodu
ludzkiego us³uchali; çàùèòèò èõ âëàäûêà íåáåñíûé  i pocieszy ojcowska
tego¿ niebieskiego Pana dobroæ.
Èòàê, çàíèìàÿñü ïåðåâîäîì ïåðôîðìàòèâíîãî òåêñòà, ïåðåâîä÷èê ñòîèò
ïåðåä äèëåììîé ïîèñêà àäåêâàòíîé ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïåðåâîäà,
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îáåñïå÷èâàþùèõ íàèáîëüøèé óðîâåíü ýêâèâàëåíòíîñòè ïåðåâîäíîãî
òåêñòà è òåêñòà îðèãèíàëüíîãî. Ýêñïðåññèÿ âîçíèêàåò è ïîääåðæèâàåòñÿ
â õîäå ðå÷è ëèáî â ðåçóëüòàòå ìåíòàëüíûõ îïåðàöèé ñáëèæåíèÿïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ, ëèáî âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ ïðèâû÷íûõ ðå÷åâûõ
ôîðìóë è ñòåðåîòèïîâ, ëèáî áëàãîäàðÿ óìåëûì èçìåíåíèÿì ðå÷åâîé
òàêòèêè.
Êëàññè÷åñêèì îáðàçöîì òåêñòà-ïåðôîðìàòèâà ÿâëÿåòñÿ òîñò  êîðîòêàÿ
òîðæåñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ ðå÷ü, êîòîðàÿ ïðîèçíîñèòñÿ âî âðåìÿ çàñòîëüÿ
â ÷åñòü êîãî-ëèáî èëè ÷åãî-ëèáî è ïîäêðåïëÿåòñÿ âûïèòûì ñïèðòíûì.
Òîñòû-ðå÷è áûâàþò ðàçëè÷íîé äëèíû: îò îäíîãî ñëîâà (Bêc!, Bach!,
Buch!, Chlup!, Ciach!, Cyk!, Czeæ!, Dryst!, D¿yst!) äî öåëîãî ïðåäëîæåíèÿ
(Za zdrowie Kaczkosi, co ¯ydom wodê nosi!, Odkrêæ ganik, walniemy po secie!,
Pijmy, bo procenty uciekaj¹!) è ò.ä.
Òîñòû ìîãóò èçó÷àòüñÿ íå òîëüêî ñî ñòðóêòóðíîé, íî è ñ ñåìàíòè÷åñêîé
ñòîðîíû. Âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû: à) ïîæåëàíèÿ (Aby
nam siê dobrze dzia³o, W nocy sta³o, W dzieñ wisia³o! Alleluja!; Aby nam siê!;
Najlepszego!; Na zdrowie!; Zdrowie!; Zdrówko!; Za zdrowie po raz pierwszy!;
Zdrowie twoje w gard³o moje!; No, ¿eby nie kuleæ!; Pijmy zdrowie gospodarza!;
Pomylnoci!; Trzym siê!); á) îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èíû ïèòüÿ (Gorzka wódka,
gorzka wódka, Trzeba j¹ os³odziæ, M³ody m³od¹ poca³uje, Nie bêdzie mu szkodziæ!  â äàííîì ñëó÷àå ãîñòè âåäóò ñâîåîáðàçíûé äèàëîã ñ ìîëîäîæeíàìè:
Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki, Poca³unek by³ za krótki!, ïîñëå ÷åãî
ìîëîäûå îïÿòü öåëóþòñÿ, îäíàêî ãîñòè âñe åùe íåäîâîëüíû: Ona temu winna, ona temu winna, Poca³owaæ go powinna! èëè æå, åñëè ìåíåå àêòèâåí
æåíèõ: On jest temu winien, on jest temu winien, Poca³owaæ j¹ powinien!);
â) íàñòàâëåíèå, ñêîëüêî ïîëàãàåòñÿ âûïèòü (Jeszcze po kropelce!; No, to po
jednym!; No, to po maleñkim!; Po ca³ym!; Po garnuchu i do roboty!; Po kielichu!; Po kubeczku!; Po piêædziesi¹tce!; Po setce!; Po setuchnie!).
Òîñò ïîðîæäàåò ÿçûêîâóþ èãðó-äèàëîã:
Sto lat, sto lat, niech ¿yje, ¿yje nam!
Sto lat, sto lat niech ¿yje, ¿yje nam!
Jeszcze raz, jeszcze raz, niech ¿yje, ¿yje nam,

Niech ¿yje nam! Çàòåì ïîñòóïàåò âîïðîñ: A kto? È ñîîòâåòñòâóþùèé
îòâåò, íàïð.: Jerzy! È îïÿòü æå: Jerzy niech ¿yje, niech ¿yje, niech siê z nami
napije, napije, bêc! A jak Jerzy nie mo¿e, nie mo¿e, niech mu Basia pomo¿e,
pomo¿e, bêc!
Òîñò ðåàëèçóåòñÿ â êîíòåêñòå ôîíîâûõ çíàíèé ñîöèóìà è ïîòîìó
òðåáóåò äîëæíîé êîìïåòåíöèè ïåðåâîä÷èêà. Èçâåñòíî, ÷òî öåðåìîíèÿ
ïîäíÿòèÿ òîñòîâ âïèñûâàåòñÿ â áîãàòóþ êàðòèíó ôîíîâûõ çíàíèé,

Ïåðåâîä òåêñòîâ ïåðôîðìàòèâíîãî òèïà

263

ñóùíîñòü êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè ñâåäåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
âçàèìîïîíèìàíèå. Â ðåãèîíàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ òåçàóðóñàõ åñòü
èçâåñòíàÿ äîëÿ ñóãóáî ñïåöèàëüíûõ ñâåäåíèé, àêòóàëèçèðóþùèõñÿ
â çàñòîëüíûõ ðå÷àõ. Áåç ñïåöèàëüíîãî ïîÿñíåíèÿ ïîíÿòü ñìûñë òàêèõ
ýêçîòè÷åñêèõ ðå÷åíèé èíîñòðàíöàì áûâàåò çàòðóäíèòåëüíî, íàïð.: Jeszcze
rozchodniczka! (îò rozchodziæ siê = ðàñõîäèòüñÿ), Rin, cin, cin! (parafraza
odwiecznego: Rim-cim-cim; aluzja do wina marki «Cin-Cin»), R¿nij, Walenty!
(stary, odnoszony kiedy do muzykantów), Siup tatê na mamê! (spirytus na wódkê), Strzemiennego! (wznoszony u koñca biesiady, staropolski).
Ýêñêëþçèâíûìè ïî ñóòè ÿâëÿþòñÿ ðåãèîíàëüíûå òîñòû, èíîãäà
íåïîíÿòíûå äàæå ñàìèì ïîëÿêàì èç äðóãèõ îáëàñòåé, íàïð.: Mo ¿yæ!
(â Ñèëåçèè îáîçíà÷àåò Sto lat!), Pyrsk, bo zug ucieknie! (â Ñèëåçèè, zug
= ïîåçä), Za tych, co w lufcie! (â Ñèëåçèè luft = âîçäóõ). Îòäåëüíóþ ãðóïïó
ñîñòàâëÿþò òîñòû, çàèìñòâîâàííûå ó äðóãèõ íàðîäîâ è èìåþùèå, êàê
ïðàâèëî, íåñêîëüêî èñêàæeííûé âèä: Kurdesz! (òþðêñêîå è òàòàðñêîå
= áðàò), Borys! Polewoj!, Machniom!, Pojechali! Ïðèñóòñòâèåì ôîíîâûõ
çíàíèé îòìå÷åíû òàêæå æàðãîííûå òîñòû, íàïð., ìîëîäeæíûå (Odkrêæ
ganik, walniemy po secie!, òîñòû ìîðÿêîâ è ò.ï.).
Òîñò îðãàíè÷åñêè âïëåòàåòñÿ â êóëüòóðó íàðîäà, ÷òî òðåáóåò íàëè÷èÿ
y åãî èíòåðïðåòàòîðà-ïåðåâîä÷èêà øèðîêîé êóëüòóðíî-èíòåðòåêñòóàëüíîé
êîìïåòåíöèè.6 Òàê, â ïîëüñêîé íàðîäíîé êóëüòóðå ñóùåñòâóåò öåëûé íàáîð
ïåñåí, ñîïðîâîæäàþùèõ òîñòû, íàïð.: ìîëîäeæíûå Panie szofer gazu, panie
szofer gazu, bo pó³ litra jest w gara¿u! (êîãäà ìîëîäûå ëþäè ïóòåøåñòâóþò íà
àâòîáóñå èëè ìàøèíå); ïåñíè ìîðÿêîâ: Kiedy rum zaszumi w g³owie, Ca³y
wiat nabiera treci, Wtedy chêtnie s³ucha cz³owiek morskich opowieci. Kto
chce, to niechaj s³ucha, Kto nie chce, niech nie s³ucha, Jak balsam s¹ dla ucha
morskie opowieci. Hej ha, kolejkê nalej, Hej ha, kielichy wzniecie, To robi
doskonale morskim opowieciom [...]7.
Èòàê, òîñò êàê ÿâëåíèå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé
èíòåðåñ äëÿ ïåðåâîä÷èêà â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé ôîíîâûõ çíàíèé. Íåñìîòðÿ
íà îáùåñëàâÿíñêîå êóëüòóðíîå íàñëåäèå, êàæäûé íàðîä ñîâåðøàåò
ñïåöèôè÷åñêèå ðèòóàëüíûå çàñòîëüíûå äåéñòâèÿ, ñîïðîâîæäàåìûå
ïðèíÿòûìè â îïðåäåëåííîì ñîöèóìå ðå÷åâûìè ýòèêåòíûìè ðåïðîäóêòèâíûìè ôîðìóëàìè. Ñîïîñòàâèòåëüíîå èçó÷åíèå çàñòîëüíîãî ñëàâÿíñêîãî
6 Â êíèãå «Toasty i pieni biesiadne» Áàðáàðà è Àäàì Ïîäãóðñêèå (â òîé æå êíèãå
Ïîäãóðñêèõ äàí êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé î÷åðê, ïîñâÿùeííûé ïðîáëåìå ïèðîâ, íà÷èíàÿ
ñ òâîð÷åñòâà ßíà Êîõàíîâñêîãî, Àíäæåÿ Ìîðøòûíà, Âàöëàâà Ïîòîöêîãî è êîí÷àÿ
âîçðîæäåíèåì çàñòîëüíûõ ïåñåí â èñïîëíåíèè Ìàðûëè Ðîäîâè÷) íà÷èíàþò ñ ïðèâåäåíèÿ
áåññëàâíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî óïîòðåáëåíèþ òàêèõ æå áåññëàâíûõ íàïèòêîâ
â Ïîëüøå.
7 B. i A. Podgórscy: Toasty i pieni biesiadne. Wroc³aw 1998.
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ýòîñà  àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà ñëàâÿíñêîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè è òåîðèè
ïåðåâîäà.
