
1

język
komunikacja

informacja



2

Language
communication
information

edited by

iLona koutny

anna godzich

marcin Lewandowski

Piotr nowak

janusz taborek



3

11

język
komunikacja

informacja

Pod redakcją

iLony koutny

anny godzich

marcina Lewandowskiego

Piotra nowaka

janusza taborka

Poznań 2016



4

zespół redakcyjny / editorial board
jerzy bańczerowski
probal dasgupta
sabine Fiedler
ilona koutny
Mária ladányi
aleksandra Matulewska
nguyen chi thuat
piotr nowak (przewodniczący)
paweł nowakowski
kyong-Geun oh
adam araszkiewicz (sekretarz redakcji)

redaktor jĘzykoWy / lanGUaGe editor
Michael Farris

redakcja rocznika Język. Komunikacja. Informacja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma jest jego wersją 
referencyjną
the editors of this journal declare that the printed version should be used in citations

recenzenci toMU / volUMe revieWers
janusz bańczerowski, vera barandovská-Frank, josef bayer, sabine Fiedler, Federico Gobbo, anna Godzich, 
eliza karmińska, Małgorzata kita, ewa kołodziejek, Mariusz koper, ilona koutny, Mária ladányi, Marcin 
lewandowski, jouko lindstedt,  ewa Młynarska, nicole nau, piotr nowak, Mariusz rutkowski, janusz taborek, 
Grażyna vetulani, lech zieliński

czasopismo figuruje na liście punktowanych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych (5 punktów)
the journal has been accredited by the polish Ministry of science and Higher education (5 points)

projekt okładki / cover desiGn
Wydawnictwo rys

copyright © by Wydawnictwo rys, poznań 2016

printed in poland

isbn 978-83-65483-35-5
issn 1896-9585

Wydanie / edition
Wydawnictwo rys
dąbrówka, ul. kolejowa 41, 62-070 dopiewo
tel. 600 44 55 80
e-mail: rysstudio@o2.pl
www.wydawnictworys.com



5

Spis treści

od redakcji ...............................................................................................................11

Język sportu

Katarzyna BursKa

Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników 
w prasie sportowej .....................................................................................................14

Beata Grochała

sposoby opisu tzw. stałych fragmentów gry w telewizyjnych transmisjach 
sportowych .................................................................................................................34

ryszard LipczuK

Wyrazy pochodzenia obcego w polskim i niemieckim słownictwie sportowym ......46

Konrad SzcześniaK

przegląd współ-wydarzeń sportowych. przewidywalność w języku sportu ..............55

stefan WiertLeWsKi

Wiele słów, niewiele znaczeń? synonimia i homonimia/polisemia
w socjolekcie rowerowym .........................................................................................73

Hungarologia

Ágnes domonKosi

perspektywa i uwarunkowana społecznie deiksa w języku węgierskim ...................86

Ágnes Kuna

deiksa wskazująca osobę oraz reprezentacja mówcy w dyskursie medycznym. 
stosowanie form deiktycznych pierwszej osoby przez lekarzy .................................99



6

Paweł KornatowSKi

tautonimy węgiersko-polskie. próba systematyzacji ..............................................122

Interlingwistyka

KrunosLav pušKar,
proces planowania języków planowych na przykładzie języka esperanto ..............160

seBastien moret

językoznawstwo a ideologia: sowiecki dyskurs nt. języka wspólnego (1917-1953) ....183

Varia

proBaL dasgupta

luki pre-demonstracyjne w języku bengalskim: syntaktyczna i semiotyczna 
zdolność odzyskiwania ............................................................................................195

JadWiga suWaJ

Użycie języka wyjściowego i docelowego dla identyfikacji tłumaczonych 
tytułów filmowych (na podstawie analizy wypowiedzi internautów) .....................213

patrycJa KrysiaK

Żeńskie nazwy funkcji publicznych w języku polskim i francuskim ......................225

adam araszKieWicz

Model medialno-propagandowy państwa islamskiego oraz przyczyny 
jego skuteczności .....................................................................................................238

Bożenna Bojar, hélène włodarczyK

orzekanie i informowanie ........................................................................................255

Katarzyna WoJan

odmiany języka fińskiego. Finglish w różnych odsłonach .....................................279

Recenzje

marc Bavant, 2014: Résultatif, diathèse et possession en basque, vieux perse 
et élamite (probal dasgupta)  ...................................................................................295

Kronika

dziesięć lat z Językiem. Komunikacją. Informacją (piotr nowak) .........................299



7

sprawozdanie z sympozjum naukowego „język sportu”, 
poznań, 31 marca 2016 r. (anna Godzich, Marcin lewandowski) .........................309

na żywo o piłce nożnej (wywiad z Grzegorzem  Hałasikiem 
i radosławem nawrotem, krzysztof  szymoniak) ..................................................312

perspectives of language communication in the eU. nitra, slovakia, 
28–29 july 2016 (Michael Faris, ilona koutny) ......................................................328

jahrestagung der Gesellschaft für interlinguistik 2016 
(cyril  brosch) .........................................................................................................333

detlev blanke (1941-2016) i jego wielki wkład w interlingwistykę 
(sabine Fiedler) ........................................................................................................335

resumoj en esperanto ..............................................................................................338

autorzy ....................................................................................................................344



8

Contents

From the editors ....................................................................................................... 12

Language of Sport

Katarzyna BursKa

the structural and semantic properties of anthroponyms in the sports press ........... 14

Beata Grochała

the descriptions of set pieces in tv sports broadcasts ......................................... 34

ryszard LipczuK

Words of foreign origin in polish and German sports vocabularies ......................... 46

Konrad SzcześniaK

reporting sports co-events. predictability in the language of sports .................... 55

stefan WiertLeWsKi

Many words, few meanings? synonymy and homonymy/polysemy in polish 
cycling sociolect ........................................................................................................ 73

Hungarian Linguistics

Ágnes domonKosi

perspective and attitudinal deixis in Hungarian ........................................................ 86

Ágnes Kuna

personal deixis and self-representation in medical discourse. 
Usage patterns of first person deictic elements in doctors’ communication ............. 99

Paweł KornatowSKi,
Hungarian-polish tautonyms. towards a systematization ...................................... 122



9

Interlinguistics

KrunosLav pušKar

language planning of a planned language: the case of esperanto ......................... 160

seBastien moret

linguistics and ideology: the soviet discourse on common 
language (1917-1953) ............................................................................................ 183

Miscelanous

proBaL dasgupta

pre-demonstrative gaps in bangla: syntactic and semiotic recoverability .............. 195

JadWiga suWaJ

the use of source and target language for the identification of translated 
film titles (based on an analysis of internet user comments) .................................. 213

patrycJa KrysiaK

Feminatives denoting women’s public functions in polish and French .................. 225

adam araszKieWicz

the media-propaganda model of the islamic state and the cause 
of its effectiveness ................................................................................................... 238

Bożenna Bojar, hélène włodarczyK

predication and information ................................................................................... 255

Katarzyna WoJan

varieties of the Finnish language. different pictures of Finglish ........................... 279

Reviews

marc Bavant, 2014: Résultatif, diathèse et possession en basque, vieux perse 
et élamite (probal dasgupta) ................................................................................... 295

Chronicle

ten years with Language. Communication. Information (piotr nowak) ............... 299

academic symposium „the language of sport”, poznań, 31 March 2016 
(anna Godzich, Marcin lewandowski) .................................................................. 309



10

live on football (interview with Grzegorz  Hałasik, radosław  nawrot and 
krzysztof  szymoniak) ........................................................................................... 312

perspectives of language communication in the eU. nitra, slovakia, 
28–29 july 2016 (Michael Faris, ilona koutny) ..................................................... 328

jahrestagung der Gesellschaft für interlinguistik 2016 (cyril  brosch) ................. 333

detlev blanke (1941-2016) and his outstanding contribution to interlinguistics 
(sabine Fiedler) ....................................................................................................... 335

resumoj en esperanto ............................................................................................. 338

authors .................................................................................................................... 346



11

Od Redakcji

artykuły opublikowane w obecnym numerze rocznika „język. komunikacja. 
informacja” podzielone zostały na trzy wyodrębnione tematycznie części: (1) Język 
sportu, (2) Językoznawstwo węgierskie oraz (3) Interlingwistyka. część czwartą sta-
nowią zróżnicowane tematycznie Varia. tradycyjnie także w bieżącej edycji rocznika 
zamieszczamy recenzje oraz kronikę.

sekcja Język sportu zawiera wybrane referaty wygłoszone podczas sympozjum 
naukowego zorganizowanego przez Grupę badawczą języka sportu na Wydziale 
neofilologii Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w poznaniu 31 marca 2016 roku 
(patrz Godzich/lewandowski w tym numerze). W pierwszym artykule katarzyna 
burska analizuje strukturalne i semantyczne właściwości antroponimów oraz ich od-
powiedniki w języku sportu na przykładzie m.in. wielowyrazowych nazw własnych 
i ich syntetycznych odpowiedników. językowy opis i prezentacja stałych fragmentów 
gry jako zjawisk w wybranych grach zespołowych jest przedmiotem artykułu beaty 
Grochali, która poddała analizie język sportowych sprawozdań telewizyjnych. kolejny 
artykuł z grupy leksykologicznych autorstwa ryszarda lipczuka stanowi poparte bogatą 
egzemplifikacją omówienie wyrazów pochodzenia obcego w polskim i niemieckim 
słownictwie sportowym. konrad szcześniak analizuje konstrukcje gramatyczne wyra-
żające tzw. współ-wydarzenia (ang. co-events) pod kątem m.in. prawdopodobieństwa 
(nie)wystąpienia wydarzenia alternatywnego. Wreszcie stefan Wiertlewski poddaje 
socjolekt rowerowy analizie z perspektywy leksykalnej – relacji synonimii i homonimii 
resp. polisemii. 

W części drugiej bieżącego wydania rocznika publikujemy artykuły dotyczące 
różnych aspektów hungarologii. Ágnes domonkosi, zajmuje się zagadnieniem per-
spektywy oraz społecznie warunkowanej deliksy w języku węgierskim, Ágnes kuna 
natomiast problemem deixis osoby w kontekście kontaktów pomiędzy lekarzem 
i pacjentem. paweł kornatowski podejmuje próbę systematyzacji tautonimów wę-
giersko-polskich. 

trzecią część Interlingwistykę rozpoczyna artykuł krunoslava puskara, w którym 
autor snuje rozważania nad etapami planowania w językach planowych, egzamplifiku-
jąc wyciągane wnioski doświadczeniami związanymi z językiem esperanto. sebastien 
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Moret poświęcił swą uwagę dyskusji na temat języka wspólnego w zsrr (do roku 
1953). 

łamy czasopisma, na których publikujemy artykuły, zamykają Varia. W tej części 
rocznika pojawiają się materiały poświęcone zarówno językoznawstwu, jak i luźniej 
związane z problematyką, która się w jego ramach mieści. probal dasgupta omówił 
z kolei syntaktyczne i semiotyczne zdolności odzyskiwania luk pre-demonstracyjnych 
w języku bengalskim. jadwiga suwaj zajęła się użyciem języka wyjściowego i doce-
lowego w celu identyfikacji tłumaczonych tytułów filmów, patrycja krysiak omówiła 
żeńskie formy nazw funkcji publicznych w języku polskim i francuskim, adam arasz-
kiewicz podjął się opisu i wyjaśnienia skuteczności modelu medialno-propagandowego 
państwa islamskiego, natomiast bożenna bojar wraz z Hélène Włodarczyk dyskutują 
zagadnienia związane z orzekaniem i informowaniem w kontekście różnych perspektyw 
badawczych. bieżący numer naszego czasopisma zamyka artykuł katarzyny Wojan, 
która systematyzuje odmiany języka fińskiego,

ten numer zawiera również przegląd 10 lat istnienia naszego czasopisma Język. 
Komunikacja. Informacja autorstwa piotra nowaka, redaktora naczelniego, oraz wy-
wiad z dziennikarzami sportowymi poznańskich mediów – redaktorami Grzegorzem 
Hałasikiem (radio Merkury) i radosławem nawrotem (Gazeta Wyborcza) reprezentu-
jącymi mówioną – radiową i pisaną – prasową odmianę komentarza wydarzeń sporto-
wych. artykuł jest zapisem wywiadu przeprowadzonego przez krzysztofa szymoniaka 
podczas sympozjum „język sportu”.

From the Editors

the articles published in this issue of „język. komunikacja. informacja” (language. 
communication. information) are divided into three thematically distinct sections: 
(1) The language of sport, (2) Hungarian linguistics and (3) Interlinguistics. the fourth 
section Miscellaneous is thematically diverse. the traditional reviews and reports are 
also included in this issue of this annual publication.

the section The language of sport contains selected papers presented during the 
academic symposium organized by the research Group on the language of sport in 
the Faculty of Modern languages and literature at adam Mickiewicz University in 
poznań on March 31, 2016 (see Godzich and lewandowski in this issue). in the first 
article katarzyna burska examines the structural and semantic characteristics of an-
throponyms as well as their equivalents in the language of sport based on the example 
of, among others, multi-part proper names and their synthetic equivalents. a linguistic 
description and presentation of set pieces of a game as a phenomenon in selected team 
sports is the subject of the article by beata Grochala, who analyses the language of 
television sports broadcasts. another article on lexicological groups by ryszard lipczuk 
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is a description, richly supported with examples, of foreign expressions in polish and 
German sports vocabulary. konrad szcześniak analyses grammatical constructions 
that express co-events from, among other angles, that of the probability of the (non)
occurence of alternative events. steven Wiertlewski, on the other hand, examines 
the sociolect of cyclists from a lexical perspective – the relations of synonymity and 
homonymity respectively with polysemy. 

the second part of the current edition features articles concerning Hungarian 
linguistics, especially related to pragmatics. Ánges domonkosi takes on the problem 
of perspective and deixis in Hungarian. Ágnes kuna, meanwhile, examines the prob-
lem of person deixis in the context of contacts between doctors and patients. paweł 
kornatowski presents a preliminary systematization of Hungarian-polish tautonyms.

the third section, devoted to Interlinguistics begins with an article by sébastien 
Moret who devotes his attention to the topic of a common language in the Ussr (until 
the year 1953). krunoslav puškar investigates the stages of language planning applied 
to the planned language esperanto.

the paper section of the journal is closed by Miscellaneous. Here, writings devoted 
to both linguistics as well as related topics appear. probal dasgupta describes the syn-
tactic and semiotic capabilities of recovering pre-determiner gaps in bengali. jadwiga 
suwaj, in turn, looks at the use of source and target languages in order to identify 
translated film titles, patrycja krysiak describes feminine forms of public functions in 
polish and French, adam araszkiewicz undertakes a description and explanation of 
the effectiveness of the media-propaganda model utilized by the islamic state, while 
bożena bojar together with Hélène Włodarczyk discuss issues related to ajudication 
and information within the context of different research perspectives. katarzyna Wojan 
systematizes different varieties of Finnish in her paper. 

the current issue contains also an overview on the 10 years of our journal Lan-
guage. Communication. Information prepared by piotr nowak, editor-in-chief, and 
an interview with two sports journalists working in poznań media, editors Grzegorz 
Hałasik (radio Mercury) and radosław nawrot (Gazeta Wyborcza) representing spo-
ken (radio) and written (printed press) varieties of sports commentary. the article is 
a transcript of an interview conducted by krzystof szymoniak during the symposium 
on the language of sport.

od redakcji / From the editors
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Język. Komunikacja. Informacja
ilona koutny, anna Godzich,

Marcin lewandowski, piotr nowak
i janusz taborek  (red./ed.)

11/2016: 14–33

Katarzyna BursKa

Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów 
i ich odpowiedników w prasie sportowej1

Abstract (The structural and semantic properties of anthroponyms in the sports press). in 
the article multi-word proper names which have synthetic (one-word) equivalents and synthetic 
onyms which have periphrasis were taken into consideration. not only names, surnames and 
their nicknames (coming from the first name: Franciszek smuda – Franz, surnames: andrzej 
juskowiak – jusko and without structural relationships: rafa benitez – księgowy) but also 
synthetic anthroponyms and their analytical equivalents (adriano – balangowicz z rio; 
eusebio – czarna perła z Mozambiku) were described. the descriptive and synthetic lexical 
constructions were examined with regard to the structural and semantic aspects. the article 
undertakes an analysis of material from the sports weekly magazine “piłka nożna”. 

Abstrakt. W artykule omówiono wielowyrazowe nazwy własne, które mają swoje syntetycz-
ne (jednowyrazowe) odpowiedniki, i odwrotnie – syntetycznych onimów, które występują 
w tekstach prasowych wymiennie z rozbudowanymi konstrukcjami. pod uwagę wzięto 
imiona i nazwiska i odpowiadające im przezwiska (pochodzące od imienia – Franciszek 
smuda – Franz, nazwiska – andrzej juskowiak – jusko i niewykazujące z nimi pokrewieństwa 
morfologicznego rafa benitez – księgowy), a także syntetyczne nazwy osobowe i będące 
ich ekwiwalentami peryfrazy (np. adriano – balangowicz z rio; eusebio – czarna perła 
z Mozambiku). oprócz właściwości strukturalnych omówiono motywację semantyczną 
(językową i pozajęzykowa) przywołanych analityzmów i syntetyzmów. Materiał źródłowy 
pochodzi z tygodnika „piłka nożna”. 

Współczesnymi przekazami medialnymi rządzą dwa prawa: ekonomii językowej 
oraz posługiwania się konstrukcjami opisowymi, zjawisko to widoczne jest także 
w prasie sportowej. W niniejszym artykule zagadnienie to przedstawione zostanie na 
przykładzie nazw własnych. celem opracowania jest omówienie struktury i motywacji 
semantycznej ekwiwalentów polskich i obcych nazw osobowych, które pojawiły się na 

1 niniejszy artykuł jest uzupełnionym o egzemplifikacje z lat 2015–2016 fragmentem roz-
prawy doktorskiej pt. „analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. struktura 
– semantyka – pragmatyka”, obronionej na Uniwersytecie łódzkim w październiku 2014 r. 

JęzyK SpORTu / LAnguE OF SpORT
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łamach tygodnika „piłka nożna” w drugiej dekadzie XXi wieku (w latach 2011–2012 
i 2015–2016). z jakich elementów są one zbudowane? co było podstawą do utworzenia 
alternatywnych nazw? na co wskazują opisowe zastępniki antroponimów? 

jako materiał badawczy posłużą te nazwy własne osobowe, które da się wpisać 
w kategorię analityzm – syntetyzm, pod uwagę wzięte zostaną zatem imiona i nazwi-
ska i odpowiadające im jednoelementowe antroponimiczne określenia zastępcze oraz 
jednowyrazowe nazwy osobowe i będące ich ekwiwalentami peryfrazy. zgromadzony 
materiał pozwala więc na wyróżnienie dwóch możliwości – zarówno analityzm, jak 
i jego odpowiednik należą do kategorii nomina propria (czyli ekwiwalentem imienia 
i nazwiska jest przezwisko/przydomek/pseudonim) lub syntetycznej nazwie osobowej 
odpowiada peryfrastyczna konstrukcja o doraźnym charakterze składająca się z wyra-
zów pospolitych lub połączenia wyrazów pospolitych z nazwami własnymi.

I. Właściwości strukturalne 

 Imię i nazwisko a przezwisko

zanim przejdziemy do analizy strukturalnej, warto uporządkować pojęcia odno-
szące się do antroponimów zastępczych. jak zauważa kinga zawodzińska-bukowiec, 
badająca fakultatywne nazwy osobowe polskich sportowców, w języku sportowym 
„powszechne rozumienie terminów: pseudonim, przezwisko, przydomek odbiega 
znacznie od współczesnych ustaleń onomastycznych”2. jak zatem poszczególne klasy 
charakteryzują badacze?

czesław kosyl zauważa, że przydomek różni się od przezwiska „brakiem aktualnej 
motywacji (przezwisko na ogół ją zachowuje), odniesieniem do wszystkich członków 
jednej rodziny (przezwisko zwykle odnosi się do jednej osoby) oraz możliwością 
dziedziczenia zwyczajowego, jednakże bez sankcji prawnych, jakie związane są 
z nazwiskiem”3. Wśród głównych cech przezwiska wymienia się nieoficjalność, fakul-
tatywność, wtórność, ekspresywność, nacechowanie emocjonalne, pełnienie funkcji 
adresatywnej i identyfikacyjnej. W przeciwieństwie do nazwisk przezwiska „nie są 
[…] dziedziczone i mają inną denotację (przezwisko jest w zasadzie indywidualne, 
nazwisko obejmuje wszystkich członków rodziny)”4. badacz podkreśla, że istnieje 
możliwość odtworzenia okoliczności, które przyczyniły się do powstania przezwiska. 
o tej klasie antroponimów wypowiedziała się również ewa rzetelska-Feleszko: „są 
tą kategorią nazw własnych, która powstaje w sposób spontaniczny, rejestruje więc 

2 k. zawodzińska-bukowiec, Zastępcze fakultatywne nazwy osobowe polskich sportow-
ców, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, t. 1.: I. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. II. 
Antroponimia, pod red. r. łobodzińskiej, łask 2010, s. 440. 

3 cz. kosyl, Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współcze-
sny język polski, pod red. j. bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 423. 

4 Ibidem, s. 435. 

Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników w prasie...
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najbardziej żywe i aktualne tendencje w języku”5. zdaniem uczonej przezwiska są 
składnikiem budującym tożsamość grupy, podkreślają poczucie jedności i spoistości, 
a zarazem wyrażają odrębność wobec innych6. aleksandra cieślikowa zaznacza, że 
„różnica między przezwiskami a przydomkami polega przede wszystkim na czasie 
ich powstania. przezwiska istniały, odkąd człowiek zaczął obserwować bliźniego i te 
obserwacje zawierać w nazwie”7. początki przydomków – jak sama nazwa wskazuje 
– związane są z powstawaniem nazw wspólnot rodowych, rodzin i domów. badaczka 
zaznacza, że nie ma ścisłego rozgraniczenia między przydomkiem a przezwiskiem 
i nawet w pracach onomastycznych zdarza się wymienne stosowanie tych pojęć. 
akcentuje występowanie przydomków jedynie w gwarach, pojawiają się one „w śro-
dowiskach wiejskich ze względów tradycyjno-zwyczajowych”8. są one traktowane 
jak nieoficjalne nazwiska: „przyczyną ich funkcjonowania jest protest rządzącej się 
własnymi prawami, tradycją nazewniczą wspólnoty przeciw narzuconemu z zewnątrz 
obcemu, oficjalnemu sposobowi nazywania”9. przydomki różnią się od nazwisk tym, 
że nie mają jednak charakteru oficjalnego i nie są obligatoryjne.

jak czytamy w encyklopedii „słowiańska onomastyka”: „przezwiska są tworzone 
w mikrowspólnotach i na ogół w nich pozostają. Współcześnie łączy je nieoficjalność 
i brak narzuconej przez przepisy pewnej stabilności, a zatem nieobowiązkowe użycie, 
w przeciwieństwie do imion i nazwisk”10. zwraca się uwagę na różnice między przezwi-
skami gwarowymi a tymi występującymi w socjolektach. Fakt, że przezwiska powstają 
na podstawie wyrazów pospolitych, powoduje, że wyposażone są one w semantykę. 
„tworzywem przezwisk jest przede wszystkim leksyka konkretna: rzeczowniki (nazwy 
zwierząt, roślin, przedmiotów), przymiotniki, zdarzają się też ukonkretnione derywa-
ty od abstraktów. Udział metafor i metonimii w powstawaniu przezwisk powoduje 
równokształtność wielu przezwisk z motywującymi je apelatywami”11. przydomki 
wyodrębniły się później niż przezwiska, mają charakter raczej rodzinny niż indywi-
dualny, obecnie występują przede wszystkim w środowiskach wiejskich ze względów 
tradycyjno-zwyczajowych12. 

a. cieślikowa pisze: „pseudonim najczęściej wybiera lub tworzy sam podmiot na-
zwania, a jeśli inni, to ci, z którym łączy go wspólna idea – w imię której przyjmuje on 
nadaną nazwę”13. do czynników wpływających na posługiwanie się pseudonimami zalicza 
się powody osobiste, ideowe, zwyczaj lub modę, przyczyny wymuszone sytuacją – przy-
czyny polityczne i społeczne (pseudonimy konspiracyjne, wojskowe, partyjne, niektóre 

5 e. rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa–kraków 2006, s. 79. 
6 opozycja swój – obcy szczególnie widoczna jest wśród kibiców sportowych. 
7 a. cieślikowa, Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklope-

dia, pod red. e. rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-kraków 1998, s. 178. 
8 Ibidem, s. 180. 
9 Ibidem. 
10 Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 1, pod red. e. rzetelskiej-Feleszko i a. cieśli-

kowej, przy współudziale j. dumy, Warszawa-kraków 2002, s. 476. 
11 Ibidem, s. 477. 
12 Ibidem, s. 477–478. 
13 a. cieślikowa, Pseudonimy [w:] Polskie nazwy własne…, op. cit., s. 135. 
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literackie np. w czasie zaborów i okupacji). „celem przybrania pseudonimu jest ukrycie 
się pod inną nazwą niż znane ogółowi imię i nazwisko”14. podkreśla się, że w komunikacji 
grupowej pseudonimy pełnią funkcje adresatywne i identyfikacyjne. zwraca się uwagę na 
to, że „używają [ich – przyp. kb] zazwyczaj ludzie pod jakimś względem nieprzeciętni 
i dzięki swym czynom lub dziełom zostają utrwaleni w pamięci części narodu często nie 
pod pierwotnym nazwiskiem, ale pod przybranym pseudonimem”15. 

W niniejszym artykule terminy przezwisko, pseudonim i przydomek będą trakto-
wane wymiennie przede wszystkim z tego względu, że jak już zostało to powiedziane, 
w języku sportu w powszechnym użyciu – wbrew temu, co czytamy w opracowaniach 
językoznawczych – jest sformułowanie boiskowy pseudonim/przydomek. trudności 
z rozgraniczeniem tych pojęć w obrębie sportu podkreśla też k. zawodzińska-bukowiec 
w monografii poświęconej polskim pseudonimom, jak stwierdza: „nieoficjalne nazwy 
polskich sportowców to niezwykle zróżnicowana grupa antroponimów”16 i trudno 
bezdyskusyjnie przyporządkować je do poszczególnych subkategorii17. 

imiona i nazwiska, którym odpowiadają syntetyczne konstrukcje w postaci prze-
zwisk, mogą wykazywać morfologiczne pokrewieństwo z imieniem lub nazwiskiem 
albo – rzadziej – i imieniem, i nazwiskiem. często zdarza się, że nie posiadają wspólnych 
morfemów, a ich motywacja wiąże się z rzeczywistością pozajęzykową. 

1.1. przezwiska wykazujące strukturalne pokrewieństwo 
z nazwiskiem 

ajwen: przypomina mi Ajwena (Andrzeja Iwana – przyp. red.), gdy zaczynał grać 
w piłkę. (pn 48/2012, s. 19)

balu/bomber-balu: początek był jednak wspaniały, bo w 16 sekundzie gry prowadzenie 
dla gospodarzy zdobył Henryk Bałuszyński. (pn 11/2012, s. 47)

becks: David Beckham ma zostać ambasadorem realu Madryt w ameryce północnej 
– donosi „okdario”. (pn 30/2016, s. 47)

błaszczu: W Marsylii popisał się przytomnym podaniem do Jakuba Błaszczykow-
skiego, który z kolei przypomniał wszystkim jak strzelał gola rosjanom w euro 
2012. (pn 26/2016, s. 17)

boguś: pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie Wisła kraków zawdzięcza 
Rafałowi Boguskiemu. (pn 44/2012, s. 39)

buzi: Goście uparcie atakowali bramkę Macieja Mielcarza, ale kulała skuteczność, zwłasz-
cza jedynego w ich zespole napastnika – pawła Buzały. (pn 36/2012, s. 38)

14 Słowiańska onomastyka, op. cit., s. 478. 
15 a. cieślikowa, Pseudonimy, op. cit., s. 140. 
16 k. zawodzińska-bukowiec, Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś, kra-

ków 2014, s. 151.
17 Ibidem, s. 152, 241.
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Fergie: sir Alex Ferguson wypromował wielu doskonałych piłkarzy. (pn 35/2015, 
s. 72)

Franek: najpierw dawid plizga do Tomasza Frankowskiego, a ten do euzebiusza 
smolarka, który wykorzystał sam na sam z Michalem peskoviciem. (pn 50/2012, 
s. 40)

dziekan: Mecz obserwował uważnie Dariusz Dziekanowski. (pn 33/2012, s. 2)
Fabian: drugim bohaterem był oczywiście Łukasz Fabiański. (pn 25/2016, s. 6)
Gazza: przez wiele sezonów speed spotykał się na boiskach ligi angielskiej ze starszym 

od niego o dwa lata reprezentantem anglii paulem gascoigne’em, o którego 
kłopotach psychicznych wiadomo od dawna. (pn 1/2012, s. 21)

Giki: Łukasz gikiewicz zdobył bramkę w debiucie w tajskim bec-tero. (pn 30/2016, 
s. 5)

na pewno wielki apetyt na grę ma Rafał gikiewicz, który po kapitalnych dwóch se-
zonach w eintrachcie brunszwik trafił do sc Freiburg. (pn 34/2016, s. 25)

Grosik: piłkarze przelecieli z krakowa do saint-nazaire, odbyli kilka treningów, 
zmierzyli się z wizją braku w składzie Kamila grosickiego i już musieli lecieć 
do nicei. (pn 24/2016, s. 10)

ibra/ibracadabra: po euro 2016 zlatan Ibrahimović zakończy karierę w reprezentacji 
szwecji. (pn 22/2016, s. 46)

jankes: cieszyć musi przede wszystkim fakt, że do siatki trafiają napastnicy – trzy 
gole strzelił arkadiusz piech, po dwa Maciej Jankowski i paweł abbott. (pn 
6/2012, s. 18)

janosik: W 2006 roku sytuacja się powtórzyła, przeciwko kostaryce pierwszy garni-
tur pozostał w szafie, a w sumie paweł Janas wykorzystał 18 zawodników. (pn 
26/2016, s. 17)

jelonek: arbitra meczu w bielsku-białej krytyce poddał Ireneusz Jeleń. (pn 49/2012, 
s. 10)

jędza: Artur Jędrzejczyk, Michał pazdan, także jakub Wawrzyniak, a nawet thiago 
cionek to trzon kadry, ale pytanie o ich jakość w perspektywie finałów mistrzostw 
europy wcale nie jest bezzasadne. (pn 47/2015 s. 3)

jodła: podobnie jak o stabilizację Tomasza Jodłowca, który zagrania znamionujące 
dużą klasę, przeplata nieprzystającymi do gracza takiego formatu kiksami. (pn 
47/2015, s. 3)

jusko: na ścianach hali sportowej wisi pełno koszulek piłkarskich, oryginalnych, 
meczowych, z autografami choćby Andrzeja Juskowiaka z czasów gry w vfl 
Wolfsburg czy Mehmeta scholla z bayernu Monachium. (pn 22/2016, s. 9)

kałuża: kiedy w październiku 2004 roku paweł janas ogłasza kadrę na eliminacyjne 
mecze z austrią i Walią, zapada konsternacja. Radosław Kałużny? (pn 41/2012, 
s. 14)

kamyk: Marcin Kamiński był już faworytem Franciszka smudy, szefowie lecha 
wyceniali go wówczas na trzy miliony euro. (pn 47/2015, s. 3)

kazimiera: piechniczek ma pretensje do bramkarza Jacka Kazimierskiego. (pn 
6/2012, s. 47)
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kosa: bohaterem meczu natomiast został Jakub Kosecki – zdobywca dwóch bramek 
i autor asysty przy trafieniu danijela ljuboi. (pn 49/2012, s. 39)

kownaś: nawet gdy bronił uderzenie Dawida Kownackiego z oczywistego spalonego, 
cyrkowo zatrzymał piłkę ręką opierając się o słupek. (pn 34/2016, s. 36)

krycha: jednak tym trzecim bohaterem biało-czerwonych, który zasłużył na najwyższe 
oceny, okazał się grzegorz Krychowiak. (pn 25/2016, s. 7) 

lewy: do drugiego spotkania, z niemcami, Robert Lewandowski i spółka mogą 
podejść na znacznie większym luzie, bo to nie będzie mecz o być albo nie być 
w turnieju. (pn 24/2016, s. 3) 

listek: na posiedzeniu komitetu wykonawczego czeskiej federacji piłkarskiej zatwier-
dzono nowy skład komisji sędziowskiej związku, której przewodniczącym został 
wybrany Michał Listkiewicz. (pn 30/2016, s. 5)

liza: Ulubiony numer Bixente Lizarazu. (pn 6/2012, s. 37)
Mały: na liście nie ma żadnego z wiślaków, a jeszcze pół roku temu byli dwaj – patryk 

Małecki i ivica iliev. (pn 20/2012, s. 14)
zbigniew Małkowski, bramkarz korony kielce, wziął udział w treningu piłkarzy 

ręcznych vive targi kielce. (pn 44/2012, s. 10)
Mierzej: W 2011 roku Adrian Mierzejewski przechodząc z polonii Warszawa do 

trabzonsporu, kosztował 5,25 milionów euro i do dziś nikt więcej za zawodnika 
z naszej ligi nie zapłacił. (pn 26/2016, s. 42)

Mou: nic dziwnego, że Jose Mourinho szaleje. (pn 35/2015, s. 28)
Muraś: Wiecznie młody, niezmordowany Rafał Murawski to według wielu ekspertów 

nadal najlepszy środkowy pomocnik ekstraklasy (…). (pn 34/2016, s. 39)
ox: ano dlatego, że menedżer arsene Wenger wpuścił nielubianego andrieja arsza-

wina, a wycofał Aleksa Oxlade-Chamberlaina. (pn 6/2012, s. 33)
peszkin: kuba błaszczykowski jest widzem w meczach borussii dortmund, zaś Sła-

womir peszko odgrywa podobną rolę w kolonii. (pn 35/2015, s. 5)
poldi: informacja podana przez dziennik „bild” o przejściu Lukasa podolskiego do 

arsenalu londyn zelektryzowała niemieckich kibiców, a już w szczególności fanów 
Fc koeln. (pn 11/2012, s. 28)

rado: Miroslav Radović nie wróci latem do warszawskiej legii. (pn 25/2016, s. 5)
reksio: W poznaniu nie ukrywano, że usilnie szukają środkowego napastnika, ale angaż 

40-letniego piotra Reissa, z którym rozstano się przed trzema laty, jest trudny do 
wytłumaczenia. (pn 36/2012, s. 10–11)

rutek: trwał tylko dlatego, że miał poparcie właściciela klubu Jacka Rutkowskiego. 
(pn 9/2012, s. 2)

ryba: Maciej Rybus ma wkrótce zostać piłkarzem olympique lyon – donosi „przegląd 
sportowy”. (pn 25/2016, s. 5)

sagan: Gareth urodził się 27 lat temu w walijskim cardiff i zaczynał karierę w tamtej-
szym klubiku civil service, ale mając dziesięć lat wylądował już jednak w angiel-
skim southampton, gdzie grał miedzy innymi z polakami: Markiem Saganowskim 
i Grzegorzem rasiakiem. (pn 26/2016, s. 28)
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schweinie: a właściwie w porównaniu choćby do warszawskiego meczu wzmocnio-
ne, ponieważ wówczas brakowało oezila, Bastiana Schweinsteigera, zaś Marco 
reus był nieobecny w obu spotkaniach z polską, bo także we Frankfurcie. (pn 
25/2016, s. 7)

stoki: obie drużyny mają swój styl, a także młodych trenerów, do niedawna jeszcze 
ligowych piłkarzy, czyli nicińskiego i piotra Stokowca. (pn 34/2016, s. 13)

szewa: przed takim wyzwaniem stanął właśnie nowy szkoleniowiec kadry Ukrainy 
Andrij Szewczenko. (pn 30/2016, s. 32)

Ślusarz: po porażce lecha z legią najmocniej oberwało się Bartoszowi Ślusarskiemu. 
(pn 48/2012, s. 12)

Świr: niestety, tylko do momentu, gdy ogłoszono, że trenerem menedżerem został 
piotr Świerczewski. (pn 7/2012, s. 2)

taraś: Ryszard Tarasiewicz, obiektywnie jeden z najlepszych polskich trenerów, zo-
stał nowym szkoleniowcem Miedzi legnica zastępując na stanowisku ryszarda 
kuźmę. (pn 35/2015, s. 15)

vuko: Mózgiem drużyny jest Aco Vuković, za to sercem – Maciej korzym. (pn 
11/2012, s. 8)

Wójt: Głos zabrał w sprawie nawet Janusz Wójcik, były selekcjoner, trener srebrnych 
medalistów z barcelony. (pn 34/2016, s. 4)

tomek: debiut – nie udał się start do samodzielnej trenerskiej pracy Janowi Toma-
szewskiemu. (pn 34/2016, s. 5)

trap: z tym że połowę kosztów bierze na rachunek, tak jak to miało miejsce w przy-
padku poprzedniego selekcjonera giovanniego Trapattoniego, milioner denis 
o’brien. (pn 28/2015, s. 62) 

ziaro: pochodzący z lubelszczyzny Jacek ziarkowski w edycji 2001-02 zdobył 22 
bramki dla Hetmana zamość, po czym przeniósł się do odry Wodzisław. (pn 
35/2015, s. 25)

zieniu: Marek zieńczuk – rocznik ’78, niedawno skończył 33 lata, a formę osiągnął 
jak za najlepszych, wroniecko-krakowskich czasów. (pn 47/2011, s. 39)

Wykazujące morfologiczne pokrewieństwo z nazwiskiem przydomki piłkarzy 
i trenerów odznaczają się ekonomiczną formą. Wyjątkiem są antroponimy Ibracadabra 
(funkcjonujący zresztą równolegle z Ibra), Janosik, Jelonek, Peszkin i Reksio, które 
pod względem formalnym są nieznacznie dłuższe od odpowiadających im nazwisk18 
(Ibrahimović, Janas, Jeleń, Peszko, Reiss). 

Wśród mechanizmów tworzenia nazw jednoelementowych w tej grupie na plan 
pierwszy wysuwa się ucięcie, np. Giki, Jusko, Mierzej, Mou, Ox, Rado, Trap, Vuko, 
nierzadko towarzyszy mu zmiana paradygmatu fleksyjnego, np. Błaszczu – Jakub 
Błaszczykowski, Buzi – Paweł Buzała, Muraś – Rafał Murawski, czasem w śródgłosie 
dochodzi do alternacji w podstawie słowotwórczej: Balu – Henryk Bałuszyński. bywa, 
że zmiana taka powoduje, iż nowo utworzone przezwisko upodabnia się formalnie do już 

18 jeśli weźmiemy pod uwagę całą konstrukcję analityczną (czyli imię i nazwisko), to oczy-
wiście wymienione syntetyzmy i tak będą od niej krótsze. 
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istniejących wyrazów pospolitych (rzeczowników: Jędza, Jodła, Kałuża, Kamyk, Kosa, 
Listek, Niedźwiedź, Ryba, Stoki, przymiotników: Mały, Lewy) czy imion (Kazimiera, 
Liza, zgrubiałe Krycha19, spieszczone Boguś, Franek, Tomek). antroponimy Listek, 
Boguś, Franek powstały w wyniku ucięcia i dodania sufiksów (-uś, -ek). do uciętej 
formy mogą zostać także dodane głoski, rozwiązanie to widoczne jest w syntetyzmach 
Becks, Fergie, Gazza, Jankes20, Szewa czy Zieniu. opisywane sposoby tworzenia skon-
densowanych strukturalnie przydomków są charakterystyczne zarówno dla zestawień 
składających się z polskich, jak i obcych imion i nazwisk. 

odnotować trzeba, że przydomek Mały odnosi się do dwóch różnych konstrukcji 
analitycznych – tym mianem określono zarówno Patryka Małeckiego, jak i Zbigniewa 
Małkowskiego, ten sam syntetyzm ma zatem dwa ekwiwalenty. podobnie jest z rodzeń-
stwem Gikiewiczów – obaj bracia bliźniacy funkcjonują pod takim samym boiskowym 
pseudonimem – Giki. 

1.2. przezwiska wykazujące strukturalne pokrewieństwo z imieniem 

bobo: dopiero kiedy wróciło stare, to znaczy po 20 latach przerwy skończyła się ody-
seja – jak sam barwnie mówi – trenera Bogusława Kaczmarka po kraju, zespół 
z Wybrzeża zaczął grać efektownie, a przy tym skutecznie. (pn 48/2012, s. 18)

ebi: – to ona przekłada się na wyniki meczów wyjazdowych – stwierdził w telewi-
zyjnym wywiadzie Euzebiusz Smolarek, a potwierdzeniem jego słów mógł być 
przebieg meczu wyjazdowego ze Śląskiem. (pn 49/2012, s. 16)

Franz: dlatego przygotowania naszej reprezentacji prowadzonej przez Franciszka 
Smudę urosły do wydarzenia, o którym mówiono nie tylko w telewizjach, ale i w 
tramwajach. (pn 24/2016, s. 47)

ludo: Ludovic Obraniak żyje i ma się dobrze. (pn 22/2016, s. 14)
ossie: nosił ją na mundialu w 1982 roku pomocnik Osvaldo Ardiles. (pn 6/2012, s. 36)
prezes: po centrze Magiery piłkę do bramki skierował głową prejuce nakoulma. 

(pn 11/2012, s. 37)

podobnie jak i w poprzednio omawianej grupie, tak i w zbiorze przezwisk mających 
wspólne morfemy z imionami chętnie wykorzystywanym zabiegiem jest ucięcie wraz 
ze zmianą paradygmatu fleksyjnego (Ludo), połączone często z wymianą głoski na 
podobnie brzmiącą (Franz) lub dodaniem głosek (Ossie). czasem zachowana jest tylko 
nagłosowa sylaba, do której dołączone są inne cząstki, by osiągnąć efekt skojarzenia 
oraz tożsamości strukturalnej ze znanymi wyrazami pospolitymi: Bobo, Prezes. przy-
domek Ebi przybrał formę hipocoristicum, Franz z kolei ma postać imienia obcego. 

19 trzy przywołane imiona (Kazimiera, Liza, Krycha) odnoszą się powszechnie do kobiet, 
ale jako przydomki są tu używane dla określenia mężczyzn, trzeba zatem podkreślić zmianę rodzaju 
gramatycznego. 

20 przydomki Becks, Fergie czy Gazza funkcjonują w takiej samej postaci w przestrzeni 
międzynarodowej, zostały przeniesione do polszczyzny z języka angielskiego. 
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1.3. przezwiska pochodzące od imienia i nazwiska 

zibi: najbliższe lata na rynku transferowym mogą należeć do Grzegorza krychowiaka, 
ale najpierw piłkarz musi popracować nad rozpoznawalnością, na razie przegrywa 
pod tym względem z prezesem pzpn zbigniewem Bońkiem – jak każdy z repre-
zentantów zresztą, bo nawet robert lewandowski. (pn 35/2015, s. 10)

zizou: tymczasem wcale nie było tak, że jego decyzje wychodziły drużynie tylko 
na korzyść, zaś zinedine zidane wyłącznie popełniał błędy. (pn 22/2016, s. 21)

zgromadzono jedynie dwa przykłady, w których pseudonim nawiązywał swoją 
strukturą zarówno do imienia, jak i nazwiska. przydomki Zibi21 i Zizou przypominają 
budową współczesne skrótowce, które rzadko odwołują się do tradycyjnego podziału 
na głoskowce, sylabowce, literowce i skrótowce mieszane. jak zauważa Grażyna 
sawicka: „Wśród mieszanych struktur panują nieregularne, zawierające elementy na-
zwiska i/lub imienia powstałe w drodze mutylacji, a także mieszania – sylab z głoskami 
czy literami, głosek z elementami uciętymi, pełnych imion lub nazwisk z cząstkami 
tychże, powstałymi w wyniku różnych zabiegów dezintegrujących strukturę, itp.”22. 
W obu analizowanych przypadkach mamy do czynienia z połączeniem znajdujących 
się w nagłosie liter lub sylab z elementami nieznajdującymi odzwierciedlenia w dalszej 
części analitycznej nazwy (Zizou) lub pojawiającymi się w podstawie (Zibi). 