Ïåðôîðìàòèâíûå òåêñòû îáëàäàþò êà÷åñòâîì, êîòîðîå ìîæåò áûòü
íàçâàíî ýìïàòèåé (òåðìèí Ñ. Êóíî)  ââåäåíèå â ôîêóñ èíòåðåñà îáúåêòà,
î êîòîðîì èäåò ðå÷ü (ßðöåâà 1990). Â ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýìïàòèÿ
ïîíèìàåòñÿ êàê «ñîïåðåæèâàíèå», êàê ýìîöèîíàëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ
(ñëèÿíèå) ñ îáúåêòîì âîñïðèÿòèÿ, êàê ñïîñîáíîñòü ïåðåíîñèòü íà ñåáÿ
÷óæîå ñîñòîÿíèå èëè âíóòðåííå, ïåðåæèâàÿ âìåñòå ñ äðóãèì, ïðèçíàâàòü,
÷òî äðóãèå ñóùåñòâà ñóòü ïîäîáíûå áûòèÿ.
Ýìïàòè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ îòâåòíûì íåïðîèçâîëüíûì çâóêîâûì
àêòîì íà âîñïðèÿòèå îáúåêòà. Ïîâåäåí÷åñêèe ðåàêöèè ÿâëÿþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïðàãìàòè÷åñêèìè ôåíîìåíàìè ðå÷è. Â êàêèõ âûðàæåíèÿõ
âîïëîùàåòñÿ ðåàêöèÿ ó÷àñòíèêîâ ðå÷è? Êàêîâ ñòàòóñ ïîäîáíûõ ðåàãåíòîâ
â ÿçûêå? Âðÿä ëè ìîæíî îòðèöàòü, ÷òî ýòè è ïîäîáíûå âîïðîñû íàõîäÿòñÿ
âíå êîìïåòåíöèè ëèíãâèñòîâ è ïåðåâîä÷èêîâ, èññëåäóþùèõ ðå÷åâóþ
äåÿòåëüíîñòü è åe ïðîäóêòû.
Ýìïàòèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ íà äâóõ óðîâíÿõ âîñïðèÿòèÿ  ýìîöèîíàëüíîïåðöåïòèâíîì è ðàöèîíàëüíî-àïåðöåïòèâíîì. Ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè
ðàöèîíàëüíîãî òèïà íàõîäÿò âîïëîùåíèå â çàêðåïèâøèõñÿ ñòåðåîòèïíûõ
ôîðìóëàõ ðåàãèðîâàíèÿ íà òó èëè èíóþ ñèòóàöèþ. Òàê, ïðîèçíåñòè Äîáðûé
äåíü  çíà÷èò àäåêâàòíî îòðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèþ, íàïð., âñòðå÷ó ñî
çíàêîìûì ÷åëîâåêîì.
Ñòåðåîòèïíûå ïðåöåäåíòíûå âûðàæåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû
îïåðàòèâíî âûõîäèòü èç òèïè÷íûõ ñèòóàöèé (âñòðå÷è, ïðîùàíèÿ è ò.ï.).
Êîìïåòåíöèÿ íîñèòåëÿ òîãî èëè èíîãî ÿçûêà çàêëþ÷àåòñÿ â åãî óìåíèè
àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà îïûò  ñåðèþ ñìåíÿþùèõ äðóã äðóãà ñèòóàöèé.
Íîñèòåëü ÿçûêà óäà÷íî ïîäáèðàåò íàçâàíèÿ è âûðàæåíèÿ ê ðàçíûì
ñèòóàöèÿì, â âûñøåé ìåðå àäåêâàòíî ðåàãèðóÿ íà íèõ.
Êóëüòóðíî-ðå÷åâûì èíñòðóìåíòàðèåì àäåêâàòíîãî ðàöèîíàëüíîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçíèêàþùèå â îïûòå ñèòóàöèè ÿâëÿþòñÿ àôîðèñòè÷åñêèå
âûðàæåíèÿ.
Íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:
(1) Ñèòóàöèÿ çà ðóáåæîì: Â ïðèâîêçàëüíîì áóôåòå Àííà çàêàçûâàåò ñóï
(zupa pomidorowa). Îäíàêî ñóï óæå çàêàí÷èâàåòñÿ è ïðîäàâùèöà,
âèíîâàòî óëûáàÿñü, âûñêðåáàåò îñòàòêè, êîòîðûõ åëå-åëå õâàòàåò íà
òàðåëêó. Kto lubi ostatki, ten jest piêkny i g³adki,  ïðîèçíîñèò Àííà
è ñèòóàöèÿ ðàçðÿæàåòñÿ.
(2) Îäíà ïîäðóæêà ðàññêàçûâàåò äðóãîé, êàê ïðåóñïåë â äåëàõ ëþáâè èõ
îáùèé çíàêîìûé, êîòîðûé êàçàëñÿ â øêîëå òàêèì òèõîíåé. Cicha woda
brzegi rwie,  ðåàãèðóåò ïîäðóãà íà óñëûøàííîå.
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Êàæäàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîñëóæèòü ñòèìóëîì äëÿ âåðáàëüíîé ðåàêöèè
è òàêèì îáðàçîì ñîîòíåñåíà ñ ïðåöåäåíòíîé ñèòóàöèåé. Íàïð., âçâîä
êóðñàíòîâ çàíèìàëñÿ óáîðêîé ñíåãà â âîåííîì ãîðîäêå. Èç ïîäúåçäà
â òàïî÷êàõ íà áîñó íîãó âûøëà äåâóøêà, ÷òîáû ïåðåáåæàòü â äðóãîé
ïîäúåçä. Îäèí èç ñîëäàò, ãëÿäÿ íà íåå, ïðîèçíåñ: Ïî ìîðîçó áîñèêîì
ê ìèëîìó õîäèëà. Ïðèìåð òîãî, êàê íàáëþäàåìàÿ ñèòóàöèÿ òèïèçèðîâàëàñü
ê ïðåöåäåíòíîé ñèòóàöèè è ñïðîâîöèðîâàëà âåðáàëüíóþ ðåàêöèþ  ñëîâà
èçâåñòíîé ïåñíè Ëþäìèëû Ðóñëàíîâîé Âàëåíêè.
Ñ çàäàíèåì îòðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèþ, èäåíòèôèöèðóÿ åe, âñòðå÷àåìñÿ íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, ïðîâîäÿùèõ êîíêóðñû òèïà ×òî áû ýòî
çíà÷èëî?. Íàïðèìåð, íà ôîòîãðàôèè èçîáðàæåíà ñèäÿùàÿ íà áåðåãó
äåâóøêà, îïóñòèâøàÿ íîãè â âîäó. Ðåàêöèÿ îäíîãî èç ÷èòàòåëåé: Ìûëà
Ìàðóñåíüêà áåëûå íîæêè.
Íà óðîâíå ýìïèðè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ  ýìïàòèÿ  ýìîöèîíàëüíîå
èììàíåíòíîå âûðàæåíèå ñàìîñòè ñóáúåêòà ðå÷è  åãî ìîåãî-ìèðà. Â òî
æå âðåìÿ âî âñåé àáñîëþòíîé ñàìîñòè, â åe îòðåøeííîñòè îò âñåãî, â åe òðàíñöåäåíòíîñòè (ïîòóñòîðîíííîñòè) îòêðûâàåòñÿ è åe èììàíåíòíîñòü
(ïîñþñòîðîííîñòü): ïîòîìó ÷òî ÿ âñå æå ñóùåñòâóþ â ìèðå, â òåëå,
â äóøå äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà ìîÿ ñàìîñòü ïåðåñòóïàåò ÷åðåç âñå ýòè
ñòóïåíè áûòèÿ. Ýòî æ ìîå òåëî, ìîÿ äóøà, ìîåñîçíàíèå, ìîå
íåîñîçíàííîå, ìîÿ ñóäüáà è õàðàêòåð, ìîé äóõ, ìîÿ ëè÷íîñòü, è èìåííî
ïîòîìó âñå ýòî ïðîòèâîïîñòàâëåíî ìíå, íå òîæäåñòâåííî ñî ìíîé, õîòÿ
äîñòóïíî ìíå è ïðîíèêíóòî ìíîþ (Âûøåñëàâöåâ 1994, c. 288).
Ýìîöèîíàëüíî-ðåàêòèâíûé ôåíîìåí íå ìîæåò îáîéòè íè ëèíãâèñò,
èññëåäóþùèé ïðîöåññû ïðîäóöèðîâàíèÿ ðå÷è, íè ïåðåâîä÷èê,
ñòðåìÿùèéñÿ ê àäåêâàòíîé òðàíñëÿöèè îðèãèíàëüíîãî òåêñòà è ñîõðàíåíèþ
åãî ýìîöèíàëüíîãî ðåãèñòðà è òîíàëüíîñòè. Â îòëè÷èå îò åñòåñòâîçíàíèÿ,
íàóêè î ÷åëîâåêå íå ìîãóò ýëèìèíèðîâàòü ôàêòîðû äóõîâíîé æèçíè â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî äóõ  êîíñòèòóèðóþùèé ìîìåíò ÷åëîâå÷åñêîãî ìèðà.
Ïîñòèæåíèå ýòîãî ìèðà îïèðàåòñÿ òàêæå íà ïåðåæèâàíèå, à íå òîëüêî íà
êîíöåïòóàëèçàöèþ. Ìû ïîñòèãàåì äàííóþ ðåàëüíîñòü ïðåæäå âñåãî íå ïðè
ïîìîùè ëîãè÷åñêèõ âûâîäîâ, à â ðåçóëüòàòå ëè÷íîãî îïûòà.
Îðòåãà-è-Ãàññåò îòìå÷àåò ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ øêàëû äóõîâíîé
äèñòàíöèè, êîòîðàÿ íåïðåìåííî ïðîÿâëÿåòñÿ â àêòàõ âîñïðèÿòèÿ ðåàëèé.
Â ýòîé øêàëå ñòåïåíü áëèçîñòè ê íàì òîãî èëè èíîãî ñîáûòèÿ
ñîîòâåòñòâóåò ñòåïåíè çàòðîíóòîñòè íàøèõ ÷óâñòâ ýòèì ñîáûòèåì,
ñòåïåíü æå îòäàëeííîñòè îò íåe, íàîáîðîò, óêàçûâàåò íà ñòåïåíü
íàøåé íåçàâèñèìîñòè îò ðåàëüíîãî ñîáûòèÿ; óòâåðæäàÿ ýòó ñâîáîäó, ìû
îáúåêòèâèðóåì ðåàëüíîñòü, ïðåâðàùàÿ åe â îáúåêò ÷èñòîãî ñîçåðöàíèÿ
(Îðòåãà-è-Ãàññåò 1991, c. 251). Ñóùåñòâåííî ïîíÿòü, ÷òî óïîòðåáëåíèå ýìîöèîíàëüíîãî ïåðôîðìàòèâíîãî âûðàæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ àêòîì àðòèñòè÷íûì
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 ïðîèçíîñÿ âûðàæåíèå, ãîâîðÿùèé èãðàåò. Âûðàçèòü ïëàñòè÷íî è îáúåìíî
ðåàëèþ  çíà÷èò ïðåäïðèíÿòü ïîïûòêó ïåðåâîïëîùíåíèÿ â íåå  âûÿâèòü
åå ñîáîé, ò.å. ñûãðàòü. Àðòèñòêà ñâèäåòåëüñòâóåò: ß ñòàðàþñü ðàññìîòðåòü,
óëîâèòü æèâîå äâèæåíèå â èçãèáàõ âåòêè, êîðíåé, â óçîðàõ íà ñîñíîâîé
êîðå, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî æèâîå çàèãðàëî êàêèì-òî âûðàæåíèåì
è äëÿ äðóãèõ ëþäåé, ÷òîáû âñ¸ áûëî áû çàìåòíî (Ñòàíþòà 2000, c. 2).
Ñîïðèêàñàÿñü ñ ðåàëüíîñòüþ,  ïèøåò Õ. Îðòåãà-è-Ãàññåò,  ÷åëîâåê
«ïðèõîäèò â ñîñòîÿíèå íåðåøèòåëüíîñòè, íå çíàÿ, ïåðåæèâàòü åìó âåùè
èëè ñîçåðöàòü èõ (Îðòåãà-è-Ãàññåò 1991, c. 239). Îäèí è òîò æå ôåíîìåí
ðåàëüíîãî ìèðà ìîæåò áûòü ïðåçåíòèðîâàí îáúåêòèâèðîâàííî
è ýìïàòè÷åñêè, ñð.: çåìëÿ  çåìëèöà, çåìåëüêà; âîäà  âîäèöà, âîäè÷êà; ñíåã
 ñíåæîê è ò.ï. Â ýìîöèàíàëüíûõ âàðèàöèÿõ íà òåìó ðåàëèÿ ïîëó÷àåò
ñûãðàííîå èíòåðïðåòèðóþùåå âîïëîùåíèå. Àðòèñòè÷åñêàÿ äåðèâàöèÿ  ÷àñòîå
ÿâëåíèå ïîýòè÷åñêèõ òåêñòîâ, íàïð.:
Przymru¿ z³ociste wiate³ka,
Ukryj siê pod matki r¹bek,
Nim ciê zgubi ronu z¹bek
Lub ch³odnej rosy pere³ka.
(Adam Mickiewicz: Pierwiosnek)

Ýìïèðè÷åñêèé àðòèñòèçì ïðåæäå âñåãî êàñàåòñÿ òðàíñëÿöèè
ñóùåñòâóþùèõ â ëþáîì ÿçûêå ïðàêòè÷åñêè íåèñ÷èñëèìûõ äåðèâàöèé,
ñïîñîáíûõ ýìàíèðîâàòü (ëàö. emanatio ðàñïðîñòðàíåíèå) â ïåðôîðìàòèâíîé ðå÷è öåëûì êàëåéäîñêîì òðóäíîóëîâèìûõ ýìîöèîíàëüíûõ îòòåíêîâ.
Ïîäîáíûå îòòåíêè, õîòÿ è ÿâëÿþòñÿ ÷àùå âñåãî èíäèâèäóàëèçèðîâàííûìè,
äîïóñêàþò òèïîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå, íà êîòîðîå è äîëæåí îðèåíòèðîâàòüñÿ ïåðåâîä÷èê. Áàçîé òàêîãî îïèñàíèÿ áóäåò òèï ýìîöèé, êîòîðûé
÷àùå âñåãî â íèõ ïðîÿâëÿåòñÿ  íåæíîñòü, èðîíè÷íîñòü, ãðóáîñòü è ò.ï. Äëÿ
íàèìåíîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ýìîöèîíàëüíîé äåðèâàöèè óïîòðåáëÿþòñÿ
èíòåðíàöèîíàëüíûå òåðìèíû  äåìèíóòèâû è àóãìåíòàòèâû. Â ðóññêîé
ëèíãâèñòè÷åñêîé òðàäèöèè äåìèíóòèâû ïðèíÿòî íàçûâàòü óìåíüøèòåëüíîëàñêàòåëüíûìè ôîðìàìè, à àóãìåíòàòèâû  óâåëè÷èòåëüíûìè ôîðìàìè.
Ïî-âèäèìîìó, ïîëüñêèé òåðìèí zdrobnienie áîëåå òî÷íî ñõâàòûâàåò
ñóùíîñòü ïîäîáíûõ ðå÷åâûõ ôåíîìåíîâ, ïîäìå÷àÿ èõ ñâÿçü ñ îáúeìíûì
âîñïðèÿòèåì: äåñêðèïòèâû ìåëêèé-êðóïíûé  íå òî, ÷òî îïðåäåëåíèÿõàðàêòåðèñòèêè áîëüøîé-ìàëûé (ñð.: èçìåëü÷àòü è óìåíüøèòüñÿ).
Â äåñêðåïòèâíûõ è ïåðôîðìàòèâíûõ òåêñòàõ äåìèíóòèâíûå äåðèâàòû
èãðàþò ðàçíûå ðîëè. Â òåêñòàõ-äåñêðèïòèâàõ îíè óïîòðåáëÿþòñÿ äëÿ
îáúåêòèâàöèè ðàçìåðà  äåðèâàòû íàçûâàþò íåáîëüøóþ ïî ðàçìåðó âåùü
èëè íåâçðîñëîå ñóùåñòâî, íàïð.: ðóñ. ñòîë  ñòîëèê; ïîëüñê. dom  domek,

Ïåðåâîä òåêñòîâ ïåðôîðìàòèâíîãî òèïà

267

kot  kotek, dziewczyna  dziewczynka. Â ïîäîáíîé îáúåêòèâèðóþùåé ðîëè
îíè ïðîäóêòèâíû â ïðîöåññå òåðìèíîëîãèçàöèè: æåëóäî÷åê (ñåðäöà),
ëîïàòêà (÷àñòü òåëà) è ò.ï., à òàêæå ïðè îáðàçîâàíèè ïðîçâèù. Â ðóññêèõ
è ïîëüñêèõ ïðîçâèùàõ äåìèíóòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ äåñêðèïòèâíîé  â àíòðîïîíèìè÷åñêèé äåðèâàò íå ïðèâíîñèòñÿ ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ãîâîðÿùåãî. Òàê, ôàìèëèÿ Janiczek ïðîèñõîäèò îò èìåíè Jan. Ñåíüêåâè÷,
Ñåíüêîâåö, Sienkiewicz ïðîèñõîäèò îò Sieñko, a îíî îò Siemiona.
Óïîòðåáëåíèå ðàçíûõ äåðèâàöèîííûõ âåðñèé îäíîãî è òîãî æå èìåíè
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-þðèäè÷åñêèìè àêòàìè.
Íåëüçÿ çàïèñûâàòü ðåáåíêó íåîôèöèàëüíûå äåìèíóòèâíûå ñîáñòâåííûå
èìåíà òèïà Ja, Ñîíÿ. Îäíàêî äîïóñòèìû ñîáñòâåííûå äåýòèìîëîãèçèðîâàííûå äåìèíóòèâû, óòðàòèâøèå àôôåêòèâíóþ êîííîòàöèþ
è îùóùàþùèåñÿ ñîâðåìåííûìè íîñèòåëÿìè ÿçûêà êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå
èìåíà (òèïà Betina, Lena, Nina, Rita). Çàêîí ñòàâèò çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå
äåìèíóòèâíûõ ýêñïðåññèâîâ â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ. Kierownik urzêdu
stanu cywilnego odmawia przyjêcia owiadczenia o wyborze dla dziecka wiêcej
ni¿ dwóch imion, imienia omieszaj¹cego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobnia³ej
oraz imienia nie pozwalaj¹cego odró¿niæ p³ci dziecka (Art. 50 ust. l ustawy
z dnia 29 wrzenia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. Nr 36, poz.
l80 pón. zmianami). Òàê, íå ìîãóò áûòü âïèñàíû â ïàñïîðò äåìèíóòèâíûå
âåðñèè ñîáñòâåííûõ èìeí òèïà Jagienka (îò Jagna), Halszka (îò El¿bieta),
Ola (îò Aleksandra / Olga), Milka (îò Mi³os³awa) è ò.ï.
Ïðàâîâàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ îíîìàñòè÷åñêîé äåìèíóòèâíîé äåðèâàöèè
íàëàãàåò îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü íà ïåðåâîä÷èêà ïðè ïåðåâîäå äîêóìåíòîâ, èäåíòèôèöèðóþùèõ ëè÷íîñòü. Îò ïåðåâîä÷èêà òðåáóåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ëèíãâîñòðàíîâåä÷åñêàÿ êîìïåòåíöèÿ. Òàê, èçâåñòíî, ÷òî
Jalu Kurek èìåë âïèñàííîå â ïàñïîðòå è ìåòðèêå èìÿ Franciszek, Jimmy
Carter â ïàñïîðòå èìåë James, a Bill Clinton ñîãëàñíî ïàñïîðòy íàçûâàåòñÿ
William Jefferson Clinton.
Íåîáû÷àéíóþ ïðîäóêòèâíîñòü âûÿâëÿåò äåìèíóòèâíàÿ äåðèâàöèÿ
â ïåðôîðìàòèâíûõ òåêñòàõ. Êàê ðóññêèé, òàê è ïîëüñêèé ÿçûêè ÿâëÿþòñÿ
íåîáû÷àéíî áîãàòûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ êîëè÷åñòâà äåìèíóòèâíûõ ôîðì
è âîçìîæíîñòåé èõ îáðàçîâàíèÿ. Äåìèíóòèâèçàöèè ïîääàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âñå ÷àñòè ðå÷è: ÷àùå âñåãî ñóùåñòâèòåëüíûå (domek, bucik, r¹czka),
ïðèëàãàòåëüíûå (malutki, bieluchny, miluki, bielusieñki), ìåñòîèìåíèÿ (samiutki, ka¿dziutki, wszyciutki) íàðå÷èÿ (malutko, bielusieñko). Äåìèíóòèâíîñòü ïðîíèêàåò äàæå â ðàçðÿä ãëàãîëîâ, íàïðèìåð, â ðå÷è, ñòèëèçèðîâàííîé íà äåòñêóþ: ðóñ. åñòîíüêè, ñïàòîíüêè, ïîëüñê. p³akuniaæ, p³akusiaæ.
Â êàòåãîðèè äåìèíóòèâíîé äåðèâàöèè âåñüìà ðàñïðîñòàíåííîé
ÿâëÿåòñÿ ñåðèéíîñòü, âîçíèêàþùàÿ áëàãîäàðÿ ïðîöåññó àããëþòèíàöèè
 íàðàùèâàíèÿ ñóôôèêñîâ, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ íàãíåòàíèåì (êóìóëÿöèåé)
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ýêñïðåññèè: ðóñ. -îê + åê = î÷åê: äóá  äóáîê  äóáî÷åê; ïîë.: -ek + -ek =
-eczek: koteczek, -ka + -ka = -eczka: Aneczka; -ko + -ko = -eczko: kó³eczko.
Íåîáû÷àéíóþ ïðîäóêòèâíîñòü âûÿâëÿþò äåìèíóòèâû â ðàçðÿäå
ñîáñòâåííûõ èìåí: Kasia, Sta, Pawe³ek, Urszulka, Józek, Romek, Mi³osz, Mañiu, £ukaszek, Gabry, Marysia, Juras (oò Jurek); Franka, Michalik Janek,
Kubu, Stefcio, Gabry, Wacunio, Kaziuchna, Kazik, Stasiulo, Sta, Ewka, Basieñka, Hanusia, Julcia, Jolunia, Kasiuchna, Anula, Zosia, Terenia.
Äåðèâàöèîííûå ìîäåëè âîçíèêíîâåíèÿ äåìèíóòèâîâ ñàìûå ðàçíûå.
Áàçîâûìè â äàííîì äåðèâàöèîííîì ïðîöåññå ÿâëÿþòñÿ: ðåäóêöèÿ
(óñå÷åíèå îò ïîëíîé âåðñèè èìåíè): Iza od Izabela, Maks od Maksymilian,
Nora od Eleonora, Fred od Alfred, Bina od Balbina, Ulka od Urszulka; ñî
ñìÿã÷åíèåì: Magdzia, Zuzia, Franio, Tadzio; ñóôôèêñàöèÿ: Agatka, Karolek.