1.4. przezwiska niewykazujące strukturalnego pokrewieństwa z imieniem 
lub nazwiskiem

doktor: podobnie jak Stefan Majewski – na wiceprezesa do spraw szkoleniowych. 
(pn 49/2012, s. 13)

Generał: selekcjoner Rinus Michels bojąc się panicznie tego, co może się za chwilę 
rozpętać w kadrze i pozostając pod wpływem człowieka z numerem 14 na koszulce, 
obu nie zabrał na turniej. (pn 35/2015, s. 72)

Gianni: Tomasz Hajto nauczył jagiellonię wygrywać w meczach wyjazdowych, ale drużyna 
ma problemy ze zdobywaniem kompletów punktów u siebie. (pn 49/2012, s. 15)

Grubcio: chojniczanka była dużo skuteczniejsza i… miała w swoich szeregach Rafała 
Misztala. (pn 44/2012, s. 44)

Faraon: piłkarz ac Milan i reprezentacji italii Stephan El Shaarawy w najbliższych 
dniach ma przejść do as Monaco. (pn 28/2015, s. 59)

kiełbasa: niezwykle spektakularny był szczególnie wyczyn grzegorza piechny. (pn 
35/2015, s. 24)

21 Można również założyć, że pseudonim Zibi pochodzi tylko od imienia zbigniew, nie wy-
kazuje pokrewieństwa z nazwiskiem.

22 G. sawicka, Struktura współczesnych skrótowców, „acta Universitatis lodziensis. Folia 
linguistica” 1998, z. 37, s. 156.
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księgowy: jakie błędy popełnił Rafa Benitez przed meczem sobotnim i w jego trakcie? 
(pn 47/2015, s. 5)

nestor: Mowa oczywiście o Oreście Lenczyku, który jako trener wprowadził Śląsk Wro-
cław w zupełnie nową erę, na na wskroś nowoczesny obiekt. (pn 44/2011, s. 2)

łowca: podobnego zdania jest Tomasz Frankowski, ikona zespołu znad białej rzeki. 
(pn 49/2012, s. 14)

nędza: djibril cisse kiedyś rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie auxerre 
z naszym piotrem Włodarczykiem. (pn 6/2012, s. 30)

sfinks: selekcjoner Vicente del Bosque średnio co pół roku zmieniał piłkarza numer 
jeden na tej pozycji. (pn 26/2016, s. 22)

tato: kiedy w październiku 2004 roku paweł janas ogłasza kadrę na eliminacyjne mecze 
z austrią i Walią, zapada konsternacja. Radosław Kałużny? (pn 41/2012, s. 14)

Wtorek: na pierwszym zgrupowaniu w kamieniu koło rybnika Andrzeja niedzielana 
jeszcze nie było. (pn 6/2012, s. 18)

Wszystkie przydomki, które nie mają wspólnych morfemów z odpowiadającymi 
im imionami i nazwiskami, należą do kategorii rzeczowników. zdecydowana więk-
szość jest tożsama strukturalnie z wyrazami pospolitymi (np. Generał, Nestor, Nędza 
czy Wtorek), tylko dwa przykłady mają taką samą budowę jak nazwy własne: Gianni 
odwołuje do imienia obcego pochodzenia, Sfinks zaś – do postaci z mitologii greckiej23. 
pseudonim Grubcio jako jedyny nie ma notowanego przez słowniki pierwowzoru. 

1.5. nazwy własne osobowe i ich peryfrazy 

adriano: nikt nie zawraca sobie nim głowy, mimo że inter bije rywala aż 4:0 po bramce 
Figo i aż trzech adriano. Balangowicza z Rio. (pn 48/2012, s. 12)

diego: Brazylijski marszałek jego [trenera lorenza-Guenthera koestnera – przyp. 
kb] wojska nadal grał bardzo dobrze. (pn 49/2012, s. 23)

eusebio: częściej od Czarnej perły z Mozambiku na telebimach pojawiał się inny 
portugalczyk, trener realu Madryt jose Mourinho, który oglądał mecz w towa-
rzystwie synka. (pn 24/2012, s. 10)

pele: taką koszulkę przygotował sobie Król Futbolu, pele, na mecz, w którym zdobył 
pamiętną, tysięczną, bramkę w karierze. (pn 6/2012, s. 37)

jako że zajęto się jedynie peryfrazami zastępującymi jeden wyraz, to w materiale 
znalazły się tylko odniesienia do osób, które na co dzień posługują się wyłącznie synte-
tycznym pseudonimem czy przypisane im jest jedynie imię24. ze względu na strukturę 
można w tej grupie wyróżnić połączenia zbudowane z rzeczownika w mianowniku 
i rzeczownika w dopełniaczu (Król Futbolu), rzeczowników i przyimków (balangowicz 

23 Motywacja tych antroponimów związana jest z czynnikami pozajęzykowymi. Wyjaśniona 
zostanie w części poświęconej semantyce. 

24 pominięto liczne wyrażenia omowne wprowadzane w miejsce imienia i nazwiska. 
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z Rio), przymiotnika, rzeczowników i zaimka (brazylijski marszałek jego wojska), 
rzeczowników, przymiotnika i przyimka (Czarna Perła z Mozambiku). 

II. Właściwości semantyczne

szczególna rola, którą nomina propria odgrywają w procesie komunikacji, „polega 
na wyróżnieniu konkretnej osoby lub obiektu spośród wszystkich takich samych lub 
podobnych obiektów danej klasy”25. zdaniem wielu badaczy nazwy własne przede 
wszystkim nazywają, a nie znaczą26. Mariusz rutkowski podkreśla, iż wtórne użycie 
nazw własnych odsuwa na dalszy plan funkcję referencyjną i sprawia, że „zaczynają 
w nazwach ujawniać się nowe funkcje, aktualizują się rozmaite konotacje, zmieniona 
jest też referencja – nazwa nie oznacza już swego prymarnego denotatu (obiektu), lecz 
jest »przeniesiona« na inny obiekt”27. 

zastępcze określenia antroponimów są często metaforami. istotą tego zjawiska 
jest „odniesienie jakiejś nazwy do obiektu, do którego uprzednio jej nie odnoszono”28, 
z przeniesieniem tym związane jest przypisanie nowego znaczenia. badająca przenośnie 
w tekście użytkowym katarzyna Mosiołek-kłosińska stwierdza: „Metafora nie jest 
zestawieniem dwu słów, lecz »zderzeniem« dwu pojęć, dwu myśli o przedmiotach. 
sens metaforyczny rodzi się nie w wyniku zastąpienia jednego wyrazu innym, ale 
dzięki przywołaniu przez mówiących ciągu skojarzeń związanych z porównywanymi 
przedmiotami. Wypowiedź metaforyczna składa się nie z dwóch wyrazów lub znaczeń, 
lecz z dwóch zespołów pojęciowych. Metafora jest zatem nie tyle sposobem mówienia 
o zjawiskach, ile sposobem ich rozumienia, myślenia o nich”29. badaczka podkreśla 
zatem nie tylko semantyczny, ale i kulturowy wymiar tego środka30. 

czesław kosyl zauważa, że „nazwa własna użyta jest metaforycznie, jeśli naruszony 
zostaje jej, utrwalony w świadomości społecznej, związek denotacyjny”31. związek de-

25 e. rzetelska-Feleszko, Nazwy własne, [w:] Encyklopedia kultury…, op. cit., s. 397. 
26 e. rzetelska-Feleszko twierdzi, że całkowite odbieranie nazwom własnym znaczenia jest 

„zbytnim uproszczeniem, a zwolennicy tej tezy pojmują termin »znaczenie nazwy« zbyt wąsko 
i jednostronnie”. zob. ibidem. 

27 M. rutkowski, Metafory motywowane metonimicznie (metaftonimie) na przykładzie nazw 
własnych, „białostockie archiwum językowe” 2008, nr 8, s. 95.

28 k. Mosiołek-kłosińska, Metafora w tekście użytkowym – charakterystyka, próba oceny 
normatywnej, „poradnik językowy” 1997, z. 10, s. 9.

29 Ibidem, s. 2. 
30 jak pisze: „przeniesienie cechy może odbywać się nie tylko na płaszczyźnie semantycz-

nej, lecz także kulturowej – nazwa obiektu, do którego odnosi się temat główny, zostaje odniesiona 
do przedmiotu nazywanego przez temat pomocniczy nie dzięki aktualizacji cech semantycznych, 
lecz dzięki wyłonieniu w świadomości użytkowników języka obrazu kojarzonego ze zjawiskiem, 
do którego odnosi się temat główny”. zob. ibidem, s. 20–21. 

31 cz. kosyl, Metaforyczne użycie nazw własnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współ-
czesnego języka polskiego, pod red. M. szymczaka, Wrocław–Warszawa–kraków–Gdańsk 1978, 
s. 134. 
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notacyjny określa on jako „związek nazwy z denotatem, tj. z przedmiotowym korelatem 
tej nazwy w rzeczywistości pozajęzykowej albo, w wypadku onomastyki literackiej, 
z pomyślanym korelatem tej nazwy w rzeczywistości kreowanej przez autora”32.

zofia kaleta wspomina o znaczeniu pragmatycznym nazw własnych, definiując je 
jako „znaczenie nazwy własnej zrozumiałe jedynie w ramach określonego kontekstu 
społeczno-kulturowego i określonego systemu wartości”33. zaliczyć tu trzeba nomina 
propria powstałe w wyniku metafory i metonimii – ich znaczenie „jest zrozumiałe 
jedynie w określonym środowisku, gdzie znane są motywacje przezwisk funkcjonu-
jących w obrębie określonych norm obyczajowych i norm ocen”34. 

Wśród peryfraz pojawiających się w miejsce antroponimów popularne jest posługi-
wanie się komponentem król, który ma uwypuklać wyjątkowość w jakiejś dziedzinie, 
hegemonię, wielkość, nieprzeciętne zdolności czy sposób zachowania35. analityzm Król 
Futbolu podkreśla, że pele posiadał wybitne umiejętności piłkarskie, które pozwalają 
uważać go za najlepszego sportowca w tej dyscyplinie na świecie. 

taką koszulkę przygotował sobie Król Futbolu, pele, na mecz, w którym zdobył 
pamiętną, tysięczną, bramkę w karierze. (pn 6/2012, s. 37)

inny słynny piłkarz – eusebio – nazywany jest Czarną Perłą z Mozambiku. to 
metaforyczne określenie nie tylko akcentuje pochodzenie zawodnika, ale przede 
wszystkim wskazuje, że jest kimś niepospolitym, wyróżnia się jakimiś nadzwyczaj-
nymi właściwościami. 

na zaproszenie UeFa do lwowa przyleciał legendarny Eusebio, ale z nietęgą 
miną przyglądał się poczynaniom swoich następców. (pn 24/2012, s. 10)

częściej od Czarnej perły z Mozambiku na telebimach pojawiał się inny por-
tugalczyk, trener realu Madryt jose Mourinho, który oglądał mecz w towarzystwie 
synka. (pn 24/2012, s. 10)

znane z hucznie świętowanego karnawału brazylijskie rio de janeiro posłużyło 
do stworzenia peryfrazy balangowicz z Rio36. jest ona mocno osadzona w kontekście 
i mogłaby się odwoływać do wielu różnych osób. tekst podpowiada, że tym razem 
tak nazwano piłkarza adriano. 

nikt nie zawraca sobie nim głowy, mimo że inter bije rywala aż 4:0 po bramce 
Figo i aż trzech Adriano. Balangowicza z Rio. (pn 48/2012, s. 12)

bazująca na chętnie wykorzystywanym w sporcie słownictwie wojskowym37 ana-
lityczna struktura brazylijski marszałek wojska przypisuje diego najwyższy stopień 
wojskowy, a drużynę mianuje siłą zbrojną, która ma odpierać ataki wroga. 

32 Ibidem. 
33 z. kaleta, Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne…, op. cit., s. 26. 
34 Ibidem. 
35 por. peryfrazy z tym komponentem odnotowane w Słowniku peryfraz, czyli wyrażeń 

omownych M. bańki, Warszawa 2009, np. król jazzu, król przewodników tatrzańskich, król teno-
rów, król swingu, król popu, król pop-artu, król rock and rolla, król walca. 

36 pisownia peryfraz nie jest skodyfikowana, a o trudnościach z zapisem wspominał w swo-
ich pracach M. bańko. 

37 szczegółowo o militaryzmach w języku piłki nożnej pisał Wojciech pelczar w artykule 
Zmilitaryzowany futbol. O wojskowym aspekcie języka piłkarskich sprawozdań prasowych, [w:] 
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po raz pierwszy Diego pojawił się w niemczech w 2006 roku. (pn 49/2012, 
s. 23)

Brazylijski marszałek jego [trenera lorenza-Guenthera koestnera – przyp. kb] 
wojska nadal grał bardzo dobrze. (pn 49/2012, s. 23)

licznie reprezentowane są alternatywne określenia imion i nazwisk. jak zaznacza 
a. cieślikowa: „semantyka przezwisk, ich stale odnawiany repertuar zależy od zwy-
czajów w grupie, ale przede wszystkim od stosunku uczuciowego między nazywanym 
a nazywającym”38. duża grupa przezwisk odwołuje do cech fizycznych. Wydaje się, 
że podstawą do utworzenia pseudonimu Grubcio stała się postura bramkarza rafała 
Misztala. 

rafał Misztal: czapki z głów przed grubciem! (pn 44/2012, s. 44)

charakterystyczna fizjonomia sprawia, że rafa benitez zwany jest Księgowym, 
potwierdzenie pochodzenia tego syntetyzmu umieszczone jest w tekście prasowym. 

rafa benitez: zwany z racji wyglądu Księgowym nie będzie miał łatwego życia na 
stamford bridge. (pn 48/2012, s. 23)

sędziwy wiek trenera oresta lenczyka znajduje odzwierciedlenie w nadanym mu 
przydomku Nestor39. oprócz tego, że był on wówczas najstarszym szkoleniowcem 
pracującym w ekstraklasie, nazwa ta sugeruje, iż z powodu zasług cieszy się powszech-
nym szacunkiem. takie konotacje przypisuje Nestorowi także M. rutkowski: „osoba 
najstarsza w jakimś gronie, często: obdarzona autorytetem”40. 

orest lenczyk: no, chyba że nestor wcześniej znajdzie pracę. (pn 36/2012, s. 3)

chwilowa niedyspozycja i związany z nią niekorzystny wygląd spowodowały, że 
do piotra Włodarczyka przylgnęło określenie Nędza. sam zawodnik tłumaczy swój 
pseudonim tak: „Wymyślił go trener lenczyk, gdy grałem w ruchu. pewnego dnia 
stawiłem się na zbiórce z ponad 40-stopniową temperaturą. akurat wyjeżdżaliśmy 
na mecz do łodzi. Gdy mnie trener zobaczył, to powiedział, że wyglądam jak nędza. 
i tak już się przyjęło”41. 

Język – teoria – dydaktyka: Materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy 
k. Jasła w dniach 27–29 maja 1998 roku, pod red. b. Greszczuk, rzeszów 1999, s. 303–309.

38 a. cieślikowa, Przezwiska, [w:] Polskie nazwy własne…, op. cit., s. 130. 
39 Wpływ na powstanie tego przydomka mógł mieć też fakt, że ojciec oresta lenczyka ma 

na imię nestor. 
40 M. rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych, olsztyn 2012, s. 89.
41 http://www.sportowefakty.pl/pilka-nozna/259185/piotr-wlodarczyk-o-nedzy-i-grze-w-

baltyku [dostęp: 07.05.2014]. 
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piotr Włodarczyk: o nędzy słuch właściwie zaginął, tymczasem Francuz nadal jest 
bohaterem głośnych transferów. (pn 6/2012, s. 30)

Mina twarzy powszechnie kojarzona z hiszpańskim trenerem vicente del bosque 
pozwala go nazywać Sfinks, przenośnie bowiem definiuje się go następująco: ‘zagad-
kowa istota, zagadkowy nieprzenikniony człowiek, symbol tajemniczości’42. 

vicente del bosque: kolejni zawodzili, albo – mimo że strzelali gole – czegoś im, 
zdaniem Sfinksa, brakowało. (pn 26/2016, s. 22)

boiskowy przydomek Grzegorza piechny to Kiełbasa. pochodzenie tego antropo-
nimu związane jest z tym, że zawodnik dorabiał sobie, pracując w masarni43. 

Grzegorz piechna: popularny Kiełbasa zdobywał seriami bramki w niższych ligach. 
(pn 35/2015, s. 24)

przywoływane już wcześniej słownictwo z zakresu wojskowości stosowane 
w terminologii sportowej miało wpływ na nazwanie rinusa Michelsa Generałem. 
Wytłumaczenie znajdujemy w artykule:

rinus Michels: dla niego każdy mecz był jak wojna i dlatego otrzymał przydomek 
generał, zresztą był zwolennikiem niemal wojskowej dyscypliny. (pn 17/2012, 
s. 27)

posługiwanie się syntetyzmem Faraon ujawnia egipskie pochodzenie stephana el 
shaarawy’ego, egipt bowiem nazywany jest krajem faraonów od nazwy starożytnych 
władców44. 

stephan el shaarawy: pierwsi byli Mario balotelli i davide santon jeszcze z czasów 
gry w interze, w tym sezonie wystrzelił Marco veratti z paris sG, nieco uśpiony 
czeka na eksplozję Mattia destro z romy, ale obecnie najwyżej stoją akcje Fara-
ona. (pn 45/2012, s. 29)

popularne wśród kibiców rymowane powiedzenie Franek łowca bramek obrazujące 
niespotykaną umiejętność zdobywania goli przez tomasza Frankowskiego funkcjonuje 
w skróconej wersji jako przydomek Łowca. 

tomasz Frankowski: a przynajmniej nie było do soboty, kiedy Łowca z dwoma tra-
fieniami odprawił Górnika zabrze. (pn 17/2012, s. 39)

42 Mały słownik języka polskiego, pod red. e. sobol, Warszawa 2000, s. 909. 
43 por. http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/art/8252172,piechna-nasza-kielba-

sa-jest-duzo-lepsza,id,t.html [dostęp: 12.02.2016]. 
44 por. M. bańko, op. cit., s. 78. 
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katarzyna dawidowicz, analizując zastępniki imion i nazwisk sportowców, zwraca 
uwagę na jeszcze inną motywację: „za szczególnie interesujące należy uznać prze-
zwisko nadane nieco przewrotnie Wtorek piłkarzowi o nazwisku niedzielan”45. sam 
zawodnik w wypowiedzi dla „Gazety krakowskiej” wyjaśniał następująco: „byłem 
w zagłębiu lubin i wołali na mnie Sobota. przechodząc do Górnika zabrze Michał 
probierz powiedział – teraz będziesz Wtorek i to się przyjęło”46.

andrzej niedzielan: pytanie tylko, czy Fornalikowi po raz drugi uda się odbudować 
Wtorka. (pn 6/2012, s. 18)

Motywacje większości zastępników oficjalnych antroponimów opierają się na 
skojarzeniach z imionami lub nazwiskami. Wiele z nich przybiera postać wyrazów 
pospolitych, ale przyczyną ich powstania było jedynie formalne podobieństwo z apela-
tywem, a nie rzeczywiste odniesienie do cech fizycznych (Bobo, Mały) i psychicznych 
(Świr), sprawowanych funkcji (Dziekan, Prezes, Wójt), pochodzenia (Jankes), postaci 
z filmów i bajek (Janosik, Jędza, Reksio), zwierząt (Jelonek, Ryba), roślin (Jodła, Li-
stek), przedmiotów (Kosa, Młynek, Sagan), pieniędzy (Grosik), elementów otaczającego 
świata (Kamyk, Kałuża, Stoki), wykonywanych zawodów (Ślusarz) czy stron (Lewy).

dariusz dziekanowski: – trochę dziwnie się czuję – powiedział zasmucony Dziekan. 
(pn 33/2012, s. 3)

kamil Grosicki: już nie ma dawnego grosika, nie ma nawet tego sprzed pół roku, gdy 
w szatni śpiewał o oczach zielonych. (pn 22/2016, s. 10)

Maciej jankowski: ale do jakiego zagranicznego klubu trafi Jankes, przekonamy się 
zapewne dopiero w letnim oknie transferowym. (pn 6/2012, s. 19)

paweł janas: dziennikarze i zaproszeni goście nie wykluczali małych niespodzianek, 
wszakże Janosik już wcześniej zapowiedział, że za zasługi nikt na mundial nie 
pojedzie. (pn 20/2012, s. 47)

ireneusz jeleń: czy właśnie dlatego Jelonek postanowił nie wykorzystać prezentu 
i spudłował z 11 metrów? (pn 49/2012, s. 10)

artur jędrzejczyk: typowa jest dla Jędzy oczywiście gra na prawej flance w defensy-
wie, która… sporo kosztuje. (pn 25/2016, s. 46)

tomasz jodłowiec: Jodła dojechał (pn 34/2016, s. 6)
bogusław kaczmarek: W dodatku działacze nie chcą tworzyć w drużynie kominów 

płacowych, ale akurat w tym przypadku nawet sam Bobo lobbował u właściciela 
klubu andrzeja kuchara, aby może jednak odejść od tej reguły. (pn 48/2012, 
s. 19)

radosław kałużny: Wytyka im, że wcześniej skreślili Kałużę, który w takiej formie 
jak w Wiedniu, wciąż jest reprezentacji potrzebny. (pn 41/2012, s. 14)

45 k. dawidowicz, „Biba”, „Lijek”, „Wtorek”, „Grucha”, czyli o przezwiskach polskich 
sportowców, [w:] Język w komunikacji, t. 1, pod red. G. Majkowskiego, częstochowa 2011, s. 100. 

46 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/429923,jak-to-andrzej-niedzielan-przez-blonia- 
przeskoczyl,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 05.05.2014]. 
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Marcin kamiński: W pewnym momencie – już podczas kadencji nawałki – Kamyka 
wyprzedził rafała janicki, ale obecny rok, i to nie tylko w aspekcie reprezenta-
cyjnym, lechista musi uznać za stracony. (pn 47/2015, s. 3)

jakub kosecki: tym bardziej jest to możliwe, że młody Kosa ma także znakomitą 
technikę strzału (szkoda, że tylko jedną nogą) i łatwość dochodzenia do sytuacji 
bramkowych. (pn 48/2012, s. 4)

robert lewandowski: chwilę później na meleksa wskoczył ochroniarz, zupełnie 
odcinając Lewego od ludzi – wyglądało to jak na amerykańskich filmach, kiedy 
bodyguardzi strzegą prezydenta stanów zjednoczonych. (pn 22/2016, s. 6)

Michał listkiewicz: to jednak zbyszek boniek będzie decydował o jej tematyce i za-
kresie obowiązków, jakie mi ewentualnie powierzy – powiedział „pn” Listek. 
(pn 49/2012, s. 13)

patryk Małecki: zwłaszcza upadek tego pierwszego jest poruszający, biorąc pod 
uwagę, że za poprzedni sezon Małego sklasyfikowaliśmy na pierwszym miejscu. 
(pn 20/2012, s. 14)

zbigniew Małkowski: Mały daje radę! (pn 44/2012, s. 10)
józek Młynarczyk: dla Młynka to nie pierwszyzna. (pn 50/2012, s. 10)
prejuce nakoulma: na szczęście mają ciemnoskórego prezesa, który staje się kolek-

cjonerem drobiu. (pn 11/2012, s. 37) 
piotr reiss: Reksio będzie straszył (pn 36/2012, s. 10–11)
Maciej rybus: Wszyscy czekali z niepokojem na doniesienia o stanie zdrowia obrońcy 

tereka Grozny, a im dłużej czekali, tym stawało się bardziej prawdopodobne, że na 
lewej obronie mieć będziemy problem, by [bo] Ryba może na euro nie pojechać. 
(pn 22/2016, s. 8)

Marek saganowski: Mogę potwierdzić, że odstępstwa od normy w pracy Marka serca 
były już, gdy Sagan występował jeszcze w southampton. (pn 48/2012, s. 7)

piotr stokiowec: owszem, Stoki, stawia na młodych, ale już doświadczonych, będących 
od dawna w grupie i w szatni pierwszego zespołu. (pn 48/2012, s. 15)

bartosz Ślusarski: W Hamburgu chłop sobie jeszcze postrzela, a w poznaniu Ślusarz 
już siedem zapakował i idzie na życiówkę. (pn 50/2012, s. 11)

piotr Świerczewski: a nawet jeśli Świr okaże się utalentowanym kandydatem na trenera 
i/lub menedżera, najpierw tych profesji będzie się musiał nauczyć, na co potrzeba 
czasu. (pn 7/2012, s. 2)

janusz Wójcik: są dyscypliny, które niemalże wymagają tego, żeby się lekko naszpry-
cować – zawyrokował Wójt. (pn 34/2016, s. 4)

ciekawe rozwiązanie można zaobserwować w przydomku Ajwen – jest to fone-
tyczny zapis nazwiska iwan zgodny z regułami wymowy obowiązującymi w języku 
angielskim. 

przypomina mi Ajwena (andrzeja iwana – przyp. red.), gdy zaczynał grać w piłkę. 
(pn 48/2012, s. 19)

część przezwisk przybiera formę imion odwołujących się swoją strukturą do 
nagłosu nazwiska osoby, do której nawiązują. zwykle reprezentują one deminutiva: 
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Boguś to rafał boguski, Franek – tomasz Frankowski, Tomek – jan tomaszewski, 
choć zdarza się, że jest to imię w formie oficjalnej: Fabian – łukasz Fabiański. 

rafał boguski: Boguś trafił do siatki dwa razy w bliźniaczych sytuacjach. (pn 44/2012, 
s. 39)

łukasz Fabiański: ciekawe, że choć Fabian od początku wydawał się naturalnym 
zastępcą szczęsnego, ni z tego, ni z owego pojawiły się przypuszczenia, że między 
słupkami stanie artur boruc. (pn 25/2016, s. 6)

tomasz Frankowski: tymczasem w klubie nie ma ponoć zgodności co do tego, czy warto 
z Frankiem przedłużyć wygasającą w czerwcu umowę. (pn 17/2012, s. 39)

jan tomaszewski: Falstart Tomka i pies w pabianicach (pn 34/2016, s. 5)

nawiązanie do imion w formie nieoficjalnej widoczne jest także w alternatywnych 
nazwach Poldi (kojarzącej się z leopoldem) na określenie lukasa podolskiego, Rado 
(kojarzącej się z radosławem) na określenie Miroslava radovicia i Ludo na określe-
nie ludovica obraniaka – z tym że dwa pierwsze przywołane przykłady wskazują na 
związek z nazwiskiem, tylko ostatnia egzemplifikacja odwołuje się do faktycznego 
imienia zawodnika.

lukas podolski: najczarniejszy scenariusz zakłada więc stratę poldiego i minimalny zysk, 
który nie pozwoli nawet w części wypełnić powstałej luki. (pn 11/2012, s. 28)

Miroslav radović: Rado to bohater, a ja pracuję na swoją historię (pn 35/2015, 
s. 22)

ludovic obraniak: i okazało się, że Ludo mocno przyczynił się do zwycięstwa w der-
bach Garonny, choć sam nawet nie wiedział, że rywalizacja z tuluzą ma takie 
znaczenie dla fanów Gb. (pn 6/2012, s. 3)

jako przydomki nazywające mężczyzn mogą być też wykorzystane żeńskie imiona 
w urzędowej postaci, np. Kazimiera i Liza odnoszą się odpowiednio do jacka kazimier-
skiego i bixente lizarazu, podstawą do ich utworzenia było podobieństwo formalne 
z nazwiskami, lub przybierające formę augmentatywną: Krycha. 

jacek kazimierski: a dla Kazimiery to w ogóle nie był dobry czas. (pn 6/2012, 
s. 47)

Grzegorz krychowiak: ostatecznie udział Krychy w euro nie jest zagrożony. (pn 
22/2016, s. 8)

bixente lizarazu: Wszystko się zgadzało, ale numer taki przyjął Liza w bawarii podczas 
swego drugiego tam pobytu w latach 2005–06. (pn 6/2012, s. 37)

Włoskie imię Gianni stało się ksywką tomasza Hajty nie bez powodu – nawiązuje 
ona bowiem do znanego włoskiego projektanta Gianniego versace, ponoć ulubionej 
marki odzieżowej byłego piłkarza. W tygodniku „Wprost” znajdujemy takie wyjaśnie-
nie: „tomasz Hajto – zgodnie mówią wszyscy – zawsze lubił się wyróżniać. starannie 
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ułożoną fryzurą, lecz przede wszystkim strojem. nawet zwykły podkoszulek musiał 
mieć odpowiednią metkę. stąd ksywa Gianni – w jego szafie podobno większość gar-
niturów to kolekcja Gianniego versace”47.

tomasz Hajto: sporo dostaje się od szkoleniowca zwłaszcza asystentom liniowym, 
ale zapytany przez nas po wygranym meczu z legią o formę psychiczną gianni 
odpowiedział z uśmiechem: – Uważam, że zawsze byłem i nadal jestem normalny. 
(pn 49/2012, s. 16)

tożsamy z imieniem obcego pochodzenia jest przydomek trenera Franciszka smu-
dy Franz. Wydaje się, że wpływ na powstanie tego alternatywnego określenia miało 
nie tylko podobieństwo brzmieniowe, ale także fakt, iż szkoleniowiec posiada oprócz 
polskiego również niemieckie obywatelstwo, a w dokumentach naszych zachodnich 
sąsiadów widnieje właśnie jako Franz48. 

Franciszek smuda: poznać osobiście mogłem go dopiero później, natomiast 13 lat 
temu był dla mnie wyłącznie słynnym Franzem – gościem, który prowadził 
ostatni z Wielkich Widzewów, także w lidze Mistrzów, i który nagle znalazł się 
na zakręcie. (pn 34/2016, s. 5)

zakończenie

przedstawiona analiza dowodzi, że wykorzystywanie alternatywnych określeń 
w miejsce imion i nazwisk w czasopismach piłkarskich jest zabiegiem bardzo popular-
nym. dziennikarze, używając syntetycznych form, które są zakorzenione w świadomo-
ści kibiców, piłkarzy czy trenerów, zacieśniają związki wewnątrz grupy posługującej 
się językiem sportu. czasem tworzą też autorskie wielowyrazowe określenia zastępcze 
dla jednowyrazowych antroponimów, tym samym potwierdzając tezę Mariusza kopra, 
że pronominacja jest osobliwością onomastyki sportowej i manierą sprawozdawczą, 
a wprowadzanie określeń charakteryzujących często służy hiperbolizacji wypowiedzi49. 
piszący mogą kierować się też względami estetycznymi – wplatanie do tekstu alterna-
tywnych nazw przyczynia się do unikania powtórzeń i ubarwienia relacji sportowej, 

47 http://www.wprost.pl/ar/286960/Gianni/?pg=1 [dostęp: 08.05.2014], por. wywiad z to-
maszem Hajtą na portalu Menstream: http://menstream.pl/wiadomosci-reportaze-i-wywiady/tomasz
-hajto-o-szansach-polakow-na-euro-i-pijanstwie-w-sporcie,1,1097511.html [dostęp: 08.05.2014]. 

48 http://www.express.de/fussball/franciszek-smuda--poldi-ist-botschafter-des-neuen-
europa-,3186,14695380.html [dostęp: 08.05.2014]. 

49 por. M. koper, „Poezja futbolu” . Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, [w:] 
Język polski. Współczesność. Historia, pod red. W. książek-bryłowej, H. dudy, lublin 2003, s. 59, 
idem, Emocje w języku sprawozdawców sportowych, [w:] Rejestr emocjonalny języka, pod red. 
k. Wojtczuk, v. Machnickiej, siedlce 2009, s. 72. 
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zwłaszcza gdy powstałe formy odznaczają się oryginalnością. posługiwanie się struk-
turami funkcjonującymi w polszczyźnie oficjalnej pozwala zachować dystans między 
nadawcą a odbiorcą, wprowadzanie form socjolektalnych czy – zwykle nacechowa-
nych – odpowiedników nazw własnych zrozumiałych tylko w określonym środowisku 
sprzyja pogłębianiu familiarnych relacji. 

Metafora i metonimia są ważnymi figurami wykorzystywanymi do budowania 
odpowiedników nazw własnych osobowych. nie wszystkie zastępniki antroponimów 
wykorzystują mechanizm podobieństwa lub przyległości cech, czasem opisowe okre-
ślenia mają przede wszystkim charakter informacyjny. interesująco przedstawia się 
motywacja przezwisk50. Wśród nominacji bezpośredniej dominują takie, które opierają 
się na charakterystyce zewnętrznej osoby nazywanej. przejawami nominacji pośredniej 
są podobieństwa pod względem charakteru, zachowania czy wykonywanej czynności51. 
Wiele syntetyzmów zastępujących imiona i nazwiska zbudowanych jest na formalnym 
podobieństwie z oficjalną nazwą, powstały twór odwołuje się do apelatywów lub innych 
onimów, mamy więc do czynienia z motywacją strukturalną. potwierdza to ustalenia 
kingi zawodzińskiej-bukowiec, że: „grupę najliczniejszą stanowią te dodatkowe an-
troponimy sportowców, w przypadku których nominacyjny punkt ciężkości spoczywa 
na dość luźnych skojarzeniach z apelatywną płaszczyzną języka, jednak w większości 
powstają one na podstawie nazwiska nosiciela za sprawą różnych zabiegów formalnych: 
słowotwórczych, a także fonologicznych”52. 
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Beata grochaLa

Sposoby opisu tzw. stałych fragmentów gry 
w telewizyjnych transmisjach sportowych

Abstract (The Descriptions of Set pieces in TV Sports Broadcasts). the tv sports broad-
cast is a genre which has not been often researched. in the article, the author analyzes one 
of its aspects – the descriptions of set pieces. the study is based on the tv broadcasts of the 
most popular team sports in poland – football, basketball, volleyball, handball and ice hockey. 
the material was restricted to the matches of polish national teams which were broadcast on 
polish public tv. the analysis consists of the comparison of elements such as: direct free 
kick, penalty kick/shot/throw, scoring and losing points. the starting point of the analysis was 
a study of football match broadcasts conducted formerly on a bigger corpus of texts.
the analysis showed that the descriptions of set pieces do not vary much which leads to the 
conclusion that they are independent from the discipline. the author claims that the tv sports 
broadcast as a genre is analogical for all the analyzed team sports. it is therefore possible to 
speak about one genre (a tv team sports broadcast) whose variations for individual disciplines 
constitute alternative patterns (according to the terminology proposed by M. Wojtak). 

Abstrakt. telewizyjna transmisja sportowa jest gatunkiem, który nie posiada zbyt wielu opra-
cowań naukowych. W artykule podjęto próbę zbadania jednego z jej aspektów, a mianowicie 
opisów stałych fragmentów meczów. do badania wykorzystano transmisje piłki nożnej, ko-
szykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz hokeja na lodzie, czyli najpopularniejszych dyscyplin 
drużynowych w polsce. aby materiał był jak najbardziej jednorodny, skoncentrowano się na 
meczach reprezentacji polski emitowanych na antenie telewizji publicznej. W toku analiz 
porównano opisy takich elementów jak: rzut wolny, rzut karny zdobycie punktu (bramki), 
strata punktu (bramki). każdorazowo punkt wyjścia stanowiły wcześniejsze analizy transmisji 
meczów piłkarskich poczynione na większym korpusie badawczym.
analiza porównawcza pokazała, że sposób opisu stałych fragmentów gry jest bardzo podobny, 
co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że prezentacja nie jest zdeterminowana przez dyscy-
plinę sportu. Można też postawić tezę, że kształt transmisji jako gatunku jest analogiczny 
dla wszystkich gier zespołowych. Wówczas mówilibyśmy o jednym gatunku (telewizyjnej 
transmisji sportowej gier zespołowych), którego warianty dla poszczególnych dyscyplin 
realizowałyby wzorce alternacyjne (zgodnie z terminologią Marii Wojtak). 

Język. Komunikacja. Informacja
ilona koutny, anna Godzich,

Marcin lewandowski, piotr nowak
i janusz taborek  (red./ed.)

11/2016: 34–45



35

telewizyjna transmisja sportowa to gatunek, który nie doczekał się zbyt wielu 
opracowań tak językoznawczych, jak i dziennikarskich (czy szerzej – medioznaw-
czych), zaś te, które są dostępne koncentrują się przede wszystkim na piłce nożnej 
(por. m.in. ożdżyński 1979, cockiewicz 1988, ostrowski 2007, lewandowski 2013, 
Grochala 2016).

szczegółowy opis telewizyjnej transmisji sportowej jako gatunku, a dokładniej jego 
warstwy tekstowej stowarzyszonej z obrazem, pozwolił mi na wyodrębnienie miejsc 
istotnych, które występują w każdej, nazwijmy ją w skrócie, transmisji piłkarskiej. 
Mowa tu m.in. o ramie tekstu, elementach delimitacyjnych, ale także o opisach stałych 
fragmentów gry, które pojawiają się we wszystkich relacjach ze spotkań futbolowych 
(por. Grochala 2016). W kolejnym etapie badań chciałabym przyjrzeć się strukturze 
innych telewizyjnych transmisji sportowych, zwłaszcza z gier zespołowych. przez 
grę zespołową rozumiem tutaj dyscyplinę sportu opartą na rywalizacji dwóch prze-
ciwnych drużyn o określonej liczbie zawodników (por. dziąsko, naglak 1983). do 
najpopularniejszych gier zespołowych w polsce należy wymieniona już piłka nożna, 
inne to siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, a także hokej. pozostałe, takie jak ba-
seball, krykiet, futbol amerykański, rugby, piłka wodna czy hokej na trawie nie mają 
w polsce zbyt wielu kibiców. potwierdza to raport arc rynek i opinia sponsoring 
Monitor 2015, według którego wśród dziesięciu najpopularniejszych dyscyplin spor-
towych w polsce w roku 2015 znalazły się m.in. piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, 
koszykówka (www.arc.com.pl).

jak wspomniałam, pierwsza faza badań dotyczyła tylko piłki nożnej. W strukturze 
transmisji wyodrębniłam m.in. powtarzalne schematy opisów stałych fragmentów gry. 
Według jednego z podręczników do piłki nożnej stały fragment gry to „zaplanowane 
zagranie lub ruch, wykonywane przy wznowieniu gry – np. rzut wolny, rzut karny, rzut 
rożny, aut bramkowy, wrzut z autu lub wznowienie gry po golu” (damele 2001: 98). 
analogiczne zagrania stanowią element charakteryzujący także inne gry zespołowe. 
dodatkowo do tej grupy włączyłam opisy powtarzalnych fragmentów gry, takich jak 
zmiana, strzelenie bramki (zdobycie punktu)1. 

celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów opisu wspomnianych 
stałych elementów gier zespołowych w zależności od dyscypliny sportowej. innymi 
słowy, przyjęłam założenie, że analogicznie do piłki nożnej także w transmisjach po-
zostałych gier zespołowych da się wskazać powtarzające się schematy opisów stałych 
fragmentów gry. zaprezentowane tu badania mają charakter pilotażowy i są pierwszą 
próbą przeniesienia wniosków płynących z analiz transmisji piłkarskich do transmisji 
innych dyscyplin.

ze względu na długość transmisji podstawę materiałową stanowił każdorazowo 
jeden mecz (jedna transmisja). Wyjątek stanowi piłka nożna, w przypadku której 
wykorzystałam badania własne oparte na znacznie większej próbie badawczej2. dla 

1 spośród bogatego repertuaru stałych fragmentów gry wybrałam jedynie te, które powta-
rzają się we wszystkich badanych dyscyplinach. nie ma zatem np. analiz opisu autu bramkowego, 
który charakterystyczny jest dla piłki nożnej, ale nie ma go np. w siatkówce czy koszykówce. 

2 badania dotyczące transmisji meczów piłki nożnej obejmowały ponad 100 transmisji.

sposoby opisu tzw. stałych fragmentów gry w telewizyjnych transmisjach sportowych
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maksymalnego ujednolicenia materiału badawczego przyjęłam, że przykłady wyeks-
cerpuję jedynie z meczów polskich reprezentacji narodowych (ewentualnie z udziałem 
polskich klubów). analizowane transmisje dotyczyły odpowiednio meczów:
– piłka nożna: polska-czechy 17 Xi 2015 r., Wrocław, mecz towarzyski, komenta-

torzy: Maciej iwański (M.i.) i Marcin Żewłakow (M.Ż.);
– siatkówka: polska-niemcy 10 i 2016 r.; berlin, turniej kwalifikacyjny do igrzysk 

olimpijskich w rio de janeiro, komentatorzy: piotr dębowski (p.d.) i radosław 
panas (r.p.);

– piłka ręczna: polska-Hiszpania 1 ii 2015 r., katar, mistrzostwa świata, mecz o 3. 
miejsce, komentatorzy: piotr dębowski (p.d.) i Maciej iwański (M.i);

– hokej na lodzie: polska-Francja 19 Xii 2015 r., katowice, turniej euro ice Hoc-
key challenge, komentatorzy: Waldemar Matuszak (W.M.) i stanisław snopek 
(s.s.);

– koszykówka: stelmet zielona Góra-zenit sankt petersburg 20 i 2016 r., zielona 
Góra, rozgrywki eurocup, komentatorzy: piotr sobczyński (p.s.) i ryszard łabędź 
(r.ł.)3.
zwraca uwagę fakt, że w przypadku koszykówki bazy materiałowej nie stanowił 

mecz reprezentacji polski. niestety, nie udało mi się dotrzeć do żadnej pełnej transmisji 
meczu reprezentacji narodowej w koszykówce z roku 2015 lub 20164.

W dalszej części zaprezentuję najpierw uogólnienia dokonane dla transmisji piłki 
nożnej, a potem odniosę je do pozostałych dyscyplin.

1. Rzut wolny

ten element gry występuje w piłce nożnej, piłce ręcznej oraz koszykówce. W hokeju 
do rzutu wolnego można porównać niektóre wznowienia gry. We wszystkich wskaza-
nych dyscyplinach rzut wolny jest rodzajem kary za, najczęściej drobne, przewinienie. 
W obrębie transmisji piłkarskich wyodrębniłam 3 warianty opisu rzutu wolnego, które 
można uszeregować od maksymalnego do minimalnego opisu:

3 Uważam, że kryterium „ transmisji telewizyjnej gry zespołowej’ jest wystarczające dla wy-
znaczenia granic materiału badawczego. zakładam, że niezależnie od charakteru danej dyscypliny, 
zasad gry, pewne elementy powtarzają się, a w warstwie językowej ich opis jest zbliżony. nie ma 
zatem znaczenia fakt, że piłka siatkowa w opozycji do pozostałych gier zespołowych, nie jest (ra-
czej) dyscypliną kontaktową. 