Ìîãóò áûòü îìîíèìè÷íûå äåìèíóòèâíûå äåðèâàòû. Òàê Ala ïðîèñõîäèò od
Alicja, Alina èëè Aleksandra.
×àùå âñåãî âîçíèêàþò ñåðèàëû ïîñëåäîâàòåëüíî ñîçäàííûõ äåðèâàòîâ
èìeí ñîáñòâåííûõ. Òàê, îò Zuzanna âîçíèê ðåäóöèðîâàííûé äåðèâàò Zuza,
a oò íåãî âîçíèêëè äåðèâàòû-ìîäèôèêàöèè Zuzia, Zuzka. Êîëè÷åñòâî ñåðèé
îò ðàçíûõ èìeí íåîäèíàêîâîå  åñòü ìíîãîñåðèéíûå èìeía (êàê ðóñ. Èâàí,
ïîëüñê. Jan).
Åñëè âçÿòü ðÿä Èâàí, Âàíÿ, Âàíþøà, Âàíÿòêà (èìååòñÿ áîëåå ñòà
ìîäèôèêàöèé ýòîãî èìåíè) èëè Ìàðèÿ, Ìàøà, Ìàøåíüêà, Ìàðóñÿ,
Ìàðóñåíüêà, Ìàíÿ
(èçâåñòíî ñâûøå äâóõñîò îáðàçîâàíèé îò ýòîãî
äàâíåãî è øèðîêî ðàñïðîñòðàíeííîãî èìåíè), òî çäåñü  â ñèëó
ñïåöèôè÷íîñòè çíà÷åíèÿ è ôóíêöèè àíòðîïîíèìîâ  íå ïðèõîäèòñÿ
ãîâîðèòü î êàêèõ-òî ñåìàíòè÷åñêèõ ðàçëè÷èÿõ; ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó
îäíîêîðåííûìè ìîäèôèêàöèÿìè ñâîäÿòñÿ ê ýìîöèîíàëüíî-ýñêñïðåññèâíîìó íà÷àëó (Áîíäàëåòîâ 1982, c. 628). Îòäåëüíûå æå èìåíà
ñîáñòâåííûå íå âûÿâëÿþò îñîáîé ïëàñòè÷íîñòè. Òàê, â ïîëüñêîì ÿçûêå îò
èìåíè Andrzej åäèíñòâåííûì äåéñòâèòåëüíî ïîïóëÿðíûì äåðèâàòîì (êðîìå
Jêdrek i Jêdru) ÿâëÿåòñÿ Andrzejek. Èíîãäà ìîæíî âñòðåòèòüñÿ ñ Endrju,
Endi, èëè Andy (âëèÿíèå àíã. ÿçûêà) ñ Andriusza, Andriuszka (âëèÿíèå ðóñ.
ÿçûêà), Ondrasz, Ondraszek (âëèÿíèå ñëîâàöêîãî ÿçûêà), îäíàêî îíè
óïîòðåáëÿþòñÿ ðåäêî è â øóòëèâîé ôîðìå.
Â ñåðèàëàõ ñîáñòâåííûõ èìeí íåïðåìåííî çâó÷èò îáúåäèíÿþùèé èõ
çâóêîâîé ìîòèâ (Ñóñëîâà, Ñóïåðàíñêàÿ 1991, c. 113).
Ïðîòèâîïîëîæíûì ïðîöåññó äåìèíóòèâèçàöèè (zdrabniania) ÿâëÿåòñÿ
ïðîöåññ àóãìåíòàöèè (zgrubiania). Òåðìèíîì óâåëè÷åíèe îòìå÷àåòñÿ ôàêò
äåðèâàöèè, â êîòîðîé ôîðìàíò ñâèäåòåëüñòâóåò èëè î íåîáû÷àéíî áîëüøîì
ðàçìåðå îáúåêòà íàçâàííîãî èñõîäíîé íîìèíàöèåé (òèïà ðóñ. ðó÷èùà,
ïîëüñê. domisko) èëè î íåãàòèâíîì ýìîöèîíàëüíîì âîñïðèÿòèè ãîâîðÿùèì òîãî
èëè èíîãî îáúåêòà (ïåéîðàòèâû ðóñ. áàáèùà, ïîëüñê. starucha). Â ïîëüñêîì
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ÿçûêå èíîãäà â àóãìåíòàòèâíîì îáëèêå âûñòóïàþò èìåíà òèïà Bacha, Krzycha, îäíàêî íàáëþäåíèÿ çà èõ óïîòðåáëåíèåì ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îíè íå
ÿâëÿþòñÿ óâåëè÷èòåëüíûìè, íå îáëàäàþò íåãàòèâíîé êîííîòàöèåé, à òîëüêî
ñîäåðæàò áîëüøå ýêñïðåññèè ïî îòíîøåíèþ ê òèïè÷íûì äåðèâàòàì Basia,
Krzysia, ò.å. ïîä÷¸ðêèâàþòñÿ íåêîòîðàÿ áëèçîñòü (ôàìèëÿðíîñòü) ãîâîðÿùåãî
ñ íîñèòåëüíèöåé äàííîãî èìåíè.
Ýìîöèîíàëüíûå äåðèâàòû âûðàæàþò ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ñóáúåêòà ðå÷è, â êîòîðîì ïðîÿâëÿåòñÿ åãî ïîçèòèâíûé / íåãàòèâíûé âçãëÿä
íà ðåôåðåíò, ñð.: usta  usteczka, Karolina  Karolinka, bunt  buncik (ïðåçð.),
ðóñ. äîöåíò  äîöåíòèê. Îíè ìîãóò âûðàæàòü íåçíà÷èòåëüíîñòü ðåôåðåíòà
(warszawka, pistolecik), íåæíîñòü (ìàòü ãîâîðèò ðåáåíêó: Zobacz, jaki ³adny
kotek); ïðåíåáðåæåíèå, èðîíèþ ñ îòòåíêîì èçäåâàòåëüñâà (politowania) (dyrektorek, komendancik, warszawka, babina).
Ýêñïðåññèÿ ïîäîáíûõ äåðèâàòîâ ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷èòåëüíî ïðîöåññó
ðå÷åïîðîæäåíèÿ. Ìîæíî òîëüêî ïðîãíîçèðîâàòü, êàêèå ýìîöèîíàëüíûå
îòòåíêè ñïîñîáíû âûðàçèòü, íàïðèìåð, ñëåäóþùèå äåðèâàòû äåñêðèïòèâà
ma³y: maleñki, malenieñki, maluni, malusi, malutki, maluteczki, malutuchny ...
Íîìèíàöèÿ êàê áû ðàññûïàåòñÿ áåñ÷èñëåííûìè âàðèàöèÿìè íà îäíó è òó
æå òåìó.
Â ýêñïðåññèâíîé ýìïàòè÷åñêîé äåðèâàöèè ïðîÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíàÿ
ñâÿçü (ïîðîäíeííîñòü) ñ îêðóæàþùèì ìèðîì íîñèòåëÿ ÿçûêà, ïëàñòè÷íî
ïðåçåíòèðóþùåãî àêòû ýìîöèîíàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ. Óëîâèòü ýìîöèîíàëüíûå îòòåíêè ïîäîáíîãî ñïåöèôè÷åñêîãî â êàæäîì ÿçûêå ïðîöåññà
ìîäåëèðîâàíèÿ ìèðà è âûäåðæàòü ýìîöèîíàëüíûé ðåãèñòð ïåðåâîäèìîãî
òåêñòà  åäâà ëè íå ñàìàÿ ãëàâíàÿ òðóäíîñòü, âîçíèêàþùàÿ íà ïóòè
ïåðåâîä÷èêà ïðè òðàíñëÿöèè ïåðôîðìàòèâíûõ òåêñòîâ.
Òåêñò êàê ñóáñòàíöèàëüíàÿ êàòåãîðèÿ è ïðîäóêò ðå÷è ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî ãëàâíîé êàòåãîðèåé òåêñòîëîãèè, íî è òðàíñëÿòîðèêè. Ïåðåâîä
òåêñòà ïðåäóñìàòðèâàåò ýòàïû åãî âîñïðèÿòèÿ è îñìûñëåíèÿ, ïåðåîñìûñëèâàíèÿ âîïëîùåííîãî â íeì èñõîäíîãî ñìûñëà è ïåðåâûðàæåíèå
òåêñòà íà ÿçûêå ïåðåâîäà.
Òðàíñëÿöèÿ òåêñòà ñîïðÿæeíà ñ òðóäíîñòÿìè êàê ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêîãî (êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî), òàê è ñîáñòâåííî ëèíãâèñòè÷åñêîãî
ïëàíà. ßâëÿÿñü êóëüòóðíûì âîïëîùåíèåì, òåêñò âêëþ÷àåò ìíîãî÷èñëåííûå
ýêçîòè÷åñêèå ðåàëèè òîé èëè èíîé ýòíè÷åñêîé êóëüòóðû; òðàíñëÿöèÿ
ðåàëèé â êîíòåêñò èíîé êóëüòóðû ïðåäóñìàòðèâàåò èçâåñòíûå ïåðåâîä÷åñêèå ïðèeìû, âëàäåíèå êîòîðûìè äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå
íåîáõîäèìîé ñîñòàâëÿþùåé êîìïåòåíöèè ïåðåâîä÷èêà.
Êðîìå ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ äàííûõ, ïåðåâîä÷åñêóþ êîìïåòåíöèþ
ñîñòàâëÿþò ñîáñòâåííî ëèíãâèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ èç îáëàñòè êîíòðàñòèâíîé ëèíãâèñòèêè, â ÷àñòíîñòè åe ðàçäåëà  íîìèíàòèâíîé äåðèâàòîëîãèè.
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Â àðñåíàëå ïåðåâîä÷èêà äîëæíû íàõîäèòüñÿ ñâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî
ñïåöèôèêîé èíäèâèäóàëèçàöèè è êàòåãîðèçàöèè ðåàëüíîñòè â ÿçûêå
ïåðåâîäà.
Ãëàâíûì ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì ïåðåâîä÷èêà òåêñòà äîëæíà ÿâëÿòüñÿ
èäåÿ, âíóøåííàÿ îðèãèíàëîì, êîòîðàÿ âûíóæäàåò åãî èñêàòü ýêâèâàëåíòíûå
ÿçûêîâûå åäèíèöû äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ ñìûñëà îòðàæåííîé â ñëîâàõ
ìûñëè.
Êðèòåðèåì êà÷åñòâà òåêñòà-òðàíñëÿòèâà ÿâëÿåòñÿ ìåðà ýêâèâàëåíòíîñòè
òðàíñëèðîâàííîãî íà èíîñòðàííûé ÿçûê ñìûñëà, çàêëþ÷åííîãî â ïåðåâîäèìîì òåêñòå. Èçâåñòíî, ÷òî ïåðåâîä÷èê äîëæåí äîíåñòè äî ðåöèïèåíòà
ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè èíôîðìàöèþ, çàêëþ÷åííóþ â òåêñòå îðèãèíàëà.
Çàáîòÿñü î ïîëíîòå òðàíñëÿöèè èíôîðìàöèè, ïåðåâîä÷èê, äîëîæåí
èñõîäèòü èç ïðèíöèïà ìèíèìèçàöèè  îáëåêàòü ñìûñë â ñæàòûå è ëàêîíè÷íûå
ôîðìóëû. Âìåñòå ñ òåì, îí íå äîëæåí èñêàæàòü îðèãèíàëüíûé òåêñò  ïî
ìåðå âîçìîæíîñòè íè÷åãî íå äîáàâëÿòü îò ñåáÿ, íå äîïîëíÿòü. Ïðè÷åì
ëàêîíè÷íîñòü è ñæàòîñòü ÿçûêà ïåðåâîäà, îäíàêî, íèãäå íå äîëæíû èäòè
â óùåðá ÿñíîñòè èçëîæåíèÿ ìûñëè, ëåãêîñòè åå ïîíèìàíèÿ. Ñëåäóåò
èçáåãàòü äâóñìûñëåííûõ âûðàæåíèé, çàòðóäíÿþùèõ âîñïðèÿòèå.
Òèï ïåðåâîäà èíîñòðàííîãî òåêñòà öåëèêîì ïðåäîïðåäåëåí äåñêðèïòèâíûì (ôàêòîãðàôè÷åñêèì) èëè ïåðôîðìàòèâíûì òèïîì ïåðåâîäèìîãî
òåêñòà. Ðàáîòà ñ òåêñòîì íàêëàäûâaåò íà ïåðåâîä÷èêà íå òîëüêî íðàâñòâåííóþ, íî çà÷àñòóþ òàêæå þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü (ñóäåáíûé
ïåðåâîä, ïåðåâîä âñÿ÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ, ïåðåâîä âñÿêîãî ðîäà àäìèíèñòðàòèâíûõ è äð. äîêóìåíòîâ, ïåðåâîä âûñòóïëåíèé ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè è ò.ï.).
Ïðèëîæåíèå

H. Sienkiewicz: Potop / Ã. Ñåíêåâè÷: Ïîòîï (ôðàãìåíò):
Podniesiona tymi s³owy królowa [Maria Ludwika] wsta³a z krzes³a i tak
mówiæ poczê³a:
I.  Nie o Radziwi³³ów bir¿añskich mi chodzi, bo ci, jako heretycy, ³acnie
podszeptów nieprzyjaciela rodu ludzkiego us³uchali; ani te¿ o list ksiêcia Bogus³awa, prywatê mo¿e zacieraj¹cy... Ale najbardziej mnie bol¹ desperackie s³owa
króla, pana i ma³¿onka mojego, przeciw temu narodowi wyrzeczone.
II. Któ¿ bowiem go oszczêdzi, jeli go w³asny król potêpia? A przecie, gdy
rozejrzê siê po wiecie, pró¿no pytam, gdzie jest taki drugi naród, w którym by
chwa³a Boga staro¿ytnej szczeroci trybem trwa³a i pomna¿a³a siê coraz bardziej... Pró¿no patrzê, gdzie drugi naród, w którym tak otwarty kandor ¿yje;
gdzie pañstwo, w którym by o tak piekielnych blunierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy nie przejednanych zawziêtociach, jakich pe³ne s¹ obce kroniki,
nigdy nikt nie s³ysza³... Niech¿e mi poka¿¹ ludzie, w dziejach wiata biegli, inne
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królestwo, gdzie by wszyscy królowie w³asn¹ spokojn¹ mierci¹ umierali. Nie
masz tu no¿ów i trucizn, nie masz protektorów, jako u Angielczyków...
III. Prawda, mój panie, zawini³ ten naród ciê¿ko, zgrzeszy³ przez swawolê
i lekkoæ... Ale który¿ to jest naród nigdy nie b³¹dz¹cy i gdzie jest taki, który by
tak prêdko winê sw¹ uzna³, pokutê i poprawê rozpocz¹³? Oto ju¿ siê obejrzeli,
ju¿ przychodz¹, bij¹c siê w piersi, do twego majestatu... ju¿ krew przelaæ, ¿ycie
oddaæ, fortuny powiêciæ dla ciebie gotowi...
IV. A ty zali ich odepchniesz? zali ¿a³uj¹cym nie przebaczysz, poprawionym
i pokutuj¹cym nie zaufasz?... dzieciom, które zb³¹dzi³y, ojcowskiego afektu nie
wrócisz?...
V. Zaufaj im, panie, bo oto têskni¹ ju¿ za sw¹ krwi¹ jagielloñsk¹ i za
ojcowskimi rz¹dami twymi... Jed miêdzy nich... Ja, ja niewiasta nie lêkam siê
zdrady, bo widzê mi³oæ, bo widzê ¿al za grzechy i restauracjê tego królestwa,
na które ciê po ojcu i bracie powo³ano. Ani mi siê te¿ podobna rzecz zdawa, by
Bóg mia³ zgubiæ tak znaczn¹ Rzeczpospolitê, w której wiat³o prawdziwej wiary
p³onie. Do krótkiego czasu ci¹gnê³a boska sprawiedliwoæ rózgê swoj¹ na
ukaranie, nie na zgubienie dziatek swoich, a za wkrótce potem utuli ich i pocieszy ojcowska tego¿ niebieskiego Pana dobroæ. Lecz ty nie gard nimi królu,
i powierzyæ siê ich synowskiej dyskrecji nie lêkaj, bo tylko tym sposobem z³e
w dobre, zmartwienia w pociechy, klêski w tryumfy zmieniæ siê mog¹.
To rzek³szy siad³a królowa, jeszcze z ogniem w renicach i faluj¹c¹ piersi¹;
wszyscy spogl¹dali na ni¹ z uwielbieniem... 8.
*
Âîîäóøåâëeííàÿ ýòèìè ñëîâàìè, êîðîëåâà ïîäíÿëàñü ñ êðåñëà è òàêóþ
ñêàçàëà ðå÷ü:
I.  Íå áèðæàíñêèå Ðàäçèâèëëû ñìóùàþò ìåíÿ, èáî åðåòèêè îíè
è ëåãêî ìîãëè âíÿòü íàøåïòûâàíèÿì âðàãà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, è íå ïèñüìî
êíÿçÿ Áîãóñëàâà, ÷òî ïðåñëåäóåò, áûòü ìîæåò êîðûñòíûå öåëè. Áîëüøå
âñåãî òåðçàþò ìîþ äóøó ãîðüêèå ñëîâà êîðîëÿ, ãîñïîäèíà ìîåãî è ñóïðóãà,
î íàøåì íàðîäå.
II. Êòî æå ïîùàäèò åãî, êîëè ñîáñòâåííûé êîðîëü åãî îñóæäàåò?
À ìåæ òåì îçèðàþ ÿ ñâåò è òùåòíî ñåáÿ âîïðîøàþ, ãäå ñûùåøü äðóãîé
íàðîä, â êîåì èçäðåâëå ïðåáûâàëà áû â ÷èñòîòå è óìíîæàëàñü ñëàâà
ãîñïîäíÿ? Òùåòíî ãëÿæó ÿ, ãäå äðóãîé íàðîä, â êîåì îáèòàëà áû òàêàÿ
ïðîñòîòà äóøè, ãäå äåðæàâà, â êîåé íèêòî è íå ñëûõèâàë áû î êîùóíñòâàõ
ñòîëü ñàòàíèíñêèõ, çëîäåéñòâàõ ñòîëü æåñòîêèõ è çëîáå ñòîëü
8
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íåïðèìèðèìîé, êîèìè ïîëíû èíîçåìíûå õðîíèêè. Ïóñòü æå óêàæóò ìíå
ëþäè, ñâåäóùèå â èñòîðèè, äðóãîå òàêîå êîðîëåâñòâî, ãäå áû âñå êîðîëè
ïî÷èëè â ìèðå ñâîåþ ñìåðòüþ. Íåò çäåñü íè íîæåé, íè îòðàâíîãî çåëüÿ,
íåò ïðîòåêòîðîâ, êàê ó àíãëèéöåâ.
III. Ïðàâäà, ãîñóäàðü ìîé, òÿæêî ïðîâèíèëñÿ ýòîò íàðîä, ñîãðåøèë ïî
ïðè÷èíå ëåãêîìûñëèÿ è ñâîåâîëèÿ. Íî ãäå æå ñûùåøü íàðîä, ÷òî íèêîãäà
íå çàáëóæäàëñÿ áû, è ãäå ñûùåøü íàðîä, ÷òî òàê ñêîðî ïîêàÿëñÿ áû, ñòàë
èñïðàâëÿòü è èñêóïàòü ñâîþ âèíó? Ëþäè óæå îïîìíèëèñü, áèÿ ñåáÿ â ãðóäü,
îíè ïðèáåãàþò óæå ê òâîåìó âåëè÷èþ, ãîòîâû óæå ïðîëèòü çà òåáÿ ñâîþ
êðîâü, îòäàòü ñâîþ æèçíü è ñâîå äîñòîÿíèå.
IV. Òàê óæåëè òû îòòîëêíåøü èõ? Óæåëè íå ïðîñòèøü êàþùèõñÿ, íå
ïîâåðèøü èñêóïàþùèì âèíó è èñïðàâëÿþùèìñÿ? Áëóäíûì ñûíàì íå
âîðîòèøü îòöîâñêîé ëþáâè?
V. Âåðü èì, ãîñóäàðü, èáî òîñêóþò óæå îíè ïî òåáå, ïî ñâîåé
ÿãåëëîíîâñêîé êðîâè è ïî îòå÷åñêèì òâîèì áðàçäàì! Ïîåçæàé ê íèì!
ß, æåíùèíà, íå áîþñü èçìåíû, èáî âèæó ëþáîâü, èáî âèæó ñîæàëåíèå
î ãðåõàõ è ïîêàÿíèå è âîçðîæäåíèå êîðîëåâñòâà, íà ÷åé òðîí òû ïðèçâàí
áûë ïîñëå îòöà è áðàòà. È ïîìûñëèòü íåëüçÿ î òîì, ÷òî ãîñïîäü ìîæåò
îáðå÷ü ãèáåëè âåëèêóþ Ðå÷ü Ïîñïîëèòóþ, â êîåé ïûëàåò ñâåò èñòèííîé
âåðû. Íà êðàòêèé ÷àñ íàñëàë îí ñâîé áè÷, äàáû íå ïîãóáèòü, íî ïîêàðàòü
÷àäà ñâîè, è â ñêîðîì âðåìåíè çàùèòèò èõ âëàäûêà íåáåñíûé è óòåøèò ïî
îò÷åìó ñâîåìó ìèëîñåðäèþ. Íå ïðåíåáðåãàé æå èìè, ãîñóäàðü, è íå
ñòðàøèñü äîâåðèòüñÿ ñûíîâíåé èõ ïðåäàííîñòè, èáî òîëüêî òàê çëî
îáðàòèòñÿ â äîáðî, ãîðå â ðàäîñòü, ïîðàæåíèå â ïîáåäó.