4 dla zachowania maksymalnej homogeniczności materiału wybrano jedynie transmisje 
emitowane na antenie kanałów ogólnych i tematycznych telewizji polskiej (tvp 1, tvp 2, tvp 
sport).

beata GrocHala
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Wariant 1

M.i.: jest piłka dla reprezentacji polski, faulował kalas. opis sytuacji, która 
spowodowała rzut 
wolny

M.Ż.: doszło chyba do zagrania ręką, tak mi się wydaje. nie do 
końca kalas opanował piłkę i teraz widzimy…
M.i.: o tak, w tym momencie, czyli nie faul, chociaż nie…
M.Ż.: zagranie piłki ręką.
M.i.: Masz rację, chodziło o kontakt piłki z ręką tomasza kalasa.
M.i.: zobaczymy, czy strzał bezpośredni, czy inny wariant wy-
biorą biało-czerwoni. blisko piłki Milik i Grosicki.
kamil Grosicki. 

opis przygotowania 
do strzału

M.Ż.: próba strzału nad murem, natomiast za mało precyzji, 
piłka trochę uderzona nie w to miejsce, w które należało i efekt 
widzieliśmy.

skomentowanie 
rzutu

Wariant 2

M.i.: Mączyński i Mila przy piłce. jak rozegrają ten rzut wol-
ny nawałka z pewnością ćwiczył także i ten wariant. krótkie 
zagranie, szansa na cztery do jednego niewykorzystana. strzelał 
peszko, był gdzieś tam w tym zamieszaniu artur sobiech.

opis przygotowania 
do strzału

M.Ż.: Wydaje się, że to też taki wariant przećwiczony. zaskoczył 
kompletnie czechów. artur sobiech miał dobrą sytuację, by 
podwyższyć ten rezultat.

skomentowanie 
rzutu

Wariant 3

M.i. rybus rozgrywa rzut wolny, Mączyński, nie ma spalonego 
i peter czech. 

wyliczenie naz-
wisk zawodników 
uczestniczących 
w akcji

W transmisjach z meczów piłki ręcznej najczęściej informacja o rzucie wolnym 
(nazywanym także rzutem z linii dziewiątego metra) jest bardzo skrócona. ogranicza 
się do informacji o samym rzucie i wskazania drużyny go wykonującej:

p.d.: broni szmal i rzut wolny dla reprezentacji Hiszpanii.
p.d.: polacy zaczynają z linii dziewiątego metra.
p.d.: jest rzut wolny dla Hiszpanii, ale to jest tylko wznowienie z dziewią-
tego metra.
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co ważne, nie każdy rzut wolny zostaje odnotowany przez komentatorów. 
podczas meczów koszykówki rzuty wolne dyktowane są dość często. jednak tak-

że w relacjonowaniu tej dyscypliny nie pojawia się szczegółowy opis czy to sytuacji 
poprzedzającej podyktowanie rzutu wolnego, czy też samego rzutu wolnego – często 
nie znamy nawet nazwiska egzekutora:

p.s.: znów przewinienie popełnione przez drużynę stelmetu zielona Góra. 
Wolny dla rosjan.
p.s: przewinienie stelmetu. rzut wolny timma.

jak wspomniałam, w hokeju na lodzie funkcję rzutów wolnych pełnią niektóre 
wznowienia:

s.s.: to był rykoszet po strzale francuskiego zawodnika. Wznowienie gry 
w tercji obronnej zespołu Francji.
s.s.: Mamy spalony. sędzia musiał przerwać akcję i wycofać do strefy neu-
tralnej. Mamy wznowienie. 

analogicznie do koszykówki pojawia się powód wznowienia, nie ma natomiast 
dokładnych opisów, nie zostają również wymienione nazwiska konkretnych zawod-
ników. 

2. Rzut karny

drugi ze stałych fragmentów gry, który poza piłką nożną występuje także w piłce 
ręcznej oraz w hokeju, to rzut karny. W transmisjach piłkarskich wskazałam na cztery 
elementy opisu tego fragmentu gry obejmujące: przyczynę, wykonawcę, sytuację przed 
strzałem, strzał5:

M.b.: lewandowski, pole karne, lewandowski i… 
rzut karny.

przyczyna rzutu karnego

M.b.: przysięgają, przyrzekają, zarzekają się reprezen-
tanci Gibraltaru, ale to już nie ma większego znaczenia 
dla litewskiego arbitra Gediminasa Mazeiki, bo on 
wskazał na jedenasty metr…

analiza sytuacji, która 
spowodowała podyktowanie 
rzutu karnego

5 ponieważ rzut karny to element gry, który występuje stosunkowo rzadko, do jego analizy 
musiałam wykorzystać inną niż bazowa transmisję meczu piłkarskiego. podany przykład pochodzi 
z transmisji meczu polska – Gibraltar rozegranego w ramach eliminacji do euro 2016 7 września 
2015 r. transmisję wyemitowała stacja polsat, a mecz komentowali Mateusz borek (M.b.) oraz 
tomasz Hajto (t.H.).

beata GrocHala
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t.H.: który wykona kuba.
M.b.: jakub błaszczykowski.
t.H.: piłkę rzucił mu kamil Grosicki i chyba tutaj 
w porozumieniu z robertem lewandowskim, o ile się 
nie mylę. no, to jest karny, nie ma co dużo mówić.
M.b.: siedemdziesiąty drugi mecz kuby, szansa 
na piętnastą bramkę w reprezentacji, pięćdziesiąta 
dziewiąta minuta polska-Gibraltar, na razie pięć do 
zera

wskazanie strzelca

M.b.: ruszył błaszczykowski, błaszczykowski, sześć 
do zera.

opis przygotowań do strzału 
i samego strzału

Według tego samego schematu przebiega opis rzutu karnego w piłce ręcznej:

M.i.: Michał jurecki, poprzeczka, rzut karny. przyczyna rzutu karnego
p.d.: a zatem dobrze grają polacy. nawet jeśli już 
widać, że nic z takiej akcji nie będzie dobrego dla 
naszego zespołu, to jednak grają do końca.

analiza sytuacji, która spowo-
dowała podyktowanie rzutu 
karnego

p.d.: i oczywiście, proszę państwa, bartosz jurecki. 
nasz etatowy egzekutor rzutów karnych na tych mi-
strzostwach

wskazanie strzelca

p.d.: teraz idzie do swojej bardzo ważnej próby. pro-
wadzimy sześć do trzech. pokonać teraz pereza de var-
gasa. to jest podstawowe zadanie naszego kołowego. 
bartosz jurecki, drugie tempo, vargas broni. jureeeec-
ki… dobija. czujnie polak uważał, aby nie przekro-
czyć tej linii pola bramkowego, bo czasami takie błędy 
w takich sytuacjach się zdarzają. no i odetchnęliśmy 
z ulgą. siedem do trzech prowadzą biało-czerwoni 
i kolejna ważna bramka.

opis przygotowań do strzału 
i samego strzału

a także w hokeju:

s.s. Michael cichy, jeszcze jedna szansa, cichy. kara, 
nie, rzut karny pokazuje sędzia. Maciej pakucki i Wło-
dzimierz Marczuk prowadzą to spotkanie.

przyczyna rzutu karnego

W.M.: no i spójrzmy raz jeszcze na tę akcję (…). tutaj 
rzeczywiście cichy był zahaczany od tyłu i dlatego 
stracił ten krążek. był w sytuacji idealnej. a więc 
również dobra decyzja Macieja pakuckiego. Mamy 
rzut karny.

analiza sytuacji, która spowo-
dowała podyktowanie rzutu 
karnego
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W.M.: no i szansa dla Michała cichego, żeby zdobyć 
pierwszego gola w reprezentacji polski. amerykanin 
mający polskie korzenie, który będzie już mógł teraz 
reprezentować naszą narodowa reprezentację w hoke-
ju. trzeci jego występ w narodowych barwach.

wskazanie strzelca

W.M.: Michał cichy, cichy, czy trafi, cichy… strzał 
i gol. dwa do zera dla reprezentacji polski na boisku 
w katowicach.

opis przygotowań do strzału 
i samego strzału

pojawiają się też warianty skrócone, w których podana jest tylko informacja 
o strzelcu oraz o rezultacie:

p.d.: popatrzmy, rzut karny. valero rivera, syn trenera reprezentacji kataru, 
rzuca dobrze. i rzuca dziewiątego gola w dzisiejszym spotkaniu.

przedstawione opisy rzutów karnych pokazują, że niezależnie od dyscypliny sportu 
dziennikarze (dziennikarze i eksperci) wykorzystują ten sam schemat. element różniący 
łączy się ze specyfiką danych rozgrywek i obejmuje przede wszystkim specjalistyczną 
leksykę (krążek vs piłka, parkany itp.).

3. zdobycie bramki/punktu

bardzo ważnym momentem każdej gry zespołowej jest zdobycie punktu/ bramki. 
i choć nie jest to stały fragment gry, to jednak w zdecydowanej większości przypadków 
element ten występuje zawsze. pewien wyjątek stanowi tu piłka nożna – w tych meczach 
zdarzają się rezultaty bezbramkowe, rzadziej taka sytuacja ma miejsce w hokeju. W po-
zostałych dyscyplinach punkty/ bramki są elementem obligatoryjnym. z tego względu 
do analiz włączyłam także sposób opisu sytuacji bramkowej (punktowej). 

W przypadku piłki nożnej jest to najbardziej emocjonujący fragment, bez względu 
na to, jakie drużyny grają. Większość komentatorów czyni z tej sytuacji wydarzenie 
o dużym ładunku ekspresji. opisując je, wielokrotnie podnoszą intonację, a nawet 
krzyczą, zwłaszcza słowo gol, które najchętniej używane jest przez komentatorów 
w tej sytuacji. 

M.i. dwunasta Minuta gry. Milik. czech wychodzi i szansa. Goool, goool, 
proszę państwa! dwa do zera i to jest bramka tomasza jodłowca! czterdziesty 
mecz w reprezentacji, debiutancki gol jodłowca. Ma swój wielki moment 
w reprezentacyjnej karierze trzydziestoletni zawodnik legii Warszawa. 
M.Ż.: tutaj doskonałe dośrodkowanie, wykorzystany ten róg na dalszy słupek 
poprzez tomasza, tomasza jodłowca. pomógł troszeczkę Michał pazdan, 

beata GrocHala
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który wprowadził lekka dezorientację i przed bramkarzem czeskim i przed 
obrońcą, ale kto to będzie negował. Mamy drugiego gola, mamy dwa do 
zera. takiego początku chyba mało kto się spodziewał.
M.i.: trudno powiedzieć, żebyśmy go oczekiwali, ale taką mieliśmy nadzieję, 
że tak ten mecz będzie się układał, że polska zdominuje rywala.
M.i.: Świetne włączenie się kapustki. kapustka, jego pierwszy mecz od 
pierwszych minut w narodowej reprezentacji. Milik, goool! Fantastyczny 
początek meczu polskiej reprezentacji! trzecia minuta, jeden do zera. to 
jest złoty chłopak. bartosz kapustka, osiemnastolatek, przez, nie wiem, 
dziewięć, dziesięć minut gry w reprezentacji ma dwie bramki i dwie asysty. 
nie można zacząć lepiej. pytanie, jak ktoś zaczyna grę w kadrze od takiego 
poziomu, to co będzie dalej? dziesiąta bramka arka Milika.

z punktu widzenia budowy relacji istotny jest fakt, że każdorazowo wielokrotnie 
podawane jest nazwisko strzelca bramki w rozmaitych konfiguracjach. często przy tej 
okazji pojawiają się dane statystyczne dotyczące liczby strzelonych bramek w danych 
rozgrywkach, w danym klubie itp. kolejny przykład z meczu hokejowego potwierdza 
taki sposób opisu, choć wydaje się, że jest to mniej emocjonalna relacja. należy przy 
tym pamiętać, że mecze hokejowe zbliżone są do piłkarskich pod względem liczby 
bramek:

s.s. powalczył tam o krążek Marek strzyżowski. zamieszanie pod francuska 
bramką. próbujemy wepchnąć ten krążek na siłę, wyłuskać.
W.M. jest bramka! 
s.s. Świetnie kacper Guzik. ależ się tu wykazał sprytem nasz młody napast-
nik i wyciągnął ten krążek spod parkana francuskiego bramkarza i spokojnie 
przeniósł go nad tym parkanem umieszczając w bramce. kacper Guzik 
i polska zasłużenie prowadzi z Francją jeden do zera.

zdecydowanie krótsza relacja dotycząca momentu strzelenia bramki występuje 
w piłce ręcznej. łączy się to m.in. z faktem, że owych goli pada tu znacznie więcej. 
jednocześnie jednak opisy są żywiołowe i emocjonalne:

p.d. i bardzo dobra akcja. zaczynamy od pierwszego gola strzelonego przez 
naszego lewoskrzydłowego. dobry znak na ten dzisiejszy mecz.
p.d. szyba i gol! cóż za mecz tego zawodnika, Michał szyba! i Hiszpanie 
przegrywają jeden do pięciu.

siatkówka i koszykówka rządzą się innymi regułami gry, dlatego opis zdobycia 
kolejnych punktów stanowi wielokrotnie powtarzany element relacji. najczęściej 
podawane jest nazwisko zawodnika, który zdobył punkt (punkty) oraz rezultat całego 
meczu:
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p.s.: bardzo dobrze rozegrany ten aut ze strony łukasza koszarka i Mateusza 
ponitka. stelmet zdobywa punkty. przegrywa w tej chwili pięć do dwunastu.
p.d.: przyjmuje serw kaliberdy Mika. rozegranie i po bloku niemcy. polacy 
zaczynają od prowadzenia i oby tak dalej.

oczywiście w przypadku koszykówki i siatkówki, w której drużyny zdobywają 
wiele punktów, najbardziej emocjonujące są ostatnie minuty meczu, zwłaszcza w sy-
tuacji, gdy gra jest bardzo wyrównana. Wówczas opis zdobycia każdego punktu ma 
bardzo silne zabarwienie ekspresywne:

p.d.: bartek jest już ustawiony. piętnaście do czternastu. Mamy Żygadłę, 
mamy Mikę i mamy łomacza przy siatce. jak przyjmą zagrywkę kurka 
niemcy? 
byle bez błędu. bartosz kurek. Uwaga. Mocno, dobrze, piłka w górze. 
jeeest!!! szesnaście do czternastu. polska wygrywa tie-break. i pojedzie do 
tokio na turniej interkontynentalny. brawo polacy! Wygrywamy z niemcami 
w berlinie trzy do dwóch. jesteśmy po prostu wyczerpani i szczęśliwi. 
r.p.: radośni, zadowoleni. Gratulujemy naszym chłopakom męskiej, twardej 
gry.

powyższe przykłady pokazują, że także w przypadku relacjonowania sytuacji 
bramkowej/ punktowej opisy komentatorów są bardzo podobne. elementem wspólnym 
są również emocje, które przekładają się na język relacji .

4. Strata bramki/punktu

W schematyczny sposób relacjonowana jest również strata bramki/ punktu. analogicz-
nie do zdobycia bramki/ punktu najwięcej miejsca poświęca się temu elementowi w piłce 
nożnej, mniej w hokeju, natomiast w przypadku piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, czyli 
tam, gdzie strat jest stosunkowo dużo, bogate opisy dotyczą jedynie ostatnich minut.

W relacjach dotyczących piłki nożnej i hokeja opis straty bramki połączony jest 
zazwyczaj z analizą sytuacji, wskazaniem ewentualnych błędów oraz prezentacją 
zdobywcy gola. jest to istotne, ponieważ zawodnikom drużyny przeciwnej poświęca 
się zdecydowanie mniej miejsca niż graczom reprezentacji. zdobycie bramki staje 
się zatem dobrą okazją do przybliżenia sylwetki przeciwnika. omówione elementy 
odnajdziemy w poniższych fragmentach relacji z meczu:
– piłki nożnej:

M.i.: aj, to jest niedobre zagranie, uwaga krejčí. ależ bramka dwa do jed-
nego i tutaj pokpił sprawę nasz reprezentant , bo asystę zalicza właściwie po 
trafieniu w czterdziestej pierwszej minucie… tomasz jodłowiec.

beata GrocHala
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M.Ż.: bramka niesamowita, wyjątkowej urody. nie była to łatwa piłka do 
przyjęcia, widzimy tu skozłowała. Wydaje mi się, że tutaj decyzja została 
nagrodzona. nie próbował jej zdominować do samego końca, ale w ostat-
nim momencie przyjął, widać, wewnętrzną częścią stopy, ominął Michała 
pazdana.
M.i.: Gol jak marzenie. czwarty w karierze reprezentacyjnej krejčíego.

– hokeja:

W.M.: ale groźnie pod naszą bramką. no i niestety Francuzi skontrowali 
i zdobyli [pierwszego gola w tym meczu. brian Henderson, dwudziesto-
dziewięcioletni syn trenera dava Hendersona, także wielokrotny uczestnik 
mistrzostw świata. dwa do jednego.
s.s.: sytuacja taka troszeczkę. no zagrał ciałem jeden z Francuzów, nasz 
obrońca upadł, no i było dwóch zawodników francuskich przed rafałem 
radziszewskim. absolutnie nie jest to wina naszego bramkarza. no takie 
sytuacje się zdarzają. Mówiliśmy o tym chwilę wcześniej, że Francuzi to 
klasowa drużyna i wiedzą, co z krążkiem maja zrobić, jeżeli tylko maja 
okazję do zdobycia bramki.

W przypadku pozostałych dyscyplin opis straty punktu sprowadza się do podania 
nazwiska zawodnika, który zmienił rezultat spotkania, a także, choć nie jest to reguła, 
do podania nowego wyniku meczu:
– piłka ręczna:

p.d. trafia po raz pierwszy dla Hiszpanów albert rocas. szkoda tej straty.
M.i. to jest jego piętnasta bramka na tym turnieju. do tej pory czternaście 
goli na dwadzieścia jeden strzałów. był także skutecznym egzekutorem rzu-
tów karnych. raz tylko spudłował. rzuca ze skutecznością sześćdziesięciu 
siedmiu procent.

– siatkówka:

p.d.: polska prowadzi trzynaście do dwunastu. Michał kubiak, znowu 
splasowana piłka. punkt dla niemców. böhme trafił. no dobrze. jest trzy-
naście trzynaście. i teraz przyjąć zagrywkę böhma, to jest zadanie na teraz 
najważniejsze.

– koszykówka:

p.s.: dwójka amerykanów w drużynie z petersburga. no i właśnie oni ro-
zegrali ze sobą akcję. timma trafia za trzy.
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podsumowanie

zaprezentowane analizy opisów wybranych stałych fragmentów gry w obrębie 
gier zespołowych pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków.

po pierwsze, omawiane relacje są do siebie bardzo podobne w zakresie analizo-
wanych fragmentów. W przypadku rzadko występujących stałych elementów, jak np. 
rzut karny przebiegają według analogicznego schematu. W odniesieniu do fragmentów 
mniej widowiskowych, wielokrotnie powtarzanych podczas meczu, jak rzuty wolne, 
opisy nieznacznie różnią się od siebie, jednak jest to podyktowane przede wszystkim 
specyfiką danej dyscypliny. W piłce nożnej jest to element często powiązany z bez-
pośrednim strzałem na bramkę lub stworzeniem sytuacji strzeleckiej, co powoduje 
większe zaangażowanie emocjonalne komentatora połączone z dokładnym opisem. 
dodatkowo zazwyczaj występuje wówczas dłuższa przerwa w grze, którą należy 
„wypełnić” tekstem, co sprzyja rozbudowanemu komentarzowi. 

rzutów wolnych w piłce ręcznej (czy wznowień w hokeju) jest znacznie więcej, 
nie powodują one dłuższego zatrzymania gry, dlatego często nie są nawet odnotowy-
wane przez komentatorów.

po drugie, zasady poszczególnych gier zespołowych powodują odmienne rozło-
żenie akcentów podczas relacjonowania meczu. strzelenie bramki w piłce nożnej czy 
hokeju jest celebrowane tak przez zawodników, jak i dziennikarzy. W pozostałych 
dyscyplinach jedynie bramki/ punkty zdobyte w ostatnich minutach mogą skutkować 
emocjonalnym opisem. 

zaprezentowane tu analizy stanowią jedynie wyimek z licznych punktów stycz-
nych transmisji telewizyjnych gier zespołowych. do elementów wspólnych zaliczają 
się również m.in. zmiany zawodników, które ze względu na reguły gry (określona 
liczba możliwych zmian, brak zmiany powrotnej) opisywane są inaczej w piłce nożnej, 
a inaczej w pozostałych dyscyplinach, w przypadku których często nie wspomina się 
nawet o zmianie zawodnika.

do tego należy dołączyć podanie składów walczących drużyn, prezentację sędziów, 
a także tzw. statystyki meczowe, które w coraz większym stopniu wypełniają czas 
antenowy przeznaczony na transmisje wszystkich dyscyplin sportu.

analogiczna jest również rama delimitacyjna transmisji wyznaczona przez ustalony 
regułami czas trwania spotkania (czas staje się osią konstrukcyjną transmisji) – wyjątek 
stanowi tu piłka siatkowa.

Wymienione powyżej wnioski pozwalają z jednej strony na weryfikację hipotezy 
postawionej we wstępie, mówiącej, że niezależnie od transmitowanej gry zespołowej 
opisy stałych fragmentów gry prezentowane są w analogiczny sposób, z drugiej zaś na 
postawienie nowej hipotezy badawczej – istnieje jeden gatunek, jakim jest telewizyjna 
transmisja sportowa gier zespołowych, którego warianty, zgodnie z koncepcją gatunku 
Marii Wojtak (Wojtak 2004) stanowią transmisje poszczególnych dyscyplin. konkretne 
realizacje (uzależnione od dyscypliny) mogą stanowić wzorce alternacyjne lub ada-
ptacyjne transmisji. jest to jednak zagadnienie, które wymaga uwzględnienia większej 
próby badawczej, która pozwoliłaby na weryfikację hipotezy o jednym gatunku. 

beata GrocHala
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ryszard LipczuK

Wyrazy pochodzenia obcego w polskim i niemieckim 
słownictwie sportowym

Abstract (Words of foreign origin in polish and german sports vocabularies). the paper 
first focuses on some of the attempts to eliminate loanwords from polish sports vocabulary, 
e.g. in the language of the press at the turn of the 20th century. then it describes current sports 
vocabulary from the etymological standpoint, including references to German sports lexis. 
Major discrepancies between polish and German sports vocabularies are attributed to the 
different source languages (the donor languages). the German texts predominantly include 
French borrowings while the polish ones mainly contain latin loanwords. a large proportion 
of polish sports vocabulary has also been borrowed from German. 

Abstrakt. W artykule przedstawiono najpierw niektóre próby eliminowania wyrazów po-
chodzenia obcego z polskiego słownictwa sportowego, m.in. na łamach prasy z końca XiX 
i początku XX w. następnie scharakteryzowano obecne słownictwo sportowe w języku 
polskim, głównie w aspekcie etymologicznym. nawiązano też do leksyki sportowej języka 
niemieckiego. największe różnice pomiędzy językiem polskim i niemieckim można za-
uważyć w roli języków źródłowych (języków-dawców): w tekstach niemieckich dominują 
zapożyczenia z języka francuskiego, a w tekstach polskich z łaciny. znaczną część polskiego 
słownictwa sportowego stanowią zapożyczenia z języka niemieckiego

W pierwszej części mojego artykułu – opierając się na lekturze prasy polskiej 
z końca XiX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku – omówię pokrótce działania 
purystyczne w polsce mające na celu eliminowanie wyrazów pochodzenia obcego 
w słownictwie sportowym. następnie – również w dużym skrócie – przedstawię udział 
zapożyczeń we współczesnej ogólnej polskiej leksyce z zakresu sportu. jedynie na 
marginesie nawiązuję do słownictwa sportowego w języku niemieckim. nie sposób 
bowiem w krótkim tekście przedstawić bogatej historii walki z wyrazami obcymi, 
w tym w języku sportowym, w niemczech (na ten temat m.in. lipczuk 1999, 2007, 
2014, taborek/tworek/zieliński 2012). zaznaczmy jedynie, że działalność purystyczna 
w niemczech miała nieporównanie szerszy zasięg niż w polsce. W niemczech uka-
zało się bowiem kilkaset (!) słowników zapożyczeń (w moim artykule internetowym 
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„słowniki zapożyczeń w niemczech i w polsce” z roku 2016 jest mowa o przynajmniej 
460 słownikach zapożyczeń, które powstały od r. 1801 do dnia dzisiejszego), a więc 
słowników z wyrazami pochodzenia obcego jako hasłami. Większość z nich miała 
charakter purystyczny: celem było zastępowanie wyrazów obcych wyrazami rodzi-
mymi. słownictwem sportowym i ich „zniemczaniem” zajęli się m.in. autorzy dwóch 
specjalistycznych słowników zniemczających (verdeutschungswörterbücher): robert 
von Fichard (1915) i  johannes zeidler (1928). 

W niniejszym artykule opieram się głównie na moich wcześniejszych pracach w ję-
zyku niemieckim (m.in. lipczuk 1989, 1996a,b, 1999, 2007, dżaman/lipczuk 2008), 
nawiązuję też do artykułu w języku polskim z roku 1995. analizowane tam słownictwo 
sportowe zostało wyekscerpowane w większości z prasy polskiej i niemieckiej. Uwzględ-
niłem też dwa purystyczne słowniki zapożyczeń (kortowicz 1891, niedźwiedzki 1917). 
Wymienione zostały wreszcie najnowsze niemiecko-polskie i wielojęzyczne słowniki 
sportowe (taborek 2006, 2014, ilski 2013). ponieważ moje rozważania dotyczą nie tylko 
języka polskiego, ale i niemieckiego, zwracam uwagę na znaczny udział germanizmów 
w polskim słownictwie sportowym, niektóre z nich są co prawda bezpośrednimi zapoży-
czeniami z języka niemieckiego, ale swoje pierwsze źródło mają w innych językach.

związki sportowe powstają w polsce dopiero po odzyskaniu niepodległości w r. 
1918, chociaż niektóre swoją działalność rozpoczęły już wcześniej, od lat 60tych XiX 
wieku. już pod koniec XiX wieku podejmowane były próby zastępowania terminologii 
obcej, głównie angielskiej, nazwami rodzimymi. i tak w gazecie “koło” z roku 1895 
znajdujemy taki oto tekst (por. lipczuk 1999: 48 n.):

Mamy jeszcze słowa własne
Bo nas na to stać, 
Więc startery, leadery
Powinny pójść spać.

próby tworzenia sportowej terminologii rodzimej lub asymilacji obcych wyrazów 
podejmuje też “Gazeta codzienna” (od r. 1890). z kolei gazeta “kolarz, 
WioŚlarz i  łyŻWiarz” (marzec 1899, nr 2) rozpisała konkurs na zastąpienie 
angielskich nazw sport i  trenning. odzew nie był duży: redakcja otrzymała propozycje 
jedynie od 18 czytelników, którzy proponowali zastąpienie wyrazu sport przez rozmach 
i  popis, a trenning przez doprawka, hart, uksztalt, wytrwanie. po zakończeniu tego 
niezbyt udanego konkursu redakcja (kwiecień 1899, nr.10) opowiedziała się za nastę-
pującymi spolszczeniami: trenning – zaprawa, trener – zaprawiacz, trenning (miejsce 
treningu) – wprawnia, trenować się – zaprawiać się, wytrenowany – sprawny, przetre-
nowany – przesprawiony. za mało satysfakcjonujące uznano dotychczasowe propozycje 
zastąpienia wyrazu sport i pod rozwagę poddano nowe: ochotnictwo, ochota (zamiast: 
sport), ochotnik (sportsman), ochotniczyć (sportować), ochoczy (sportowy). 

józef podhalicz zarzuca polakom, że chwalą wszystko co obce (podhalicz 1924: 
45 n.): “Weźmy tylko takie niemcy – aby się przekonać, że tak jest. z ust niemca nikt 
jeszcze nie usłyszał na zawodach wyrażenia obcego.” 

Wyrazy pochodzenia obcego w polskim i niemieckim słownictwie sportowym
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czasopismo WycHoWanie Fizyczne (1927, 7-8: 216) zastanawia się nad 
słówkiem runda: jest to “germanizm najniepotrzebniejszy a nader szpetny” i powinien 
być zastąpiony przez obieg albo (w boksie) starcie. por. też m.in. lipczuk 1995: 133 
nn., 1999: 46 nn.).

W tym czasie powstawały też specjalistyczne słowniki spolszczeń, a więc słowniki 
z  wyrazami obcymi jako hasłami i propozycjami wyrazów zamiennych. dotyczyły 
one takich dziedzin, jak: rzemiosło (k. stadtmüller 1921), słownictwo morskie (b. 
Ślaski 1922), słownictwo prawnicze (b. Ślaski 1931), medycyna (słownik lekarski 
polski z r. 1905).

jednak nie powstały – inaczej niż w niemczech – słowniki czysto sportowe, może 
za wyjątkiem zestawienia terminologii żeglarskiej (stadtmüller 1924). W mniejszym lub 
większym stopniu terminy sportowe znajdujemy w  ogólnych słownikach zapożyczeń, 
nazwanych przez nas słownikami spolszczeń. należy tu zaznaczyć, że w porównaniu 
z ogromną liczbą słowników zapożyczeń dla języka niemieckiego (większość z nich 
miała charakter purystyczny) w polsce na przełomie XiX i XX wieku powstało jedynie 
kilka słowników tego typu.

i tak w mało znanym do niedawna purystycznym słowniku e. s. kortowicza (1891) 
możemy znaleźć takie oto wyrazy obce związane ze sportem i propozycje ich zastą-
pienia: atleta – szermierz, zapaśnik, siłacz; bokser – pięściarz, kułacznik; gimnastyka 
– ciałoruch, ćwiczenie ruchów i zręczności, nauka ruchliwości i zręczności; rywal – 
spółzawodnik, spółzalotnik, spółubiegacz, -miłośnik; sport – zabawa, rozrywka ...

propozycje kortowicza trudno uznać za udane. były to w większości skompli-
kowane zlożenia, jak ciałoruch, spółzawodnik, nie zawsze adekwatne treściowo, np. 
sport jako zabawa, rozrywka. 

kilka przykładów z purystycznego słownika zapożyczeń Władysława niedźwiedz-
kiego (1917): atleta – zapaśnik, bojownik, boks – pięść, cyklizm – kolarstwo, finał 
– 1) zakończenie, koniec, 2) rozwiązanie, wynik; kibic – dymacz, kibicować – dymać, 
konkurencja – współzawodnictwo, ubieganie się; laufer – szybkobieg, racer – wyści-
gowiec (koń), rundlauf – gim. kołobieg, rekord – wyczyn; roch (w szachach) – wieża, 
słoń, rywal – współubiegający się, współzawodnik, współzalotnik, trenować – jarować, 
turniej – igrzyska, zapasy, gonitwy. 

oddzielnie powiemy teraz o  próbach spolszczania zapożyczeń związanych z pił-
ką nożną. W  latach 90-tych XiX w. zostały ustalone pierwsze reguły gry w piłkę 
nożną. W r. 1894 odbył się pierwszy mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami lwowa 
i  krakowa. Wkrótce potem podejmuje się próby uzgodnienia jednolitej terminologii: 
dla wyrazów pochodzenia obcego, głównie anglicyzmów, proponowane są rodzime 
terminy. duże zasługi na tym polu miał eugeniusz piasecki (o działalności piaseckiego 
por. toporowicz 1988). W r. 1906 w czasopiśmie „rUcH” ukazują się dwa teksty tego 
autora i działacza, który przedstawia przepisy gry w piłkę nożną, a również rodzime 
ekwiwalenty dla wyrazów angielskich. przykłady:

zapożyczenie  spolszczenie
atak   napad
aut    granica

ryszard lipczUk
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dryblowanie   robienie piłką
football/futbal   piłka nożna
gol     bramka
goalkeeper    bramkarz
half/halfback   pomocnik
match    zawody w nożną 
team/tim    zastęp, partyja
do rozwoju słownictwa piłki nożnej przyczynił się też Ferdynand Goetel, który 

w swoim artykule z r. 1923 wskazuje na niekonsekwencje terminologiczne. Goetel jest 
przeciwny używaniu różnych wariantów nazwy tego samego pojęcia, jak: piłka - piłka 
nożna - football - futbal. opowiada się za używaniem takich wyrazów i wyrażeń, jak: 
piłka, piłkarz, piłkarstwo, zawodnik; drużyna, zespół (zamiast: team, tim), boisko, 
barwy klubowe. zamiast połowa (gry) (half-time) proponuje półokres gry. z drugiej 
strony uważa, że takie zadomowione już w języku polskim anglicyzmy jak: aut, faul 
czy gol nie wymagają spolszczenia. za to jak najszybciej należy zastąpić faulować 
i faulowanie. 

W roku 1926 ukazała się książka jana Weyssenhoffa zawierająca przepisy gry 
w piłkę nożną, historię piłki nożnej i propozycje terminologiczne. autor zaznacza, że 
nie wszystkie terminy obce, np. anglicyzmy, muszą zostać spolszczone. niektóre do-
tychczas proponowane rodzime ekwiwalenty brzmią bowiem sztucznie i  nie przyjęły 
się w języku. oto niektóre propozycje Weyssenhoffa.: bramka (zamiast: gol, ale też 
w znaczeniu urządzenia na boisku piłkarskim), nacierać (zamiast: to charge, rempeln). 
dopuszcza też formy synonimiczne: obok wyrażenia rodzimego może funkcjonować 
wyrażenie obce: gracz spalony = stoi na ofsajdzie lub jest ofsajd; finty czyli zwody. 

również w toruńskim tygodniku “sportoWiec” znajdujemy propozycje spo-
lszczeń – często w nawiązaniu do wcześniejszych propozycji Weyssenhoffa i Goetla. 
powinna powstać – czytamy – kompetentna komisja do ustalenia ostatecznej termi-
nologii w tej dyscyplinie sportu. edward jurkiewicz (1923) pisze: “jak może prawy 
polak - sportowiec znieść takie wyrażenia jak “gol, ofsajd, robinzonada, dryblować, 
remplować”, i wiele innych”. 

józef podhalicz (1924) proponuje zastąpić off-side przez spalony, aut’y przez za-
bok, bez-czynność, za-tor. 

Mimo to w dalszym ciągu używane są niektóre wyrazy obce, np. w czasopiśmie 
sportowym przeznaczonym dla młodzieży „Gol“ (1924): team, faul, back, off-side, 
ofenzywa, robinsonować, stopować. 

zwalczanie zapożyczeń w polskim słownictwie sportowym i  tworzenie rodzimej 
terminologii sportowej miało miejsce przede wszystkim na łamach gazet i czasopism 
sportowych. te działania purystyczne zwykle nie miały radykalnego charakteru: obok 
rodzimych ekwiwalentów często dopuszczano też używanie wyrazów obcych. jest 
oczywiste, że w pierwszym rzędzie próbowano spolszczać anglicyzmy, a sporadyczne 
próby eliminowania wyrazów pochodzących z innych języków zwykle nie kończyły 
się sukcesem, por.: atleta, gimnastyka, konkurencja, rywal. 
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jak wygląda udział zwalczanych niegdyś zapożyczeń w obecnym słownictwie 
sportowym? Większość zapożyczeń z języka angielskiego zachowała się do dzisiaj, 
np.: aut, czempion, derby, fair, faul, gol, handicap, hat-trick, mecz, mityng, pressing, 
rekord, start, trening, trenować. niektóre nie są już używane, np.: forward (napastnik), 
half-time (połowa meczu), player (gracz), race (wyścig), referee (sędzia). inne używane 
są zamiennie z wyrażeniami rodzimymi, por.: golkiper obok bramkarz, ofsajd (spalo-
ny), serwis (podanie), przy czym zauważalna jest tendencja do coraz częstszego ich 
używania. przykładem może być zapożyczenie słowotwórcze futbolówka, a również: 
futbol, golkiper, ofsajd, speedway. 

działania purystyczne nie wpłynęły w większym stopniu na użycie latynizmów, 
por. m.in.: akcja, aktywny, asekuracja, aspirować, bilans, bonifikata, decyzja, degra-
dacja, dekoracja, detronizacja, edycja, egzekwować, ex aequo, forma, inauguracja, 
klasa, kondycja, konkurs, kontakt, kontuzja, kwalifikować się, laureat, lokata, podium, 
pretendent, prymat, punkt, regres, rewelacja, senior, stagnacja, sukces, supremacja, 
tabela, talent, terminarz, transmisja. również zapożyczenia z greckiego funkcjonują 
obecnie w języku polskim, m.in.: bolid, gimnastyka, hegemonia, maraton, monolit, 
olimpiada, stadion, taktyka. 

W monografii ryszarda lipczuka (1999: 170 nn.) autor dochodzi do następują-
cych wniosków: najwięcej zapożyczeń w polskim ogólnym słownictwie sportowym 
pochodzi z  następujących języków (w kolejności): łacina (307 przykładów), angielski 
(182), francuski (180), grecki (49), włoski (33) (np. duet, impreza, mankament, ryzyko, 
salto, szpada, sztafeta, tempo, tercet, trio) itd. inna sprawa, że kierując się nowszymi 
słownikami wyrazów obcych należałoby dokonać innego przyporządkowania niektó-
rych leksemów. i tak według bańko (2005) leksemy: kryzys, pauza to nie grecyzmy, 
ale latynizmy (bezpośrednie zapożyczenia z łaciny, pośrednie z greki), wirtuoz co 
prawda pochodzi z włoskiego, ale jest bezpośrednim zapożyczeniem z francuskiego, 
a kryterium, technika, trampolina zostały przejęte do języka polskiego za pośrednic-
twem języka niemieckiego. 

tymczasem dla języka niemieckiego kolejność najważniejszych języków źró-
dłowych jest następująca: język angielski, francuski, łacina, dalej włoski, grecki itd. 
stwierdzono też obecność trzech zapożyczeń z języka polskiego: Grenze (Xiii w.), 
Säbel (Xv w.), Pulk (Xviii w.).

W roku 2008 ukazał się artykuł Magdaleny dżaman-dobrowolskiej i ryszarda 
lipczuka na temat używania wyrazów pochodzenia obcego w tekstach sportowych 
w polskiej i niemieckiej prasie. zbadane zostały „kurier szczeciński” – wszystkie 
wydania ze stycznia 1960 roku i wybrane numery z lutego 2006 roku, oraz – dla 
języka niemieckiego „die Welt” odpowiednio ze stycznia 1960 r. i wybrane numery 
z września 2005 roku.

podsumowanie wyników wygląda następująco:
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„Kurier Szczeciński” 1960: 
najwięcej zapożyczeń pochodzi z następujących języków:
łacina (85 przykładów), np. akcja, aktywny, dyscyplina, eliminacja, eliminacyjny, 

inauguracja, klasa, klasyfikować, kondycja, konkurencja, kontuzja, triumfator, 
tytuł

anGielski (60), np.: boks, dopingować, futbol, hokej, klub, lider, mecz, meczbol, 
mityng, partner, rekord, sprint, sprinter, sprinterski, start, startować, startowy, 
trenować

FrancUski (35), np.: amator, amatorski, asysta, awans, debiut, ekipa, elita, etap, 
medal, partia, remis, remisowy, rewanżowy, rezerwowy, rezultat, rywal, sezon, 
tournee, 

dalej: Grecki, Włoski itd. 
W sumie zarejestrowano 224 leksemy jako „type”.

„Kurier Szczeciński” 2006: 
łacina (92 przykłady), anGielski (66), FrancUski (36), 
też np. Grecki (12): olimpiada, stadion, taktyczny
nieMiecki (12): banda, cel, flaga, grupa, grupowy, hala, kibic, pech, runda, turniej 
Włoski (9): brawo, duet, finał, finałowy, konto, ryzyko, solista, sztafeta, tempo
czeski (3): mistrz, mistrzostwa, warcaby
norWeski (1): slalom, Hebrajski: beniaminek, WĘGierski: puchar, perski: 

szachy
kolejność najważniejszych języków źródłowych jest podobna, ale nieco zwiększył 

się udział procentowy anglicyzmów, doszły takie leksemy, jak: futsal, skeleton, 
snowboard. 

W sumie 234 leksemy jako „type”.

„Die Welt” 1960
FrancUski (72 przykłady), np.: amateur, chance, debüt, klassement, pausieren
łacina (71), np.: absolvieren, duell, junior, kombination, kommentator, konstant, 

punkt
anGielski (53), np.: champion, comeback, fighten, Foul, Manager, team, test, 

trick,
inne języki, w tym włoski, norweski wykazują o wiele mniejszą liczbę użyć. 
W sumie: 217 leksemów jako „type”.

„Die Welt” 2005
FrancUski (82 przykłady), anGielski (81), łacina (80) 
W sumie: 272 leksemy jako „type”.

znacząco wzrósł udział zapożyczeń z angielskiego. z anglicyzmów doszły – w po-
równaniu z r. 1960 – m.in.: Coach, Crew, Match (zapożyczone w XiX w.), Allrounder, 
Fan, Fitness, Play-off, Show (XX w.).
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uwagi podsumowujące 

W tekstach prasowych obydwu języków z roku 2005-2006 zanotowano wzrost 
liczby wyrazów pochodzenia obcego, szczególnie anglicyzmów w porównaniu z r. 
1960. dotyczy to w większym stopniu tekstów niemieckich. trzeba przy tym wziąć od 
uwagę, że liczba badanych tekstów (polskich i niemieckich) w r. 2005/06 była mniejsza 
niż w poprzednim okresie, a mimo to zawierają one więcej zapożyczeń. 

największe różnice pomiędzy językiem polskim i niemieckim można zauważyć 
w roli języków źródłowych (języków-dawców): w  tekstach niemieckich dominuje 
język francuski, w tekstach polskich natomiast łacina.

Wspomnijmy wreszcie, że znaczną część polskiego słownictwa sportowego 
stanowią zapożyczenia z języka niemieckiego. W monografii r. lipczuka z r. 1999 
wymieniono 73 germanizmy (na ogólną liczbę 847 badanych leksemów pochodzenia 
obcego). Germanizmy zajmują więc wysokie czwarte miejsce za latynizmami (307), 
anglicyzmami (182) i zapożyczeniami z języka francuskiego (180).

oto przykłady na germanizmy (również te oznaczone w pracy lipczuk 1999 jako 
zapożyczenia z innych języków), niektóre z nich to wyrazy potoczne (np.: fory, fuks, 
klapa, koksować się, plajta, pudło): banda (ogrodzenie toru wyścigowego), blok, blokada, 
blokować, cel, celny/celnie, celować, centra, centrować, fajerwerk, flaga, flanka, fory, 
fuks, grupa, hala, kabina, kaperować, kibic, kibicować, kiks, kiksować, klapa (dotkliwa 
porażka), koks, koksować się, kręgle, kryterium, kunszt, los, losować, majstersztyk, ma-
szyna, meldunek, meldować (się), mur, murować, oferta, operować, para, pech, pecho-
wy/pechowo, plac, plajta, próba, pudło1 (niecelny strzał), pudło2 (podium), pudłować, 
ratować, roszada, runda, strefa, szlagier, szpica, szpurt, szpurtować, sztanga, szturm, 
szturmować, śrubować, tafla, technika, trampolina, trasa, turniej, tuz, waga, windować 
(się), wunderteam (hybryda: niemiecki+angielski), żagle, żeglarstwo, żeglować. 

niektóre pochodzą z innych języków, a język niemiecki pełni jedynie rolę pośred-
nika. i tak źródło francuskie mają następujące germanizmy: blokada, flanka, grupa, 
kabina, maszyna, oferta, plac, roszada, runda, trasa, turniej, z łaciny poprzez język 
niemiecki przyszły wyrazy: mur, murować, operować, para, pech, pechowy/pechowo, 
próba, tafla, z języka włoskiego pochodzą pierwotnie: inkasować, protest, spacerek, 
szpagat, sztafeta, trampolina a z angielskiego poprzez niemiecki: szpurt, szpurtować, 
przez niemiecki z  jidysz: plajta, z niderlandzkiego: flaga i kaperować. 

nietrudno zauważyć, ze część z nich powstała już na gruncie języka polskiego, są 
to więc zapożyczenia słowotwórcze (Fremdwortbildungen), np.: pechowiec, pudłować, 
spacerek, żeglarstwo. W użyciu są wreszcie kalki leksykalne z języka niemieckiego, 
np.: wielobój (Mehrkampf), przedskoczek (vorspringer), międzybiegi (zwischenläufe) 
(por. ożdżyński 1970: 58 n.). 

leksykograficzne ujęcie polskiego słownictwa sportowego w porównaniu z języ-
kiem niemieckim znajdziemy w słownikach: taborek (2006), ilski (2013), a słownictwa 
piłki nożnej w odniesieniu do języków niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego w  
słowniku taborka z roku 2014.
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Konrad SzcześniaK

Reporting Sports Co-Events1 
predictability in the Language of Sports

Abstrakt. (przegląd współ-wydarzeń sportowych. przewidywalność w języku sportu). 
W niniejszym opracowaniu zajmuję się przykładami wyrażeń pochodzących z komentarzy 
sportowych i porównuję ich użycie w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i por-
tugalskim. W pierwszej kolejności skupiam się na użyciu czasowników sposobu w zdaniach 
rezultatywnych i wykazuję, że są one powszechne w polskim, angielskim i niemieckim, pod-
czas gdy są one praktycznie nieobecne w portugalskim. rozbieżność tę można wytłumaczyć 
różnym funkcjonowaniem integracji zdarzeń (talmy 2000) w językach germańskich i sło-
wiańskich z jednej strony i w językach romańskich z drugiej. następnie omawiam dystrybucję 
rzeczownika gol. staram się wykazać, że jego cechy kolokacyjne zależą od jego konotacji. 
tzn., stanowisko oceniające dany typ bramki wpływa na wybór między kolokacjami opartymi 
na czasownikach typu zdobyć czy stracić. te dwa przykłady struktur (integracja zdarzeń 
oraz kolokacje) pokazują, że mamy do czynienia nie z przypadkami idiosynkrazji uzusu 
w konkretnych językach, ale dość przewidywalnymi formami będącymi odzwierciedleniem 
głębszych zasad gramatyki i logiki ogólnej.

Abstract: in this study i look at examples of expressions found in sports reporting and i com-
pare their use in polish, english, German, czech and portuguese. i first focus on the use of 
manner verbs in resultative sentences and show that they are common in polish, english and 
German, while being practically absent in portuguese. this divergence is explained in terms 
of the operation of event integration (talmy 2000) in Germanic and slavic languages on the 
one hand and in romance languages on the other. later, after this section, i will discuss the 
distribution of the noun goal. i attempt to show that its collocational properties depend on its 
connotations. that is, the evaluative aura surrounding a given type of goal affects the choice 
between concede- and score-type collocations. My aim is to demonstrate that far from being 
language-specific idiosyncrasies, the two cases represent reflections of underlying principles 
of syntax and general logic.

1 i would like to thank my reviewers, whose insightful comments and constructive criticism 
helped me avoid errors and improve this paper. i tried to follow their advice as far as possible. all 
remaining problems and imperfections are my own.

Język. Komunikacja. Informacja
ilona koutny, anna Godzich,

Marcin lewandowski, piotr nowak
i janusz taborek  (red./ed.)

11/2016: 55–72
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1. Input and idiosyncrasy of language forms

although this study focuses on the language of football and i will discuss exam-
ples of expressions typical of this relatively restricted linguistic variety, my primary 
aim is more general. i intend to use the data presented here in order to contribute to 
the long-standing debate on the importance of input for the knowledge of a language. 
the issue of input has been at the center of the greatest developments in linguistics, 
perhaps most notably in the rise of chomsky’s generative model of grammar. input 
has been addressed as a key factor when accounting for linguistic competence. it is 
a rare point of consensus between linguists of opposing camps that that knowledge, 
standing behind a native speaker’s linguistic discernment, is widely recognized as 
a system of remarkable complexity and richness, properties acknowledged by both 
nativists (e.g. chomsky 1997, newmeyer 1998) and cognitivists (jackendoff 1997, 
Goldberg 2006, bybee 2010). indeed, it would be unthinkable to claim otherwise, and 
i know of no linguist who would seriously maintain that language is a simple ability. 
With an enormous lexicon, whose capacity eclipses all other memory modules (e.g. 
the numbers of distinct smells or sounds that any person can recognize may be large, 
but they certainly do not run in the hundreds of thousands) and an ordered combina-
torial grammar, it represents a robust ability, backed by nuanced intuitions about the 
acceptability of any novel grammatical configuration. the big question of linguistics 
is where that knowledge comes from.

the intuitively obvious possibility that the source of linguistic knowledge resides 
solely in the external environment -- the language a child hears around -- was formally 
proposed by skinner. steeped in behaviorist tradition, he assumed that language is 
a kind of behavior shaped by exposure to external stimuli, “conditioned by an external 
environment” (skinner 1957: 156). this view was famously dismissed as naive by 
chomsky (1967), who limited the role of input to that of a mere “trigger” and instead 
favored human internal processes and innate abilities as the secret behind language 
mastery. one of the arguments presented by chomsky was that, given the creative 
nature of language, and hence an infinite number of sentences that can potentially be 
produced, it is simply impossible to memorize them. His alternative was to attribute 
the prolific potential of language to a generative syntax sensitive to and operating on 
lexical categories of words. if it is agreed that all words can be grouped into distinct 
categories, which are then subject to specific syntactic operations (such as adjectives 
being inserted in attributive or predicative positions or being modified by adverbs), it is 
possible to envisage a generative mechanism that can produce new sentences based on 
a (likely small) number of principles. it seemed quite reasonable to assume that sentences 
thus generated did not require recourse to input, which led chomsky (1964: 8) to claim 
that “rote recall is a factor of minute importance in ordinary use of language.”

the irony is that the issue of external environment resurfaced and is now adduced 
by chomsky’s critics to attack his generative model and its overreliance on general 
principles. in the last three decades or so, cognitive linguists showed that immense 
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swathes of attested language production cannot be accounted for in terms of these 
principles, no matter how powerful they can be, without separate smaller-scale con-
straints applying to restricted groups of words. it was even proposed that single lexical 
items may need their own dedicated rules. this meant extending the purview of syntax 
by adding special-purpose rules, some with a truly microscopic range of application. 
the need for a larger number of rules became apparent with, among other things, the 
discovery of a continually increasing number of grammatical constructions, each with 
their own syntactic preferences and idiosyncrasies. the bare generative component of 
chomsky’s grammar has no mechanism capable of producing familiar idiomatic con-
figurations such as day by day, country after country (zero-article count nouns in the 
n-prep-n construction), drink the night away (the time-away construction), sleep your 
way to a promotion (X’s Way construction), to name just a handful of constructions 
discussed in the literature. additionally, a closer look at many lexical entries reveals 
that they come with their own collocational characteristics that cannot be but invisible 
to the general operations provided by the generative model. For example, taylor (2015) 
shows that the nouns premises and whereabouts are very different in their syntactic 
behavior, despite their similar meanings (both referring to location) and common status 
as pluralia tantum. Whereabouts is confined to possessive environments (the father’s 
whereabouts), usually in the subject position, while premises is typically found in 
prepositional phrases (on the premises) complementing a verb.

clearly, these are facts that must be learned by attending to input. and while it is 
true that “we do not go around collecting sentences to hold in memory for future use 
in speaking and understanding” (langacker 1967: 22), we do seem to be collecting 
chunks of sentences: collocations, constructions, and interesting turns of phrases. it is 
quite clear that the knowledge of language is a result of a combination of both internal 
and external factors, and it is an open question just in what proportions the two sources 
contribute. at the moment, the pendulum has swung back to a position reminiscent of 
the behaviorist emphasis on external factors and the importance of exposure to input, 
and it has become customary in cognitive linguistic research to assume that language 
users have no choice but learn practically everything by exposure to their linguistic 
surroundings, since all constructions are highly idiosyncratic and therefore too noto-
riously unpredictable to be used intuitively without prior experience. 

in this study i would like to question this extreme emphasis on idiosyncrasy and 
unpredictability. While it is obvious enough that many words do come with their own 
“usage manuals” and many of them are, as taylor put it, “sui generis–…requir[ing] 
[their] own grammar and whose range of uses cannot be predicted from more general 
syntactic principles,” (2015: 62), some cases of unexplainable syntactic behavior are 
only apparently idiosyncratic. General syntactic principles are not the only alternative 
to learning ready-made chunks. i will show that some striking patterns can be expla-
ined as consequences of other factors, which may be less general, but remain within 
the realm of internal processes. they may include the availability of event integration 
(talmy 2000) or connotational pressures, which make some distributions more likely 
than others.
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i will use data from two types of languages, namely verb-framed (portuguese) 
and satellite-framed languages (english, German, polish, czech) to show (in section 
2 below) that a language’s classification will be reflected in its usage patterns. then in 
section 3, i will go on to demonstrate that conspicuous regularities to do with colloca-
tional preferences occur across languages, even those belonging to different groups. 
both sections will suggest that there is a lot less idiosyncrasy and randomness, and 
therefore knowledge of usage is less reliant on exposure to input than is assumed in 
the cognitive linguistic literature.

2. Manner verbs in sports reporting

one striking observation that stands out upon comparing descriptions of sports 
events is the number and diversity of verbs used in english and polish on the one hand 
and in portuguese (and other romance languages) on the other. For example, in the 
case of the moment of a ball making its way into the goal, one can see a considerable 
wealth of manner verbs describing the ball’s trajectory in english and polish. 

(1) a.  the ball bounced / edged / fell / flew / ran / roared / rolled / sped / spun into 
the goal.

 b.  piłka wleciała / wtoczyła się / wpadła / wparowała do bramki.
  ball flew / rolled / fell / barged to goal. 
  ‘the ball flew / rolled / fell / barged into the goal.’

by comparison, portuguese (2a) and spanish (2b) make use of a very restricted set 
of verbs in this particular environment:

(2) a.  a bola entrou na baliza.
  the ball entered in-the goal.
  ‘the ball entered the goal.’
 b.  el balón entró en el arco.
  the ball entered in the goal.
‘  the ball entered the goal.’

While these romance languages do allow some additional verbs in this slot and it 
is possible to use the portuguese cair, spanish calir (both meaning ‘fall’) or the por-
tuguese acabar (‘end up’) they are incomparably rarer than entrar. a Google search 
returns 1750 results for (2a), and only 3 instances of (3)

(3)  a bola caiu na baliza. 
  the ball fell in-the goal.
  ‘the ball fell into the goal.’
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conspicuously and completely absent are verbs describing specific manners of mo-
tion equivalent to the english roll, bounce, speed, or whizz. While romance equivalents 
of these verbs do express motion, they do not serve to express the accomplishment 
of the action, i.e. the scoring of a goal. this may appear odd, given that, especially in 
journalese, there is a pressure to use stirring imaginative language and to avoid repe-
ating staid phrases. lewandowski reports that while they are attested, “uninspiring” 
generic verbs are avoided in english and polish, and they “are well outnumbered … by 
emotionally-loaded words and phrases, which are employed in metaphorical senses.” 
(lewandowski 2013: 73-74) this particular observation refers to descriptions of full-
time results of soccer games in headlines and it is valid for romance languages too, 
where victories and defeats are also reported by means of creative metaphoric language, 
as in the following portuguese examples.

(4) a.  real Madrid insaciável devora osasuna. (Sapo Desporto)
  real Madrid insatiable devours osasuna.
  ‘an insatiable real Madrid devours osasuna.’
 b.  portugal arrasa Qatar. (Sapo Desporto)
  portugal razes Qatar.
  ‘portugal razes Qatar.’

in other words, of course, more descriptive vocabulary items, including manner 
verbs, are used in romance languages, but there is a difference between the syntactic 
configurations found in (1-3) and (4). While the latter involves a relatively simple 
transitive clause, the former (1-3) are clauses incorporating two deeper predicates joined 
in what talmy (2000) calls “event integration” scenarios (discussed in some detail in 
section 2.1 below). these involve a combination of two events: the framing event (in 
this case, the act of the ball getting inside the goal) and the co-event describing the 
manner. What matters for the present discussion is that, in romance languages, man-
ner verbs do not appear in sentences that involve event integration. to appreciate the 
significance of this feature to the language of sports reporting and the main theme of 
this study, the question of usage predictability of language forms, it is first necessary to 
look at event integration in more detail. What follows is a brief description of talmy’s 
analysis of event integration. 

2.1 Event integration and manner-result fusion

talmy showed that this event integration potential is available to satellite-framed 
languages, i.e. those like Germanic and slavic languages as well as non-indo-european 
languages such as chinese, which can employ a verb to name a manner of motion or 
other co-events when expressing directional motion, leaving the specification of paths 
to satellites to the verb, which talmy (2000: 102) defines as “the grammatical category 
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of any constituent other than a noun phrase or prepositional-phrase complement that 
is in a sister relation to the verb root.” the following example expresses two events: 
a framing event specifying a change of location (from outside into a wood pile) and 
a co-event naming a specific manner (slithering) in which the change occurs. 

(5)  the owl glided into the pine tree.
  [the owl Moved into the pine tree] WitH-tHe-Manner-oF [the owl 

glided]

perceptually, the two events may seem to constitute one indivisible whole, one 
situational gestalt, but from the linguistic point of view they are treated as two separable 
independent components, which is evident from the fact that manner is distilled from 
motion events and expressed by means of an additional sign2 or that in verb-framed 
languages, they are not conflated, and direct equivalents of sentences like (5) above are 
ungrammatical. in portuguese, for example, sentence (6) is either ungrammatical or 
interpretable as meaning that the owl glided around the inside of the pine tree, which 
is rather hard to picture, given that gliding around requires large and open expanses 
of air. 

(6)  *a coruja planou num pinheiro.
  the owl glided in-a pine tree.
  ‘the owl glided in(to) a pine tree.’

What matters for our purposes here is that the two events–change of location (or 
another framing event) and manner (or other co-events)–can be conflated within one 
single clause.

it is necessary to stress the obvious fact that manner verbs are available in romance 
languages–after all, as example (6) shows, portuguese has a direct translation equivalent 
of glide in the verb planar. the difference is that in portuguese these verbs can only 
appear in atelic uses, as in A ave planou graciosamente no céu azul (‘the bird glided 
graciously in the blue sky’), and they are not available for resultative uses, where some 
telic point is accomplished. this option exists in languages–like Germanic and slavic 
languages–that allow the fusion of manner and result within a single clause. these 
languages have a range of constructions that take advantage of the manner-result fusion 
feature. the following is a selection of three such constructions in english (7a-c) and one 
interesting example of a construction found in polish and German (7d-e), all obtained 
through the search engine Google, the kicktionary, and the corpus of contemporary 
american english (coca).

2 this tendency is perhaps most striking in new languages such as idioma de señas nicar-
agüense (nicaraguan sign language), created some thirty years ago by deaf children, where users 
express manner and path sequentially (senghas, kita, & Özyürek 2004).
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(7) a.  Wenger charmed him into joining arsenal. (into-Gerund construction, 
which expresses a successful causation through a specific manner)

 b.  …his team has just fumbled the game away. (time-away construction, 
which expresses a period of time lost or spent performing an activity)

 c.  northern ireland’s players continue to run themselves breathless… (resul-
tative construction, which names the result of an activity)

 d.  jaworski wyłuskał piłkę rywalom.
  jaworski wy-husked ball rivals-dat.
  ‘jaworski retrived the ball from the opponents.’ (Manner of obtainment 

construction, expressing an obtainment through a specific manner)
 e.  die erste chance erarbeitete sich der vjl… 
  the first chance er-worked reFl the vjl
  ‘the vjl have worked their way to the first chance…’ (Manner of obtain-

ment construction, expressing an obtainment through a specific manner)

before we move on to the discussion of further differences between romance 
languages on the one hand and Germanic and slavic languages on the other, one more 
terminological note is in order. talmy identifies two kinds of movement, which can 
make up framing events. First, there is an intransitive Move meaning, where an 
entity is viewed as moving on its own, as in the examples in (1), where a ball is seen 
as moving into the goal. and there is also the so called agentive movement, which 
involves an agent that causes another entity to move, as in (8). the agentive movement 
is represented as the deep verb aMove. 

(8)  He slid the ball into the goal.
  [He aMoved the ball into the goal] WitH-tHe-Manner-oF [He slid 

the ball]

as this example illustrates, satellite-framed languages have the potential of inte-
grating co-events with framing events that involve both Move and aMove. 

2.2 Manner verbs thanks to constructions

this potential to combine manner and result within a single clause–where the 
verb conveys a manner and where a satellite (particle or affix) deals with a resultative 
meaning–allows Germanic and slavic (but not romance) languages to employ a con-
siderable wealth of vivid verbs describing the act of scoring a goal. again, while there 
is some diversity available in portuguese, it is limited to verbs whose usage does not 
involve integration of result and manner.

(9)  marcar / fazer / concretizar / assinar o golo 
  mark / make / make happen / sign the goal
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in polish and english, on the other hand, event integration is natural and common 
enough. apart from the generic collocations conveying the single-event scenario ‘sco-
re a goal’ (10a), there are also descriptions of conflated events (10b) of the aMove 
framing event and manner co-event specified by the verb.

(10) a.  strzelić / zdobyć gola
  shoot / conquer goal
  ‘score a goal’
 b.  huknąć / lutować / władować / wpakować / wrąbać gola
  bang / blow / load in / pack in / hack in goal
  ‘score a goal with a bang / with a blow / by loading the ball in the goal / by 

packing a punch / with a ruthless blow’

thanks to the availability of the X’s Way construction, english can make use of 
a large selection of manner verbs too. the construction is an especially prodigious 
catalyst enabling the combination of diverse meaning components. its properties have 
been described at length in many studies (jackendoff 1990, Mondorf 2011, szczesniak 
2013, lampert 2016), and a detailed characterization will not be attempted here. For 
our purposes, suffice it to say that it has been found to feature hundreds of possible 
verbs. they include power, muscle, beast, bully, dance, dribble, steamroll, dazzle, and 
indeed many others have been attested in the verb slot of sentences like (11)

(11) a.  Frans nielsen … dazzled his way to a goal that gave the new york islanders 
a 2-1 lead... (cardiaccane.com)

 b.  lukaku muscled his way to a goal in the third minute of the international 
exhibition. (usatoday.com)

 c.  Gerard pique danced his way to a goal with six minutes remaining… (goal.
com)

 d.  …Martins stumbles and fumbles his way to a goal. (sportskeeda.com)
 e.  …the muscular Morris bulldozed his way to a goal almost every game for 

an incredible seven years. (swindonadvertiser.co.uk)

additionally, in German and in polish, scoring can be conveyed by means of the Manner 
of obtainment construction mentioned in (11 d-e) above, which serves to express readings 
of obtainment of an object, concrete or abstract (szczesniak & callies 2008) (sonnenhauser 
2012). as such, it is also ideal for the expression of how a goal is scored: the scoring is 
treated as an obtainment event, while the manner is subserved as a co-event, expressed by 
means of verbs preceded by the prefix: wy- in polish (12a) and er- in German (12b). 

(12) a. wybiegać / wyszarpać / wywalczyć / wywojować gola / zwycięstwo / 
punkt

  wy-run / wy-yank / wy-fight / wy-battle goal victory / point
  ‘score a goal / victory / point by running, (as if) by yanking / fighting / 

battling’

konrad szczeŚniak



63reporting sports co-events. predictability in the language of sports

 b.  ein tor erbolzen / erkämpfen / erkicken / erköpfen / erlaufen / erspielen 
  a goal er-slam / er-fight / er-kick / er-head / er-run / er-play
  ‘score a goal by slamming / fighting / kicking / heading / running / play-

ing’ 

because many elements to do with a soccer game–goal, ball, penalty, victory, 
draw, points, title, etc.–can be viewed as being obtained, sports reporting in German 
(13a-b) and polish (13c-d) abounds with manner-highlighting sentences built around 
the Manner of obtainment construction.

(13) a.  dietz und roth ergrätschen jeden ball. (kicktionary.de)
  dietz and roth er-tackled every ball.
  ‘dietz and roth won every ball by tackling.’
 b.  …hätte rosenborg fast doch noch einen überaus wichtigen punkt ergattert. 

(uefa.com)
  …had rosenborg almost yet more one very important point er-grabbed.
  ‘…rosenborg would have almost snatched yet another very important 

point.’
 c.  jerzy dudek wytańczył im zwycięstwo. (laczynaspasja.pl)
  jerzy dudek wy-danced them-dat victory.
  ‘jerzy dudek won them a victory by dancing (in the goal).’
 d.  nasi zawodnicy …wybiegali awans do finału. (legionisci.com)
  our players … wy-ran qualification to final.
  ‘our players guaranteed qualification to the final by running (a lot).’

the high frequency of manner verbs in Germanic and slavic languages is not news; 
this consequence of the availability of event integration was pointed out by slobin 
(2003) who claims that manner is “highly codable in english” whereas in romance 
languages, it is “an adjunct–an optional addition to a clause that is already complete”, 
and he goes on to add that manner is only indicated “when it is at issue”, but is not 
otherwise mentioned (p. 162).

it may appear somewhat suspect that romance languages do not make it possible 
to describe critical points in a game by means of a vocabulary more colorful than verbs 
expressing the generic meanings like ‘score’ or ‘win’. this is of course not the case, and 
when it is necessary to provide crucial detail, they do have various grammatical means 
for this purpose. However, the point remains that they do not employ verbs, at least not 
in the same way as do Germanic and slavic languages. because the option of integrating 
manner and result events under the same predicate is not available for romance langu-
ages, i.e. the verb slot (busy expressing result through verbs like score, win, guarantee) 
cannot accommodate information concerning manner, the extra information is shifted to 
noun phrases. in portuguese, for example, there is a rich gamut of noun labels for kinds 
of goals, depending on their beauty, difficulty level, style, etc. the following is a very 
brief selection.

(14) golo de bicicleta – goal from a bicycle kick 
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 golaço – a goal of remarkable beauty
 bola venenosa – (lit. ‘venomous ball’) a ball particularly difficult to save
 golo do meio da rua – (lit. ‘goal from the middle of the street’) a goal scored 

from a great distance

additional information can also be provided by means of an adverbial. in portu-
guese, not uncommon are prepositional phrases describing the developments that led 
up to the goal.

(15) ...marcou o golo
(‘scored the 
goal’)

na sequência de (‘as a result of’)
depois de (‘after’)
após (‘after’)

um passe (‘a pass’)
um pênalti (‘a penalty’)
um ataque (‘an attack’)
um livre (‘a free kick’)
etc.

2.3 properties of individual lexical items vs. general principles 

after the above review of the different behaviors of verbs in polish, english, Ger-
man, and portuguese, one possible first impression might be that the verbs examined 
above come with their own (often unique) distributional preferences. one could argue 
that verbs like dance or run can take objects in some languages, but not in others–and 
hence, it is a very verb-specific contingency how a given item will behave. it would be 
tempting to conclude, along the cognitive linguistic lines, that these are facts that have 
to be learned on the basis of observed linguistic data, since they cannot be predicted 
with much certainty. to some extent, this is true. despite the strong similarities between 
German and polish highlighted above, some verbs collocate with goal in only one of 
the two languages. For example, one may use the collocation ein Tor erkicken (‘score 
a goal by kicking’) in German, but its direct equivalent *wykopać gola is not possible. 
it should therefore be fair to pin these differences down to “properties that are not fully 
predictable from general principles”. (taylor 2012: 99)

However, such cases are exceptions and they should not obscure the larger gene-
ralization under which activity verbs tend to be available for resultative collocations 
in satellite-framed languages. While some idiosyncrasy does hold, it is certainly not 
reason enough to deny a priori the existence of general principles. the anomalous effect 
of the collocation *wykopać gola (‘score a goal by kicking’) or piłka *wpodskakiwała 
do bramki (‘the ball bounced into the goal’) does not result from a lack of prior uses of 
these collocations, but most certainly from violating some general principles (likely to 
do with blocking, to avoid ambiguity, as wykopać also means ‘kick out’, which would 
conflict with the intended meaning). i do not have an account of what these principles 
would be in any detail beyond a mere speculative sketch, which would still exceed the 
scope of this study. yet it should be clear that just because a clear generalization cannot 
be pointed out does not mean that such a generalization should not exist. 
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a brief note is in order here that various authors have offered accounts exploring 
the relationship between verb meaning and its availability for various grammatical 
constructions. they cannot be reported here in any detail, but it should be stressed 
that fairly specific hypotheses have been put forth explaining why some verbs appear 
in a wide range of grammatical constructions, while others are restricted to a handful 
of simple sentence patterns. For example, snell-Hornby (1983) argued that roughly 
the more specific a verb’s meaning, the less applicable that verb will be and the less 
frequently in will appear in various grammatical frames. in a similar vein, kudrnáčová 
(2016) shows that the semantics of a verb should align with the characterization of 
a construction in terms of causation and causer’s activity. the conclusion is that the 
use of verbs in specific constructions and collocations cannot be a matter of random 
chance. the verb’s meaning predisposes it to appear in a range of constructions. 

Here, too, the event-integration generalizations that we do have offer sufficient 
predictive value to produce collocations like bulldoze one’s way to a goal, even having 
never come across such uses before (as is probably the case for most speakers, given 
that a Google search shows that there are actually very few instances of bulldoze col-
locating with way to a goal recorded online).

it is not necessary to learn that bulldoze can appear in this collocation (with one’s 
way to a goal), or even more generally in the X’s Way construction. indeed, one can 
predict the grammaticalness of all the sentences in (16) below based only on the know-
ledge of the integration of manner and result in english and the fact that bulldoze can 
act as an activity manner verb. 

(16) a. He still wants to plow, disc, cultivate, burn, brush, and bulldoze the emotions 
away. (diane e. peeling, A Journey in Words)

 b.  i practically bulldozed him into marrying me. (barbra leslie, Dear Meri-
lyn)

 c.  they [army contractors] bulldozed the place flat. (john M. Findlay, Atomic 
Frontier Days)

in other words, users of english do not have to build a detailed inventory of the 
verb’s collocational properties for its use in each construction separately. Quite on the 
contrary, the examples in (16a-c) all follow whole-sale, without additional provisos, 
from the general fact that they are all event-integration patterns.

3. Connotations and collocations

in this section, i wish to look at the goal event from another angle. a goal scenario 
can be expressed in at least three synonymous ways.
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(17) a.  the striker scored the first goal 10 minutes into the game.
 b.  the goalkeeper conceded the first goal 10 minutes into the game. 
 c.  the first goal came 10 minutes into the game.
 
i will confine the following discussion to the first two options. one reason why 

i would like to focus only on the first two patterns is that they form a symmetrical 
pair, while (17c) is a separate independent pattern, without a clear relation to either 
of the first two (or implicitly involving both at the same time). sentences (17a-b) are 
each a description of the same situation, differing in terms of the perspective taken. 
that is, they are mutually entailing logical equivalents of each other linked by a co-
nverse relation. this kind of equivalence is quite common, as can be observed in the 
following pairs. 

 
(18) a.  My grandma bequeathed a house to me.
 b.  i inherited a house from my grandma.
 
(19) a.  this dealer sold me a car.
 b.  i bought a car from this dealer. 
 
(20) a.  the bank sent me a letter.
 b.  i received a letter from the bank. 
 
in our example, the situation of scoring a goal can be described either from the 

perspective of the striker (21a) or the goalkeeper (21b). 
 
(21) a.  lewandowski scored another goal.
 b.  teixeira conceded another goal.
 
the choice between the two variants depends on the speaker’s focus, which seems to 

be directed most often on the striker: a quick internet search shows that the collocation 
scored a goal yields 484,000 hits against 244,000 for conceded a goal. this can be 
explained, at least in some cases, in terms of the active nature of the goal event, which 
we view as being performed by an agent. While the option of expressing the concept 
concede a goal is of course available, it does not represent a typical example of some-
thing being actively performed. these intuitions follow from the requirement that the 
subject of the verb should prototypically be an agent. of course, agentivity is a matter 
of degree, and many authors admit that the concept is elusive. as dowty (1991: 553) 
puts it, the thematic role of agent “is one of the most frequently cited roles, and it is 
in some sense a very intuitive role, but it is one of the hardest to pin down.” However, 
ideally, when given a choice, all other things being equal, the speaker selects a subject 
that is maximally agentive, according to the following characteristics of agents iden-
tified by cruse (1973:18-21):
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(22)  a.  volitive “an act of the will is stated or implied” 
 b.  eFFective “exerts a force ... because of its position, movement, etc.” 
 c.  initiative “initiation of an action by giving a command”
 d.  aGentive “performed by an object [living things, certain types of ma-

chine, and natural agents] regarded as using its own energy in carrying out 
the action”

 
a goalkeeper conceding a goal does not fully meet any of these four criteria. 

conceding a goal is not what the goalkeeper intended (the volitive feature); the 
force exerted by the goalkeeper (the eFFective feature) was directed at saving the 
goal, not conceding it; there is no initiation on the part of the goalkeeper; and while 
the goalkeeper does meet the criterion of being animate (the aGentive feature), 
overall in the context of a goal, a more appropriate role would be that of patient. all 
this explains why the goal event is more often expressed in terms of the striker scoring 
rather than the goalkeeper conceding it. 

instances when the goalkeeper (or the losing team) is the subject of the sentence 
typically occur when that goalkeeper is focus of the preceding discourse, as in this 
example:

(23)  pat’s found themselves 2-0 after just four minutes, were 4-0 behind when 
just past the half-hour, and a day of ignominy had an even nastier finish 
when they had sean Hoare sent off and conceded another goal from the 
penalty spot. (http://www.independent.ie/sport/soccer/dam-bursts-for-bohs-
as-pats-subside-34756163.html, accessed june 06, 2016)

Generally, when the goal itself is reported, it is twice as likely to be described as 
being scored rather than conceded. However, these proportions are reverted (in favor 
of concede- collocations, and to an almost complete exclusion of score- collocations) 
in the case of goals with evaluative names. For example, in many languages fans have 
pejorative names for goals of dubious elegance or difficulty. 

 
(24)  frango (‘chicken’) in portuguese,
  szmata (‘rag’) in polish
  laciný gól (‘shabby goal’) in czech
  пенкa (‘foam’) in russian
  пінкa (‘foam’) in Ukrainian
 
What is immediately observable when comparing usage frequencies is that the 

above appear almost exclusively with concede verbs in polish (25a), portuguese (25b), 
or czech (25c):

 
(25)  a. cabaj wpuścił „szmatę” na wagę awansu cracovii do ekstraklasy. (‘cabaj let 

in a “rag” worth cracovia’s promotion to the ekstraklasa.’) (superexpress, 
Michał Madanowicz)
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 b. Forster tentou pegar o pé, displicente, e levou um ‘frango’. (‘Forster tried 
to catch the ball, carelessly, and took a “chicken”.’) (a tribuna)

 c. jak brankář boleslavi pustil laciný gól… (‘How boleslav’s goalkeeper let 
in a shabby goal…’) (idnes)

 
in polish, a Google search for the phrase wpuścił szmatę and its variant puścił 

szmatę (both meaning roughly ‘let in a rag’) yields 1250 and 2070 hits respectively, 
against only 9 for strzelił szmatę (‘scored a rag’). similarly, in czech, there are 800 
results for dostal laciný gól (‘got a shabby goal’) and 791 for pustil laciný gól (‘let 
in a shabby goal’), against 8 for vstřelil laciný gól or 0 for připravil laciný gól (both 
meaning ‘scored a goal’). in portuguese, the asymmetry is even more drastic, with 
23,900 hits for fez um frango (‘did a chicken’), 13,200 for tomou um frango (‘took 
a chicken’), 10,600 for levou um frango (‘got a chicken’), 3,550 for engoliu um frango 
(‘swallowed a chicken’), against only 2 for marcou um frango (‘scored a chicken’). 
this asymmetry becomes especially clear when the verbs in question are shown under 
concede- and score-type groups: 

concede-type score-type
polish wpuścił szmatę 1250

puścił szmatę 2070
strzelił szmatę 9

czech dostal laciný gól 800
pustil laciný gól 791

vstřelil laciný gól 8
vsítil laciný gól 1
připravil laciný gól 0

portuguese fez um frango 23,900
tomou um frango 13,200
levou um frango 10,600
engoliu um frango 3,550

marcou um frango 2

table 1. collocational asymmetry for concede- and score-type verbs with ‘shabby goal’

one possible explanation for this could be that using this noun with the goal-keeper 
as the subject is a way of underscoring the keeper’s bad luck. but this is not a very 
compelling analysis, given that the bad luck in question is mathematically equivalent 
to the striker’s good luck. Why would emphasizing the former make more sense than 
focusing on the latter? 

the reason why these nouns have a preference for concede-type verbs lies in their 
connotations. because in all these languages the words in question have decidedly 
negative connotations, following quite straightforwardly from the awkward nature of 
the kind of goal they describe, they also associate more naturally with the act of con-
ceding, which is itself less pleasant than the act of scoring. While there is no glory in 
scoring a clumsy goal, the act itself is no reason for displeasure on the part of the striker. 
From the scorer’s point of view, a goal is a goal, and at the end of the day, it does not 
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really matter how it was scored, as long as it affords an advantage in the game. For the 
goalkeeper conceding a clumsy-looking goal is doubly costly: not only can one single 
conceded goal mean defeat, but unlike in the case of the striker, the quality of the goal 
does bring shame. therefore it makes more sense to associate a negatively-connoted 
term for ‘goal’ with the loser rather than the winner3. 

the possibility that connotations dictate usage is given support by the behavior of 
the english equivalent of the above labels for ‘clumsy-looking goals’, conventionally 
referred to as soft goal, which in english is found to collocate with the following 
verbs. 

concede-type verbs score-type verbs
(collocations in infinitive, 
as well as in present and 
past inflections)

let in a soft goal (13600 hits)
let a soft goal in (1930)
conceded a soft goal (5370)
concede a soft goal (3800)
allowed a soft goal (4250)
allow a soft goal (1980)

scored a soft goal (15400)
score a soft goal (7640)

total 30,930 hits 23,040 hits

table 1. a rough balance between concede- and score- collocations with soft goal

 Why does soft goal collocate both with concede-type and score-type verbs, 
at approximately comparable frequencies, without an asymmetry observed for the 
portuguese frango or polish szmata? a likely possibility is that the label soft goal is 
connotationally fairly neutral, or even if it is perceived by some to have a somewhat 
negative coloring, it is certainly not as strongly pejorative as its equivalents in polish, 
portuguese or czech. because it does not connote anywhere near the opprobrium of 
szmata, it is open to both the perspective of the scorer and the goal keeper.

What should be stressed particularly clearly is that the collocations that the soft goal 
phrases enter are not idiosyncratic at all. the preference of the portuguese, polish, and 
czech equivalents of soft goal for the concede-type verbs is not a result of a random 
choice perpetuated by speakers copying existing collocations–if that were the case, 
the observed asymmetries would not correlate so strongly with the connotations of the 
noun phrase in different languages. While it is probably true that the high frequency 
demonstrated by a given collocation helps consolidate it further in a speech community 
unexposed to alternatives, that high frequency would not have built up if a collocation 

3 as one anonymous reviewer observed, the concede-score asymmetry found in goal col-
locations may also be reinforced by a physical disproportion: “there are always several potential 
scorers (even allowing for own goals), but there’s only one goalkeeper that is acting in a reactive 
fashion against the striker.” in other words, a number of distinct factors may converge on the choice 
of a verb.
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were at odds with the speakers’ intuitions governing which verbs fit best which nouns, 
given their connotations. 

 

4. Conclusions

it is often argued that the syntactic behavior of lexical items is idiosyncratic and 
is therefore largely unpredictable. this sentiment is expressed perhaps most vividly 
by di sciullo and Williams (1987: 3) who compare the lexicon to a prison and add that 
“it contains only the lawless, and the only thing that its inmates have in common is 
lawlessness”. that follows straightforwardly from the belief that a word’s frequency 
and collocational properties are not something that could be deduced from introspec-
ting about its meaning or from any general principles. although i do not question 
idiosyncrasy to some degree and, as a consequence, some need for learning from input, 
it should be borne in mind that idiosyncrasy should not automatically mean complete 
unpredictability. valuable clues about the distribution of a word can be gained from 
its meaning and connotations as well as from more general constraints that govern the 
functioning of constructions in which a word can appear. 

in this study i presented two cases, one involving a divergence of use of manner 
verbs in romance languages compared to Germanic and slavic languages, and another 
involving a convergence, where a lexical item was shown to exhibit a rather unusual 
distribution, but one observed in a number of different languages. as far as the case of 
divergence is concerned, i analyzed slobin’s (2003) finding that manner verbs are used 
considerably less often in romance (and other verb-framed) languages, and i argued 
the significance of this finding for the long-going debate regarding the predictability of 
unusual uses of language forms. the point to be made here is that if the data in section 
2 were considered without reference to talmy’s principles of event integration, they 
too would appear baffling and would likely be paraded as another classic example of 
idiosyncrasy. as i have attempted to demonstrate in a number of studies (e.g. szcze-
śniak 2013, 2015), many other instances of idiosyncrasy can also be explained away 
by application of similar principles. put another way, an inability to point out general 
principles should not immediately justify ascribing unusual patterns to idiosyncrasy.

the case of the convergent behavior of the noun phrases szmata, frango, laciný gól 
discussed in section 3 shows that the distribution of a lexical item can be dictated by its 
connotational properties. that is, apart from general syntactic principles, the usage of 
words is often dictated by their own inherent properties. Here too, if any of these labels 
were considered in isolation from the translational equivalents in the other languages, 
the preference for concede-type (over score-type) collocations could be dismissed as 
a random choice preserved through the inertia of repetitive usage. However, the fact 
that all these words have the same preferences in various languages shows that the 
choice is not random or idiosyncratic.
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While the obvious point remains valid that exposure to input is critical to the know-
ledge of a language, the role of internal principles and general predictability is most 
likely greater than has been admitted in recent cognitive studies; ruling it out in favor 
of brute learning would not help account for the whole diversity of language use. 
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Wiele słów, niewiele znaczeń? 
Synonimia i homonimia/polisemia 

w socjolekcie rowerowym

Abstract (Many words, few meanings? Synonymy and homonymy/polysemy in polish cy-
cling sociolect). the article starts with a general characterization of the polish cycling sociolect 
which comprises over 4 000 linguistic items. next, two seemingly contradictory linguistic phe-
nomena present in this variety are discussed. on the one hand there is widespread synonymy taking 
the form of elaborated series of meaning alternants which confirms the opinion (cf. e. kołodziejek 
2006) that sociolectal lexis is to a large degree just a play with words. However, on the other hand 
one encounters quite frequent instances of homonymy and polysemy. the paper ends with an 
attempt to explain the reasons of this apparent tension between the nearly unrestricted freedom 
of language performance and the simultaneous existence of numerous multiple meaning words. 
the study is illustrated with abundant examples collected by the author. 

Abstrakt. na początku artykułu przedstawiona została ogólna charakterystyka socjolektu 
rowerowego, na który składa się ponad 4 000 jednostek językowych. następnie omówione 
zostały dwa pozornie sprzeczne zjawiska językowe występujące w tej odmianie językowej. 
z jednej strony jest to powszechna synonimia przybierająca formę rozbudowanych ciągów 
wyrazów jednoznacznych, co potwierdza opinię (por. e. kołodziejek 2006), że leksyka 
socjolektalna jest w dużej mierze rezultatem zabawy słowami. jednakże, z drugiej strony 
napotykamy całkiem liczne przypadki homonimii i polisemii. cześć końcowa zawiera próbę 
objaśnienia powodów, dla których występuje owo rzekome napięcie między prawie nieskrę-
powaną swobodą twórczości językowej i jednoczesnym występowaniem licznych jednostek 
wieloznacznych. całość jest ilustrowana licznymi przykładami zebranymi przez autora. 

Wstęp

zasadniczym celem poniższego tekstu jest rozpoznanie fragmentu specyficznego 
sposobu widzenia i rozumienia rzeczywistości zapośredniczonej w socjolekcie rowero-
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wym. zadanie to wykonać można poprzez rekonstruowanie językowego obrazu świata 
zawartego w rozpatrywanej odmianie językowej, o czym pisałem bliżej w innych miej-
scach (por. np. Wiertlewski 2008, 2009). służyć temu w tym przypadku będzie analiza 
możliwie licznych odnotowanych przykładów synonimiki i homonimii/polisemii oraz 
próba postawienia w końcowej części artykułu tezy objaśniającej powody występowania 
swoistego napięcia między tymi dwoma zjawiskami językowymi. 

zbiór zgromadzonych przeze mnie elementów składających się na socjolekt ro-
werowy obejmuje ponad 4000 jednostek, ciągłych (leksemów, np. szmacianka, szytka, 
trzepak, wycień) i nieciągłych (utrwalonych połączeń wyrazowych, począwszy od 
swoistych kolokacji, poprzez frazeologizmy po powiedzonka i aforyzmy, np. mocny 
zawodnik, sztywny podjazd, noga podaje, ogolić ogórka, z góry śmieci lecą). są w tym 
zbiorze nie tylko jednostki swoiste, ale też wyrazy wspólnoodmianowe (por. Markowski 
1992:10), które charakteryzują się jednak znacznie większa aktywnością morfologiczną 
niż w języku ogólnym oraz pozwalają tworzyć liczne środowiskowe frazeologizmy, 
przez co czasami pełnią wręcz funkcję słów kluczowych.

za ożdżyńskim (1979:10) przyjmuję, że leksyka wyróżnionej odmiany języka do-
tyczy głównie ruchów i czynności związanych z jeżdżeniem na rowerze, sprzętu i jego 
komponentów, osób jeżdżących na rowerze, konkurencji kolarskich, miejsc związanych 
z jeżdżeniem, konserwacji i naprawy roweru, ubioru, sposobu odżywiania, kontuzji, 
metod treningowych, zachowań w peletonie, klubów i grup kolarskich, kibiców, war-
tości preferowanych w środowisku i stosunku do osób spoza środowiska. 

Materiał językowy, gromadzony przeze mnie od ponad 10 lat, został wyekcerpo-
wany ze źródeł pisanych (książek, czasopism kolarskich, prasy, stron internetowych), 
których lista znajduje się na końcu niniejszego opracowania oraz zasłyszany i odno-
towany podczas spotkań z kolarzami różnych specjalności z kilku ośrodków w kraju, 
podczas rozmów z trenerami, mechanikami i sprzedawcami w sklepach rowerowych, 
a także zanotowany podczas telewizyjnych i radiowych transmisji z imprez kolarskich. 
celowo też nazywam badaną odmianę socjolektem rowerowym, a nie np. kolarskim, 
by objąć możliwie szerokie spektrum zjawisk związanych z jeżdżeniem na rowerze.

choć przyjmuje się, że „… to właśnie leksyka odróżnia socjolekty od innych odmian 
języka i poszczególne socjolekty od siebie” (Grabias 1997:138), warto jednak zauwa-
żyć, że w socjolektach występują również swoiste, choć niezbyt liczne, przekształcenia 
wzorca fleksyjnego w stosunku do polszczyzny standardowej. W omawianej odmianie 
są to m.in. leksemy kierownik (‘kierownica’), koszul (‘koszulka’), pedała i pedałka 
(‘pedał’), wideł (‘widełki’), zjazda (‘zjazd’) czy swoiste połączenia wyrazowe z od-
miennym niż w polszczyźnie ogólnej przekształconym wzorcem fleksyjnym, jak np. 
gryźć kierownik (‘jechać ze wszystkich sił’), jechać w kwadrata (‘nierówno pedałować 
z powodu zmęczenia’), kręcić młynka (‘jechać z wysoką kadencją na miękkim przeło-
żeniu’), łapać bloka (‘zablokować się’), mieć dzwona (‘zderzyć się, mieć wypadek’), 
odejść komuś (‘uciec, odjechać’), przejść kogoś (‘prześcignąć, wyprzedzić’), zaliczyć 
niedolota (‘wylądować rowerem wcześniej niż zamierzano podczas pokonywania ro-
werem w powietrzu przeszkód ziemnych’), zaliczyć zgona (‘całkowicie opaść z sił’), 
zrobić stoła (‘wykonać trik, w którym tylne koło jest w locie ustawione równolegle do 
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ziemi’), zrobić ranta (‘jazda kolarzy jeden za drugim przy silnym wietrze bocznym w 
celu rozerwania peletonu’).

jak wspomniałem wcześniej, w obrębie socjolektu rowerowego sytuują się również 
jednostki wspólnoodmianowe, np. rower, eponim zapożyczony z języka angielskiego, 
który w języku ogólnym ma tylko kilka derywatów (np. rowerzysta, rowerzystka, ro-
werowy, rowerek), natomiast w omawianej odmianie odnotowałem ich ponad 50 (bez 
uwzględnienia kolejnych zdrobnień czy też zgrubień), np. dorowerować (‘dojechać’), 
nieurowerowiony (‘nieposiadający roweru’), niezroweryzowany (‘nieposiadający ro-
weru’), porowerkować (‘pojeździć na rowerze’), porowerzyć (‘pojeździć na rowerze’), 
prorowerowy, przedrowerowy, przerowerkować (‘przejechać pewien dystans’), przero-
werować, rowerkować, rowerować, rowerowicz, rowerowiec, rowerownia (‘pomiesz-
czenie służące do przechowywania rowerów’), roweroza (‘mania na punkcie roweru 
i jazdy na rowerze’), rowerówka (‘przemysł rowerowy’), roweryk (‘utwór poetycki 
o tematyce rowerowej’), rowerysta, roweryzacja, roweryzować, rowerzyca (‘mania na 
punkcie roweru i jazdy na rowerze’), rowerzyć, urowerowić, urowerowienie, wyrower-
kować (‘przejechać pewien dystans’), wyrowerować, zarowerkować, zarowerowany 
(‘posiadający rower’), zarowerzyć, zrowerować, zroweryzować, zrowerzony itd. 