Ñ ýòèìè ñëîâàìè êîðîëåâà îïóñòèëàñü â êðåñëî; î÷è åå ñâåðêàëè,
ãðóäü âîëíîâàëàñü, è âñå ñ áëàãîãîâåíèåì âçèðàëè íà íåå
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Streszczenie
Na przyk³adach z przek³adowej literatury piêknej (przek³ad Potopu H. Sienkiewicza na jêzyk
rosyjski) autorzy staraj¹ siê udowodniæ, ¿e t³umaczenie tekstów performatywnych wymaga od
t³umacza specyficznych kompetencji, m.in. znajomoci sztuki oratorskiej oraz metod manipulacji
jêzykowej. Teksty performatywne w ka¿dym jêzyku s¹ cile zespolone z kultur¹, postrzeganiem
rzeczywistoci i siebie samego, jako ¿e ich podstawowym zadaniem jest wci¹gniêcie s³uchacza czy
przygodnego obserwatora w kr¹g okrelonych wydarzeñ, m.in. poprzez uto¿samienie siê z nim
albo postawienie go na miejscu wyg³aszaj¹cego przemowê. Nak³adaj¹ce siê na nasze wypowiedzi
uwarunkowania kulturalno-polityczne powoduj¹, ¿e wymienione teksty wymagaj¹ szczególnie
uwa¿nego podejcia w procesie przek³adu. Nie podlega dyskusji fakt odniesienia zagadnieñ tego
typu zarówno do kompetencji jêzykoznawców, jak i przek³adoznawców.
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RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY
Bart³omiej Chaciñski: Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny. Spo³eczny
Instytut Wydawniczy Znak. Kraków 2007, ss. 416.
Wyró¿niony przez Radê Jêzyka Polskiego tytu³em M³odego Ambasadora
Polszczyzny dziennikarz i publicysta Bart³omiej Chaciñski jest autorem trzech,
ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem czytelników, publikacji powiêconych
wspó³czesnemu jêzykowi polskiemu: Wypasionego s³ownika najm³odszej polszczyzny (Kraków 2003), Wyczesanego s³ownika najm³odszej polszczyzny (Kraków
2005) i Totalnego s³ownika najm³odszej polszczyzny (Kraków 2007). Nie s¹ to
ksi¹¿ki sensu stricto naukowe, ale ze wzglêdu na ich zawartoæ merytoryczn¹,
wnikliwoæ poznawcz¹ i atrakcyjny sposób przekazu z pewnoci¹ zas³uguj¹ na
uwagê lingwistów, interesuj¹cych siê wp³ywem mód i mediów na kszta³t wspó³czesnego systemu leksykalnego, oraz badaczy socjolektów.
We wprowadzeniu do ksi¹¿ki autor wyjania, ¿e najm³odsz¹ polszczyznê
pojmuje jako czêæ jêzyka potocznego bêd¹c¹ w fazie ci¹g³ego rozwoju, nowy
jêzyk w inkubacji (s. 7), a opracowany przez niego s³ownik to zbiór definicji
poszerzonych do rozmiaru felietonów, zbiór wyrazów traktowanych bardziej
jako temat dziennikarski ni¿ kompletna lista nowotworów jêzykowych (s. 7).
Okrelaj¹c w ten sposób za³o¿enia metodologiczne swojej pracy, zwalnia siê
z wymogu komplementarnoci zasobu, dotycz¹cego tradycyjnych s³owników.
Ograniczenie ilociowe nie oznacza jednak utraty jakoci  z racji wybiórczego charakteru materia³u praca zawiera bardziej szczegó³owe analizy socjolingwistyczne, ni¿ by³yby dopuszczalne w s³ownikach obejmuj¹cych kilkaset czy
kilka tysiêcy hase³. W doborze omawianych leksemów kluczow¹ rolê odegra³a
moda jêzykowa. Badacz zaj¹³ siê wyrazami najpopularniejszymi w czasie powstawania s³ownika. Czêæ z nich ju¿ nie funkcjonuje w zasobie leksykalnym
najm³odszej polszczyzny. Totalny s³ownik udokumentowa³ wiêc efemeryczne (co nie oznacza, ¿e niewa¿ne) zjawiska z zakresu ewolucji polszczyzny
w XXI w., co stanowi jedn¹ z jego zalet.
Totalny s³ownik najm³odszej polszczyzny sk³ada siê z poprzedzonych wstêpem odautorskim dwóch czêci. Dominuj¹c¹ rolê odgrywa podstawowy element,
czyli Totalny s³ownik od A do Z. W spisie treci s¹ wymienione jego niektóre
has³a, czyli:
 Brief na liner, czyli o jêzyku lêg³id¿,
 Cichobiegi, begi i pepegi, czyli garderoba i okolice,
 Hip-hop  krótki przewodnik w jedenastu krokach,
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 Kampowanie w mroku, czyli o grach wideo i ich jêzyku,
 Netykieta. Etykieta elektroniczna w pytaniach i odpowiedziach,
 Odlot w stronê masakry, czyli m³ody jêzyk w reklamie.
Taki sposób wyró¿nienia w spisie treci wskazuje, ¿e s¹ to dzia³y tematyczne, ale autor przyj¹³ niestandardowe rozwi¹zanie. Uwypuklone zosta³y has³a
syntetyzuj¹ce, wplecione w porz¹dku alfabetycznym w ca³oæ s³ownika. Brief
na liner  podaje znaczenia popularnych anglicyzmów, funkcjonuj¹cych w oficjalnych tekstach, np. propozycjach pracy w mediach. Cichobiegi  to, jak
okrela autor, minis³ownik garderoby i innych narzêdzi towarzyskiego lansu
(s. 50). Hip-hop  wyjania 11 pojêæ (m.in. flow umiejêtnoæ spontanicznego
rymowania, beefy utarczki s³owne, begi lune, za du¿e o kilka numerów
ubrania), uznanych za konstytutywne dla tego gatunku muzyki i subkultury hiphopowców i skejtów. W podrozdziale Kampowanie w mroku  Chaciñski opisuje wybrane elementy jêzykowego obrazu wiata u¿ytkowników gier komputerowych. Netykieta  zosta³a przedstawiona w formie odpowiedzi do FAQ
(akronim: Frequently Asked Questions), zbioru czêsto zadawanych pytañ na temat komunikacji internetowej. W Odlocie w stronê masakry  autor krytycznie odnosi siê do prób stosowania modnych neologizmów i neosemantyzmów
w reklamie.
Drugim dzia³em ksi¹¿ki s¹ Bonusy, czyli dodatki specjalne, do których zaliczono:
 Wyra¿aj siê, czyli nowotwory jêzykowe  zestaw nowych wyra¿eñ [ ],
które znaæ wypada [ ], np. bez d¿ezu bez sensu, jechaæ na wolnym improwizowaæ, mieæ errora mieæ trudnoci ze zrozumieniem czego (s. 350);
 Linki, za które warto poci¹gn¹æ  wykaz miejsc, gdzie zetkn¹æ siê mo¿na
z jêzykiem polskim w jego najbardziej barwnej potocznej odmianie, strony
internetowe, do których odsy³a autor, zosta³y podzielone na: leksykony/s³owniki, np. kasprzak.biz/politech (s³ownik gwary lwowskiej ulicy), blogi (adresy
serwisów blogowych, np. ownlog.com, blox.pl), komputery i s³ownictwo wokó³ nich (sic!), np. gry.wp.pl, serwisy hiphopowe, np. www.hip-hop.pl;
 Czy jeste lamusem? Test z najm³odszej polszczyzny  20 pytañ, np. Które
z poni¿szych s³ów nie tworzy w nowej polszczynie formy przys³ówkowej:
a) hardkor, b) masakra, c) rzenia, d) spox (s. 361362) [w³aciwa jest
odpowied c)];
 Nasz rap jest du¿ym ch³opcem. Wypisy z polskiego hip-hopu  wybór
25 tekstów, uznanych przez autora Totalnego s³ownika za najbardziej nowatorskie pod wzglêdem jêzykowym;
 Has³owo o sloganach. Wypisy z polskiej reklamy  93 slogany, które Chaciñski komentowa³ dla magazynu Press od sierpnia 2005 do listopada 2006
r., zarówno oceniaj¹c je pozytywnie, np. I wszystko siê u³o¿y (Studio Pod³óg,
sklep): Z has³ami, jak uk³adank¹  s³owa dobrane jak trzeba, jeszcze w odpo-
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wiedniej konfiguracji, bez niepotrzebnych ani brakuj¹cych elementów, czyli
jak w tym hale (s. 390), jak i negatywnie, np. Szybki i ³atwy sposób na zadbany wygl¹d ka¿dego mê¿czyzny (Remington  Titanium): D³uga i ciê¿ka
metoda na odstraszenie klientów nudnym has³em (s. 395);
 Nowe s³owa, które znajdziesz w ksi¹¿ce. Indeks.
Analizowany i przedstawiony w pracy materia³ pochodzi z uaktualnienia
dwóch poprzednich ksi¹¿ek Chaciñskiego Wypasionego i Wyczesanego s³ownika najm³odszej polszczyzny oraz felietonów publikowanych w Gazecie Wyborczej i Przekroju. Proporcje pomiêdzy uprzednio udostêpnionymi informacjami a nowymi treciami autor okrela doæ niejasno, jako dwa w jednym plus
piêædziesi¹t procent gratis (s. 8).
Opisane leksemy wyekscerpowano ze róde³ internetowych, przede wszystkim blogów, ale te¿ s³owników socjolektów (np. slang.elo.pl), czêsto przywo³ywanego przez Chaciñskiego s³ownika najnowszej polszczyzny, opracowanego
i upowszechnianego przez internautów (vasisdas.tk) oraz S³ownika polskiego
slangu tworzonego przez gdañskiego jêzykoznawcê Macieja Widawskiego.
Kontekst u¿ycia przedstawiaj¹ liczne cytaty, np. znaczenie s³owa kseroboj
naladowca (s. 161) egzemplifikuj¹ przytoczenia z internetowej gazety Hiphop.pl (Xeroboy to jest taki kto, ¿e gdy zobaczy fajny styl, to chce mieæ to
co), tekstu zespo³u Molesta (Jak na xerowanie przyjdzie ci ochota // Ja przestanê graæ czysto jak Andrzej Go³ota) i strony internetowej juri.akcja.pl (Kseroboj  kole, który ci¹ga od kogo innego, udaje kogo innego). Cenne jest
to, ¿e badacz ukazuje polisemicznoæ danych s³ów, np. zauwa¿aj¹c, ¿e adidas to
zarówno obuwie sportowe, potoczne okrelenie AIDS oraz w ¿argonie wojskowym starszy kapral (nosz¹cy na pagonach trzy belki, a adidasy maj¹ naszyte
trzy paski).
Poszukiwania etymologii s³ów autor przeprowadzi³ g³ównie na podstawie
w³asnych badañ, ale i pimiennictwa jêzykoznawczego. Chaciñski wykorzysta³
oficjalny dorobek leksykografii polskiej i s³owniki internetowe. Przy omawianiu
wybranych form pos³u¿y³ siê m.in. definicjami ze S³ownika jêzyka polskiego pod
redakcj¹ Mieczys³awa Szymczaka, Prywatnego leksykonu wspó³czesnej polszczyzny Barbary Magierowej i Antoniego Kroha, S³ownika etymologicznego
Aleksandra Brücknera oraz Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej Zygmunta Glogera. Siêgn¹³ tak¿e do s³owników jêzyka angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz zasobów gwar i dialektów polskich.
Niestety, w roli przypisów wyst¹pi³y tylko adresy stron internetowych. Przy
powo³ywaniu siê na dzie³a drukowane autor ograniczy³ siê tylko do wymienienia
tytu³u i autora lub samego tytu³u (Nowy s³ownik gwary uczniowskiej, s. 13) albo
enigmatycznych wzmianek o ródle typu: pisa³ w »Rzeczypospolitej« Grzegorz
Sieczkowski (s. 11), bez podania tytu³u artyku³u, nie mówi¹c ju¿ o numerze
gazety oraz dacie jej wydania.