Synonimia

W przedstawionym powyżej materiale można z jednej strony podziwiać inwencję 
i wyobraźnię twórców wymienionych słów, a drugiej strony zwrócić uwagę na wystę-
powanie kilku ciągów synonimicznych (przy uwzględnieniu także kolejnych derywa-
tów dotąd nie przywoływanych), np. ‘jeździć na rowerze’ to rowerować, rowerkować, 
rowerzyć, dorowerować, porowerkować, porowerzyć, przerowerkować, przerowerować, 
wyrowerkować, zarowerować, ‘rowerzysta’ to rowerowicz, rowerowiec, rowerysta, 
rowerujący, a ‘posiadacz roweru’ to zrowerowany, zroweryzowany, zrowerzony, zro-
werowiony, urowerowiony, urowerowany. ta ostatnia właściwość nadaje omawianej 
odmianie, przynajmniej po części, charakter slangu. nie mamy tu bowiem do czynienia 
z nazywaniem nowych elementów rzeczywistości, ale raczej z zabawą słowami, radością 
tworzenia nowych jednostek dla samego ich tworzenia (por. kołodziejek 2006:205). 
choć socjolekt rowerowy tylko częściowo jest odmianą ekspresywną, należy zgodzić 
się z obserwacją kołodziejek (2006:162), że „celem odmian ekspresywnych jest nie 
tyle nominacja obiektów rzeczywistości, ile ich emocjonalna ocena. służą temu roz-
budowane ciągi tautonimów, czyli wyrazów jednoznacznych, wymiennych w każdym 
kontekście. z punktu widzenia komunikatywności języka socjolekty ekspresywne 
pozornie niepotrzebnie dublują leksykę nominatywną”. Występowanie licznych roz-
budowanych ciągów synonimicznych o ekspresywnym w dużej mierze charakterze 
objaśnia, skąd się wzięła zarejestrowana przeze mnie znacząca, jak sądzę, liczba ponad 
4000 jednostek składających się na socjolekt rowerowy. 
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przyjrzyjmy się zatem kolejnym siatkom pól znaczeniowych i ciągom synoni-
micznym zaczynając od wspólnoodmianowych leksemów koło i noga, które choć w 
przeciwieństwie do roweru nie są jakoś szczególnie aktywne słowotwórczo, są intere-
sujące ze względu na fakt występowania w licznych swoistych złożonych połączeniach 
leksykalnych, co pozwala je traktować jako słowa kluczowe (por. Wiertlewski 2007). 
połączenia wyrazowe (zwłaszcza werbalno-nominalne) ze słowem koło dotyczą głów-
nie jazdy w tzw. cieniu aerodynamicznym, czyli sytuacji, w której kolarz chowa się 
za innym zawodnikiem lub zawodnikami, aby zmniejszyć opór powietrza i jechać ze 
znacznie mniejszym wysiłkiem oraz oszczędzać siły. Użytkownik socjolektu dysponuje 
tutaj następującym ciągiem synonimicznym: być na kole, chwytać koło, dochodzić do 
koła, iść na kole, jechać w kołach, łapać koło, łapać się na koło, odpocząć na kole, 
odsapnąć na kole, oszczędzać się w kołach, pilnować koła, posiedzieć na kole, przewieźć 
się na kole, przykleić się do koła, przytrzymać koło, schować się na koło, siedzieć na 
kole, skoczyć na koło, trzymać koło, ustawić się na kole, utrzymać koło, uwiesić się na 
kole, wejść na koło, wejść w koła, wepchnąć się na koło, wieźć się na kole, zaczepić 
się na koło, złapać koło. Gdy jadący z przodu nie ma ochoty na towarzystwo, może 
intruza spuścić z koła, urwać z koła, zerwać z koła, zrzucić z koła, a osoba, która nie 
wytrzymuje tempa odpada z koła, popuszcza koło, puszcza koło, traci koło. Jazda na 
kole może również stanowić element taktyki rozgrywania wyścigu, gdy po wymęczeniu 
prowadzącego siecze się z koła, wychodzi się z koła czy wyjeżdża się z koła, aby np. 
zaatakować na finiszu. 

natomiast w przypadku leksemu noga można mówić o pewnym językowym tabu. 
kolarze zamiast wypowiadać się wprost o własnej formie, dyspozycji, nastroju czy-
nią to poprzez odwołanie się do tej wybranej części ciała, traktowanej przy tym jako 
byt prawie samodzielny i niezależny, niemal obcy. Mocny zawodnik powie o sobie, 
lub stwierdzą to inni, że czuje nogę, jest noga, ma depnięcie pod nogą, ma nogę, ma 
podającą nogę, ma pod nogą, noga podaje. natomiast, gdy z formą jest kiepsko, to 
brakuje nogi, nie ma się nogi, noga jest podcięta, pusta, ubita lub zmulona, można też 
mieć nogi z waty, a nawet zostawić nogi lub zgubić nogę. 

Rower ogólnie to bicykl, bryczka, bryka, jednoślad, koło, maszyna, maszynka, 
rumak, sprzęcior i sprzęt, a rower stalowy to stalka, stalowiec, stalóweczka, stalówka, 
stalowy rumak i żelaźniak. z kolei rower aluminiowy to alu, aluminiak, aluminiowiec, 
aluminiówka, a wykonany z kompozytów węglowych – carboniak, carbonowiec, car-
bonówka, karboniak, karbonowiec, karbonówka, plastikowiec, węglowiec i węglówka. 
Rower szosowy to cienkie koło, cienkokołowiec, kolarka, kolarzówa, kolarzówka, szosa, 
rower bez wolnobiegu to fix, ostre koło, ostrokołowiec, ostrokołówka, ostrzak, ślepak, 
rower terenowy z bardzo szerokimi oponami – fat, fatbike, FB, grubas, grubasek, 
tłuścioch. Rower szutrowy to gravel, gravel bike, gravelówka, grejwel, grejvelówka, 
szutrówka, a dziecięcy rowerek bez pedałów – bezpedałowiec, bezpedałówka, biegacz, 
biegas, biegowiec, biegówka, biegun, biegus, lauf, laufrad, rower biegowy.

spójrzmy na nazwy wybranych elementów roweru i wyposażenia zaczynając od 
synonimów hamulca (dźwignia, hampel, hamulek, hebel, klamka, klameczka, zatrzy-
mywacz) i przerzutki (aparat, automat, biegi, przekładnia, przerzutnik, zmieniarka), 
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poprzez opony (bambosze, gumy, łysole), siodełko (deska, kanapa, siedzonko, siodło, 
stolik), pedały (gej, pedała, pedałka, pedzio), kierownicę triathlonową (lemondka, 
leniuch, leżak, leżanka) po prowadnik przerzutki tylnej (konik, napinacz z kółkami, 
wodzik, wózek) i oporę pancerza (koralik, przelotka, wieszak, zaczep). z kolei kask to 
baniak, beret, garnek, hełm, kaszkiet, orzech, orzeszek, skorupa i skorupka.

o rowerzyście ogólnie mówi się bicyklista, bicyklowiec, biker, cyklista, jeździec, 
pedalista, rider, rowerowiec, rowerysta, rowerowicz, rowerujący. natomiast kolarz 
szosowy to amator cienkich opon, asfalciarz, asfaltowiec, kolarzyk, kolarzysta, szosiak, 
szosmen, szoson, szosowiec, ale także ze względu na noszony strój i zwyczaj golenia 
nóg – golinoga, kalesonowiec, lycrowiec, obciślak, pantaloniarz, pedał w lycrze; kolarz 
kiepski to paczmej i trzepak, a sierściuch to ktoś, kto nie ogolił nóg. osoba zwracają-
ca zbytnią uwagę na sprzęt to choinka, częściarz, gadżeciarz, sprzęciarz. natomiast 
uprawiający kolarstwo zjazdowe to dh-wiec, DH-owiec, dehowiec, downhiller, down-
hillowiec, zjazdowiec.

jazda na rowerze i pedałowanie również są określane za pomocą licznych leksemów 
bliskoznacznych (obok wcześniej wymienionych derywatów leksemu ‘rower’), takich 
jak bikeować, bicyklować, bujać się, cisnąć, cyklistować, cykliścić, deptać, dusić, ga-
niać, kołować, kręcić, pchać, pedalić, pocinać, pociskać, poginać, popylać, pomykać, 
pruć, przepychać, rwać, śmigać, walić, zasuwać. czasami podczas jazdy brakuje sił 
i tu, gdy chcemy o tym powiedzieć, do dyspozycji mamy znowu szereg synonimów, 
np. aban, bąk, bomba, cieniować, deptać kapustę, jechać jak baba z mlekiem, dymić, 
forma do ciasta, huknąć, jechać w kwadrata, kończy się paliwo, łapać dołek, odbiły 
korki, odcięcie prądu, strzelić, ubić się, ubijać kapustę, uchodzi powietrze, wypluć się, 
zgon. znacznie bardziej, co oczywiste, pożądana jest wysoka forma i dobra dyspozycja, 
co wyrażają następujące jednostki (obok wcześniej wymienionych związków wyrazo-
wych z leksemem ‘noga’): blat i ogień, blat i ośka, być na brzytwie, być na kopie, być 
w nodze, czuć power, dawać czadu, dynamit w nogach, fruwać, furczeć, idzie noga, idzie 
ogień, idzie petarda, iść mocno, iść ostro, iść pełnym piecem, mieć kopa, mieć kopyto, 
mieć parę w nogach, mieć pod butem, patelnia i ocha, patelnia i ośka, włączyć motor. 
Formę można budować startując w wyścigach niskiej rangi (ogór, ogórek, Remiza Tour, 
szmacianka, Tour de Stodoła), nie zapominając przy tym, że konieczny jest również 
odpoczynek, np. spokojna jazda (baja bongo, bala bala, bara bara). 

omówione powyżej siatki pól znaczeniowych zostały tak dobrane, aby były 
charakterystyczne dla całości, odnosiły się do nich znaczące liczebnie ciągi syno-
nimów, a zarazem dawały wgląd w językowy obraz świata zawarty w omawianym 
socjolekcie. jak pokazałem, faktycznie pojawia się tu wiele słów, które odnoszą się 
do ograniczonej liczby desygnatów. na marginesie warto zauważyć, choć nie jest to 
przedmiotem niniejszego studium, że mamy w zaprezentowanym materiale języko-
wym do czynienia z całym szeregiem zjawisk językowych. obok pojawiających się 
tu zapewne okazjonalizmów (roweryk), są formy nie w pełni ustabilizowane i alografy 
(gravel, grejvel). sporo jest zapożyczeń (ang. fat, franc. tour, niem. hampel), ale, co 
warto dodać, generalnie przyswojonych i aktywnych słowotwórczo. neosemantyzmy 
powstały głównie w drodze metaforyzacji (rumak), natomiast znacznie rzadziej mamy 
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do czynienia z metonimią (guma). Wśród neologizmów strukturalnych dominują su-
fiksalne struktury rzeczownikowe (rowerownia) i prefiksalne struktury czasownikowe 
(przerowerować). obecne są także uniwerbizacje (rower szosowy – szosa). Uwagę 
zwraca również ekspresywne nacechowanie licznych jednostek (leniuch, leżak, trze-
pak), a także ich pozorny nadmiar. 

Homonimia i polisemia

biorąc pod uwagę łatwość, z jaką powoływane są nowe jednostki językowe pew-
nym zaskoczeniem może być fakt, że w socjolekcie rowerowym występują również 
całkiem liczne przypadki wieloznaczności w postaci homonimii i polisemii. być może 
nie ma tu żadnej sprzeczności, gdyż generalnie „Homonimia jest zjawiskiem bardzo 
rozpowszechnionym”. (Grzegorczykowa 1980:52). natomiast rozróżnienie obu za-
sygnalizowanych zjawisk może w praktyce stanowić pewien problem. „istnieją dwa 
rodzaje niejednoznaczności leksykalnej. jeden z nich polega na homonimii, drugi na 
polisemii. różnice między nimi łatwiej jest wyjaśnić ogólnikowo, niż zdefiniować 
w postaci obiektywnych kryteriów, zadowalających w praktyce”. (lyons1989:166). 
z tego powodu przyjmuję w niniejszym tekście zdroworozsądkowe stanowisko der-
wojedowej (2013:66): „Homonimii nie oddzielam od wieloznaczności, rozumiem ją 
szeroko, jako tożsamość formalną przy jednoczesnej różnicy znaczeniowej”. 

W zgromadzonym materiale językowym występuje ponad 65 przypadków homo-
nimii/polisemii. należy jednak zaznaczyć, że interesują mnie te zjawiska wyłącznie 
jako występujące wewnątrz omawianego socjolektu, a więc nie zajmuję się licznymi 
przypadkami homonimii/polisemii zachodzącej między leksemami odmiany ogólnej 
i środowiskowymi w relacji jeden do jednego (np. amor w odmianie ogólnej i amor 
w znaczeniu ‘amortyzator’ w odmianie środowiskowej). W zdecydowanej większości 
prezentowanych leksemów mamy do czynienia z dwuznacznością, ale jest też kilka 
jednostek o trzech znaczeniach oraz dwie mające cztery znaczenia. zacznę od tych 
ostatnich podając poszczególne znaczenia, a w wybranych przypadkach, gdy to może 
nie wystarczyć, przywołuję przykłady użyć w kontekście.
kolarka – kobieta uprawiająca kolarstwo
– rower szosowy (próbowałem kiedyś przygody z kolarką, ale nią nie wjadę tam, 

gdzie chcę.)
– czapeczka kolarska z daszkiem (byli też starsi panowie bez kasków, ale za to 

w nieodłącznych kolarkach na głowach.)
– (kolarki) spodenki kolarskie (Gdzie dostanę niedrogie kolarki z dobrym pamper-

sem?)
szosa – droga pokryta asfaltem
– rower szosowy (na góralach się nie znam, ale twoja szosa jest ładna.)
– kolarstwo szosowe (Szosa to najpoważniejsza dyscyplina rowerowa.)
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– szosowiec (U mnie wygląda to tak: szosa prawie zawsze macha ręką.)
9 zarejestrowanych leksemów ma po 3 znaczenia:
ciąć – pokonywać zakręty
– jechać szybko, pędzić 
– wyprzedzać, ścigać się
dirt – rower do pokonywania przeszkód ziemnych
– konkurencja polegająca na pokonywaniu przeszkód ziemnych
– przeszkoda ziemna
full – rower pełnozawieszony
– kask integralny chroniący całą głowę
– jazda ze wszystkich sił (jeździć na fulla)
jump – rower do skoków
– konkurencja polegająca na wykonywaniu skoków na rowerze
– skok
klocek – gumowa część hamulca trąca o obręcz
– bolec (klocki V-brejkowe)
– wypustka na oponie
kontra – hamulec nożny
– przeciwnakrętki w piaście
– akcja (poszła kontra)
koszyk – uchwyt na bidon
– noski na pedałach
– zestaw kulek pełniący funkcję łożyska
kurierka – kobieta zajmująca się przewożeniem przesyłek na rowerze
– praca kuriera rowerowego
– typ roweru bez wolnobiegu i hamulców
ster – łożyska sterowe w kierownicy
– kierownica
– tył grupy kolarzy (jechać na sterze)

najliczniejszą grupę w zgromadzonym materiale językowym stanowią leksemy 
dwuznaczne:
baniak – kask
– trik bunny hop, bany, skok króliczy polegający na równoczesnym oderwaniu obu 

kół od podłoża (Wezmę ten murek z baniaka.)
balonówa – szeroka opona, tzw. balon
– rower z szerokimi oponami
belka – część ramy
– kask firmy bell
bieżnia – powierzchnia, po której toczą się kulki łożyska
– teren, na którym rozgrywany jest wyścig
blok – element wkręcany w podeszwę buta, w który wpina się pedał
– zablokowanie się zawodnika (np. po glebie łapię lekkiego bloka.)
błotniak – przełajowiec (Błotniacy rywalizowali w słubicach.)
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– wyścig przełajowy (dla bezpieczeństwa porzuciłem błotniaki.)
BMX – rower na kołach 20 lub 24 calowych
– konkurencja rozgrywana na wyżej wymienionych rowerach
booster – element o kształcie podkowy mocowany do piwotów hamulcowych, który 

zapobiega rozciąganiu ramy podczas hamowania
– dodatkowe koronki, tryby od niezależnych producentów, które można zakładać na 

piastę wraz z kasetą shimano
combo – w kolarstwie przełajowym bieg i ponowne wskoczenie na rower
– seria trików
cyngle – manetki cynglowe służące do obsługi przerzutki
– szytki (oponodętki)
czołówka – przód peletonu
– lampka przednia z uchwytem na kierownicę
drop – uskok, zeskok na rowerze
– odległość mierzona w pionie pomiędzy linią łączącą osie roweru a środkiem rury 

suportowej
drużyna – zespół kolarzy
– jazda drużynowa, np. na czas
dysk – pełne koło w rowerach czasowych
– tarcze w hamulcach tarczowych
dystans – odległość pokonana lub do pokonania
– podkładka dystansowa
endurak – typ roweru do jazdy terenowej w górach
– zawodnik uprawiający konkurencję enduro
fajka – wspornik kierownicy, mostek
– zakrzywiona prowadnica w hamulcach typu v-brake, która przytrzymuje pance-

rzyk przewodu i kieruje linkę do śruby mocującej umieszczonej na przeciwległym 
ramieniu hamulca

góral – rower górski
– kolarz dobrze jeżdżący po górach
grupa – zespół, drużyna kolarzy
– klasa sprzętu (np. grupa LX)
guma – opona
– przebicie dętki
gumka – opona
– klocek hamulcowy
guzik – słuchawka radiowa w uchu kolarza
– korek, przykrywka rury
kabel – linka hamulcowa lub przerzutki
– żyła na nogach kolarza
kapsel – oczko w obręczy, wykonane z twardego metalu wzmocnienie na nypel szpry-

chy
– okrągły element sterów, który służy do ich regulacji 
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klasyk – wyścig klasyczny, wyścig jednoetapowy
– kolarz specjalizujący się w wyścigach klasycznych
koks – doping
– dopingowicz
kołnierz – zakończenie piast z otworami, w których znajdują się szprychy
– zgrubienie na bocznych ściankach opony utrzymujące ją w obręczy
koszyczek – łożyska piasty
– uchwyt na bidon
kot – świetny zawodnik
– kolarska odznaka turystyczna (kot)
koza – prosty rower, np. miejski
– rower czasowy
maratończyk – zawodnik startujący w maratonach rowerowych
– typ roweru
MTB – wyścigi terenowe w górach
– typ roweru
nypel – gwintowane mocowanie szprych do obręczy
– końcówka mechanizmu odpowietrzania szczęki hamulca hydraulicznego, na który 

nakłada się przewód odpowietrzający
orzech – główka piasty
– kask
ostrokołowiec – typ roweru bez wolnobiegu
– osoba jeżdżąca na wyżej wymienionym rowerze
piwot – oś obrotu hamulca montowana na widelcu lub ramie
– trik polegający na wykonywaniu obrotów na przednim kole
podsiodłówka – rura podsiodłowa
– torba pod siodełko
przekos – mocarz, silny zawodnik
– kąt wygięcia łańcucha zależny od trybów, na których się aktualnie znajduje
przełaj – wyścig przełajowy
– rower przełajowy
rolka – część dynama trąca o oponę
– trenażer rolkowy
rowerowiec – rowerzysta
– złodziej rowerów
rura – kierownica
– podsiodłówka
sakwiarz – turysta rowerowy
– rower turystyczny
skok – ucieczka z peletonu
– wielkość ugięcia amortyzatora
speedrower – wyścig rowerowy na torze żużlowym
– typ roweru
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stajnia – zespół kolarzy
– kolekcja czyichś rowerów
stalka – rower stalowy 
– trik polegający na stanięciu na pedałach
start – początek wyścigu
– udział w wyścigu
szosówka – rower szosowy
– konkurencja (W szosówce błysnąć mogą Michał kwiatkowski, rafał Majka i ka-

tarzyna niewiadoma.)
ścigant – zawodnik
– szybki rower
trekking – konkurencja kolarska
– rower trekkingowy do jazdy głównie w terenie
tour – wielki wyścig
– rower długodystansowy
uphill – ukształtowanie terenu, podjazd pod górę, wzniesienie
– wyścig pod górę 
wachlarz – sposób jazdy kolarzy w specjalnym ustawieniu, np. całą szerokością szosy, 

pozwalający zmniejszyć opór powietrza
-blotnik
zjazdówka – rower do downhillu
– kobieta uprawiająca downhill
żółw – ochraniacz na lędźwiową część kręgosłupa
– najlżejsze przełożenie, mała tarcza z przodu i największa koronka z tyłu

leksyka przywołana w tej części również wykazuje interesujące właściwości – 
stosunkowo niewiele słów wyraża wiele znaczeń. znaczna jej część związana jest 
z realiami zawodowymi omawianego środowiska – jest to leksyka specjalistyczna 
obejmująca określenia techniczne i terminy, czasami dla laika dość hermetyczna (bo-
oster, fajka, kołnierz, przekos). jej źródłem są m.in. zapożyczenia obcojęzyczne (dirt, 
nypel) oraz regularna wieloznaczność oparta na metonimii (np. rower – konkurencja). 
Występuję również paronimia – zmiana na tle podobieństwa brzmieniowego (baniak, 
belka). omawiany socjolekt posiada wszystkie właściwości przypisywane odmianom 
tego typu (Grabias 1997:146): zawodowość (combo, booster), ekspresywność (ba-
lonówa, baniak) i zamiast tajności raczej ograniczoną komunikatywność (endurak, 
ostrokołowiec). 

zakończenie

W zaprezentowanym materiale językowym zdaje się występować pewien rodzaj 
napięcia i braku konsekwencji. z jednej strony dostrzegamy łatwość, swobodę i po-
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mysłowość, z jaką tworzone są kolejne elementy ciągów synonimicznych, a z drugiej 
widzimy wcale liczne przypadki homonimii i polisemii, jakby twórcom socjolektu 
nagle zabrakło pomysłu, aby za pomocą kolejnych leksemów powydzielać poszcze-
gólne znaczenia. Wytłumaczeniem tego może być fakt, że odmiana środowiskowa 
odzwierciedla, choćby w pewnym stopniu, cechy odmiany ogólnej. skoro w polsz-
czyźnie wieloznaczność jest zjawiskiem częstym, to nie powinna dziwić jej obecność 
w socjolekcie rowerowym. 

Można jednak zaryzykować inną odpowiedź. być może jest to po części wynik 
celowego działania współtwórców prezentowanej odmiany. zauważmy, że w przy-
padku ciągów synonimicznych można ewentualnie proponować jakieś kolejne własne 
idiolektalne jednostki leksykalne, które wpisują się w oczywiście niezdefiniowany, ale 
jakoś przeczuwany, wzorzec i być zrozumianym. W przypadku homonimii i synonimii 
sytuacja zdaje się być nieco bardziej skomplikowana – jeśli chce się być pełnoprawnym 
i kompetentnym użytkownikiem socjolektu, należy opanować również liczne niuanse, 
zwłaszcza te o ograniczonej komunikatywności, gdyż najwyraźniej wieloznaczność 
nie jest traktowana jako zjawisko niepożądane. odpowiadając z kolei na pytanie po-
stawione w tytule można stwierdzić, że faktycznie mamy w prezentowanej odmianie 
do czynienia z licznymi słowami, ale jednocześnie też z wieloma niesionymi przez nie 
znaczeniami. sądzę, że wyznacznikiem przynależności środowiskowej jest nie tylko 
posiadany sprzęt, strój czy determinacja związana z jeżdżeniem, ale także opanowanie 
socjolektu, w tym przypadku dość rozbudowanego. jednocześnie jego przyswojenie 
czyni samo kolarstwo, poprzez oryginalne odzwierciedlenie go w języku, niejako peł-
niejszym i głębszym. skoro ta dyscyplina jest postrzegana jako trudny sport, być może 
język używany przez kolarzy również nie powinien być zbyt łatwy. W taki oto sposób 
potwierdzenie znajduje obserwacja piekota (2008:39), że „socjolekt jest jednocześnie 
tworem społecznym i językowym.”
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perspective and attitudinal deixis in Hungarian1

Abstrakt (perspektywa i uwarunkowana społecznie deiksa w języku węgierskim). W arty-
kule zanalizowano rolę perspektywy w językowym oznaczeniu uczestników dyskursu i znaków 
w kontekście referencyjnym, przyjmując pragmatyczne ramy kognitywne. odniesienia do 
mówcy, adresata lub sygnały pozajęzykowe także zostały omówione w artykule, ponieważ 
również wyrażają postawy społeczne poza ich funkcją referencyjną. poprzez analizę przy-
kładów z języka węgierskiego zbadano, w jaki sposób społeczne znaczenia kształtowane są 
przez przesunięcia w perspektywie, konstruowane metodami oderwanymi od ego jako centrum 
deiktycznym, innymi słowy przez proces projekcji deiktycznej. W artykule zaprezentowano 
przypadki projekcji deiktycznej przy zastosowaniu osoby i liczby gramatycznej, a następnie 
badano zakres punktów widzenia   referencji nominalnych mających znaczenie społeczne.

Abstract. this paper discusess the role of perspective in the linguistic marking of discourse 
participants and characters in the referential scene, adopting a cognitive pragmatic frame-
work. references to the speaker, to the addressee, or to characters outside the speech event 
can all have an attitudinal deictic capacity in discourse, since the elements involved also 
express social attitudes beyond their referential function. through the analysis of Hungar-
ian examples, this study explores how the creation of social meanings is shaped by shifts in 
perspective, by modes of construal detached from the ego as a deictic centre, in other words 
by the process of deictic projection. the paper first presents cases of deictic projection in 
the use of grammatical person and number, then explores the range of vantage points that 
nominal references can contribute to social meaning.

1. Introduction: the notion of attitudinal deixis and deictic projection

deixis is a linguistic operation that extends discourse interpretation to involve the 
participants’ physical and social worlds; that is, to rely on their contextual knowledge 
based on the mental processing of spatial, temporal, and interpersonal relationships of 

1 the research presented here was supported by the Hungarian scientific research Fund 
(project k100717, research in functional cognitive linguistics).
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the given speech situation (cf. verschueren 1999: 75–114; tátrai 2011: 127–152). the 
notion of deixis proposed by lyons (1968: 240) as encompassing person, space and time 
deixis was supplemented by Fillmore (1975: 76) with social deixis, a concept discussed 
in more detail by levinson (1979: 206–223, 1983). levinson (1983: 89) uses the no-
tion of social deixis to refer to linguistic elements construing the social identity of the 
participants or the relationship between them or between one of them and a third person 
or phenomenon. He categorizes 2nd person pronouns and address forms as elements of 
social deixis and differentiates between relational and absolute types of information 
referred to with these deictic elements (1979: 207; 1983: 90). relational deixis can ex-
press relationships between the speaker and the referent, the speaker and the addressee, 
the speaker and a bystander, or the speaker and the setting. levinson’s view is that the 
t/v distinction2 is a type of referent honorific deixis in the use of which the refer-
ent is the addressee herself/himself. there are cases when the information referred 
to with the deictic element is less dependent on the relationship itself – these are 
forms that can be used towards the eligible addressee (e.g. Mr. President), which 
are regarded by levinson as the absolute type of social deixis.

the deictic role of elements referring to conversation participants is twofold: first, 
they mark participant roles, and, second, they also signal the nature of the relationship 
between the participants. that is, in levinson’s terms, they function as a means of both 
person and social deixis (1979: 207; 1983: 90). yule’s 1996 work (10–12) was the first 
to link social deixis to personal deixis. this connection is justified because the coding 
of social relations is often built upon the representation of participant roles.

in verschueren’s (1999: 20–21) characterization, social deixis falls into two types: 
(i) personal deixis, which marks participants roles, and (ii) attitudinal deixis, which 
signals social attitudes between discourse participants, or between a discourse participant 
and a character in the referential scene. this means that attitudinal deixis subsumes 
phenomena that were previously discussed as instances of social deixis. 

in my studies, i follow a broad interpretation of attitudinal deixis. all elements are 
attitudinal deictic which involve the sociocultural situatedness of discourse participants 
in the dynamic generation of meaning, and which are therefore capable of marking 
social relations (laczkó–tátrai 2015: 503). in Hungarian, typical devices of attitudinal 
deixis include t/v differentiation, and the use of forms of address, titles, and other 
honorific expressions (domonkosi 2010: 33–34, tátrai 2011: 61–62).

deictic expressions are interpreted in relation to the deictic center: the center of 
social deixis is defined by the social role of the speaker and her status or role in society, 
and the social role of the addressee is interpreted in relation to this. 

the speaker is not constrained to use her own perspective only. discourse partici-
pants are able to assume somebody else’s point of view as a transposed vantage point. 
the speaker’s linguistic activity, and within it the use of deictic expressions involves 
sociocentric features in addition to egocentric organization (cf. laczkó –tátrai 2015, 

2 Following brown and Gilman’s (1960) dichotomous view of address introduced in their 
classic paper, t stands for informal, while v for formal, official, more distanced address.
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sidnell 2009). perspectivization is an inherent aspect of language use, and it also shapes 
the way that social meanings are construed. Following sanders and spooren (1997: 
86–95), perspective can be defined as including two components: (i) the vantage point 
from which something is represented, and (ii) a specific representation of objects as 
a result of observation from the vantage point. in other words, perspective concerns the 
twofold question from where and how the speaker sees and portrays events, characters 
and objects.

the deictic center can be transferred to other participants of the speech situation or 
to another, possibly absent person depending on the intention of the speaker (levinson 
1983: 63–4). lyons calls this phenomenon deictic projection, while Fillmore refers to 
it as a shift in point of view (lyons 1977: 579, Fillmore 1975, levinson 1983: 64). 
the transfer of deictic elements can be perceived from the separation of the speaker’s 
voice and the in-built point of view. in social deixis it is not uncommon for speakers 
to relate their addressees’ social position not to themselves but to another important 
participant, for instance, for a husband to call his wife mom, using the address form in 
relation to their child. in such cases it is not the deictic center of the whole utterance 
that is transferred, only that of the depiction of the conversation partner (cf. agha 2007). 
in line with the theory of cognitive pragmatics, the analysis regards the possibility of 
perspective change as decisive for the dynamic construal of social meanings (cf. ver-
schueren 1999: 75–114; tátrai 2011: 127–152).

2. The aims and data of the research

the aim of this paper is to demonstrate how the deictic projection in the marking of 
the discourse participants and characters of referential scene can contribute to constru-
ing social meaning. by interpreting some typical examples, this analysis shows what 
typical social functions the perspective shifts of the personal pronouns and the nominal 
denominations can have. in addition, the paper demonstrates what role perspective 
shifts have played in the emergence and evolution of v forms.

part of the data for my investigations came from my previous comprehensive 
sociolinguistic study on Hungarian forms of address (domonkosi 2002, 2010). in that 
earlier study, i gained data from 576 questionnaries and 72 interviews. the interpreta-
tion of some of these data crucially required the use of pragmatic criteria, including 
the analysis of perspectival shift. interestingly, the questions eliciting offensive, funny, 
or ironic forms of address were the most likely to produce answers requiring such an 
analysis. 

based on this finding, i did a follow-up study on a smaller sample (with 80 
questionnaires and 9 interviews), specifically designed to elicit shifts in perspective. 
the survey and the interview asked about linguistic experience of the informants on 
unusual, weird, funny and offensive ways of addressing and mentioning people. the 
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data were collected from the students of the eszterházy károly University of eger and 
the károli Gáspár protestant University of budapest in the spring of 2016. although 
the data acquired are not representative from a sociolinguistic point of view, they can 
highlight some main characteristics of perpectival shift in social deixis. However, only 
a few types of perspectival shifts were detected by the informants, therefore i have also 
worked with data coming from my own systematic observations. in addition, to find 
out more about the emergence of Hungarian v forms, i have studied personal letters 
from the 16th and 17th centuries. this analysis follows qualitative principles, so i will 
focus on the main areas and tendencies of attitudinal deictic projection.

3. grammatical person and number in deictic projection

deictic projection involves a detachment from the canonical way in which dis-
course participant roles are represented. based on Hungarian data, the non-canonical 
use of personal pronouns typically gives rise to attitude deixis. More specifically, my 
observations support the hypothesis that shifts in the representation of personal relations 
have two main functions. Firstly, they may result from the speaker adopting the role of 
a character in the story (cf. tátrai 2015). second, and this is more important from our 
point of view, they may work as signals of social attitude within the dynamic construal 
of social relations. this second function correlates with the fact that in several languages, 
grammaticalized markers of attitude deixis (t/v) are based on a detached, non-canonical 
representation of personal relations (cf. Head 1978; Helmbrecht 2003).

3.1. Deictic projection affecting grammatical person

3.1.1. Construing the speaker with third person forms – illeism3

based on metalinguistic reports of the informants, one of the most typical function 
of narrating the self in third person singular is adapting to the settings. For example, 
this is the case with professional cv’s written in third person singular.

in my data, everyday family conversations also show up the phenomenon. Here 
are two examples: 

 
(1)   Anyának ma el kell utaznia. ’Mum needs to go on a trip today.’
(2)   Na, mit hozott a nagyi? ’look what Grandma has brought!’

3 the term is derived from the latin personal pronoun ille ’he’, and refers to self-
representation by third person grammatical forms (cf. zwicky 2007, Horn 2008).
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in example (1), a mother is using third person singular while talking to her children. 
in (2), a grandmother is doing the same in her conversation with her grandchildren. these 
speakers construe themselves in an objectivized way, putting themselves ’on stage’ as 
participants of the referential scene, and highlighting their family roles. the elements pro-
filing social relations involve the children’s social perspective in the discourse. this may 
serve the purpose of consolidating the child’s awareness of social roles and relations.

the next example comes from a school situation, where a woman is doing her 
teaching practice and says:

  
(3)  Csak rossz minőségben tud vetíteni a tanárnő. ’the teacher can only show 

this picture to you in poor quality.’

in (3), the teacher candidate construes herself in an objectivized manner, as a par-
ticipant of the referential scene, foregrounding her role as a teacher. Here, this may be 
a conscious signal that she is identifying with her role. My data suggest that illeism is 
a highly effective signal that one is assuming a role while adapting to a situation.

3.1.2. Construing the addressee with first person forms

From personal observation, i have a limited number of data in which the addressee 
is presented by the speaker in first person singular. 

(4)  –  És mit szólok ehhez az email-dömpinghez? ’and how do i react to this flood 
of emails?’

 –  Igen, engem is nagyon kiakasztott.’yes, it really pissed me off too.’

the dialogue in (4) is from a conversation of two women going home from work. 
they are discussing the problem of getting a huge amount of emails from the company’s 
management. this type of deictic projection may be regarded as a special kind of sub-
jectivization. the echo-like construal marks an attitude of approximation, of getting 
closer to the addressee. so we can see that deictic projection may foster community-
building through the linguistic marking of shared opinions.

 some instances come from family talk.
 
(5)   Jaj, de nagyon cuki vagyok! ’oh, how cute i am!’

example (5) is a grandmother’s utterance addressed to her 15-month-old grandchild. 
the utterance presents the addressee in a mirror, as it were, with the speaker stepping 
into her addressee’s role, acting out that role in advance. this kind of communication 
is in line with the theory of linguistic socialization based on language fragments (cf. 
Gasparov 2010). it also suggests that the linguistic socialization strategy of anticipatory 
talk which is very common in certain cultures, is also present in our own.
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3.1.3. Addressing the discourse partner with third person forms

the use of grammatical third person to address the discourse partner has been 
grammaticized as an attitude deictic device in Hungarian. specifically, it represents 
the v form in this language.

Functional differences between second and third person forms of address, i.e. what 
is known as tegezés [the use of t forms] and magázás [the use of v forms] in Hungar-
ian folk categorization, have their conceptual basis in the metaphorical mapping from 
spatial proximity/distance onto the domain of social relations. in particular, second 
person pronouns mark proximity, whereas third person ones mark greater distance (cf. 
Head 1978: 194–195, yule 1996: 10–11, tolcsvai nagy 1999: 165, 2011: 271–272).  

in present-day Hungarian, third person grammatical forms may designate the 
addressee even without the personal pronouns (v forms) ön or maga ’you [formal]’. 
Furthermore, a range of nominal expressions may contribute to the communicative 
strategy in question. the role of these, commonly referred to as indirect address, will 
be discussed in section 4.

3.1.3.1. Third person and the grammaticalization of V forms

in the history of Hungarian communicative strategies, the 16th century saw the 
appearance of the first device to rely in part on the use of grammatical third person as 
a marker of the relationship between speaker and addressee. in letters written during 
this period, the addressee is frequently referred to by the formulas te kegyelmed ’your 
mercy’ (singular), ti kegyelmetetek ’your mercy’ (plural), te nagyságod ’your great-
ness’, te felséged ’your highness’. these forms include the marking of second person in 
their internal structure (with person and number agreement between the possessor and 
its head); however, they have the distribution of nominals in third person. therefore, 
as subjects, they are linked to a 3rd person verbal predicate even when more distant 
passages make it clear that the two parties are on polite informal terms, using t forms 
(cf. d. Mátai 1999).

the strategy of avoiding direct personal reference through metonymic abstraction 
can be traced back to latin formulas of correspondence, and gained popularity in several 
european languages in the 16th and 17th centuries. in German, spanish, portuguese, ital-
ian and dutch, it also had a significant impact on the grammaticalization of particular 
modes of attitude deixis (cf. listen 1999, Moreno 2002, aalberse 2009).

Hungarian historical linguistics explains the birth of third person forms of address 
by the above metonymic mappings, and the corresponding requirement of person and 
number agreeement imposed by objectified references to the discourse partner (kertész 
1996, pusztai 1967, d. Mátai 1999).

the development of social deixis from spatial deixis can be regarded as a typical 
path of language change (cf. traugott–dasher 2002: 144). However, in the case of 
Hungarian third person forms addressing the discourse partner, a two-step process 
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can be detected. distance and being outside of the speech event (as grammaticized in 
the form of third person personal deixis) first play their roles in attitude deixis before 
evolving into an independent mode of referring to the addressee.

accounts of forms of address in 16th and 17th century letters often note the inter-
mingling of second and third person references to the discourse partner, even in one 
and the same sentence (kertész 1996, pusztai 1967, sárosi 2015). it is indeed common 
that expressions of politeness (unusual from today’s perspective) contain both second 
and third person forms, as shown by the following example:

(6)   „Nám te kegelmed Ennekem Egiebkor Mynden dolgot… meg yrt (3sg), wag 
pedig Enmagamnak meg mondtad (2sg)” 

  ‘on another occasion, your mercy wrote (3sg)  about everything to me, or 
else you told (2sg) it to me’ (from a letter to tamás nádasdy by his servant, 
lőrinc Farkas in 1543, quoted by kertész 1996: 125).

to evaluate this variation as a sign of mixing up forms of address (kertész 
1931/1996, pusztai 1967) , or even as evidence of the “confusion of one’s sense of 
language” (kertész 1908: 402)  amounts to the anachronistic projection of usage norms 
back to a previous era. viewed in their historical context, third person forms associated 
with metonymic forms of address seem to have had only an attitude deictic function for 
a long time. that is to say, they merely highlighted the attitudes of discourse participants 
to one another, and marked politeness, while reference to the addresee continued to 
require the use of second person grammatical forms.

according to traugott and dasher (2002: 233–234), the deictic meaning of v forms 
in languages employing the t/v opposition can be divided into two subcomponents, 
one of which marks social distance with respect to the speaker while the other accounts 
for the form’s second person singular denotation. in the era under study, Hungarian 
third person forms only marked social distance, and their role in person deixis had not 
yet undergone grammaticalization. thus, the history of Hungarian forms of address 
gives evidence of a diachronic trend whereby forms with a personal deictic function 
develop into attitude deixis through the changing of grammatical person, before as-
suming a complex role as elements marking both personal and attitude deixis.

the independent politeness function of third person forms (even without an explicit 
subject requiring agreement in person and number) is established by the beginning of the 18th 
century. since the third person inflectional morphemes can function as personal deictic ele-
ments even by themselves, their use is compatible with a variety of pronominal and nominal 
variants, with zero anaphors also serving as an option (cf. Helmbrect 2003: 191). 

3.2. Deictic projection through an implicit construal of personal relations 

in addition to the shifts in personal relations discussed so far, first and second 
person plural forms are also capable of marking attitude deixis, due to the possibil-
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ity of implicitness they offer. plural forms allow various groups to be linguistically 
construed. deictic projection is involved only in those cases when group construal is 
only apparent rather than real.

(7)   Hogy erre a feladatra alkalmassá váljanak a pedagógusok, megítélésünk 
szerint meg kell jelennie képzési tantárgykínálatukban kötelező, alapozó 
jelleggel a logika és érvelés kurzusnak.

  ’in order to prepare teachers for this task, in our judgment their curriculum 
should include a course in logic and argumentation as a compulsory, foun-
dational subject.’

example (7) comes from a phd thesis written by a single author. its use of first 
person plural clearly cannot have a community-building function. Furthermore, since 
the passage expresses the author’s opinion, it cannot be regarded as an instance of in-
clusive we (involving the reader) or as a case of generic subject either. this is of course 
an example of ’the author’s we,’ a controversial device in academic discourse, where 
the speaker construes her own person with a plural linguistic form. ’the author’s we’ 
has a metonymic character, providing access to a single person through reference to an 
imaginary group. this type of deictic projection has also been mentioned by some of 
my informants as a special way of self-representation. Further questions are raised by 
the fact that this metonimic mapping can have two contradictory functions on the basis 
of the recipients’ reactions. on the one hand, it can show humbleness by reducing the 
importance of the author, on the other hand, however, it can increase the impression 
of credibility by expanding the validity of communication.

observed and recorded data as well as personal accounts of my informants include 
several examples where a doctor, a policeman or an office clerk addresses the discourse 
partner with a first person plural form. Most informants consider this as offensive and 
condescending.

(8)  –  És a forgalmink is itt van? ’and do we have our traffic license with us?’

example (8) is used by a policeman as he is addressing the driver of a stopped car. 
shared construals of the discourse partners typically express proximity. in the situa-
tions we are dealing with, the vulnerable position of the addressee and the asymmetric 
relation between the two discourse participant roles may account for the negative style 
attributions produced by the informants. 

this kind of perspectival shift occurs in medical communcation as well (kuna–kaló 
2014, kuna 2016). in particular, the doctor may construe his own activity and that of 
the patient from one and the same vantage point. this reflects an intention of reducing 
distance and expressing empathy, cf. Haverkate 1992. 

this addressee-inclusive and speaker-exclusive use has been typically associated 
with a softening and mitigating role (Marmaridou 2010: 103). the functional variety of 
perspectival shifts is shown by the fact that the use of a first person plural form may be 
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regarded both as a marker of positive attitude and as an offensive way of communica-
tion. the attitude marking role of perspectival shift crucially depends on the linguistic 
context (with special regard to elements construing social attitudes) and on the overall 
communicative strategy of the speaker.

characters of the referential scene may also be presented in first person plural. Most 
data of this type come from parents who are actually talking about their children (cf. 
laczkó–tátrai 2015: 512). Many informants find this strategy confusing and unnatural, 
nevertheless it seems to be very common

(9)   Már egy hónapja szobatiszták vagyunk, kivéve éjjel.
      ’We have been potty-trained for a month, except for midnights.’

the use of speaker-exclusive we to refer to a single character of the story is a lin-
guistic reflex of community-building, of the parent’s identification with her child.

4. perspectival shifts in the personal reference of nominals: when 
a person is addressed or mentioned

When speakers construe their social relationships with their addressees or a third 
person, they may use nominal elements while addressing or mentioning these indi-
viduals. the nominal elements need not reflect the speaker’s own perspective. rather, 
based on my data, the following vantage points may also be adopted, with the effect 
of marking attitude deixis:
(i)  the vantage point of a person often engaged in shared interactions,
(ii)  the vantage point of a person who is present in the speech situation and is in the 

focus of attention,
(iii) a neutral vantage point (yielding a more global perspective).

especially common is the use of a child’s vantage point in family situations. re-
markably, 64.35% of informants with children have reported that in specific situations 
they address their spouses with the forms construing them as parents. Forms such as 
anya and apa, anyu and apu, meaning ’mother’ and ’father’, respectively, are most 
frequent in the 35-55 age group, which is probably indicative of the importance of the 
parental role in this age. this phenomenon is rooted in the intention to provide a model 
for the children. However, other factors must also be at work, since these forms are 
also used in situations where the children are not present. 

a majority of informants with children also reported starting to address their own 
parents as well as their mothers- and fathers-in-law with names given to grandparents 
after the birth of their children, namely, with address forms such as nagyi ’grandma’, 
nagymama ’grandmother’, nagyapa ’grandfather’, tata ’grandpa’, mama ’grandma’, 
and papa ’grandpa’.
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the spouse’s perspective is also often expressed in addressing the spouse’s parents: 
38.46% of all informants reported using forms such as anyuka ’mom’ and apuka ’dad’ 
towards their parents-in-law.

Most of the cited examples of the projection of address can be considered as rou-
tine: signaling the relativity of family roles, these changes of perspective play a role 
in community formation through expressing a shared perspective. the projection of 
address has its own social regularities then: elements of address and reference used with 
the same perspective presuppose a community as well as contribute to forming it. if 
the addressee does not accept the shared perspective, the projection can easily become 
hurtful and offensive. one informant rejected the address form Öcsike ’[little] younger 
brother’ from his brother-in-law, while another one found offensive the address form 
Mama ’grandma’ as used by her son-in-law’s extended family.

some of the elements used to address parents can be transferred to relationships 
outside the family as well. 

(10)   Anya itt tudja sterilizálni a cumisüveget.
  ‘Mother can sterilize the dummy here.’

in example (10) a nurse addresses the mother in postpartum in this indirect way.
the perspective of the child as well as the dominance of the parental role occur in 

situations in which preschool and school teachers as well as pediatricians address parents 
with such forms, with anyuka ’mom’ and apuka ’dad’ being the most frequent. 

the addressing of parents as anyuka and apuka outside the family (by pediatri-
cians, teachers etc.) can be regarded as controversial because it takes the perspective 
of the child. this can be interpreted positively as an expression of sharing the same 
community, or negatively as offensive because it restricts the role possibilities of the 
addressee. 

perspectival shifts can express emotions, and this function is less likely to be 
conventionalized. non-routine, infrequent modes of perspectival shifts can be playful 
and ironic as well. For example, a non-conventional perspectival shift is produced by 
a young informant, who sometimes calls her own mother Éva néni ’auntie eve’ for 
humorous, ironic effect, which is how his wife addresses her mother-in-law. in this 
case, a newcomer to the family triggers a shift in the construal of perspective, giving 
rise to a playful form of communication.

the functioning of perspective is also crucial for the analysis of so-called indirect 
forms of address (cf. svennung 1958), which are in third person. not just pronouns 
but also nouns and nominal groups may play their part here, creating a sense as if the 
person being referred to were outside of the speech event.

(11)   A tanárnő is eljön velünk?
  ’is the teacher /Miss teacher/ coming with us?’
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these forms of address mostly result in construals in which the linguistic repre-
sentation of the addressee is clearly displaced from the speaker’s deictic centre. More 
specifically, these indirect forms presuppose a neutral vantage point, detached from the 
speaker’s referential centre. therefore, the politeness function of nominal addresses 
referring to the role and position also follows from the fact that the discourse partner 
represented from a more global perspective than that of the speaker.

perspectival shifts may also affect the construal of characters in the referential 
scene. based on my data, the most typical case is when the speaker assumes the vantage 
point of her addressee.

(12)   Lőrincz tanár úrnak ma nincs órája.
  ’professor lőrincz has no classes today.’

in (12), we see an utterance produced by an elderly colleague of professor lőrincz. 
He is on friendly terms with the professor, using his given name in face-to-face con-
versations. However, when university students come up to him, and inquire about the 
timetable, he is adopting his discourse partners’ perspective as a way to signal attention 
to them, as well as approximation and cooperation.

5. Conclusions 

in conclusion, we can say that in all types of deixis, the process of deictic projection 
highlights the socio-centric character of language use, and in personal deixis this projection 
often marks social attitude, creating a basis for the grammaticalization of attitude deixis. 
Going hand in hand with this possibility, Hungarian v forms are the result of a metonymic 
perspectival shift. perspectival shifts associated with nominal forms of address may have 
a range of very complex social meanings: they may contribute to both the creation and 
the separation of communities. as another result of the investigations, we have found 
that children play an important role (as addressees or observers) in several examples of 
perspectival shifts with an attitude deictic function. this may be put down to the need to 
pass on linguistic conventions for representing social relations; basically, this is a form 
of conditioning children to the adequate use of sociocentric language.
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person deixis and self-representation in medical discourse. 
usage patterns of first person deictic elements 

in communication by doctors1

Abstrakt (Deiksa wskazująca osobę oraz reprezentacja mówcy w dyskursie medycznym. 
Stosowanie form deiktycznych pierwszej osoby przez lekarzy). relacje między lekarzem a 
pacjentem powstają spontanicznie w konkretnych sytuacjach kontekstowych, kształtowanych 
przez zachowanie i aktywność lingwistyczną. także autoreprezentacja lekarza ma znaczenie 
dla tego procesu. aby lepiej rozumieć to, artykuł omawia użycie deiktycznych elementów 
pierwszej osoby w tej komunikacji, we wszystkich ich zróżnicowanych formach i funkcjach, 
w powiązaniu z relacjami autorytetu i partnerstwa lekarza.
analiza bazuje na modelach relacji leczącej, a także kognitywnym aspekcie pragmatyki. 
dane empiryczne dostarczyły nagrania 60 konsultacji medycznych. łącznie przeanalizowano 
1182 różnych przedstawień językowych. na podstawie badań stwierdzono, że istnieją różne 
deiktyczne wzorce komunikacji medycznej w pierwszej osoby, zachodzą one w ścisłym 
związku z relacjami interpersonalnymi i zawodowymi, empatią i rutynową praktyką lekarzy. 
Formy w pierwszej osobie liczby pojedynczej odgrywają zasadniczą rolę lekarzy podczas 
dyskursu medycznego, natomiast użycie form mnogich dominuje w kontaktach partnerskich 
z pacjentami w procesie leczenia. 

Abstract. doctor-patient relationships are construed dynamically within particular situational 
contexts, shaped by the participants’ behaviour and linguistic activity. among other factors, 
the doctor’s self-representation is also fundamental to the process. to improve understanding 
of this, the present paper explores the use of first person deictic elements in communication 
by doctors in all their varied patterns and functions, in correlation with authoritarian and 
partnership-oriented relationships.
the analysis is grounded in models of the healing relationship as well as a functional cognitive 
approach to pragmatics. the empirical data is supplied by recordings of 60 Gp consultations. 
a total of 1182 linguistic representations have been analysed against the background of the 

1 this research was financed by a postdoctoral research programme of the Hungarian 
academy of sciences and pázmány péter catholic University, with additional support received 
from the Hungarian scientific research Fund (research in functional cognitive linguistics, grant nr. 
k100717).
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script of Gp surgeries. the investigations conclude that first person deictic elements display 
a variety of patterns and roles in medical communication, in close association with inter-
personal and professional relations, empathy, and the work routine of general practitioners. 
First person singular forms typically foreground the doctor’s central role within the script 
of surgeries, whereas the use of plural deictic elements tends to correlate with a partnership-
oriented healing relationship. 

1. Introduction

a doctor’s communicative behaviour plays a fundamental role in the healing proc-
ess, and comprises not only the information of patients but also the linguistic construal2 
of interpersonal attitude, empathy and trust. in the past few decades, the nature of 
doctor-patient interactions has changed significantly. knowledge as well as prestige 
based hierarchy increasingly gives way to patient-centred healing and partnership-
oriented behaviour, with strong repercussions for doctors’ communication (cf. 
busch–spranz-Fogasy 2015; kuna–kaló 2013, 2014; domonkosi–kuna 2015).

the present paper primarily focuses on the usage patterns of 1sg and 1pL deictic 
elements in doctors’ speech, in order to discover their roles in linguistic self-constru-
al (identity creation), which in turn affects the quality of healing relationships. the 
empirical basis of the study comes from participant observation conducted in four 
Gp surgeries. the analysis relies on two major sources: firstly, models of the healing 
relationship, and secondly, a functional pragmatic approach to the linguistic analysis 
of medical communication.

after the present introductory section (1), i will briefly present some tendencies and 
models of doctor-patient interactions including the role of communication (2), then move 
on to discuss the research material and methods (3). this is followed by the analysis of 
1sg and 1pL deictic elements in medical communication, treated as linguistic devices 
contributing to the self-representation, or linguistic identity creation, of doctors (4). 
Finally, the concluding section summarizes the paper’s findings concerning the role of 
first person deictic elements in shaping doctor-patient relationships (5).

 

2.  The evolution of doctor-patient relationships

in recent decades, several psychological, medical and linguistic studies have centred 
on physician-patient relationships and the dynamics of their evolution. increasing atten-
tion is devoted to the fact that the efficacy and outcome of therapy are greatly determined 

2 i use construe and construal according to the functional cognitive approach as conceptual 
construal of meaning in the communicative event (see langacker 2008: 55 –90). 
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by the nature of the healing relationship. systematic empirical surveys pointing in this 
direction have been documented since the 1960’s (cf. bales 1950; lennard–bernstein 
1960; Heron 1970; Hidas–buda 1968; Harmatta 1975; etc.). 

Models of the healing relationship have also changed radically, as noted by research in 
professional ethics. authoritarian medical relationships, with a long history of dominance in 
the field, are increasingly giving way to partnership-based, cooperative interactions.3 this 
trend involves both the diminishing of hierarchy (based on prestige and knowledge) and 
more active involvement of the patient into the healing process. in the literature, the 
trend is interpreted as a shift from doctor- and illness-centered treatment toward patient-
centered and relationship-centered care (cf. beach 2013). doctor-patient interactions 
(information, questions, shared decision, empathy, attention, consideration of emotions, 
etc.) are recognized as fundamental for the shaping of healing relationships.

despite the trends just mentioned, doctor-patient relationships continue to be of 
an asymmetric and hierarchical character. this follows both from the doctor’s spe-
cialized knowledge and the social status of the medical profession. in a fundamental 
way, doctor-patient encounters are still formal, official situations, which neverthe-
less afford an increasingly important role to mutual trust, empathy and cooperation. 
this goes hand in hand with the diminishing of distance, which generally appears 
first in the doctor’s social-linguistic behaviour, i.e. it is a top-down development 
affecting doctor-patient relationships. observations, interviews and questionnaire 
surveys have converged on the finding that the communicative behaviour of doc-
tors is moving away from a hierarchical (vertical) relationship toward a more equal 
(horizontal) one (cf. koerfer–albus 2015; kuna–kaló 2013, 2014; domonkosi–kuna 
2015). at the same time, it is important to note that the degree to which the relationship 
is hierarchical, and the distance between doctor and patient depend on behavioral and 
linguistic factors at work in specific situations. that is, it is shaped by the situation at 
hand, the relationship between the two parties (how long they have known each other, 
whether or not they have any personal contact) and many other factors. 

the dynamic evolution (in both the historical and personal dimensions) of physician-
patient relationships is illustrated by Figure 1 below. the thin dotted lines are intended 
to highlight that the relationship is in constant flux, always reconfiguring itself, which 
refers to both to the hierarchical relationship between doctor and patient (vertically) and 
to the construal of their distance (horizontally). although both the physician and the 
patient are actively involved in shaping of their relationship, the linguistic behaviour 
of the former plays a more dominant role in this process, owing to the traditionally 
hierarchical nature of the situation. the dynamic relationship portrayed in Figure 1 will 
serve as a basis for the analysis of the doctors’ self-representation. the present study 
focuses on the doctors’ communicative behaviour, making no attempt at a detailed 
description of how patients construe themselves.

3 see, among others: csabai–csörsz–szili 2009; ehlich–koerfer– redder–Weingarten 1990; 
Heritage–Maynard 2006; Härter–los–spies 2005; ishikawa–Hashimoto–kiuchi 2013; kampits 1996; 
lüth 1984; Martin–diMatteo 2014; pilling 2008; roter–Hall 2006; stewart–roter 1989 etc. 
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Figure 1: the dynamic evolution of doctor-patient relationships
(domonkosi–kuna 2015: 43)

3. Data, methodology, hypotheses 

the empirical data of the study of first person deictic elements in medical com-
munication is supplied by participant observations undertaken in 2012. the commu-
nicative practice of four general practitioners were monitored during more than 400 
doctor-patient encounters with the aim of describing the linguistic patterns associated 
with authoritarian and partnership-oriented medical relationships. the physicians had 
been purposefully selected, with age as the primary and location of the doctor’s surgery 
as a secondary criterion. two younger physicians with at least 4 years of work experi-
ence and two senior ones with 20 years of service were selected. the observations took 
place in autumn 2012 in two doctors’ surgeries in budapest, and two in pest county 
(for further details, see kuna–kaló 2013; 2014).4 

the research has clearly established that the self-representation of the doctor, 
including his linguistic identity construal, crucially affects the quality of the medical 
relationship. self-representation is a complex process involving the doctor’s outward 
appearance, posture, behaviour, the broader environment, and last but not least the 
linguistic activity of the doctor in all its complexity and dynamism. the physician’s 

4 data on the doctors: senior doctor 1 (S1): 54 years old, living in pest county; senior doctor 
2 (S2): 53 years old, from budapest; junior doctor 1 (J1): 33 years old living in pest county; junior 
doctor 2 (J2): 30 years old, from budapest. in the paper, i consistently use the abbreviations given 
above. in addition, with some examples i also specify the doctor-patient encounter’s number (e.g. 
J2, 15).
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linguistic identity is construed in a given situational context, in keeping with the script 
of surgery (cf. 4.1.) which serves as an analytic framework for the present study. vir-
tually any linguistic element may contribute to self-representation as part of a given 
strategy (cf. coupland 2007). in this paper, i focus exclusively on 1sg and 1pL deictic 
elements, fully aware of the fact that these are important but by no means the only 
exponents of the linguistic self-representation of doctors, which evolves in dynamic 
interaction with the social environment with special regard to patients.

documentation of the aforementioned deictic elements was continuous throughout 
participant observations. Moreover, in the case of each physician, 15 doctor-patient 
encounters were monitored with special attention paid to the systematic recording of 
1sg and 1pL occurrences. this paper offers an overview of the findings supported by 
these 60 consultations.

the original goal of the observations was to describe the key features and trends 
of authoritarian and partnership-oriented communication in close correlation with the 
doctors’ age. in the research reported here, two specific hypotheses were formulated 
about the use of deictic elements.

(1)  it was hypothesized that the linguistic self-construal (self-representation) of 
doctors would correlate with authoritarian and partnership-oriented modes of 
communication. More specifically, i expected to find that 1sg forms would 
contribute more to the elaboration of the former, whereas 1pL forms would 
be associated with the latter mode of communication.

(2)  based on findings of the original research (cf. kuna–kaló 2014), i assumed 
that 1sg would be more popular with senior, and 1pL with junior doctors. 

4. person deixis in communication by doctors

doctor–patient verbal interactions, as any other discourse, can be characterized 
as a scene of joint attention in which the speaker is directing the addressee’s attention 
to something (a referential scene) by employing linguistic symbols (cf. tomasello 
2002/1999; sinha 2001; tátrai 2011, 2015). the conceptual as well as linguistic con-
strual of the referential scene unfolds within a discourse universe, which includes the 
participants along with their physical, social and mental worlds, underpinning the 
process of deixis (tátrai 2011: 29–35). the basic types of deixis are spatial, temporal 
and social. Whereas the first two are bound up with the physical space and time of 
the speech event (as processed by the interlocutors), social deixis is associated with 
the social world of the speech event, and typically concerns the roles of discourse 
participants along with their social attitudes to each other. this provides the rationale 
for a distinction between two types of social deixis in the literature, viz. person and 
attitude deixis (cf. verschuren 1999; tátrai 2011; domonkosi 2016). person deixis 
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encompasses primarily the elaboration of personal relations (by pronouns and gram-
matical markers), while attitude deixis bears on the expression of social relationships 
(t/v, forms of address, calls, etc.). However, the two types cannot be neatly separated, 
rather they are closely intertwined, as the present analysis will demonstrate.

another characteristic property of deictic elements is that in correlation with the 
goal of the interaction, they are elaborated and processed from context-dependent 
vantage points, hence they are closely linked to the construal of perspective as a global 
feature of linguistic activity (tátrai 2011: 144–150; laczkó–tátrai 2015: 503). this 
means that vantage points other than the speaker’s may also prevail. in other words, 
the process of deixis gives evidence of socio-centric as well as egocentric organiza-
tion (cf. domonkosi 2016), as also confirmed by an analysis of the doctor’s language. 
as noted above (cf. section 2), the relationship between doctor and patient is always 
dynamic, being shaped by both participants. However, the doctor’s communicative 
behaviour is more decisive. several linguistic and behavioral factors contribute to the 
construal of a social relationship, including forms of address; the use of t or v-forms; 
employment of the tetszik construction in Hungarian5 (cf.  domonkosi–kuna 2015); 
reaction to emotions (cf. kuna–kaló 2013); questions about general well-being or 
about psycho-social issues related to the extended family; the way the doctor and 
the patient are seated in relation to each other; their postures, eye contact, physical 
touches and their accompaniment by linguistic signals, etc. it is in this context that 
1sg and 1pL deictic elements attain their roles, as their use is also shaping the social 
relationship between physician and patient. 

4.1. The use of first person deictic elements in the doctor’s communicative 
behaviour

observations made during surgery hours confirm that linguistic activity, and 
within it linguistic self-representation crucially depend on the speech situation. General 
practitioners typically construe themselves as central participants of the situational 
context of the surgery. this is reflected in the use of 1sg and 1pL forms as well. thus, 
the functions and usage patterns of these deictic elements can be best described in the 
framework provided by the script of surgery. in psychology and linguistics, a script 
is a complex schema of a standardized sequence of events or situations in which the 
participants comprehend what is going on and “act out” their roles accordingly. they 
are complex forms of knowledge encompassing various components of a linguistic in-
teraction, including script-related knowledge, events, participants, relevant instruments, 

5 Tetszik is an auxiliary originally meaning ’please’ (as in ’something pleases somebody’), 
which has evolved into a device expressing politeness especially in questions. For example, Le tet-
szik ülni? (glosses: le ’down’, tetszik ’please.3sg’, ülni ’sit’) could be literally translated as ’Does it 
please you to sit down?’; however, it is simply a conventional form of politely asking somebody to 
do something in Hungarian.
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complex patterns of individual and social action, and institutionalized textual patterns 
(eysenck–keane 2000). key factors of Gp surgery hours include the following:

participants: Gp surgeries are primarily attended by the doctor, the patient and 
a healthcare assistant. additional participants may also be present, such as a record-
keeping assistant, a resident doctor or other qualified personnel. patients may also be 
accompanied by relatives. participants take their own role conceptions, expectations, 
knowledge, emotions and desires into the doctor’s surgery.

place: typically the doctor’s surgery (but also possibly the patient’s home during a doc-
tor’s visit) which includes various premises (waiting room, dressing room, examination 
room, etc.), basic furniture/equipment (chairs, tables, examination bed, tap, etc.) and 
various accessories (medical instruments, telephone, pc, printer, etc.).

the institutional background of healthcare: the script is also crucially determined 
by the socio-cultural background of healthcare services. it varies with the ages of par-
ticipants, cultures and countries, and also depends on the legislative background and 
customs of the institution. these factors leave their mark on various documents (referral 
or prescription letters, sickness benefit forms, etc.), on healing-related institutions, and 
on common knowledge about access to healthcare services.

time: this component of the script includes the time of the surgery, and also medical his-
tories, patient pathways and tasks. also important is the history of a given doctor-patient 
relationship. it is not without significance whether the patient has attended the doctor’s 
surgery for 20 years, or she is turning up for the first time during surgery hours.

events: the sequence of events during surgery hours; preparatory and follow-up events, 
expectations, and knowledge thereof. For example: pre-registration, arrival, registra-
tion, waiting, the assistant calling in the patient to the doctor, greetings, description 
of symptoms, questions, requests, examination, tasks, preparation of documents, say-
ing goodbye, etc. these events and their chronology are not compulsory elements of 
a surgery. sickness benefit documentation, or the issuing of a referral or prescription 
letter based on previous agreement may have a different rhythm.

the script of surgery serves as a framework for the analysis of 1sg and 1pL deictic 
elements. as mentioned above, the deictic elements under study were systematically 
recorded by participant observation at a total of 60 consultations at four physicians (cf. 
section 2). the data, recorded along with the immediate linguistic context, feature 1182 
self-representations in total, of which 760 are 1sg and 422 are 1pL tokens.6 the distribu-
tion of token frequencies for each physician is presented in Figure 2 below.

6 a note on methodology: in measuring token frequency, occurrences of personal pronouns 
modifying verbs (in subject + verb constructions) or nouns (in possessive constructions) were 
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Figure 2: Frequency of occurrence of 1sg and 1pL deictic elements in the doctors’ linguistic activity

as shown by Figure 2, while the proportion of 1sg and 1pL forms varies among the 
doctors, three of the four physicians produced deictic elements in the range of 300 to 
400 tokens. a striking difference is found in the case of s1, where this number remains 
below 150. this may follow from various factors, one of them being that his healthcare 
assistant is performing a range of tasks during surgery hours, with a high level of lin-
guistic activity. secondly, the doctor in question is also showing the strongest signs of 
burnout, as was also confi rmed by an interview conducted with him. it seems, therefore, 
that burnout or the loss of motivation strongly affects linguistic self-representation, 
resulting in lower activity in the latter domain. it will be worth exploring this correla-
tion in greater depth and on a larger sample in future research. 

4.1.1. The use of 1sG in communication by doctors

the appearance of 1sg forms in the interaction typically marks the speaker’s linguis-
tic self-representation within the speech situation. during doctor–patient encounters, 
both parties employ 1sg forms in their language use. patients primarily adopt them 
while describing their conditions, including pains, complaints or any symptoms (e.g. 
fáj a fejem ’my head is aching’). additionally, they are also often featured in reports 

counted separately. in Hungarian, the person and number of the subject or possessor is marked 
morphologically on the head verb or noun, respectively; hence, the use of personal pronouns 
amounts to double marking. since such double marking translates into increased salience in terms 
of grounding, the two markers deserve to be counted separately. in the data, double marking occurs 
in a total of 126 cases with 1sg forms, and in 17 cases with 1pL deictic elements, cf. Figure 3.
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on patient pathways (e.g. voltam ultrahangon ’I had my ultrasound scan’, itt vannak 
a papírjaim ’here are my documents’). Furthermore, they occasionally appear in 
references to the family (édesanyám is eljön ma a Doktor úrhoz ’my mother is also 
coming to visit you [expressed with honorifi c address] today’; a családomban is volt 
rá példa ’this has happened before in my family’).  

in the linguistic activity of physicians, 1sg forms are mostly linked to the role of 
the speaker as a doctor, and their reference is stable. in the material under study, there 
is only one example of a shift of perspective, with the doctor adopting a 1sg form from 
the patient’s vantage point: 

(1)   az nem úgy megy, hogy beszedem, és akkor kész vagyok. (j2, 10)
  ’it doesn’t go that way that I’m taking [these pills] and then I’m done.’ 

stable reference is crucial in the speech situation in question, since the doctor’s 
person and status, his ’self’ counts as a centre of orientation for other participants as 
well. in the data, the most typical mode of construing fi rst person singular is the use of 
verbal infl ections (írtam ’write.past.1sg, i wrote’, mondom ’i am saying’, megvizsgál-
nám ’i would examine’, odaadom ’i’ll give it to you’). the frequency of pronominal, 
so-called ’double’ self-reference varies with doctors, it has the highest share with j2 
(cf. Figure 3). it can be observed both in subject + verb (én javasolnék ’I would recom-
mend’) and possessive constructions (az én praxisomban ’in my praxis’). in addition, 
both junior doctors mention their own names fi ve times (introducing themselves in 
conversations over the phone). other patterns, such as infl ected postpositions (e.g. 
szerintem ’according to me’) are less common.

Figure 3: appearance of the personal pronoun én ’i’ in the doctors’ language use
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1sg representations used by doctors can be arranged into various patterns. a gen-
eral observation is that doctor-related components of the script are elaborated either in 
reference to the doctor’s own actions, or in construals of his interpersonal relationship 
with the patient.7 the two functions are inextricably linked (in the script of sur-
gery); however, they are highlighted to different degrees in particular situations, 
as demonstrated by the examples discussed in this paper.

polite-interpersonal use
so-called polite-interpersonal use makes for a highly conventionalized manner 

of adopting 1sg forms at Gp surgery hours. it includes greetings and other contact-
related (interpersonal) communicative acts such as getting in touch, introducing 
oneself, and the maintenance or closure of an interaction. these occurrences of 
1sg are not specific to the doctor–patient relationship as such; rather, they are an 
integral part of general interpersonal relations (cf. (2)–(5)). their contributions 
to the doctors’ self-representation may vary. in (2), linguistic identity creation is 
linked not so much to the use of a 1sg grammatical form but rather to the selec-
tion of a particular conventionalized greeting (used by all male doctors addressing 
female patients). this also shows that linguistic self-representation is a much more 
complex phenomenon than can be grasped by the study of deictic elements.

(2)   Csókolom! (used by all four doctors with female patients)
  ’i am kissing [your hand]’8

(3)   egy perc türelmet kérnék szépen. (j1, 4)  
  ’I would [like to] ask for a minute of patience.’
(4)   XY vagyok. (j1 and j2, 5)
  ’I am… [name]’
(5)   Köszönöm szépen! (j2, 4)
  ’Thank you very much!’

Empathy – construing an empathetic ego 
closely related to the construal of interpersonal relations is the use of 1sg deictic 

elements in medical communication as an expression of emotional or intellectual at-
tunement to the patient (assistance, support, understanding, reassurance, sharing of 
emotions, empathy, cf. (6)–(12)). 

7 patients also contribute to the elaboration of the doctor’s role. However, the methods of 
data recording employed in the present research were not suited to this line of investigation. an em-
pirical survey with audio recording of doctor–patient encounters is planned for 2017, with the aim 
of studying role construal in its interactional dynamics.

8 the greeting Csókolom! (literally meaning ’i kiss [it/you]’), used exclusively when a man 
is greeting a woman (in adult-adult relationship), is an abbreviated form of Kezét csókolom ’i kiss 
your hand.’ the shortened version is less formal than the original one.
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(6)   én tudok ebben segíteni, ha úgy tetszik gondolni, hogy leteszi [cigarettát] (j1, 6)
  ’i can help you with this, if you think you are going to quit [smoking]’ (j1, 6)
(7)   nagyszerű, ezt örömmel hallom! (j2, 14)
  ’Wonderful, I hear this gladly’ (’i am happy to hear this’)
(8)   Én megértem azt, hogy van az emberben egy keresés. (j2, 2)
  ’I understand that people have it in them to do some searching.’
(9)   én most egyelőre megnyugtatnám (j2, 8)
  ’For the time being, I would [like to] reassure you.’
(10)  hát, sajnos nincs jó hírem (j2, )
  ’well, unfortunately I do not have good news.’
(11)   örülök neki (s1, 12)
  ’I am glad [to hear this]’
(12)  én is azzal értek egyet, ha maga is azzal ért egyet (s2, 12)
  ’I also agree to it, if you also agree to it’

Impatience – construing an impatient ego
interpersonal relations are also shaped by the fact that negative emotions, especially 

impatience, also surface in the doctor’s self-representation. this is also linked to the 
script of surgery; a given emotion occurs as a reaction to a particular component of 
the script. Furthermore, it may also be influenced by the doctor’s sense of hunger and 
other physical needs (kuna–kaló 2013). impatience is not too frequent, however, and 
is mostly associated with the communicative behaviour of elderly doctors, especially s2 
(cf. (14)–(18)). it is typically triggered in situations where the patient fails to understand 
something, and needs to be told the same thing over and over again (cf. (16)), or when 
the patient raises a question or voices an expectation to which the doctor cannot give 
an informed reply (cf. (17)). this phenomenon clearly shows the hierarchical charac-
ter of the doctor–patient relationship, with the examples illustrating the superordinate 
status of the doctor.

(13)   én nem vagyok hajlandó bepötyögni  (s1, 2)
  ’I am not willing to type this in [as this is done by the assistant]’
(14)   ne ragozzuk, mert csak felmegy a vérnyomásom (s2, 3)
  ’let’s not complicate this [administrative task] further, so my blood pressure 

will go up.’
(15)   azért adtam, hogy az meglegyen (s2, 6)
  ’I have given [that vaccination booklet] so that you have it with you’
(16)   nem hallom, nem hallom (s2, 7)
  ’I can’t hear you, I can’t hear you’
(17)  ha én erre tudnék válaszolni, de nem tudok, mert előre nem tudom, hogy mit 

fogok látni (s2, 7)
  ’if [only] I could reply to this but I can’t because I don’t know what I’m 

going to see [by means of a medical instrument]’
(18)  attól még nekem van más dolgom is (s2, 15)
  ’[whatever you are saying,] I have other things to do, too’
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Feedback
doctors frequently give elaborate feedback to what their patients are telling them, 

thus reinforcing interpersonal relations. the most common pattern involves verbs of 
cognition (értem ’i understand’, tudom ’i know’) or diction (mondom ’i am saying’, 
kérdezem ’i am asking’). their frequency of occurrence is the highest with j2 (76 
tokens) and s2 (82 tokens), cf. Figure 4. their lower number in the speech of j1 (37 
tokens) may be put down to the fact that this physician uses 1pL forms in the highest 
proportion (cf. Figure 2), whose reference often encompasses his own activity (cf. sec-
tion 4.1.2). in the case of s1, the low total number of self-representational elements 
may be explained by the burnout factor mentioned above, and also by the active role 
played by his assistant. 

Figure 4: the frequency of 1sg forms of verbs of cognition and diction in the doctors’ speech

Examinations and the doctor’s construal of his own activity
in many cases, fi rst person singular forms are more directly linked to the relationship 

between doctor and patient, to the script of surgery and within it the role and tasks of 
the physician. Here 1sg forms often appear in relation to examination, medication, or 
therapeutic advice (cf. (19)–(24)). also frequent are verbal comments, refl ections by 
the doctor on his own activity, with the situation and its interpretation being narrated 
(cf. (25)–(30)).

Examination, advice

(19)   akkor antibiotikumkúrát javasolnék (j1, 5)
  ’then I would recommend antibiotic therapy’
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(20)   a hátát szeretném meghallgatni (j1, 10)
  ’I would like to listen to your back’
(21)   én javasolnék gyógyszeres támogatást átmenetileg (j2, 12)
  ’I would recommend supplementary medication temporarily’
(22)   le kellene venni a cipőt, megnézném, jó? (s1, 15)
  ’the shoes should be taken off, I’d [like to] have a look, ok?’
(23)   tessék ide fölmenni, hadd vizsgáljam meg (s2, 13)
  ’please come up here, let me examine you’
(24)   vérnyomását megmérném (s2, 15)
  ’I would [like to] measure your blood pressure’

reflection on one’s own activity

(25)   ezt nyitom meg legelőször (j1, 8)
  ’I am opening this one first [on the computer]’
(26)   erre én most írnék egy beutalót (j1, 12)
  ’I would [like to] write a referral letter for this now’
(27)   én ezt lemásolom magamnak, és az eredetit visszaadom (j2, 11)
  ’I’ll make a copy of this for myself, and give [you] back the original’
(28)   felírom magának (s1, 6)
  ’I’m prescribing this for you’
(29)   ezt visszaadom, ezt meg elolvasom (s2, 2)
  ’I’m giving this one back, and this one I’m going to read’
(30)   írtam egy ilyet és majd a lelettel vissza tetszik jönni hozzám (s2, 14)
  ’i have written this and you will be so kind as to come back to me with the 

medical records’

as the examples show, examinations and therapeutic advice on the one hand, and 
self-commentary on the other evoke different construals. Whereas during examinations, 
verbs in imperative or conditional mood represent the preferred choice, self-commentary 
is more commonly construed by declarative, present tense verb forms (with the excep-
tion of (30)), supplemented by additional deictic elements (erre ’to this’, most ’now’, 
ezt ’this.acc’, ilyet ’such.acc’).

the appearance and frequency of 1sg deictic elements associated with examina-
tions and self-commentary varies with the four doctors (cf. Figure 5). the number of 
tokens is exceptionally high with j2 (83 occurrences). in his communicative practice, 
self-commentary (while he was performing administrative tasks) appeared to be part of 
a consciously adopted strategy, aimed at expressing attentiveness to the patients. a high 
frequency of such 1sg forms was also found in the case of s2 (with 60 tokens), which 
may result from the high number of examinations. the remaining two physicians have 
approximately the same, lower figures in this area, probably for the reasons mentioned 
above in relation to verbs of cognition or diction. 
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Figure 5: the appearance of 1sg forms in relation to examinations or self-commentary in the 
doctors’ communication

The social role of doctors; the time and place of the surgery
the importance of the doctor’s role, or the place and time of the surgery may also 

be elaborated by the use of 1sg (and 1pL) deictic elements. examples (32), (34) and (35) 
highlight the signifi cance of the doctor’s role as a healer. the doctor’s roLe for human 
existence metonymy, and based upon it the WorK is Being in metaphor9 have highly 
conventionalized linguistic elaborations and are easy to interpret by all discourse 
participants in the situation at hand (via the script of surgeries). in this context, 
the doctor’s not being is interpreted as ’the doctor is not working, he is not at his 
place of work’, rather than as an announcement that ’the doctor has ceased or is 
going to cease to exist’. in these examples, the premises of the surgery are part of 
the implicit meaning of the utterance (’i won’t be [here, in my offi ce]). construal 
of the place and time of surgery hours may also correlate with the use of 1sg gram-
matical forms (cf. (33), (36)). 

(31)   az én praxisomban (j2, 2)
  ’in my praxis’
(32)   sajnos én a jövő héten nem vagyok ’nem dolgozom’ (j2, 4)
  ’unfortunately I won’t be next week’ (’i won’t be working’)
(33)   12 előtt én már lehet, hogy elindulok (j2, 11)
  ’before 12 I may already leave’
(34)   nem voltam a múlt héten, nem voltam bent (s1, 14)
  ’I wasn’t last week, I wasn’t in here’ 

9 For cognitive metaphor and metonymy theory see lakoff–johnson 1980; Gibbs–steen 1999; bar-
celona 2000, etc.
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(35)   csütörtök, péntek nem leszek (s2, 7)
  ’on thursday and Friday I won’t be’
(36)   reggel, amikor bejöttem (s2, 3)
  ’in the morning, when I came in’

the doctor’s role may also be foregrounded by way of elaborating the doctor’s 
knowledge, opinion or experience. in the examples below, opinion, suspicion or experi-
ence can be interpreted not so much on a general human level but rather as being bound 
up with the doctor’s profession. this also applies to example (37). the patient, while 
referring to so-and-so when asking for advice or making an appointment, highlights 
that person’s professional role as a doctor in the speech situation in question. 

  
(37)   Megadnám a számát, és rám kellene hivatkozni (j1, 10)
  ’i’ll give you the phone number [of another doctor], and you should refer 

to me [mention my name to him]’
(38)   nekem az a tapasztalatom (j2, 2)
  ’I have the experience that…’
(39)   nekem két gondolatom lenne (j2, 7)
  ’I would have two thoughts’
(40)   zárójelbe teszem, hogy nekem erős a gyanúm, hogy szervi baj nincsen 

(j2, 9)
  ’I’m putting it into parentheses that I have a strong suspicion that there is 

no problem with any organs’
(41)   szerintem eddig csak 100g-os volt (s2, 10)
  ’I think [lit. according to me] so far it has been only 100 grams’

in conclusion, it can be said that at Gp surgeries the doctor primarily construes 
himself in his professional role as a doctor, in keeping with the script of surgery. this 
also has an interpersonal side to it which may be equally prominent. the two factors 
both crucially affect the use of 1sg grammatical forms. thus, 1sg has a polite-inter-
personal usage pattern, and its use can also be empathy-related, impatience-related, 
self-referential (pertaining to the doctor’s own activity), time- or place-related, and 
finally it may also highlight the doctor’s professional knowledge. these patterns are of 
course not neatly separable; rather, they are to be interpreted in correlation with each 
other within the script of surgery.

to sum up, the results suggest that the first hypothesis, according to which 1sg 
forms are more typical of authoritarian communication, cannot be upheld. We have seen 
that the use of 1sg is subtle and varied to the point that it cannot be regarded by itself 
as an indicator of authoritarian linguistic behaviour. in fact, the latter is only evident 
in a very limited number of examples. at the same time, the criterion can be used to 
describe several other phenomena, and contributes to our understanding of how the 
script of surgery may be elaborated.
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4.1.2. The use of 1pl in the doctors’ communication

First person plural deictic elements may express various participant roles. their 
reference typically includes the speaker and one or more additional persons.  depend-
ing on whether the addressee is also included in the group, we can distinguish between 
inclusive and exclusive uses of 1pL (tátrai 2011: 132).

both of these uses are attested in medical communication. However, it can be 
observed that patients are much less likely to employ 1pL forms, and they use them in 
less varied patterns than do their doctors. patients construe inclusively their relation-
ships with their doctors (talákoztunk ’we met’), with the exclusive use of 1pL typically 
referring to the family (itt jártunk ’we were here [the patient with her husband]’). in 
the doctors’ communicative behaviour, a third characteristic use is also documented, 
namely the so-called empathetic 1pL, whereby the speaker only indirectly belongs to 
the linguistically construed We (laczkó–tátrai 2015: 505–506). 

the observations point to the fact that in the doctors’ speech, 1pL (as well as 1sg) 
forms  are typically to be interpreted in close relation to the role of doctors, within the 
script of surgery. their varied patterns are best described in terms of their reference. 
in the empirical material under study, the following patterns have emerged (examples 
see in table 1). Firstly, a 1pL form may refer specifically to the doctor and the patient 
as characters of the referential scene. secondly, empathetic use can also be detected, in 
which the doctor adopts 1pL forms to refer to the patient’s activities, physical state or 
medical records. thirdly, the doctor’s activity may also be construed as if it was joint 
action. these kinds of reference may overlap. Fourthly, an additional pattern is when 
the doctor and the assistant, or the doctor and other professionals are in the range of 
the expression’s reference. the patterns of 1pL are presented in table 1 below with 
several illustrative examples.
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Table 1: the patterns of 1pL in doctor’s communication

The reference 
of 1pl

Example

doctor and patient (42) akkor tetszik jelentkezni, és megbeszéljük (j1, 2)
’then you will kindly turn up again, and we’ll discuss this’
(43) ugye arról beszéltünk (j1, 6)
’we have talked about it, haven’t we’
(44) eldöntjük és megbeszéljük (j1, 10 )
’we are going to decide and discuss it’
(45) Mi újság? rég találkoztunk. (j2, 1)
’any news? We met long ago [we haven’t met for a long time].’
(46) azt tudjuk csinálni (s1, 5)
’we can do that’

(47) valamilyen megoldást találjunk rá, beszéljük meg 
(s2, 8)
’let’s find some kind of solution, and let’s discuss it’
(48) a következőt csináljuk (s2, 14)
’we’ll do the following’

empathetic use
•	 the state and 

activity of 
the patient 
construed as 
shared activity

•	 the doctor’s 
actions or 
thoughts 
construed as 
shared activity

(49) vegyük le ezt a felsőt (j1, 4)
’let’s take off this top’
(50) Most is tapasztaljuk, hogy több a sav? (j1, 6)
’are we still experiencing more acid?’
(51) van egy 114-es hemoglobinunk (j1, 7)
’our haemoglobin [level] is 114’
(52) ahhoz, hogy a ct-n részt tudjunk venni (j1, 8)
’in order that we can take part in a ct test’
(53) van egy koleszterincsökkentőnk (j2, 5 )
’we have a cholesterol reducer’
(54) ha fizikai munkát csinálunk, és utána megmérjük [vérnyomást] 
(s2, 5)
’when we are doing physical work, and then we are measuring 
[blood pressure]’
(55) sajnos bennünk van [övsömör] (s2, 9)
’unfortunately we have it in us [shingles]’
(56) annyit tudunk csinálni, hogy ebből a csoportból mást 
választunk [gyógyszert] (s1, 2)
’what we can do is that we pick another kind [of drug] from this 
group’
(57) megpróbáljunk egyet (s1, 2)
’we try one thing’
(58) csinálunk egy labort (s2, 6)
’we are doing a laboratory test’
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doctor and 
assistant

(59) táppénzes papírt adjunk-e? (j1, 3)
’shall we issue a sickness benefit note?’
(60) Mikor tetszik jönni hozzánk? (j1., 6)
’When will you be so kind as to come to us?’
(61) Mit mértünk múltkor, [asszisztensnő neve]? (j1, 7)
’What did we measure last time, [name of assistant]?
(62) jövő héten sem leszünk (j2, 1)
’we won’t be next week, either’
(63) fölvesszük [táppénzre], jó? (j2, 4)
’we’re putting you on [sickness benefit], ok?
(64) az ekG-ja, amit itt csináltunk (j2, 9)
’your ecG that we performed here’
(65) írnánk fel Monurál port (s1, 5)
’we would prescribe monurol granules’
(66) itt rendelünk (s1, 12)
’we are having our surgery here’
(67) oltást beadtuk (s2, 10)
’we have given a vaccination’
(68) akkor viszont azt [gyógyszert] írjuk ki (s2, 12)
’then let us prescribe [that medicine]’

doctor and other 
professionals

(69) dolgozunk együtt is [egy másik orvosra hivatkozva] 
(j1, 13)
’we are also working together [in reference to another doctor]
(70) azért szoktunk probiotikumot is mellé javasolni 
[antibiotikumhoz] (j2, 7)
’we tend to recommend probiotics also, to supplement [antibiotic 
therapy]

other (71) területileg ugye oda tartozunk [kórházhoz] (j1, 13)
’in terms of location, we belong there [to that hospital]’

as shown by the examples, 1pL forms participate in a variety of patterns. one of 
them is inclusive reference to the doctor and the patient, in which meeting, discussion 
or Joint decision-maKing typically receive elaboration. this can be viewed as a device 
for expressing positive politeness (brown–levinson 1987; rees–knight 2008), since 
it highlights cooperation by the foregrounding of joint action. Empathetic use is also 
highly frequent, especially with j1. in this pattern, the doctor construes the activity as 
shared from two directions, as it were. on the one hand, he involves the patient’s per-
spective in his own activities and thoughts (cf. (56)–(58)); on the other, he represents 
the patient’s interests, activities and tasks as shared (cf. (49)–(55)). the shared work 
of the doctor and the assistant is also commonly expressed by 1pL forms. this has 
its basis in their shared work as well as the fact that particular phases of the work can 
be carried out alternately by the doctor and the assistant (vaccination, prescription of 
medicine, ecG test, etc.). in addition, it has a community-building effect when the 
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doctor and the assistant (as participants of the script of surgery) act as a cohesive 
group of healers (cf. (59)–(68)). in many examples, it is actually hard to decide on the 
basis of the doctors’ utterances who is performing or has performed the action in ques-
tion (who is doing the prescription, the writing of a referral letter, or the vaccination). 
these are typically part of a work routine. Finally, 1pL deictic forms may also refer to 
a group including the doctor and other professionals (cf. (69)–(71)). importantly, 
the patterns just described may get mixed in specific utterances. in (72), for example, 
the first 1pL verb form construes the patient’s activity as ’shared’ (hagyjuk ki ’let’s drop 
it’), whereas the second one elaborates an action performed by the doctor and the as-
sistant (adunk ’we are giving’).

(72)   hagyjuk ki egy-két-három hétig, adunk helyette mást (j1, 14)
  ’let’s drop [this drug] for one, two or three weeks, we are giving something 

else instead’

in the speech of the four physicians, 1pL primarily appears in the form of verbal 
inflectional suffixes marking person and number (írjunk fel ’write.imp.1pL’, nem leszünk 
’we won’t be’). Further devices include personal pronouns (nekünk ’for us’), and in 
possessive constructions, markers of the person and number of the possessor on the 
head word (hemoglobinünk ’our haemoglobin’). of the four doctors, j1 employs by 
far the most 1pL forms (206 tokens, cf. Figure 2). in his communicative practice, it is 
especially common that he construes the patient’s activity as joint action (an empathetic 
use of 1pL). this doctor also stands out with the high frequency of tetszik (an auxiliary 
expressing politeness) in his speech, employed for making and maintaining contact with 
patients. both 1pL deictic elements and the routine of using tetszik can be regarded as 
a strategy for reducing distance in doctor–patient relationships (cf. kuna–kaló 2014; 
domonkosi–kuna 2015).

 in terms of evaluating the initial hypotheses, the use of 1pL indeed correlates 
with the construal of proximity between the doctor and the patient. this effect results 
primarily from inclusive or empathetic uses of 1pL. the frequency of 1pL forms varies 
in the four doctor’s speech (cf. Figure 2). the two junior doctors employ these deictic 
elements more often, with a remarkably high number found with j1 (206 tokens), and 
94 occurrences associated with j2. by contrast, the senior doctors s1 and s2 adopt 
the forms in question in 46 and 76 times, respectively. thus, the younger doctors do 
indeed employ 1pL forms more often in their linguistic activity. the reference and usage 
patterns of these forms vary with the doctors, as shown by Figure 6 with percentages 
for the sake of comparison. 
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Figure 6: percentage distribution of 1pL patterns in the doctors’ communicative behaviour

as the fi gure demonstrates, 1pL forms most frequently refer to the doctor and the 
patient in the speech of j2 (57%) and s2 (56%). empathetic use is remarkably common 
in the speech of j1 (37%), whereas it is completely absent from the communicative 
practice of s1. on the other hand, the latter doctor uses 1pL most often to refer to him-
self and the assistant (61%). thus, the dominant role of the assistant is also refl ected in 
the use of 1pL deictic elements. the construal of community with other professionals 
occurs in each doctor’s speech, but invariably at a low frequency only.