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Totalny s³ownik wykazuje wiêc pewne braki metodologiczne i edycyjne,
ale jego zalet¹ jest szeroki zakres pojêciowy. Has³a dotycz¹ ró¿nych sfer ¿ycia
wspó³czesnej m³odzie¿y (materia³ pochodzi g³ównie z tworzonych przez ni¹
tekstów): rodziny (np. mamut/matrix matka), miejsca zamieszkania (np. oka
osiedle), nauki (np. one jedynka), zachowania siê (np. gniæ miaæ siê, m³otkowaæ próbowaæ zmusiæ), ¿ycia towarzyskiego (np. biforka spotkanie przed
wyjciem do klubu), stylu ubierania siê (np. bikeje bia³e kozaczki, dres wyjciowy garnitur), ale te¿ narkotyków i u¿ywek (np. bakaæ paliæ marihuanê,
bronks piwo, feta amfetamina), komunikacji telefonicznej (np. esesman
SMS) i internetowej (np. gad komunikator Gadu-Gadu) oraz gier komputerowych (np. frag punkt otrzymywany za zlikwidowanie przeciwnika w grze).
W przeciwieñstwie do autorów wiêkszoci s³owników, którzy zgodnie z zasadami dyskursu naukowego d¹¿¹ do obiektywizmu przekazu, Chaciñski nie
unika wartociowania, np. o s³owie bakulit  ma³opolskim regionalizmie oznaczaj¹cym szajs  pisze, ¿e jest uzale¿niaj¹ce jak tequila i zaraliwe jak hm
choroba wciek³ych krów (s. 17), zauwa¿a np. ¿e artyku³ mo¿na sobie darowaæ, przepuszczenie komentarzy, które siê pod nim pojawi³y, by³oby co najmniej niedopatrzeniem.
Praca Chaciñskiego stanowi rodzaj translatora, pozwalaj¹cego na zrozumienie tekstów pisanych najm³odsz¹ polszczyzn¹, np. Tracham sobie dzi bryk¹
jak wporzo umcyk, z ziomalem pingpongiem oznacza w interpretacji twórcy
omawianej ksi¹¿ki: pêdzê dzi samochodem niczym ci sympatyczni mê¿czyni,
którzy gustuj¹ w s³uchaniu podczas jazdy g³onej muzyki o wyrazistym rytmie.
Obok mnie siedzi kolega z racji wzrostu predestynowany raczej do uprawiania
ping-ponga ni¿ koszykówki (s. 33). Jak wynika z powy¿szego cytatu, Totalny
s³ownik jest nacechowany humorystycznie, co nie ujmuje mu walorów pragmatycznych, a uatrakcyjnia lekturê.
Totalny s³ownik dokumentuje ciekawe zjawiska jêzykowe z pocz¹tków
XXI w., ukazuj¹c je na bogatym tle kulturowym, spo³ecznym i politycznym.
W lekkiej formie przekazuje istotne spostrze¿enia, dotycz¹ce czasów, w jakich
¿yjemy, i kszta³tu wspó³czesnej polszczyzny. Chaciñski nie pisze o tym, jak
powinni mówiæ Polacy, tylko o tym, jak rzeczywicie mówi¹. Autor dostrzega
dynamikê przemian wspó³czesnego systemu leksykalnego, zaznaczaj¹c we wstêpie ja piszê szybko  ¿eby siê nie zd¹¿y³o zdezaktualizowaæ. A Wy szybko
czytajcie  ¿eby zd¹¿yæ przed innymi (s. 9).
Alina Naruszewicz-Duchliñska
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Sprawozdanie z XVII Miêdzynarodowej Konferencji Onoamstycznej
w Olsztynie
Od 9 do 11 wrzenia 2010 r. trwa³y obrady XVII Miêdzynarodowej Konferencji Onomastycznej nosz¹cej nazwê Chrematonimia jako fenomen wspó³czesnoci. Obrady toczy³y siê w nowym gmachu Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego przy ulicy Obitza 1. Ogranizatorami
konferencji byli Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie oraz Komitet
Jêzykoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Komisja Onomastyki S³owiañskiej
przy Miêdzynarodowym Komitecie Slawistów. Podczas konferencji wyg³oszono
wiele referatów zwi¹zanych z chrematonimi¹, jak te¿ dotycz¹cych innej problematyki onomastycznej.
W czasie obrad konferencji 9 wrzenia w godz. 15.4017.30 odby³o siê
posiedzenie Komisji Onomastyki S³owiañskiej, po nim posiedzenie Komisji
Onomastycznej PAN.
Konferencja Chrematonimia jako fenomen wspó³czesnoci dotyczy³a ró¿nych kategorii nazw w³asnych obiektów kulturowych zwi¹zanych z rozwojem
przedsiêbiorczoci i aktywnoci ludzkiej. Celem konferencji by³o sprecyzowanie
pojêcia chrematonimii i chrematonimów oraz opis charakterystycznych cech jêzykowych tej grupy nazw. W referatach wyg³oszonych na konferencji podjêto
problem miejsca chrematonimii wród innych subdyscyplin onomastycznych,
okrelono jej znaczenie oraz wskazano, jak wa¿n¹ rolê pe³ni¹ chrematonimy
w reklamie przedmiotów, towarów i us³ug w innych krajach europejskich. Przedstawiono modele nazewnicze najczêciej stosowane w chrematonimii oraz omówiono sposoby ich generowania, a tak¿e zwrócono uwagê na rolê s³owotwórstwa w kszta³towaniu wartoci perswazyjnej chrematonimów. Wiêkszoæ
wyg³oszonych referatów mia³a charakter materia³owy, dotyczy³a nazw wytworów przemys³owych, takich jak produkty spo¿ywcze, wytwory odzie¿owe itd.
W innych podjêto problematykê z pogranicza urbonimii i chrematonimii, dotycz¹c¹ nazw w³asnych przedsiêbiorstw, sklepów i warsztatów rzemielniczych,
domów, zajazdów, m³ynów i karczem, a nawet placów targowych. Wyg³oszone
referaty dotyczy³y ró¿nych regionów Polski, Czech, S³owacji, Bu³garii, Wêgier,
Niemiec i Ukrainy, ukazywa³y krajobraz nazewniczy ró¿nych miast i wspó³tworz¹ce go chrematonimy.
Tematykê wyg³oszonych referatów najlepiej zobrazuje zamieszczony poni¿ej
program.
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Program
XVII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej
Olsztyn 911 wrzenia 2010 roku
(Rejestracja uczestników Konferencji od godz. 8.0011.00 9. IX. 2010 r. w gmachu Wydzia³u Humanistycznego ul. K. Obitza 1, przy g³ównym wejciu)

Otwarcie Konferencji godz. 9.00
w Sali Teatralnej Centrum Humanistyczne UWM ul. Kurta Obitza 1
Obrady plenarne w Sali Teatralnej 9.2010.40 i 11.2013.00
1. Artur Ga³kowski (£ód): Chrematonomastyka jako autonomizuj¹ca siê subdyscyplina nauk onomastycznach (9.209.40)
2. Aleksandra Cielikowa (Kraków): Jakie korzyci daje onomastyce chrematonimia (9.4010.00)
3. Pavol Odalo (S³owacja): Chrématonymia ako faktor dynamizácia onymie
(10.0010.20)
11.20 obrady plenarne  czêæ druga
5. Ernst Eichler (Niemcy): Chrematonymie in Leipzig (11.2011.40)
6. Milan Harvalík (Czechy): Dynamika vývoje èeské chrématonymie (11.4012.00)
7. Barbara Czopek-Kopciuch (Kraków): Zachodnioeuropejskie pogl¹dy na
chrematonimiê (12.2012.40)
Dyskusja (12.4013.00)
9 wrzenia 2010 r. obrady w sekcjach 14.0016.00
Sekcja A  sala 131A
1. Ma³gorzata Klinkosz (Gdañsk): Potencja³ nominacyjny kaszubskiego s³ownictwa w chrematonimach Pomorza Gdañskiego (14.0014.20)
2. Danuta Lech-Kirstein (Opole): Kreacje nazewnicze na przyk³adzie nazw drinków (14.2014.40)
3. Aleksander Kiklewicz (Olsztyn): Klaudia Prokopczuk (Erlangen): Rzeczy
i brendy we wspó³czesnym nazewnictwie rosyjskim (aspekty funkcjonalne)
(14.4015.00)
Sekcja B  sala 131B
1. Andrzej i Beata Sieradzcy (Poznañ): Nazwy zakonów poznañskich w XVI
i XVII wieku (14.0014.20)
2. Maria Malec (Kraków): Tworzenie i funkcja skrótowców od oficjalnych nazw
zgromadzeñ zakonnych w Polsce (14.2014.40)
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3. El¿bieta Rudnicka-Fira (Kraków): Skrótowce jako model nazewniczy wspó³czesnej cywilizacji (na przyk³adzie nazw kwiaciarni woj. l¹skiego) (14.4015.00)
Sekcja C  sala 130
1. Zygmunt Saloni (Warszawa): Nazwy w³asne w S³owniku gramatycznym jêzyka
polskiego (14.0014.20)
2. Adam Siwiec (Lublin): Terminy w teorii onomastycznej, ich rola w klasyfikacji i analizie nazw obiektów handlowych (14.2014.40)
3. Romana £obodziñska (Wroc³aw): Imiona w ró¿nych klasach chrematonimów
(14.4015.00)
Sekcja D  sala 132
1. Hanna Áó÷êî, prof. Dmytro Áó÷êî (Ukraina): Onimia g³ównych ulic trzech
miast Ukrainy (14.0014.20)
2. Czes³aw Kosyl (Lublin): Nazwy g³azów narzutowych (14.2014.40)
3. Danuta Kopertowska (Kielce): Cechy ogólnopolskie i w³aciwoci lokalne
wspó³czesnej chrematonimii kieleckiej (14.4015.00)
10 wrzenia 2010 r. obrady przedpo³udniowe w sekcjach 9.0012.40
Sekcja A  sala 131A
1. Iveta Valentová (S³owacja): Chrématonymá  nieko¾ko poznámok
k problémom definicie, klasifikácie a vzahom medzi apelatívom a propriom
(9.009.20)
2. Agnieszka Myszka (Rzeszów): Nazwy w³asne budynków rzeszowskich  tradycja czy wymys³ wspó³czesnoci? (9.209.40)
3. Ma³gorzata Jaracz (Bydgoszcz): Onomastykon bydgoski  nazwiska pochodzenia niemieckiego. Za³o¿enia projektu badawczego (9.4010.00)
4. Henryka Munia (Lublin): Chrematonimy we wspó³czesnej prozie rosyjskiej
(10.0010.20)
5. Marek Olejnik (Lublin): Nazwy klubów pi³karskich Lubelszczyzny (11.00
11.20)
6. Alexandra Chomová (S³owacja): Názvy poistných produktov slovenských poisovní (11.2011.40)
7. Zenon Lica (Gdañsk): Niemieckie zjawiska fonetyczno-fonologiczne i s³owotwórcze w nazwiskach pomorskich (11.4012.00)
8. Olga Matusz (£ód): G³ówne tendencje onomastyczne w nazwach firm odzie¿owych województwa ³ódzkiego (12.0012.20)

282

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

Sekcja B  sala 131B
1. Witold Mañczak (Kraków): Czy wszystkie chrematonimy s¹ nazwami w³asnymi? (9.009.20)
2. Urszula Kêsik (S³upsk): Chrematonimy w literaturze (na przyk³adzie wspó³czesnej powieci kryminalnej) (9.209.40)
3. Monika Czerepowicka (Olsztyn): Elektroniczny s³ownik nazw w³asnych Warszawy Topos³aw (9.4010.00)
4. Kinga Zawodziñska-Bukowiec (Kraków): Pseudonim kupiecki czy nazwa firmy? (10.0010.20)
Dyskusja (10.2010.40)
5. Juraj Hladký, dr Andrej Závodný (S³owacja): Neslovanské hydronymá na
západnom Slovensku (11.0011.20)
6. Andrea Goótová (S³owacja): Názvy slovenských kúpalísk v komparatívnych
súvislostiach s hydronymami (11.2011.40)
7. Joanna Kuæ (Siedlce): Nazwy firm szkoleniowo-doradczych jako chrematonimy (11.4012.00)
8. Ludwig Selimski (Bu³garia Veliko Tyrnovo, Polska U): Z badañ nad nazwiskami odtoponimicznymi w Bulgarii (12.0012.20)
Sekcja C  sala 130
1. Henryka Sêdziak (£om¿a  Bia³ystok): Nazwiska rektorów i wyk³adowców
kolegium pijarskiego w £om¿y (17741807) (9.009.20)
2. Aneta Lewiñska (Gdañsk): O nazwach projektów domów, zajazdów, stajni
i innych obiektów budowlanych (9.209.40)
3. Libue Olivová-Nezbedová (Czechy): Problémy pøi pøípravì strojopisu
Slovníku staroèeských osobních jmen Jana Svobody k vydání (9.4010.00)
4. Anna Kamiñska (Warszawa): Nazwiska z sufiksem -uk w antroponimii polskiej na podstawie przyk³adów ze S³ownika nazwisk u¿ywanych w Polsce na
pocz¹tku XXI wieku Kazimierza Rymuta (10.0010.20)
5. Stefan Warcho³ (Lublin): Chrematonimy w funkcji imion psów w s³owiañskiej
zoonimii ludowej (problematyka wybrana) (11.0011.20)
6. Agnieszka Ko³odziej (Wroc³aw), Petra Fojtù (O³omuniec): Leksykograficzne
opracowanie jednostek urbozoonimicznych w jêzykach s³owiañskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materia³u. (Projekt s³ownika
urbozoonimów s³owiañskich) (11.2011.40)
7. Marcin Kojder (Lublin): Wspó³czesne nazwy polskich zespo³ów muzycznych
(problematyka wybrana) (11.4012.00)
8. Iwona Koz³owska (Olsztyn): Wybrane nazwy topograficzne okolic Lubawy
(12.0012.20)
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Sekcja D  sala 132
1. Alicja Nowakowska (Wroc³aw): Chrematonimiczny potencja³ frazeologizmów (9.009.20)
2. Ma³gorzata Spycha³a (Poznañ): Zastosowanie metod statystycznych w analizie ideonimii filmowej (9.209.40)
3. Bo¿ena Frankowska-Kozak (Szczecin): Innowacje derywacyjne w chrematonimii pomorskiej (9.4010.00)
4. Danuta Makowska (Olsztyn): Formy deprecjatywne imion i nazwisk w jêzyku
polskim (10.0010.20)
5. Lenka Garanèovská (S³owacja): Modelové poòatie chrématoným (11.00
11.20)
6. Halszka Górny (Kraków): Nazwy placów targowych w wybranych miastach
Polski  swoistoæ miejsca a model nazewniczy (11.2011.40)
7. Violetta Jaros (Czêstochowa): Techniki nominacyjne w zakresie wspó³czesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych (11.4012.00)
8. Jaros³aw Szuta (S³upsk): Chrematonimia na przyk³adzie nazewnictwa S³upska
i regionu s³upskiego (12.0012.20)
10 wrzenia 2010 r. obrady popo³udniowe w sekcjach 14.0017.30
Sekcja A  sala 131A
1. Magdalena Graf (Poznañ): Nazwa w³asna, przedmiot w³asny  uwagi o literackiej chrematonimii (14.0014.20)
2. Izabela Domaciuk-Czarny (Lublin): Chrematonimy na stronach internetowych wirtualnych pañstw i spo³eczeñstw (14.2014.40)
3. Alicja Naruszewicz-Duchliñska (Olsztyn): Chrematonimy w internetowych
grupach dyskusyjnych (Usernecie) (14.4015.00)
4. Irena Ka³u¿yñska (Warszawa): Zagadnienia chrematonimii chiñskiej (15.00
15.20)
5. Lucia Luptáková (S³owacja): Názvy stolových minerálnych vôd (16.0016.20)
6. Ewa M³ynarczyk (Kraków): Nazwy sklepów internetowych  miêdzy tradycj¹
a nowoczesnoci¹ (16.2016.40)
7. Ma³gorzata Pawikowska (Olsztyn): Nazwiska mieszkañców parafii Strzegowo
w powiecie m³awskim (16.4017.00)
Sekcja B  sala 131B
1. Leonarda Dacewicz (Bia³ystok): Nazwy rosyjskich uczelni w okresie postradzieckim (14.0014.20)
2. Henryk Duszyñski (Bydgoszcz): Nazwy bia³oruskich kawiarni, restauracji
i barów (14.2014.40)
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3. Halina Áà÷èíñêà (Ukraina): Ergonimja miast Tarnopolszczyzny (14.4015.00)
4. Elena Palinciuc, Pawe³ Dudek (Kraków): Autografonimy? (15.0015.20)
5. Beata Afeltowicz (Szczecin): Kilka uwag na temat wspó³czesnych falaronimów polskich (16.3016.50)
6. Kinga Banderowicz (Poznañ): Mens sana in corpore sano. Wspó³czesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów (15.3015.50)
7. Mariusz Rutkowski (Olsztyn): Od wiedzy o denotacie do definicji. Problem
definiowania w S³owniku konotacji nazw w³asnych (15.3015.50)
Sekcja C  sala 130
1. Maria Varga (Wêgry): Die mehrfache Taufnamengebung bei der deutschen
Bevölkerung in Ungarn im 18 Jahrhundert (14.0014.20)
2. Edward Breza (Gdañsk): Germañskie imiona teoforyczne u obywateli polskich
(14.2014.40)
3. Zofia Abramowicz (Bia³ystok): Sposoby identyfikacji ludnoci ¿ydowskiej
w Bia³ymstoku w XIX wieku w wietle metryk Gminy ¯ydowskiej (14.4015.00)
4. Ján Bauko (S³owacja): Transonymizácia v názvoch lodí (15.0015.20)
5. Urszula Bijak (Kraków), Chrematonimy odhydronimiczne (16.00-16.20)
6. M. Swita³a-Cheba (£ód): Z metodologii badañ nad nazwami firm (16.20
16.40)
7. Pawe³ Swoboda: Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorz¹dowych
w województwie l¹skim (16.4017.00)
Sekcja D  sala 132
1. Ëèëÿíà Äèìèòðîâà-Òîäîðîâà (Bu³garia): Õðåìàòîíèìè â Áúëãàðèÿ,
ñúçäàäåíè íà äîìàøíà ïî÷âà (14.0014.20)
2. Stanis³awa Sochacka (Opole): Zagadkowa nazwa l¹ska Kornowac (14.20
14.40)
3. Jana Wachtarczyková (S³owacja): SKIONYMÁ. Tradícia a móda v názvoch
slovenských lyiarskych stredísk (14.4015.00)
4. Urszula Wójcik (Kraków): Nazwy polskich organizacji po¿ytku publicznego
(15.0015.20)
5. Ivana Kopásková (S³owacja): Jazyková a mimojazyková stránka v oblasti
pomenúvania obuvi (16.0016.20)
6. Gabriela Slezáková (S³owacja): Názvy filmov ako pecifických chrématoným
a ich slovensko-po¾ské preklady (16.2016.40)
7. Piotr Tomasik (Bydgoszcz): O nazwach kategorii poci¹gów (16.4017.00)
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11 wrzenia 2010 r.  obrady w sekcjach 9.0011.00
Sekcja A  sala 131A
1. Lenka Garanèovská, Martin Olotiak (S³owacja): O spôsoboch tvorenia
chrématoným (9.009.20)
2. Anna Czapla (Lublin): Semantyka nazw lubelskich aptek (9.209.40)
3. Jana Marie Tuková (Czechy): Transonymizace a chrématonyma (9.4010.00)
Sekcja B  sala 131B
1. Ewa Wolnicz-Paw³owska (Warszawa): Staropolskie firmonimy; nazwy m³ynów i karczm (9.009.20)
2. Ma³gorzata Magda-Czekaj (Kraków): Czy nazwy herbat to chrematonimy?
(9.209.40)
3. Ewa Badyda (Gdañsk): O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu
 na przyk³adzie nazw polskich wyrobów cukierniczych (9.4010.00)
4. El¿bieta Rudolf-Zió³kowska (Warszawa): Lwowianie w ksiêgach metrykalnych Katedry Lwowskiej (XVII w.) (10.0010.20)
Sekcja C  sala 130
1. D. Czy¿ (Ostro³êka): O nazwach ulic pami¹tkowych w Ostro³êce (9.009.20)
2. Ìàðèÿ Àíãåëîâà-Àòàíàñîâà, Ñîíÿ Ñåìîâà (Bu³garia): ÒÅÇÀÓÐÓÑÚÒ
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÒÎÏÎÍÈÌÈß ÊÀÒÎ ÏÐÎÅÊÒ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
(9.209.40)
3. Òîäîð Áàëêàíñêè, Êèðèë Öàíêîâ (Bu³garia): ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÑÅËÈÙÍÈ
ÈÌÅÍÀ ÎÒ ÁÓËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÎÈÇÕÎÄ (9.4010.00)
Sekcja D  sala 132
1. Öàíêà Êîíñòàíòèíîâà (Bu³garia): ÀÐÕÅÎËÎÃÈß È ÒÎÏÎÍÈÌÈß
Â ÄÎËÈÍÀÒÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÖÀÐÅ Â ÊÀÇÀÍËÚØÊÎ (9.009.20)
2. Anna Jacenko (Poznañ): Rola chrematonimów w autoprogramowaniu lingwistycznym osób z chorob¹ afektywn¹ dwubiegunow¹ (9.209.40)
3. Wanda Szulowska (Olsztyn): Wybrane kresowizmy w nazwiskach wspó³czesnych olsztynian (9.4010.00)
4. Jerzy Duma (Olsztyn-Warszawa): Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza
Zachodniego (10.0010.20)
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Obrady plenarne (Sala Teatralna) 11.0013.00
1. Jaromír Krko (S³owacja): Chrémat(onymické) modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach (11.0011.20)
2. Ma³gorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Poznañ): Chrematonimy w procesie ich
generowania  typologia gatunku (11.2011.40)
3. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdañsk): Rola s³owotwórstwa w kszta³towaniu
wartoci perswazyjnej chrematonimów (na przyk³adzie nazw gdañskich firm
handlowych i us³ugowych) (11.4012.00)
Zakoñczenie Konferencji, po¿egnanie Uczestników (12.3013.00)
Maria Biolik, Jerzy Duma
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Recenzenci Prac Jêzykoznawczych
LEONARDA DACEWICZ, ZBIGNIEW GREÑ, ROMAN KALISZ,
HENRYKA SÊDZIAK, JANUSZ SIATKOWSKI,
EWA WOLNICZ-PAW£OWSKA
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