 

5. Summary, perspectives

this case study has shown what roles are played by 1sg and 1pL deictic elements 
in the linguistic self-representation of four general practitioners. as discussed above, 
other linguistic and behavioral phenomena also contribute to self-construal (one’s own 
name, forms of address, greetings, knowledge representation, metacommunication, 
clothing, the furniture and equipment of the doctor’s surgery, etc.). However, the study 
only focused on 1sg and 1pL deictic elements and their patterns of use. the starting point 
for the analysis was provided by the script of (Gp) surgery and within it the doctor’s 
role along with its linguistic elaboration. 

in the use of 1sg deictic elements, the doctor’s professional identity (doctor status) 
and his interpersonal relationship with the patient, i.e. his ego construed with respect 
to another person, both play fundamental roles, and these two are closely intertwined. 
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thus, the following patterns have been observed: 1) polite-interpersonal, 2) empathetic, 
3) impatience-related, 4) feedback-oriented, 5) examination-related (pertaining to the 
doctor’s own activity), 6) connected with the place and time of surgery hours and 7) 
linked to the doctor’s professional knowledge. the patterns and examples have demon-
strated that 1sg deictic elements cannot be regarded as strong indicators of authoritarian 
communicative behaviour, and their use does not correlate strongly and unequivocally 
with the doctors’ age. the functioning of 1sg is much more complex and varied.

a similar variety is found in the case of 1pL deictic elements, as a function of which 
person or group the doctor was construed to belong together with. the reference of 1pL 
forms in the material under study display the following patterns: 1) doctor and patient, 
2) doctor and patient in empathetic, indirect use, 3) doctor and assistant, 4) doctor and 
other professionals. the analysis has highlighted that 1pL forms do indeed contribute 
to the construal of a partnership-oriented relationship. particularly important here is 
the construal of a We involving the doctor and the patient, with special regard to the 
empathetic use of this device. However, it should be noted that this pattern only ap-
pears in the doctor’s communication at his own initiative, in a top-down fashion, which 
reflects the inherently asymmetric nature of the relationship despite efforts at reducing 
distance. another characteristic pattern in the use of 1pL deictic elements construes the 
doctor and the assistant as belonging together. While this does not directly bear on how 
the doctor-patient relationship is construed, it still generates a sense that the doctor is 
construing himself less egocentrically in the script of surgery. a further observation 
has been that 1pL forms occur more frequently in the speech of junior doctors; however, 
this does not automatically imply that younger physicians establish a more partner-like 
relationship with their patients. rather, this is heavily influenced by a range of other 
factors as well (cf. kuna–kaló 2014).

in the linguistic activity of the four doctors, the use of 1sg and 1pL deictic ele-
ments has been found to vary significantly, in correlation with several factors. With 
regard to the two doctors working outside budapest, the following two features have 
emerged as prominent. Firstly, the doctor referred to as j1 adopts the empathetic use 
of 1pL remarkably often, which along with the use of tetszik (an auxiliary expressing 
politeness) and other linguistic factors suggests a highly partnership-oriented attitude 
to patients. secondly, the doctor marked by s1 is characterized by a particularly low 
level of linguistic self-representation, which may be indicative of professional burnout, 
and also follow from the proactive role of the assistant during surgery hours. this is 
also reflected in the use of 1pL deictic elements. However, it is important to note that 
the results are the product of a single case study only. More extensive observations are 
necessary with the involvement of a higher number of doctors and assistants before 
generalized conclusions can be reached about any correlations between the doctor’s 
age or the location of surgery and their linguistic construal. the linguistic identity 
construal of doctors is influenced by a range of factors. its complexity and dynamics 
can be best explored in the context of doctor-patient communication.
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Paweł KornatowSKi

Tautonimy węgiersko-polskie. 
próba systematyzacji

Abstract (Hungarian-polish tautonyms. Towards a systematization). the subject matter 
of this paper is focused on a certain kind of language interference that consists of a mistaken 
presupposition of semantic equivalence of language signs in different languages based on their 
formal similarity. both significant terminological and interpretive discrepancies characterize 
these issues in the source literature. the most commonly used term relating to such kind of 
language signs is false friends, however due to i.a. its metaphorical and colloquial nature the 
term tautonym is used in this article. the first part of the paper reviews positions concern-
ing the interpretive range of the discussed language signs, the type and the degree of their 
similarity and the differences between them, as well as the number and the genetic distance 
between the languages within which such signs operate. the second part of the paper is an 
attempt to systematize pairs of Hungarian and polish words of similar phonetic structure but 
completely or partially different in terms of their meaning and/or the range of their use. the 
research material includes nearly 200 pairs of Hungarian-polish tautonyms analyzed accord-
ing to criteria: i) etymological, ii) formal, iii) semantic, iv) range of use.

Abstrakt. tematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół pewnego typu interferencji 
językowej polegającego na błędnym założeniu ekwiwalencji semantycznej znaków języko-
wych w różnych językach w oparciu o ich podobieństwo formalne. W literaturze przedmiotu 
problematykę tę cechuje znaczne rozchwianie zarówno terminologiczne, jak i interpretacyjne. 
najpowszechniej stosowanym określeniem tego rodzaju znaków językowych są fałszywi 
przyjaciele, jednak m.in. z uwagi na jego metaforyczność i kolokwialność w artykule decy-
dujemy się na użycie terminu tautonimy. W pierwszej części artykułu dokonujemy przeglądu 
stanowisk odnośnie zasięgu interpretacyjnego omawianych znaków językowych, rodzaju i 
stopnia ich podobieństwa oraz różnic między nimi, a także liczby i odległości genetycznej 
języków, które takimi znakami operują. drugą część stanowi próba systematyzacji par wyra-
zów w języku węgierskim i polskim o podobnej strukturze fonetycznej, lecz całkowicie lub 
częściowo różnych pod względem semantycznym i/lub zakresu użycia. Materiał badawczy 
obejmuje blisko 200 par węgiersko-polskich tautonimów, które analizujemy ze względu na 
cztery kryteria: i) etymologiczne, ii) formalne, iii) semantyczne, iv) zakresu użycia.
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1. Wprowadzenie

język jest systemem społecznie wytworzonych i obowiązujących znaków języ-
kowych funkcjonującym jako narzędzie komunikacji społecznej (Gołąb et al. 1968: 
271–272, szulc 1984: 100–101). za jego pomocą dokonuje się przede wszystkim 
substytucji zjawisk rzeczywistości obiektywnej. znaki językowe, którymi operuje, 
oraz reguły ich użycia są umowne w ramach danej społeczności językowej. zdaniem 
amerykańskiego uczonego benjamina lee Whorfa (1982: 284–285) „umowa” ta 
została wprawdzie zawarta w sposób implicytny, niemniej „jej warunki obowiązują 
bezwzględnie” (ibid.).

zgodnie z prawem relatywizmu językowego sformułowanym przez Whorfa 
i edwarda sapira (znanym powszechnie jako hipoteza sapira-Whorfa), struktura ję-
zyka determinuje postrzeganie otaczającego nas świata. język stanowi zatem niejako 
medium oglądu rzeczywistości obiektywnej. ze względu na zróżnicowanie struktur 
poszczególnych języków jej postrzeganie różni się jednak u przedstawicieli różnych 
społeczności językowych, co w konsekwencji ma odbicie w komunikacji międzyjęzy-
kowej. Użycie poszczególnych znaków językowych w różnych systemach językowych 
może być rozbieżne, co wynika m.in. z ich odmiennego pola semantycznego (bawej 
2006: 20).

problematyka, jaka została poruszona w niniejszym artykule, wiąże się z tożsa-
mością znaków językowych w planie wyrażania i ich zróżnicowaniem w planie treści. 
dotyczy zjawiska, które – najogólniej rzecz ujmując – polega na błędnym, najczęściej 
nieuświadomionym założeniu, iż wraz z podobieństwem strukturalnym znaków ję-
zykowych w różnych językach idzie w parze ich ekwiwalencja semantyczna. Uwagę 
poświęcimy przede wszystkim takim parom lub grupom znaków językowych (przede 
wszystkim wyrazów) w, odpowiednio, dwu lub więcej językach, które ze względu na 
posiadane określone podobne własności (głównie bliskość fonetyczną i graficzną) powo-
dują błędne asocjacje semantyczne u użytkowników języków, na których płaszczyźnie 
znaki te funkcjonują. zjawisko to jest jednym z typów interferencji zewnątrzjęzykowej 
i jako takie stanowi przedmiot badań m.in. glottodydaktyki, translatoryki i leksykografii 
kontrastywnej. być może m.in. z tego względu aspekt zarówno terminologiczny, jak 
i interpretacyjny tego zagadnienia jest nader zawiły. W sposób uproszczony zostanie 
on więc zaprezentowany w poniższych rozdziałach.

szczegółowa tematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół omawianych 
błędnych asocjacji semantycznych na płaszczyźnie języka węgierskiego i polskiego, 
ponieważ – zgodnie z wiedzą autora – badania na tym polu nie doczekały się jak dotąd 
odpowiedniego odzwierciedlenia w charakterze publikacji. celem jest z jednej strony 
krótka prezentacja dotychczasowych stanowisk językoznawców wobec omawianej 
problematyki, z drugiej zaś strony próba adaptacji jej do specyfiki relacji między ję-
zykiem węgierskim a polskim.

tautonimy węgiersko-polskie. próba systematyzacji
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2. uwagi terminologiczne

pary lub grupy znaków językowych, których dotyczy omawiane zjawisko, okre-
ślane są przypuszczalnie najpowszechniej jako fałszywi przyjaciele. określenie to nie 
wydaje się jednak posiadać statusu językoznawczego terminus technicus, funkcjo-
nuje ono raczej jako potoczna nazwa pomocnicza, którą operują przede wszystkim 
tłumacze stykający się w swej pracy z pozornymi interlingwalnymi ekwiwalentami 
semantycznymi. jego znaczenie jest dla nich na tyle intuicyjne, że często nawet nie 
podejmują się jego sprecyzowania (pieńkos 2003: 187). jeśli zaś chodzi o termino-
logię specjalistyczną w omawianym zakresie, to już pobieżny przegląd wyłącznie 
polskojęzycznych opracowań naukowych prowadzi do obserwacji, iż charakteryzuje 
ją niezwykłe rozchwianie.

określenia faux amis (dosł. ‘fałszywi przyjaciele’) użyli po raz pierwszy francuscy 
translatolodzy Maxime kœssler i jules derocquigny (kœssler et al. 1928), szczegółowo 
opisując w swoim niemal 400-stronicowym dziele pozorne ekwiwalencje semantycz-
ne pomiędzy leksemami języka angielskiego a francuskiego. zaproponowany termin 
dość szybko zyskał swoje literalne odpowiedniki w innych językach, m.in. ang. false 
friends, niem. falsche Freunde, ros. ложные друзья, pol. fałszywi przyjaciele, węg. 
hamis barátok. od momentu jego wprowadzenia w obieg terminologiczny aż do dnia 
dzisiejszego napotyka jednak na sporą krytykę. zarzuca się mu przede wszystkim me-
taforyczność i nieprecyzyjność (lipczuk 1992: 139, kaleta 2013: 148). z tego względu 
językoznawcy próbowali wprowadzić dziesiątki innych propozycji terminologicznych. 
Wystarczy nadmienić, iż w samym języku polskim doszukaliśmy się ich ponad dwu-
dziestu, z których do najpowszechniej przyjętych wydają się należeć następujące: 
tautonimy, homonimy międzyjęzykowe, mylące podobieństwa międzyjęzykowe, złudne 
odpowiedniki, aproksymaty. spośród terminów nazywających samo zjawisko pozornej 
ekwiwalencji semantycznej dość powszechnie stosuje się następujące: tautonimia, 
homonimia międzyjęzykowa, heterofemia międzyjęzykowa, paronimia międzyjęzykowa. 
W języku węgierskim, prócz ww. terminu hamis barátok ‘fałszywi przyjaciele’, utrwalił 
się także termin véletlen szóegyezések (dosł. ‘przypadkowe zgodności wyrazowe’). 
Wydaje się, iż rozrostowi terminologicznemu sprzyjał też rozbieżny zakres jego in-
terpretowania, w związku z czym poszczególne terminy niekoniecznie muszą odnosić 
się do w ten sam sposób rozumianego zjawiska.

nie wgłębiając się szczególnie w problematykę (a przede wszystkim zakres) użycia 
poszczególnych terminów, co dla poniższych rozważań nie ma pierwszoplanowego 
znaczenia, w niniejszym artykule posłużymy się terminem tautonim (z gr. ταυτος ‘ten 
sam’, όνυμα ‘imię’) z następujących przyczyn:
i) wydaje się, iż spośród określeń niepotocznych jest ono stosowane najpowszechniej 

w literaturze przedmiotu;
ii) termin ten ma swoje dosłowne ekwiwalenty w obcojęzycznych opracowaniach 

(por. ang. tautonym, niem. Tautonym, fr. tautonyme, ros. тавтоним, węg. tauto-
nima);
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iii) konsekwentnie operuje nim specjalizujący się w tej tematyce już od ponad trzech 
dekad ryszard lipczuk, którego definicja tautonimów jako „fałszywych przyjaciół” 
w węższym ujęciu (1992: 139–140, 2000a) wydaje się najbliższa przyjętemu przez 
nas rozumieniu tego zjawiska w niniejszym opracowaniu.

3. Stan badań nad tautonimią w językoznawstwie polskim 
i węgierskim

tautonimia jest stosunkowo młodym przedmiotem badań językoznawców, mimo 
iż towarzyszy ona użytkownikom od początku językowych kontaktów i wydaje się 
jedną z fundamentalnych kwestii w zakresie kontrastywnych badań językoznawczych. 
poważniejsze badania liczą sobie niecałe stulecie, a zapoczątkowali je w latach 20. 
XX w. wspomniani wyżej francuscy translatolodzy kœssler i derocquigny.

jak można wywnioskować z obszernego wykazu bibliograficznego lipczuka 
(2000b), spośród opracowań dot. języka polskiego zdecydowanie dominują prace doty-
czące tautonimii między językiem polskim a językami bliskopokrewnymi (pozostałymi 
językami słowiańskimi). W znacznie mniejszej liczbie opublikowane zostały wyniki 
badań nad tautonimią polsko-germańską. na tym polu szczególne zasługi ma lipczuk, 
który specjalizuje się w badaniach kontrastywnych polsko-niemieckich. pojedyncze 
opracowania dotyczą też porównań z językami romańskimi, głównie francuskim. 
W bibliografii wymieniona została zaledwie jedna pozycja, w której dokonano konfron-
tacji języka polskiego z językiem nieindoeuropejskim (fińskim). W przypadku języka 
węgierskiego natomiast opracowania kontrastywne koncentrują się przede wszystkim 
na porównaniach z językami germańskimi i romańskimi.

jak wskazano we wprowadzeniu, zgodnie z wiedzą autora nie podjęto dotychczas 
szerszych badań nad opisywanym zjawiskiem na płaszczyźnie języka węgierskiego 
i polskiego, a taka potrzeba wydaje się istnieć od dłuższego czasu. Wprawdzie zagad-
nienie szeroko rozumianych węgiersko-polskich relacji językowych doczekało się 
stosownych opracowań, to problematyka interferencji zewnątrzjęzykowej nie zyskała 
w nich większego odzwierciedlenia. zadaniem, które stawia przed sobą autor, jest 
podjęcie się próby choć częściowego wypełnienia tej luki.

4. uwagi interpretacyjne

W literaturze przedmiotu dotyczącej omawianej problematyki w parze z rozchwia-
niem terminologicznym idą rozbieżności interpretacyjne. W ramach poszczególnych 
jego ujęć można jednak uchwycić pewne wspólne płaszczyzny interpretacyjne:
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i) liczba języków operujących błędnie asocjowanymi znakami językowymi;
ii) odległość genetyczna tych języków;
iii) rodzaje błędnie asocjowanych znaków językowych;
iv) rodzaj podobieństwa między tymi znakami;
v) stopień podobieństwa między tymi znakami;
vi) różnice między tymi znakami.

zostaną one zwięźle omówione poniżej.

4.1. Liczba porównywanych języków

autorzy przeważającej większości opracowań stoją na stanowisku, iż tautonimia 
może zachodzić nie tylko między dwoma znakami językowymi w dwóch różnych języ-
kach, lecz także między większą liczbą znaków w większej liczbie języków (por. m.in. 
lotko 1992: 252, lipczuk 2000a, seelbach 2002: 5–6, pienkos 2003: 187, bawej 2006: 
21, kaleta 2008: 59–60, 2013: 141–142, H. varga 2013: 7), przy czym stanowisko to 
nie zawsze wyrażone jest explicite. Wypada jednak zauważyć, iż gros językoznawców 
preferujących to ujęcie w ostatecznym rozrachunku dokonuje porównań wyłącznie 
między p a r a m i  znaków językowych. z kolei do relacji zachodzącej wyłącznie mię-
dzy dwoma znakami językowymi w dwóch różnych językach ograniczają tautonimię 
stosunkowo nieliczni badacze (por. m.in. węższe rozumienie „fałszywych przyjaciół” 
u lipczuka (1992: 139–140), ponadto Frunză 2006: 1, Horváth 2015: 56). W kontek-
ście interlingwalności opisywanego zjawiska, która stanowi wspólny mianownik obu 
powyższych podejść, dziwić może fakt dość znacznego rozpowszechnienia wspo-
mnianego wyżej terminu homonimii (międzyjęzykowej) (np. lotko 1992: 251, kusal 
2002, kaleta 2013), mając na uwadze, iż homonimia rozumiana jest przeważnie jako 
zjawisko wewnątrzjęzykowe (por. Gołąb et al. 1968: 238, szulc 1984: 89). niektórzy 
językoznawcy dostrzegają tę terminologiczno-interpretacyjną kontradykcję (kaleta 
2013: 141–142 za: Wojan 2001: 101).

4.2. Odległość genetyczna porównywanych języków

Wśród językoznawców zajmujących się omawianą tematyką zarysowuje się ogólna 
tendencja do odnajdywania tautonimów przede wszystkim w językach bliskich gene-
tycznie, jak np. słowiańskich (por. np. Grosbart 1984, bunčić 2000). W przypadku takich 
języków zdecydowana większość tautonimów wywodzi się ze wspólnego etymonu bądź 
są to wzajemne zapożyczenia (lotko 1992: 251, Majewska 2002: 57, kaleta 2013: 146). 
cofając się coraz bardziej w przeszłość pokrewnych języków odnajdujemy coraz mniej 
par lub grup tautonimicznych, co spowodowane jest faktem, iż różnice semantyczne 
między takimi wyrazami wytwarzają się stosunkowo późno (orłoś 2003: 3). błędne 
asocjacje semantyczne wydaje się ponadto wzmacniać świadomość, iż w przypadku 
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licznych znaków językowych ekwiwalencja semantyczna rzeczywiście ma miejsce, 
por. pol. cebula : czes. cibule ‘t.s.’, ale pol. burak : czes. burák ‘orzech’. W przypadku 
języków genetycznie bardziej oddalonych od siebie bądź niespokrewnionych wśród 
tautonimów wydają się dominować zapożyczenia z języków klasycznych, często inter-
nacjonalizmy (lotko 1992: 251, kaleta 2013: 146), por. (wszystkie przykłady polskich 
i węgierskich tautonimów moje; źródła adnotacji semantycznych i kwalifikatorów 
podano we wstępie do rozdziału 5) pol. ambulans : węg. ambuláns ‘chory leczony 
ambulatoryjnie’ (< łac. ambulare ‘chodzić’).

4.3. Rodzaje porównywanych znaków językowych

znaczne rozchwianie interpretacyjne dotyczy rodzaju znaków językowych, na któ-
rych poziomie możliwe są błędne asocjacje interlingwalne. jednostki te uszeregować 
można od najmniejszych do największych w kolejności: morfemy, wyrazy, połączenia 
wyrazowe. co do przynależności w y r a z ó w  tautonimicznych wydaje się panować 
w literaturze przedmiotu całkowita zgodność. Można ponadto zaobserwować pewną 
prawidłowość, iż w przeważającej mierze brane są pod uwagę wyrazy w dwu lub wię-
cej językach należące do tej samej klasy części mowy, jak np. pol. mizeria ‘1. sałatka 
z ogórków; 2. niski poziom lub zły stan czegoś’ : węg. mizéria ‘1. nieprzyjemność; 
2. niedostatek’.

kusal (2002: iX) w zbiorze tautonimów wyrazowych (które nazywa homonimami) 
wyróżnia jednak podzbiór leksykalny i leksykalno-gramatyczny. pierwszy obejmuje 
wyrazy należące do tej samej klasy części mowy, jak np. pol. muzyk ‘artysta kompo-
nujący lub wykonujący muzykę’ : węg. muzsik ‘rosyjski chłop w czasach carskich’, 
drugi zaś wyrazy należące do różnych klas części mowy, jak np. pol. most ‘przeprawa 
przez akwen’ : węg. most ‘teraz’. kusal (ibid.) odnotowuje też sporadyczne przypad-
ki homonimii wyrazu w jednym języku i połączenia wyrazowego, w tym wyrażeń 
przyimkowych, w drugim języku. analogiczną rolę syntaktyczną do roli wyrażeń 
przyimkowych w języku polskim pełnią w języku węgierskim m.in. sufigowane (za-
opatrzone w końcówki przypadka) formy nominów, stąd za przykład tak rozumianej 
tautonimii może posłużyć para pol. kompot ‘napój’ : węg. kompot ‘prom’ (gdzie komp 
‘prom’, -ot ‘(końcówka biernika)’). tak daleko idące poszerzenie zakresu potencjalnie 
tautonimicznych jednostek językowych wydaje się jednak dyskusyjne w kontekście 
rozpatrywania tautonimii jako typu interferencji zewnątrzjęzykowej u osób uczących się 
języka obcego, a tym bardziej tłumaczy. W tekstach tłumaczonych wyrazy i połączenia 
wyrazowe występują w przeważającej większości w jakimś kontekście syntaktycznym, 
który znacznie ogranicza możliwość zaistnienia tego typu błędnych asocjacji. trudno 
bowiem (choć nie jest to niemożliwe) znaleźć taki wspólny kontekst syntaktyczny 
w języku polskim dla takiego wyrazu jak most ‘przeprawa przez akwen’ i w języku 
węgierskim dla takiego wyrazu jak most ‘teraz’, by mógł wywołać on błędną asocjację 
u użytkownika, a w szczególności profesjonalnego tłumacza.
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dużo bardziej prawdopodobna wydaje się interferencja zewnątrzjęzykowa w przy-
padku połączeń wyrazowych o podobnej strukturze (lipczuk 2000a). przykładem 
z języka polskiego i węgierskiego może być pol. zestawienie cebula czerwona i węg. 
złożenie vöröshagyma ‘cebula’, gdzie człony vörös ‘czerwony’ i hagyma ‘cebula’ na-
suwają błędną asocjację semantyczną z ww. polskim zestawieniem, podczas gdy jego 
węgierskim ekwiwalentem semantycznym jest lilahagyma (gdzie lila znaczy dosłownie 
‘fioletowy’). por. też pol. trawa cytrynowa : węg. citromfű ‘melisa lekarska’ (gdzie 
citrom ‘cytryna’, fű ‘trawa’) oraz pol. ptasie mleczko (zastrzeżony znak towarowy) : 
węg. madártej ‘deser podobny do zupy „nic”’ (gdzie madár ‘ptak’, tej ‘mleko’).

niektórzy językoznawcy proponują rozszerzenie pojęcia tautonimów także na mor-
femy (lotko 1992: 255, seelbach 2002: 17). i tak np. seelbach (cyt. za: kroschewski 
2000: 83) podaje przykłady niemieckich i angielskich prefiksów werbalnych o jedna-
kowych formach an-, in-, de- oraz un-, których analogiczne użycie przed określonymi 
homosemicznymi tematami werbalnymi w niem. i ang. stanowiłoby błąd (por. pary 
czasowników zaopatrzonych w poprawnie dobrane prefiksy: niem. anorganisch ‘nie-
organiczny’ : ang. inorganic ‘t.s.’, niem. demaskieren ‘demaskować’ : ang. unmask 
‘t.s.’). W języku pol. i węg. tak rozumiana tautonimia zachodziłaby np. w przypadku 
odłacińskich sufiksów nominalnych, por. pol. -cja (< łac. -tia lub -tio) : węg. -cia (< 
łac. -tia) i -ció (< łac. -tio); błąd stanowiłaby mechaniczna substytucja pol. -cja i węg. 
-cia, por. pol. ewidencja, frekwencja, kadencja, akcja, promocja, restauracja : węg. 
evidencia, frekvencia, kadencia, akció, promoció, restauráció (< łac. odpowiednio: 
evidentia, frequentia, cadentia, actio, promotio, restauratio) (pomijamy tutaj znaczenia 
samych derywatów).

na marginesie można dodać, iż zdaniem nielicznych badaczy (m.in. Grosbart 1984: 
82) z omawianym zjawiskiem związana jest również homograficzność liter w różnych 
alfabetach, np. zapisane łacinką p (w pol. [p]), c (w pol. [ʦ]), y (w pol. [ɨ]) i cyrylicą 
р (w ros. [r]), с (w ros. [s]), у (w ros. [u]).

4.4. Rodzaj podobieństwa między porównywanymi znakami językowymi

pozostałe trzy wymienione płaszczyzny dotyczą podobieństw i różnic, jakie wedle 
różnych ujęć stanowią warunek zachodzenia pomiędzy badanymi znakami językowy-
mi tautonimii. pod względem rodzaju podobieństw uwzględnia się przede wszystkim 
ich stronę dźwiękową i graficzną. i tak część autorów precyzuje, iż tautonimia może 
zachodzić pomiędzy znakami językowymi, które cechuje mniejsze lub większe podo-
bieństwo fonetyczne/fonologiczne i (orto)graficzne (por. np. Grosbart 1984: 81–82, 
Wilczyńska 1992: 161, lipczuk et al. 1995: 7, bawej 2006: 21), u innych zaś mowa 
jedynie o bliżej niesprecyzowanych podobieństwach formalnych (por. np. lotko 1992: 
251, lipczuk 2000a). należy jednak zauważyć, iż warunku tego nie są w stanie spełnić 
chociażby połączenia wyrazowe, o których mowa powyżej. trudno bowiem doszu-
kiwać się przyczyn błędnych asocjacji semantycznych w zgodności w fonetycznej/
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fonologicznej i/lub (orto)graficznej strukturze takich połączeń jak pol. cebula czerwona 
i węg. vöröshagyma ‘cebula’. W tym konkretnym przypadku asocjacje te są rezultatem 
analogicznej struktury leksykalnej, której zidentyfikowanie – w przeciwieństwie do 
zgodności dźwiękowo-graficznych – wymaga odpowiednio zaawansowanej znajomości 
obu języków (w podanym przykładzie konieczna jest znajomość znaczeń wyrazów pol. 
cebula, czerwony oraz węg. vörös ‘czerwony’ i hagyma ‘cebula’).

4.5. Stopień podobieństwa między porównywanymi znakami językowymi

dotychczas w opisie bliskości strukturalnej analizowanych znaków językowych 
umownie posługiwaliśmy się określeniem „podobieństwo”. W tym miejscu wypada 
jednak zauważyć, iż liczni badacze prócz c z ę ś c i o w e j  zgodności badanych struk-
tur dopuszczają także ich c a ł k o w i t ą  zgodność, a zatem identyczność (por. np. 
Grosbart 1984: 81–82, lotko 1992: 251, lipczuk 1995: 7, 2000a, bawej 2006: 21, 
H. varga 2013: 7). kaleta (2008: 59, cyt. za: Majewska 2002: 56) podchodzi do sprawy 
ostrożniej, wskazując jedynie na „współwystępowanie w rożnych językach wyrazów 
o b a r d z o  p o d o b n e j ,  n i e m a l  i d e n t y c z n e j  postaci brzmieniowej i/lub 
graficznej” (rozstrzelenie moje). zauważa, iż definicja sankcjonująca istnienie tauto-
nimów (w pracy kalety zwanych homonimami językowymi) charakteryzujących się 
identyczną wymową wymaga weryfikacji z uwagi na różnice w systemach fonetycz-
nych różnych języków. Uwaga ta wydaje się słuszna, gdy porównać pary być może na 
pozór identycznych fonetycznie wyrazów w językach tak odległych typologicznie jak 
polski i węgierski, jak np. pol. berek ‘zabawa’ : węg. berek ‘zagajnik’ czy pol. dobosz 
‘1. członek orkiestry wojskowej’ : węg. dobos ‘1. t.s.; 2. perkusista jazzowy; 3. rodzaj 
tortu’, których struktura fonetyczna przedstawia się odpowiednio: pol. [berek] : węg. 
[bɛrɛk] oraz pol. [dɔbɔʃ] : węg. [doboʃ].

4.6. Różnice między porównywanymi znakami językowymi

omówiwszy rodzaj i stopień podobieństwa między konfrontowanymi znakami 
językowymi w różnych językach należy na koniec wskazać występujące między nimi 
dyferencje, które kwalifikują je jako tautonimy. zgodność w tym zakresie panuje 
jedynie w kwestii rozbieżności s e m a n t y c z n e j  tautonimów, tzn. że wraz z ich 
podobieństwem/identycznością strukturalną idzie w parze różnica znaczeniowa mię-
dzy nimi. do takiej interpretacji ograniczona jest też węższa definicja „fałszywych 
przyjaciół” lipczuka (1992: 139–140, 2000a). rozbieżność semantyczna może być 
jednak wielostopniowa, na co wskazuje lipczuk (ibid.) wyróżniając pięć rodzajów 
relacji semantycznych zachodzących między tautonimami (rozumianymi jako wyrazy) 
w dwóch językach (przykłady moje):
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i) relacja prywatywności – wyraz w języku a ma więcej znaczeń niż jego domnie-
many ekwiwalent w języku b, np. pol. farmer ‘1. właściciel farmy’ : węg. farmer 
‘1. t.s.; 2. dżins; 3. odzież dżinsowa’;

ii) relacja inkluzji – jedno ze znaczeń wyrazu w języku a ma szerszy zakres niż odpo-
wiednie znaczenie jego domniemanego ekwiwalentu w języku b, np. pol. artysta 
‘osoba uprawiająca sztukę, np. malarz, rzeźbiarz, architekt, aktor, muzyk, tancerz, 
cyrkowiec’ : węg. artista ‘osoba uprawiająca sztukę cyrkową, np. żongler, magik, 
gimnastyk’;

iii) relacja ekwipolencji – wyraz w języku a i jego domniemany ekwiwalent w języku 
b mają niektóre znaczenia wspólne, ponadto oba mają inne znaczenia, np. pol. 
rondo ‘i. 1. forma muzyczna; 2. forma literacka; 3. brzeg kapelusza; ii. kolisty plac; 
iii. 1. arch ozdobne pismo; 2. arch stalówka’ : węg. rondó ‘1. t.s.; 2. t.s.; 3. duży, 
okrągły kwietnik’;

iv) relacja kontraryczności – poszczególne znaczenia wyrazu w języku a i jego do-
mniemanego ekwiwalentu w języku b są przeciwstawne, np. pol. kryminalista 
‘przestępca’ : węg. kriminalista ‘kryminalistyk’;

v) relacja ekskluzji – znaczenia domniemanych ekwiwalentów w języku a i b wy-
kluczają się całkowicie, np. pol. sekunda ‘1. jednostka czasu; 2. krótka chwila; 
3. jednostka miary kąta; 4. odległość między dźwiękami’ : węg. szekunda ‘arch 
ocena niedostateczna’.
jak łatwo zauważyć, część relacji zachodzi między wyrazami jako znakami róż-

nych treści (i, iii, v), część zaś między poszczególnymi treściami (znaczeniami) (ii, iv). 
kwestię tę postaramy się uporządkować w dalszej części artykułu.

część językoznawców do tautonimów zalicza też wyrazy odmienne pod względem 
stylistycznym (np. Grosbart 1984: 82, lotko 1992: 251, 253, Horváth 2015: 56–57), por. 
np. pol. butelka ‘1. naczynie z wąską szyjką’ : węg. butélia ‘1. wysz t.s.; 2. czworokątne 
emaliowane naczynie na palinkę; 3. siedmiogr butla gazowa’, dopuszczając do tej ka-
tegorii nawet semantycznie identyczne, lecz różniące się zabarwieniem stylistycznym 
znaki językowe (lotko 1992: 254), por. np. pol. doktor ‘1. stopień naukowy; 2. osoba 
posiadająca ten stopień; 3. pot lekarz’ : węg. doktor ‘1. t.s.; 2. t.s.; 3. lud t.s.’.

autorzy niektórych opracowań (np. Horváth 2015: 57) wskazują też na rozbieżności 
w częstości użycia tautonimów, podając za przykład opozycję typu wyrazy powszechnie 
używane vs. wyrazy wychodzące z użycia. za przykład takiej pary w języku polskim 
i węgierskim może posłużyć np. pol. garnizon ‘1. oddział wojska; 2. obszar stacjono-
wania wojsk’ : węg. garnizon ‘1. arch t.s.; 2. arch t.s.’.

jak wskazano powyżej, problematyka precyzyjnej interpretacji zjawiska pozornych 
ekwiwalencji interlingwalnych jest nader złożona. kilkuaspektowe ujęcie tej tematyki 
umożliwia kombinowanie ze sobą różnych charakterystycznych własności omawianych 
quasi-ekwiwalentnych znaków językowych, co w rezultacie prowadzi do znacznego 
rozciągnięcia spektrum ich możliwych definicji, od najwęższych do najszerszych. i tak 
w najwęższym ujęciu tautonimami byłyby np. pary wyrazów w dwóch blisko spokrew-
nionych językach o identycznej formie graficznej i całkowicie różnym znaczeniu, jak 
np. pol. burza : czes. burza ‘giełda’ (por. czes. bouře ‘burza’). W szerokim rozumieniu 
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zaś do tautonimów można by zaliczyć np. grupy wyrazów, połączeń wyrazowych, 
morfemów i in. w pewnej liczbie dowolnych języków o do pewnego stopnia zbliżonej 
formie dźwiękowej i identycznej lub do pewnego stopnia zbliżonej formie graficznej, 
częściowo lub całkowicie odmienne pod względem semantycznym, stylistycznym, 
użycia i in., np. pol. promocja ‘1. przyznanie tytułu naukowego; 2. popularyzacja; 
3. prawo ucznia do przejścia do następnej klasy; 4. (w szachach) zamiana pionka 
na figurę’ : niem. Promotion ‘1. t.s.; 3. t.s.; 5. szwajc awans na wyższe stanowisko’; 
6. szwajc (w sporcie) awans do wyższej klasy rozgrywkowej’ (źródło adnotacji se-
mantycznych i kwalifikatorów: Wiktorowicz et al. (red.) 2010) : węg. promoció (nie: 
*promocia) ‘1. rzad t.s.; 2. t.s.; 5. wysz t.s.; 7. słow wręczenie dyplomu; 8. siedmiogr 
rok, rocznik’. W szerszym ujęciu do tautonimów można by też zaliczyć grupy połączeń 
wyrazowych (np. zestawień, złożeń) o do pewnego stopnia zbliżonej strukturze, np. pol. 
ptasie mleczko (zastrzeżony znak towarowy) ‘rodzaj pianki w polewie czekoladowej’ 
: madártej ‘deser podobny do zupy „nic”’ (gdzie madár ‘ptak’, tej ‘mleko’).

5. próba systematyzacji tautonimów węgiersko-polskich

z powyższych rozważań wyłania się dość rozchwiany obraz terminologiczny, in-
terpretacyjny i klasyfikacyjny omawianej problematyki. jak wskazaliśmy w rozdziale 
2, na potrzeby niniejszego artykułu, w tym opracowywanej próbnej kategoryzacji, 
na określenie błędnie asocjowanych znaków językowych posłużyliśmy się terminem 
tautonimy. klasyfikacji poddane zostaną pary wyrazów w języku węgierskim i pol-
skim o do tego stopnia podobnej strukturze fonetycznej (a jednocześnie identycznej 
lub podobnej formie graficznej), iż uzasadniona wydaje się możliwość wystąpienia 
wzajemnych asocjacji semantycznych, całkowicie lub częściowo różniące się jednak 
pod względem semantycznym i/lub zakresu użycia. 

językowy materiał badawczy stanowi blisko 200 par tautonimów, w tym homonimy 
i polisemy zarówno w języku węgierskim, jak i polskim. z uwagi na jego obszerność 
dla potrzeb niniejszej klasyfikacji narzucamy następujące ograniczenia: uwzględniamy 
wyłącznie wyrazy co najmniej dwusylabowe, autosemantyczne i niewystępujące w za-
leżnej formie fleksyjnej. ponadto wszystkie pary wyrazów muszą być homogeniczne 
pod względem klasy części mowy, do której należą.

Wszystkie pary zostały przeanalizowane ze względu na następujące kryteria:
i) etymologiczne;
ii) formalne;
iii) semantyczne;
iv) zakresu użycia.

informacje nt. pochodzenia wyrazów zaczerpnięte zostały z następujących pozycji 
słownikowych: węgierskojęzyczne: benkő et al. (red.) 1967–1976, tótfalusi 2005, 
zaicz (red.) 2006, Falk 2009; polskojęzyczne: bańko (red.) 2006, boryś 2008, stan-
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kiewicz et al. (red.) 2008, kopcińska (red.) 2009. dane dot. znaczeń i zakresu użycia 
badanych wyrazów pochodzą natomiast z dużych słowników opisowych: węgierskiego 
pod red. pusztaiego et al. (2004), internetowego Słownika języka polskiego PWN oraz 
internetowego Wielkiego słownika języka polskiego, w niewielkim stopniu zaś z pozycji 
tótfalusi 2005 i bańko (red.) 2006.

W adnotacjach semantycznych umieszczonych przy wyrazach (formach) homoni-
micznych znaczenia przysługujące poszczególnym homonimom oddzielono cyframi 
rzymskimi. poszczególne znaczenia wyrazów polisemicznych natomiast oddzielono 
cyframi arabskimi.

5.1. Kryterium etymologiczne

jak kilkukrotnie wspomniano w artykule, w literaturze przedmiotu tautonimy 
odnajdywane są niemal bezwyjątkowo w językach stosunkowo bliskich genetycznie, 
w których badane wyrazy najczęściej wywodzą się ze wspólnego etymonu. konfronta-
cja w tym zakresie języka węgierskiego i polskiego jako języków niespokrewnionych 
ze sobą (precyzyjniej ujmując – których ewentualnego pokrewieństwa lub jego braku 
dotąd nie dowiedziono) wydaje się zatem nader ciekawa. Wobec genetycznej odległości 
nie bez znaczenia pozostaje fakt ponadtysiącletniego sąsiedztwa użytkowników obu 
języków. W rezultacie zdecydowaną większość odnalezionych przez nas par tautoni-
mów (ok. 85%) cechuje wspólna etymologia. pozostałe ok. 15% par stanowią wyrazy 
niepowiązane etymologicznie o przypadkowym podobieństwie lub identyczności 
formalnej.

5.1.1. pary powiązane etymologicznie

5.1.1.1. Wzajemne zapożyczenia

ok. 30% par powiązanych etymologicznie stanowią wzajemne zapożyczenia, przy 
czym należy je tutaj rozumieć jako zapożyczenia w relacji język węgierski – języki 
(zachodnio)słowiańskie. W przypadku znacznej części wyrazów wywodzących się 
z języków słowiańskich nie dowiedziono bowiem, który dokładnie język – z uwagi na 
bliskość formalną wielu analizowanych wyrazów w tych językach – jest bezpośrednim 
źródłem pożyczki (bárczi 1958: 84). polski rodowód wyrazów notowanych w węgier-
skim leksykonie dowiedziono w przypadku takich nielicznych wyrazów jak galuska 
‘galuszki (rodzaj drobnych klusek)’ (< pol. kluska), poltúra ‘pieniądz o bardzo niskiej 
wartości’ (< pol. półtora), polyák ‘przest polak’ (Gerstner 2006: 445), szalonka ‘słonka’ 
(zaicz (red.) 2006: 972). spośród nich jedynie formy polyák i Polak wydają się na tyle 
zbliżone, iż można by zakwalifikować je do potencjalnych tautonimów. W przypadku 
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zapożyczeń z języków słowiańskich do węgierskiego poniżej podajemy zatem takie 
wyrazy, wobec których nie stwierdzono rodowodu innego niż zachodniosłowiański 
bądź ogólnosłowiański. adnotacje semantyczne podane przy wyrazach obejmują 
wyłącznie ich najczęstsze użycia wystarczające do odnotowania faktu zachodzenia 
między nimi tautonimii.

Język węgierski < języki (zachodnio)słowiańskie

węg. bárány = ‘1. jagnię; (…)’
pol. baran = ‘1. samiec owcy (węg. kos); (…)’

węg. barát = ‘1. przyjaciel; (…)’
pol. brat = ‘1. syn tych samych rodziców (węg. fivér); (…)’

węg. dinnye = ‘1. melon; arbuz; (…)’
pol. dynia = ‘rodzaj warzywa o płożących się łodygach (węg. tök)’

węg. garmada = ‘1. arch stóg; (…)’
pol. gromada = ‘1. grupa ludzi (węg. tömeg, csoport); (…)’

węg. iglice = ‘wilżyna’
pol. iglica = ‘1. narzędzie dziewiarskie (węg. kötőtű); (…)’

węg. komornyik = ‘kamerdyner’
pol. komornik = ‘1. urzędnik ściągający długi (węg. végrehajtó); (…)’

węg. mátka = ‘1. lud arch narzeczona; (…)’
pol. matka = ‘1. rodzicielka (węg. anya); (…)’

węg. pászta = ‘1. pasek; (…)’
pol. pasta = ‘1. rodzaj masy (węg. pászta, kenőcs); (…)’

węg. pásztor = ‘1. pasterz; (…)’
pol. pastor = ‘duchowny protestancki (węg. protestáns lelkész)’

węg. szoknya = ‘spódnica’
pol. suknia = ‘1. jednoczęściowy strój kobiecy (węg. női ruha); (…)’

węg. vacsora = ‘1. kolacja; (…)’
pol. wieczór = ‘1. część doby (węg. este); (…)’

węg. vihar = ‘1. silny wiatr; 2. nieśc burza; (…)’
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pol. wicher = ‘1. t.s.’

węg. villa = ‘i. 1. widelec; (…); ii. 1. elegancki, wolnostojący dom; 
(…)’

pol. willa = ‘ii. 1. t.s.’

węg. zászpa = ‘ciemiężyca’
pol. zaspa = ‘wzniesienie ze śniegu (węg. hóbucka)’

Język polski < język węgierski

węg. csata = ‘bitwa’
pol. czata = ‘oddział żołnierzy (węg. őrs)’

węg. dobos = ‘1. wojskowy bębniarz; 2. perkusista jazzowy’
pol. dobosz = ‘1. t.s.’

węg. gulyás = ‘i. pasterz krów; ii. 1. rodzaj gęstej potrawy; 2. rodzaj 
zupy’

pol. gulasz = ‘ii. 1. t.s.’

węg. gyermek = ‘dziecko’
pol. giermek = ‘pomocnik rycerza (węg. apród)’

węg. ország = ‘kraj’
pol. orszak = ‘grono ludzi towarzyszących komuś (węg. kíséret)’

węg. paprikás = ‘1. rodzaj potrawy; 2. rzad hodowca papryki’
pol. paprykarz = ‘1. t.s.’

węg. párkány = ‘parapet’
pol. parkan = ‘ogrodzenie (węg. kerítés)’

węg. sereg = ‘wojsko’
pol. szereg = ‘ciąg (węg. sor)’

5.1.1.2. Internacjonalizmy

Większość par przeanalizowanych tautonimów powiązanych etymologicznie 
stanowią internacjonalizmy. jako internacjonalizmy rozumiemy wyrazy zapożyczone 
z jednego języka do wielu języków bądź nowotwory skonstruowane z materiału jed-
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nego języka obecne w wielu językach należących do różnych grup czy nawet rodzin 
językowych. W tej grupie zdecydowanie dominują zapożyczenia z łaciny i greki, choć 
należy mieć na uwadze, iż języki te niejednokrotnie pełniły funkcję języków pośred-
niczących, zaś pierwotnego rodowodu badanych wyrazów doszukuje się w innych, 
często egzotycznych z europejskiego punktu widzenia językach. poniżej podajemy 
tylko kilka wybranych przykładów.

kategorię otwierają najliczniejsze internacjonalizmy o rodowodzie arabskim.

węg. cifra = ‘1.arch ozdobnik, ornament’
pol. cyfra = ‘1. t.s.; 2. znak służący do zapisywania liczb (węg. 

számjegy)’
< arab. sifr ‘zero’

węg. maskara = ‘pot maska’
pol. maszkara = ‘twarz lub postać budząca wstręt (węg. szörny)’
< arab. mashara ‘żart, sarkazm; maska, człowiek noszący maskę’

węg. szófa = ‘arch szezlong’
pol. sofa = ‘rodzaj kanapy (węg. heverő)’
< arab. suffa ‘kamienna ławka’

pojedyncze pary tautonimów wywodzą się pierwotnie z takich języków jak etruski, 
flamandzki, francuski, holenderski, keczua, mongolski, perski i tybetański.

węg. dopping = ‘1. stosowanie środków dopingujących’
pol. doping = ‘1. t.s.; 2. zachęcanie do walki/wysiłku (węg. 

buzdítás)’
< hol. doop ‘sos’ < dopen ‘maczać’

węg. karaván = ‘1. grupa kupców na pustyni; 2. kolumna ludzi’
pol. karawana = ‘1. t.s.’
< pers. kārwān ‘poczet podróżnych’

węg. láma = ‘i. rodzaj ssaka; ii. mnich’
pol. lama = ‘i. t.s.; ii. t.s.; iii. rodzaj tkaniny (węg. lamé)’
< kecz. i. lama ‘t.s.’
< tyb. ii. blama ‘t.s.’
< fr. iii. lamé ‘t.s.’

węg. manöken = ‘modelka’
pol. manekin = ‘figura imitująca człowieka’ (węg. próbababa)’
< flam. manikin ‘człowieczek’ < man ‘człowiek’
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węg. perszóna = ‘1. pejor babsztyl; 2. arch osoba’
pol. persona = ‘2. t.s.’
< etr. phersu ‘maska’

węg. póló = ‘1. piłka wodna; 2. sport konny; (…)’
pol. polo = ‘2. t.s. ; (…)’
< tyb. polo ‘piłka’

węg. tatár = ‘i. osoba narodowości tatarskiej’
pol. Tatar, tatar = ‘i. t.s.; ii. rodzaj potrawy (węg. tatárbifsztek)’
< 
mong.

tatari ‘jąkać się’

Wśród internacjonalizmów występują też eponimy, np.:

węg. akadémia = ‘1. instytucja naukowa; 2. szkoła wyższa’
pol. akademia = ‘1. t.s.; 2. t.s.; 3. uroczystość (węg. díszülés, 

ünnepély)’
< gr. Ἀκάδημος (akademos, heros attycki)

Można odnaleźć również takie wyrazy, które uległy eponimizacji tylko w jednym 
z porównywanych języków, np.:

węg. Betlehem, betlehem = ‘1. nazwa miasta; 2. szopka 
(betlejemska)’

pol. Betlejem = ‘1. t.s.’
< hebr. Bêṯ Leḥem (betlejem, miasto w palestynie)

podany w podrozdziale 5.1.1.1 węgierski wyraz gulyás (‘i. pasterz krów; ii. 1. 
rodzaj gęstej potrawy; 2. rodzaj zupy’) również jest internacjonalizmem, a do innych 
języków został zapożyczony głównie w znaczeniu ii.1, por. ang. goulash, niem. Gu-
lasch, fr. goulache, ros. гуляш, pol. gulasz.

5.1.1.3. zapożyczenia z trzeciego języka

do kategorii tej zaliczamy wyrazy zapożyczone do języka węgierskiego i pol-
skiego niemające statusu internacjonalizmów. zdajemy sobie jednak sprawę, iż 
kwestia rozstrzygnięcia statusu badanych wyrazów w tej kwestii nie zawsze jest 
jednoznaczna. nie istnieją bowiem precyzyjne kryteria pozwalające ustalić wyraźną 
granicę między internacjonalizmami a nieinternacjonalizmami. część wymienionych 
poniżej wyrazów trafiła zatem różną drogą także do innych języków, choć stopień 
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ich rozprzestrzenienia nie wydaje się tak szeroki jak wyrazów uwzględnionych 
w podrozdziale 5.1.1.2.

Większość tego rodzaju zapożyczeń pochodzi z języków ościennych, jak niemiecki 
i francuski, choć można też wskazać kilka z odleglejszym rodowodem, jak np. z języka 
czuwaskiego, perskiego i tatarskiego.

węg. búza = ‘pszenica’
pol. buza = ‘rodzaj napoju (węg. boza)’
< 
czuw.

pəri ‘pszenica orkisz’

węg. dívány = ‘kanapa’
pol. dywan = ‘tkanina dekoracyjna (węg. szőnyeg)’
< pers. dīwān ‘zbiór pism; zespół pisarzy’

węg. kozák = ‘1. członek dawnej wspólnoty m.in. na 
Ukrainie’

pol. kozak, Kozak = ‘i. 1. t.s.; ii. rodzaj obuwia (węg. csizma)’
< tat. kazak ‘wolny człowiek’

do kategorii tej należy także kilka eponimów, m.in.:

węg. moloch = ‘1. coś pożerającego ofiary; 2. rodzaj jaszczurki’
pol. moloch = ‘1. t.s.; 2. t.s.; 3. przytłaczająco duże miasto, budynek 

itp.’
< hebr. Moloch (semicki bóg ognia)

węg. priznic = ‘zimny kompres’
pol. prysznic = ‘natrysk (węg. zuhany)’
< 
niem.

Preissnitz (nazwisko austriackiego lekarza-samouka)

węg. tábor = ‘obóz’
pol. tabor = ‘grupa cyganów podróżujących wozami (węg. cigány 

szekértábor)’
< hebr. Tavor (nazwa biblijnej góry)

5.1.2. pary niepowiązane etymologicznie

pary wyrazów o całkowicie odmiennej etymologii stanowią zaledwie ok. 15% 
badanego materiału. należą do nich zarówno zapożyczenia z dwóch różnych źródeł, 
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jak i wyrazy rodzime w obu językach. W przypadku języka węgierskiego jako rodzime 
rozumiemy wyrazy o rodowodzie lub utworzone na materiale pochodzącym z okre-
su sprzed całkowitego wyodrębnienia się prawęgierszczyzny z ugryjskiej podgrupy 
językowej, zaś w przypadku języka polskiego – wyrazy wywiedzione z etymonu 
słowiańskiego.

5.1.2.1. pary wyrazów rodzimych w obu językach

węg. berek = ‘wysz gaik’
pol. berek = ‘rodzaj zabawy (węg. fogócska)’

węg. varga = ‘lud arch szewc’
pol. warga = ‘fałd skórny ograniczający otwór ustny (węg. 

ajak)’

5.1.2.2. pary wyrazów zapożyczonych z różnych języków

podajemy tutaj wybrane zapożyczenia z odleglejszym rodowodem.

węg. káva = ‘obręcz; cembrowina’
< alań. kaw, kawœ ‘żywopłot’
pol. kawa = ‘rodzaj napoju (węg. kávé)’
< arab. kahwa ‘wino; kawa’

węg. szakáll = ‘broda’
< osm. sakal ‘t.s.’
pol. szakal = ‘rodzaj drapieżnika (węg. 

sakál)’
< sans. śṛgāláḥ ‘t.s.’

do kategorii tej należy też interesujący przykład eponimizacji w języku węgier-
skim:

węg. muszka = ‘wych pot Moskal’
< ros. Mocква (Moskwa)
pol. muszka = ‘mała mucha (węg. 

kislégy)’
< mucha (wyraz rodzimy)
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5.1.2.3. Kategoria mieszana

poniżej podajemy pary wyrazów, z których jeden wywodzi się z rodzimego etymonu 
w danym języku, drugi zaś stanowi zapożyczenie.

węg. barka = ‘i. 1. bazia; (…)’
(wyraz rodzimy)

pol. barka = ‘statek transportowy (węg. bárka)’
< łac. barca ‘łódź’

węg. kujon = ‘pot babiarz’
< łac. *coleo ‘jądro’ < coleus ‘moszna’
pol. kujon = ‘uczeń uczący się bez zrozumienia (węg. pot 

magoló)’
(wyraz rodzimy)

5.2. Kryterium formalne

z uwagi na fakt, iż w zebranym materiale wszystkie pary wyrazów cechuje co 
najwyżej bliskie p o d o b i e ń s t w o  fonetyczne (rozumiane jako nieidentyczność), zaś 
stopień tego podobieństwa jest niezwykle trudny do uchwycenia i usystematyzowania, 
formę dźwiękową traktujemy jako irrelewantną z punktu widzenia klasyfikacji tych 
wyrazów ze względu na kryterium formalne. nie można jednak przemilczeć faktu, iż 
podobieństwo to jest z drugiej jednak strony w przypadku wszystkich analizowanych par 
dostatecznie duże, by istniało znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnych 
asocjacji. Wobec powyższego jako relewantną z punktu widzenia kryterium formalnego 
uznajemy jedynie postać graficzną badanych par, świadomi wszelkich niedoskonałości 
tego podejścia wynikających z sekundarności zapisu graficznego wobec struktury fo-
netycznej wyrazów. pary tautonimów w oparciu o kryterium formalne dzielimy zatem 
na dwie kategorie: homografy i niehomografy. W obu kategoriach uwzględniono pary 
niewymienione dotąd w klasyfikacji, zaś w poszczególnych adnotacjach semantycz-
nych podano wyłącznie najczęstsze użycia odpowiednich wyrazów wystarczające do 
odnotowania faktu zachodzenia między nimi tautonimii.

5.2.1. Homografy

pary wyrazów o identycznym zapisie graficznym stanowią ok. 15% wszystkich 
odnalezionych par tautonimów.
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węg. adapter = ‘1. zasilacz’
pol. adapter = ‘1. t.s.; 2. gramofon (węg. gramofon)’

węg. baba = ‘lalka’
pol. baba = ‘pot stara kobieta (węg. lud arch anyó)’

węg. defekt = ‘1. guma (uszkodzona opona); (…)’
pol. defekt = ‘uszkodzenie lub wada (węg. hiba)’

węg. doktor = ‘1. stopień naukowy; 2. osoba ze stopniem doktora; 3. 
lud a. arch lekarz’

pol. doktor = ‘1. t.s.; 2. t.s.; 3. pot t.s.’

węg. farmer = ‘1. właściciel farmy; 2. dżins’
pol. farmer = ‘1. t.s.’

węg. garnizon = ‘1. arch oddział wojska; 2. arch obszar stacjonowania 
wojska’

pol. garnizon = ‘1. t.s.; 2. t.s.’

węg. gazda = ‘gospodarz’
pol. gazda = ‘właściciel gospodarstwa na podhalu’

węg. gondola = ‘1. rodzaj łodzi; 2. część techniczna samolotu’
pol. gondola = ‘1. t.s.; 2. wagon kolei linowej’

węg. kibic = ‘osoba wtrącająca się w grę w karty’
pol. kibic = ‘fan sportowy (węg. szurkoló)’

węg. kupon = ‘1. arch rzad dokument uprawiający do otrzymania 
opłaconej usługi; 2. arch odcinek akcji lub innego 
papieru wartościowego’

pol. kupon = ‘1. t.s.; 2. potwierdzenie uczestnictwa w grze (węg. 
szelvény); (…)’

węg. laska = ‘lud makaron krajanka’
pol. laska = ‘przyrząd do podpierania się (węg. bot)’

węg. maskara = ‘pot maska’
pol. maskara = ‘tusz do rzęs (węg. szempillafesték)’

węg. patent = ‘1. arch rodzaj dokumentu; 2. zatrzask’
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pol. patent = ‘1. t.s.; 2. pot sposób (węg. mód)’

węg. patron = ‘1. wych nabój; 2. wkład do drukarki’
pol. patron = ‘1. arch t.s.; 2. święty (węg. védőszent)’

węg. peron = ‘1. platforma między torami; 2. część pojazdu 
komunikacji zbiorowej do wsiadania lub wysiadania’

pol. peron = ‘1. t.s.’

węg. polip = ‘1. ośmiornica; 2. guzowaty twór’
pol. polip = ‘2. t.s.’

węg. pompa = ‘1. przepych; 2. okazałość’
pol. pompa = ‘1. t.s.; 2. urządzenie tłoczące (węg. pumpa)’

węg. premier = ‘premiera w teatrze’
pol. premier = ‘szef rządu (węg. miniszterelnök)’

węg. szufla = ‘żart tchnienie’
pol. szufla = ‘rodzaj narzędzia (węg. lapát)’

węg. talon = ‘1. plik kart w grze; 2. rzad arch występ ściany baszty’
pol. talon = ‘1. t.s.; 2. kupon (węg. szelvény)’

węg. tasak = ‘saszetka’
pol. tasak = ‘narzędzie kuchenne (węg. (húsvágó) bard)’

węg. turnus = ‘1. regularny okres czasu; 2. grupa ludzi przebywających 
gdzieś przez pewien okres’; 3. arch kadencja 
(parlamentu)’

pol. turnus = ‘1. t.s.; 2. t.s.’

węg. zamek = ‘slang wciry, manto’
pol. zamek = ‘i. urządzenie do zamykania (węg. zár); ii. budowla 

(węg. vár)’

węg. zupa = ‘lud wych zupa na zasmażce (podawana na śniadanie)’
pol. zupa = ‘rodzaj potrawy na bazie wody (węg. leves)’
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5.2.2. niehomografy

pary wyrazów niehomograficznych stanowią zdecydowaną większość (ok. 85%) 
wszystkich analizowanych par, w związku z czym poniżej podano jedynie kilkanaście 
wybranych, nierozróżnialnych pod względem składu literowego, różniących się nato-
miast zastosowaniem znaków diakrytycznych.

węg. ambuláns = ‘chory leczony ambulatoryjnie’
pol. ambulans = ‘pojazd sanitarny (węg. mentőautó)’

węg. bába = ‘lud akuszerka’
pol. baba = ‘pot stara kobieta (węg. lud arch anyó)’

węg. dekoratőr = ‘1. osoba dekorująca wnętrza; 2. pracownik teatru 
montujący scenografię’

pol. dekorator = ‘1. t.s.’

węg. hála = ‘wdzięczność’
pol. hala = ‘duża sala (węg. csarnok)’

węg. kántor = ‘organista kościelny’
pol. kantor = ‘punkt wymiany walut (węg. pénzváltó)’

węg. korál = ‘chorał’
pol. koral = ‘paciorek (węg. korall)’

węg. líra = ‘i. 1. instrument muzyczny; 2. liryka; ii. 1. lir (dawna 
waluta Włoch); 2. lira (waluta turcji)’

pol. lira = ‘i. 1. t.s.; 2. ogon cietrzewia’; ii. 2. t.s.’

węg. mizéria = ‘nieprzyjemność’
pol. mizeria = ‘sałatka z ogórków (węg. uborkasaláta)’

węg. narrátor = ‘1. postać opowiadająca przebieg akcji; 2. lektor 
filmowy’

pol. narrator = ‘1. t.s.’

węg. nekrológ = ‘artykuł lub mowa pochwalna na cześć zmarłego’
pol. nekrolog = ‘zawiadomienie o czyjejś śmierci (węg. gyászhír)’

węg. nóta = ‘piosenka ludowa’
pol. nota = ‘pismo (węg. irat)’
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węg. plébánia = ‘parafia’
pol. plebania = ‘mieszkanie proboszcza (węg. parókia)’

węg. rondó = ‘1. forma muzyczna lub literacka; 2. duży, okrągły 
kwietnik’

pol. rondo = ‘i. 1. t.s.; 2. brzeg kapelusza (węg. karima); ii. 3. rodzaj 
skrzyżowania (węg. körforgalom); iii. 4. arch rodzaj 
stalówki’

węg. státus = ‘1. ofic stanowisko; (…)’
pol. status = ‘1. stan prawny (węg. jogi állapot); (…)’

5.3. Kryterium semantyczne

jak wstępnie zasygnalizowano w podrozdziale 4.6, celem uporządkowania relacji 
semantycznych zachodzących między badanymi znakami językowymi należy wyraź-
nie rozgraniczyć dwie płaszczyzny: ogólną i szczegółową. na poziomie płaszczyzny 
ogólnej dokonaliśmy porównań semantycznych par wyrazów jako znaków różnych 
treści (znaczeń), na poziomie płaszczyzny szczegółowej natomiast – konfrontacji po-
szczególnych znaczeń wyrazów należących do analizowanych par. inaczej ujmując, 
na płaszczyźnie ogólnej rozpatrujemy wyrazy jako zbiory znaczeń, na płaszczyźnie 
szczegółowej zaś analizujemy jedynie wybrane elementy tych zbiorów.

5.3.1. płaszczyzna ogólna

dwie pierwsze relacje (kontraryczności i ekskluzji) wiążą wyraz a w języku wę-
gierskim i wyraz b w języku polskim, które nie posiadają wspólnych znaczeń. relacja 
ekwipolencji wiąże wyraz a w języku węgierskim i wyraz b w języku polskim, któ-
rych tylko część znaczeń jest wspólna, zaś oba wyrazy mają ponadto inne znaczenia. 
relacja inkluzji natomiast wiąże wyraz a w języku węgierskim i wyraz b w języku 
polskim, których wszystkie znaczenia jednego z wyrazów są wspólne z częścią znaczeń 
drugiego z wyrazów. 

5.3.1.1. Relacja kontraryczności

relacja kontraryczności łączy wyrazy, których znaczenia są przeciwstawne. W ję-
zyku węgierskim i polskim odnajdujemy jeden przykład pary takich wyrazów.
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węg. kriminalista pol. kryminalista
‘1. kryminalistyk’ ‘1. przestępca’

5.3.1.2. Relacja ekskluzji

relacją tą związana jest ok. połowa przeanalizowanych par wyrazów. poniżej 
podano kilka niewymienionych dotąd przykładów.

węg. illuminált pol. iluminowany
‘1. euf pijany’ ‘1. oświetlony

2. zdobiony ilustracjami’

węg. kalorikus pol. kaloryczny
‘ termiczny, cieplny’ ‘dostarczający kalorie’

węg. komisz pol. komis
‘1. mundur komiśny
2. komiśniak (chleb)’

‘1. rodzaj sklepu
2. rodzaj działalności’

węg. likviditás pol. likwidacja
‘1. płynność finansowa
2. możliwość upłynnienia 
majątku
3. płynność (termin fizyczny)’

‘1. usunięcie
2. pot morderstwo na zlecenie
3. zakończenie działalności 
gospodarczej
4. obliczanie i spłacanie 
należności
5. arch obliczenie kosztów’

węg. puska pol. puszka
‘1. karabin
2. reg otwór w kole wozu
3. pot ściąga’

‘1. rodzaj pojemnika
2. skarbonka
3. osłona na przewody
4. owoc w formie torebki z 
nasionami
5. zarodnia mszaków
6. kielich z komunikantami
7. środ więzienie’

węg. ráció pol. racja
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‘1. wysz logika
2. sens
3. rozumowa przesłanka’

‘1. słuszność
2. argument dowodzący 
słuszności jakiegoś stanowiska
3. interes
4. przyczyna
5. zdanie w logice
6. porcja’

węg. viza pol. wiza
‘bieługa’ ‘zezwolenie na pobyt za 

granicą’

5.3.1.3. Relacja ekwipolencji

węg. ciklus pol. cykl
‘1. regularnie powtarzający się okres czasu
2. szereg utworów literackich, spektakli teatralnych itp.’

‘3. jeden z etapów regularnie 
powtarzającej się pracy
4. czas międzymiesiączkowy’

‘3. zespół czynności lub 
wydarzeń’

węg. cserép pol. czerep
‘1. skorupa stłuczonego naczynia’

‘2. kamionkowe naczynie
3. kamionka
4. donic(zk)a
5. dachówka
6. rzad kafel od pieca’

‘2. czaszka, głowa
3. wyrób garncarski lub 
ceramiczny do nakładania 
szkliwa’

węg. garnitúra pol. garnitur
‘1. komplet rzeczy służących do tego samego celu
2. zespół ludzi’

‘3. zestaw mebli
4. komplet ubrań’

‘3. ubranie męskie’

węg. index pol. indeks
‘1. książeczka studenta
2. wykaz
3. znak rozróżniający wyrażenia oznaczone jednakowymi symbolami’
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‘4. kierunkowskaz
5. wskaźnik umieszczony na 
przyrządzie
6. lista zakazanych dzieł i 
autorów’

‘4. spis urzędowy
5. liczba względna 
charakteryzująca zmiany 
poziomu zjawiska
6. miernik koniunktury 
giełdowej’

węg. koktél pol. koktajl
‘1. mieszanka alkoholi
2. przyjęcie z napojami alkoholowymi’

‘3. mieszanka muzyczna’ ‘3. bezalkoholowy napój 
mleczno-owocowy’

węg. szinkronizál pol. synchronizować
‘1. zgrać obraz z dźwiękiem
2. doprowadzić do zgodności w czasie’

‘3. dubbingować’ ‘3. jednocześnie nagrywać 
tekst, muzykę i efekty 
dźwiękowe’

5.3.1.4. Relacja inkluzji

W przypadku relacji inkluzji można mówić o relacji zawierania się pola seman-
tycznego wyrazu węgierskiego w polu jego domniemanego ekwiwalentu polskiego 
oraz odwrotnie – obejmowania pola semantycznego wyrazu polskiego przez pole jego 
domniemanego ekwiwalentu węgierskiego.

pole semantyczne wyrazu węgierskiego ⊂ pole semantyczne wyrazu polskiego

węg. kadencia pol. kadencja
‘1. koniec fragmentu utworu
2. solowa wstawka’

– ‘3. czas urzędowania
4. intonacja opadająca’

węg. korrektor pol. korektor
‘1. osoba zajmująca się korektą tekstów
2. pisak do zamalowywania błędów
3. rodzaj kosmetyku’

– ‘4. urządzenie do korygowania 
dźwięku lub obrazu’
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węg. kóstol pol. kosztować
‘1. smakować
2. doświadczać’

– ‘3. stanowić wartość
4. być wynikiem wysiłku lub 
poświęceń’

węg. medikus pol. medyk
‘1. pot student medycyny’

– ‘2. arch lekarz’

węg. remíz pol. remiza
‘1. zajezdnia’

– ‘2. budynek straży pożarnej
3. skupisko drzew na polu 
będące schronieniem dla 
zwierzyny’

węg. szifon pol. syfon
‘1. rurka kanalizacyjna
2. butelka wody sodowej lub bitej śmietany
3. fragment jaskini całkowicie wypełniony wodą’

– ‘4. przepust pod rzeką, kanałem 
itp.
5. rurkowate narządy małża’

pole semantyczne wyrazu polskiego ⊂ pole semantyczne wyrazu węgierskiego

węg. eszpresszó pol. espresso
‘1. mocna kawa z ekspresu’

‘2. kawiarenka’ –

węg. gatya pol. gacie
‘1. pot majtki
2. pot spodnie’

‘3. męskie spodnie ludowe
4. pióra na łapach niektórych 
ptaków’

–

węg. kandeláber pol. kandelabr
‘1. rodzaj latarni ulicznej
2. świecznik wieloramienny’



148

‘3. podstawa lampy
4. słup latarni’

–

węg. orgona pol. organy
‘i. instrument muzyczny’

‘ii. lilak’ –

węg. szonda pol. sonda
‘1. urządzenie do badania trudno dostępnego środowiska
2. zgłębnik
3. bezzałogowy statek kosmiczny
4. badanie opinii publicznej’

‘5. alkomat’ –

5.3.2. płaszczyzna szczegółowa

na poziomie płaszczyzny szczegółowej dokonaliśmy konfrontacji wyłącznie 
wybranych znaczeń analizowanych par wyrazów. znaczenia te charakteryzuje wysoki 
stopień bliskości, stąd wyrazy je sygnalizujące wydają się szczególnie często przedmio-
tem błędnych asocjacji semantycznych, nawet u osób o stosunkowo dużej znajomości 
obu języków. Wyróżniamy dwa rodzaje relacji zachodzących między analizowanymi 
znaczeniami: hiponimii i kohiponimii. W myśl relacji hiponimii zakres znaczenia wy-
razu a w języku węgierskim (hiponimu) jest mniejszy niż zakres znaczenia wyrazu b 
stanowiącego jego domniemany ekwiwalent semantyczny w języku polskim (hiperoni-
mu) lub odwrotnie. relacja kohiponimii zaś wiąże domniemane wyrazowe ekwiwalenty 
a i b w obu językach, które są hiponimami wspólnego hiperonimu. poniżej podajemy 
wyłącznie przykłady par nieodnotowanych dotąd w klasyfikacji.

5.3.2.1. Relacja hiponimii

znaczenie wyrazu węgierskiego < znaczenie wyrazu polskiego

pol. artysta
‘osoba uprawiająca sztukę’

węg. artista
‘osoba uprawiająca sztukę 
cyrkową’
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pol. inwalida
‘kaleka’

węg. invalidus
‘arch inwalida wojenny’

pol. kolega
‘towarzysz pracy, nauki, zabawy itp.’

węg. kolléga
‘towarzysz pracy’

pol. maszyna
‘urządzenie mechaniczne’

węg. masina
‘lud młocarka’

znaczenie wyrazu polskiego < znaczenie wyrazu węgierskiego

węg. bicikli
‘rower’

pol. bicykl
‘welocyped’

węg. irha
‘wyprawiona skóra zwierzęca stosowana do produkcji odzieży, 
obuwia, ścierek do polerowania itp.’

pol. ircha
‘wyprawiona skóra owcza lub jagnięca stosowana do 
produkcji ścierek do polerowania’
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węg. smink
‘kosmetyk do pielęgnacji twarzy’

pol. szminka
‘kosmetyk do malowania warg’

węg. sofőr
‘kierowca’

pol. szofer
‘zawodowy kierowca’

5.3.2.2. Relacja kohiponimii

‘wyrób tytoniowy’

węg. cigaretta pol. cygaro
‘tytoń owinięty w bibułkę 
(papieros)’

‘liście tytoniu zwinięte w 
rurkę’

pol. cygaretka
‘cienkie cygaro’

‘ujemna cecha, brak czegoś’

węg. defektus pol. defekt
‘wysz ułomność 
(umysłowa lub moralna)’

‘uszkodzenie lub wada’

‘osoba wysoko postawiona w jakiejś hierarchii’

węg. eminens pol. eminencja
‘prymus’ ‘dostojnik kościelny’

paWeł kornatoWski



151tautonimy węgiersko-polskie. próba systematyzacji

‘szkoła ponadpodstawowa’

węg. gimnázium pol. gimnazjum
‘szkoła średnia 
kończąca się egzaminem 
maturalnym’

‘szkoła pośrednia między 
szkołą podstawową a 
średnią’

‘torba do przechowywania czegoś’

węg. neszesszer pol. neseser
‘wysz torebka na 
kosmetyki (kosmetyczka)’

‘walizeczka na podręczne 
drobiazgi’

5.4. Kryterium zakresu użycia

Świadomość ekwiwalencji znaczeniowej lub jej braku w przypadku dwóch wyrazów 
w różnych językach jest niezmiernie istotna dla poprawnej komunikacji interlingwalnej, 
jednak koncentracja wyłącznie na aspekcie semantycznym może nawet zwiększyć praw-
dopodobieństwo popełnienia błędu tautonimii. W takim wypadku uwadze użytkownika 
obu języków uchodzą inne istotne dla komunikacji okoliczności, do których należy 
przede wszystkim zakres użycia danego wyrazu. kolejnym przypadkiem szczególnie 
narażonych na błędne asocjacje par wyrazów w dwóch językach są bowiem wyrazy 
związane semantyczną relacją inkluzji bądź ekwipolencji, lecz różniące się zakresem 
użycia w obrębie wspólnej płaszczyzny semantycznej. pod pojęciem zakresu użycia 
można rozumieć (przeważnie) wszelkie chronologiczne, środowiskowe, geograficzne 
i in. ograniczenia zastosowania wyrazów w określonym (-ych) znaczeniu (-iach) lub 
ich nacechowanie stylistyczne.

5.4.1. płaszczyzna chronologiczna

analizując wyrazy pod względem użycia na płaszczyźnie chronologicznej wy-
różnia się przede wszystkim wyrazy nienależące w aktualnym stanie rozwoju języka 
do słownictwa czynnego, m.in. archaiczne, przestarzałe lub obecnie wychodzące z 
użycia, np.:
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węg. evidencia pol. ewidencja
– arch

‘oczywistość’

węg. mappa pol. mapa
arch –

‘odwzorowanie terenu’

węg. polyák pol. Polak
przest –

‘osoba narodowości polskiej’

węg. stoppol pol. stopować
wych –

‘zatrzymywać piłkę’

5.4.2. płaszczyzna frekwencyjna

analiza wyrazu na płaszczyźnie frekwencyjnej polega na opisaniu częstotliwości 
jego użycia w danym znaczeniu. W przypadku gdy wyraz posiada swój semantyczny 
ekwiwalent charakteryzujący się znacznie częstszym występowaniem (poświadczonym 
np. w korpusach), wyraz ten uznawany jest za rzadko używany.

węg. ballon pol. balon
rzad –

‘przedmiot służący do zabawy’

węg. promoció pol. promocja
rzad –

‘przyznanie tytułu naukowego’

5.4.3. płaszczyzna stylistyczna

na płaszczyźnie stylistycznej użycie wyrazu determinuje odmiana (styl) słownic-
twa, do którego dany wyraz należy; z jednej strony jest to styl literacki, wyszukany, 
oficjalny, z drugiej zaś strony styl nieoficjalny, potoczny, poufały, żartobliwy, np.:
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węg. akcentus pol. akcent
wysz –

‘nacisk na sylabę’

węg. dopping pol. doping
– pot

‘środek dopingujący’

węg. kollégium pol. kolegium
ofic –

‘rada’

węg. korrektor pol. korektor
pot –

‘pisak do zamalowywania błędów’

węg. masiniszta pol. maszynista
lud –

‘operator maszyny’

W przypadku niektórych par oba wyrazy mogą być inaczej nacechowane styli-
stycznie, np.:

węg. reszort pol. resort
ofic pot

‘zakres działalności lub 
kompetencji’

5.4.4. płaszczyzna ekspresywna

ekspresywne nacechowanie wyrazów sprowadza się przede wszystkim do ich 
pozytywnego bądź negatywnego zabarwienia. Wyróżnia się na tej płaszczyźnie wyrazy 
od eufemistycznych poprzez ironiczne i pejoratywne aż po wulgarne.

węg. toalett pol. toaleta
euf –

‘ubikacja’
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5.4.5. płaszczyzna środowiskowa

płaszczyzna środowiskowa informuje, do którego słownictwa środowiskowego 
danego języka należy wyraz. najczęściej są to wyrazy typowe dla jakiegoś środowiska 
zawodowego, jak np. sportowe, prasowe, ale też dla jakiejś grupy społecznej, jak np. 
przestępcy, uczniowie.

węg. apparátus pol. aparat
pras –

‘narzędzia służące do osiągnięcia celu’

5.4.6. płaszczyzna geograficzna

charakterystyka użycia wyrazów na płaszczyźnie geograficznej precyzuje ogra-
niczenie terytorialne ich zastosowania. najczęstsze odchylenia od standardowego 
użycia języka węgierskiego występują na terenach zamieszkałych przez Węgrów poza 
terytorium kraju, głównie w siedmiogrodzie i na słowacji.

węg. diploma pol. dyplom
siedmiogr –

‘dokument przyznawany za zasługi’

węg. pohár pol. puchar
słow –

‘rodzaj naczynia wręczanego jako nagroda’

Wyjątkowym przypadkiem tautonimów są pary wyrazów semantycznie całkowicie 
ekwiwalentnych (a zatem niezwiązanych żadną z relacji, o których mowa w podroz-
dziale 5.3), różniących się wyłącznie zakresem ich użycia w określonych (bądź też 
wszystkich) znaczeniach.

węg. doktor pol. doktor
– –

‘stopień naukowy’
– –

‘osoba ze stopniem doktora’
lud a. arch pot

‘lekarz’

węg. garnizon pol. garnizon
arch –
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‘oddział wojska’
arch –

‘obszar stacjonowania wojska’

węg. publikum pol. publika
pot –

‘publiczność’

węg. recept pol. recepta
– –

‘zlecenie lekarskie’
– rzad

‘przepis kulinarny’
pot –

‘sprawdzony sposób na coś’

6. Wnioski

przedstawione rozważania teoretyczne dotyczące omawianego typu zjawiska 
interferencji zewnątrzjęzykowej prowadzą do następujących konkluzji. W literaturze 
przedmiotu problematykę tę charakteryzuje wysoki stopień rozchwiania tak termi-
nologicznego, jak i interpretacyjnego. najpowszechniej stosowanym określeniem 
w polsko- i obcojęzycznej literaturze przedmiotu wydają się fałszywi przyjaciele (węg. 
hamis barátok), jednak zarzuca mu się nieprecyzyjność, metaforyczność, a także zbytnią 
kolokwialność. z tego względu w niniejszym artykule świadomie zrezygnowaliśmy 
z niego na rzecz terminu tautonimy. Wydaje się, iż wspólną płaszczyzną łączącą różne 
ujęcia tautonimii jest opieranie się na pozornej ekwiwalencji semantycznej znaków 
językowych o zbliżonej strukturze formalnej w różnych językach. dyskusyjna pozo-
staje natomiast kwestia m.in. zasięgu interpretacyjnego samych znaków językowych, 
rodzaju i stopnia ich podobieństwa oraz różnic między nimi, a także liczby i odległości 
genetycznej języków, które takimi znakami operują.

W niniejszym opracowaniu podjęliśmy próbę systematyzacji takich znaków języ-
kowych w języku węgierskim i polskim. jako materiał badawczy przyjęliśmy wyłącz-
nie pary wyrazów o podobnej strukturze fonetycznej (jednocześnie o identycznej lub 
zbliżonej formie graficznej), całkowicie lub częściowo różne pod względem seman-
tycznym i/lub zakresu użycia. dla potrzeb klasyfikacji przeanalizowaliśmy blisko 200 
par takich wyrazów, choć mamy świadomość, iż ich liczba jest z pewnością większa. 
podziału węgiersko-polskich tautonimów dokonaliśmy w oparciu o cztery kryteria: i) 
etymologiczne, ii) formalne, iii) semantyczne, iv) zakresu użycia.
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Wśród przebadanych par zdecydowaną większość (ok. 85%) stanowią wyrazy 
powiązane etymologicznie – przede wszystkim internacjonalizmy i wzajemne zapo-
życzenia pomiędzy językiem węgierskim a językami (zachodnio)słowiańskimi. pod 
względem formalnym wszystkie pary cechuje bliskość fonetyczna, a w przypadku ok. 
15% par – homografia. analizy relacji semantycznych zachodzących w badanych parach 
dokonaliśmy na dwóch płaszczyznach: ogólnej i szczegółowej. na płaszczyźnie ogólnej 
zbadaliśmy relacje zachodzące pomiędzy wyrazami jako zbiorami znaczeń. ok. 50% 
badanych par związanych jest relacją ekskluzji, w myśl której wyrazy te są zbiorami 
rozłącznymi. na płaszczyźnie szczegółowej dokonaliśmy konfrontacji wybranych zna-
czeń analizowanych par wyrazów w relacjach – tam, gdzie było to możliwe – hiponimii 
i kohiponimii. na koniec nie można przemilczeć także istnienia par częściowo bądź 
nawet całkowicie ekwiwalentnych semantycznie, różniących się jednak pod względem 
użycia w aspekcie chronologicznym, frekwencyjnym, stylistycznym, ekspresywnym, 
środowiskowym i/lub geograficznym.

Wydaje się, iż spośród czterech kryteriów stanowiących podstawę zaprezentowanej 
próbnej klasyfikacji jako szczególnie istotne w kontekście prawdopodobieństwa zaist-
nienia błędnej asocjacji należy uznać te bezpośrednio odnoszące się do form badanych 
znaków i oznaczanych przez nie treści, tj. kryterium formalne i semantyczne. ponadto 
zaobserwować można pewną gradację tautonimii między analizowanymi wyrazami. 
stopień jej nasilenia jest z jednej strony wprost proporcjonalny do stopnia podobień-
stwa formalnego wyrazów, z drugiej zaś strony odwrotnie proporcjonalny do stopnia 
podobieństwa semantycznego. zależność tę ilustruje poniższa tabela:

forma
identyczność podobieństwo

tr
eś

ć

kontraryczność
ekskluzja
ekwipolencja
inkluzja

Gradacja tautonimii ma również miejsce w ramach podobieństwa formalnego 
wyrazów rozumianego jako nieidentyczność. ocena stopnia podobieństwa ma bowiem 
charakter w dużej mierze subiektywny.

zgodnie z powyższą tabelą zatem maksymalna tautonimia ma miejsce w przy-
padku pary wyrazów identycznych formalnie i najbardziej odległych semantycznie, 
tj. związanych relacją kontraryczności. Wraz ze zwiększaniem się do pewnego stopnia 
subiektywnie percypowanej odległości w strukturze formalnej wyrazów oraz zmniej-
szaniem się ich odległości semantycznej stopień tautonimii maleje.
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Wykaz skrótów

a. albo

Skróty nazw języków

alań. alański gr. grecki pers. perski
ang. angielski hebr. hebrajski pol. polski
arab. arabski hol. holenderski ros. rosyjski
czes. czeski kecz. keczua sans. sanskryt
czuw. czuwaski łac. łaciński tat. tatarski
etr. etruski mong. mongolski tyb. tybetański
flam. flamandzki niem. niemiecki węg. węgierski
fr. francuski osm. osmańskoturecki

kwalifikatory

arch archaizm rzad wyraz rzadko używany
euf eufemistycznie siedmiogr dialekt siedmiogrodzki języka węgierskiego
lud ludowo slang wyraz slangowy
nieśc nieściśle słow dialekt słowacki języka węgierskiego
ofic oficjalnie szwajc dialekt szwajcarski języka niemieckiego
pejor pejoratywnie środ środowiskowo
pot potocznie wych wyraz wychodzący z użycia
pras język prasy wysz wyraz wyszukany
przest przestarzale żart żartobliwie
reg regionalizm
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Language planning of a planned language: 
the case of Esperanto

Abstrakt (planowania języków planowych na przykładzie języka esperanto). W pracy 
omówiono problemy planowania języka w odniesieniu do międzynarodowych języków 
planowych. artykuł składa się z dwóch części: pierwsza część omawia przyczyny wyklu-
czenia międzynarodowych planowanych języków z pola planowania językowego, w drugiej 
natomiast zajęto się analizą najbardziej znaczącego języka międzynarodowego, jakim jest 
esperanto, przez pryzmat planowania języka. W szczególności od wielu wieków planowane 
są międzynarodowe, zaplanowane języki (zwane także sztucznymi, skonstruowanymi lub 
wymyślonymi), ale z jakiegoś powodu obszary planowania językowego w dużej mierze je 
zignorowały (zob. tonkin 2015: 194), chociaż można znaleźć wiele podobieństw dotyczących 
etapów planowania języków w językach planowanych w skali międzynarodowej oraz języ-
kach etnicznych. autor sugeruje, że jednym z powodów eliminacji tych pierwszych z pola 
planowania językowego może być fakt, że pojęcia sztuczne, skonstruowane i wymyślone 
nadal używane są dla międzynarodowych języków planowanych, co podkreśla wrodzoną 
wyższość języków etnicznych. W rezultacie autor popiera użycie terminu międzynarodowego 
języka planowego zamiast pojęć: język sztuczny, skonstruowany i wymyślony, doceniając 
równocześnie wagę włączenia międzynarodowych języków planowych w dziedzinę pla-
nowania języka i tym samym ich poważne traktowanie naukowe. W celu przedstawienia 
szerokiej dziedziny międzynarodowych języków planowych, autor analizuje najbardziej 
rozpowszechniony międzynarodowy język planowy, jakim jest esperanto, którego podstawy 
stworzył w 1887 r. dr ludwik zamenhof, w oparciu o fundamentalne prace Haugen (1966, 
1983), wyróżniając cztery etapy planowania językowego (selekcję, kodyfikację, imple-
mentację i wypracowanie), przy okazji podkreślając wiele podobieństw, ale także różnice 
w porównaniu do języków etnicznych.

Abstract. this paper investigates the prospect of international planned languages in the field 
of language planning. it consists of two parts: the first part discusses the reasons of exclusion 
of international planned languages from the language planning field and the second part deals 
with the analysis of the most prominent international planned language esperanto through 
the prism of language planning. in particular, international planned languages (also known 
as artificial, constructed and invented languages) have been planned for centuries, but the 
field of language planning has for some reason largely ignored them (cf. tonkin 2015: 194), 
even though one can find many similarities concerning stages of language planning in inter-
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national and ethnic planned languages. the author suggests that one of the reasons behind 
their omission from the language planning field might lie in the fact that the terms artificial, 
constructed and invented languages are still used for international planned languages, car-
rying a negative undertone and stressing the inherent superiority of ethnic languages. as 
a result, the author pleads for the usage of the term international planned language instead 
of artificial, constructed and invented, emphasising at the same time the importance of the 
inclusion of international planned languages in the language planning field and their serious 
scientific treatment. in order to portray the vast field of international planned languages, the 
author analyses the most widespread international planned language esperanto, published in 
1887 by dr l. l. zamenhof, through primarily Haugen’s (1966; 1983) four stages of language 
planning (selection, codification, implementation, and elaboration), highlighting the many 
similarities, but also differences in comparison to ethnic languages.

1. Introduction

there have been many international planned languages before and after esperanto, 
but only esperanto became relevant from a sociolinguistic point of view. the appearance 
of volapük (1879), the first sociolinguistically significant international planned langu-
age, and somewhat later esperanto (1887) instigated major discussions on language 
planning in which numerous renowned linguists such as karl brugmann, jan baudouin 
de courtenay, otto jespersen, august leskien, andré Martinet, Hugo schuchardt and 
others participated. However, inspite of their many invaluable conclusions, the 
language planning field has to date largely ignored international planned languages 
(cf. tonkin 2015: 194). one of the reasons behind their omission might lie in the 
fact that they are, due to considerable knowledge deficits and language prejudice 
(cf. puškar 2015b), still unduly considered inferior to ethnic or national languages. 
as jespersen (1960: 705) famously maintained, „very much in the so-called natu-
ral languages is ‘artificial’, and very much in the so-called artificial languages is 
quite natural” (his quotation marks), clearly pointing out the unjustification of the 
dominantly perceived superiority of ethnic languages. in particular, as baudouin 
de courtenay (1976: 97) concluded and this article will try to show, in ‘artificial’ 
and ‘natural’ languages „[t]here are the same elements, the same characteristics 
and the same tendencies, only grouped differently and in a different quantitative 
relationship among each other” (transl. by k.p.).

2. Terminology problems: an artificial, constructed, invented 
or planned language?

in order for international planned (henceforth: ip) languages to be taken seriously 
and scientifically in the language planning (henceforth: lp) field, one has to first of 
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all dispense with anachronistic and derogatory terms often applied to them such as 
artificial, constructed, and invented, which tend to wrongly imply that ethnic standard 
languages are both non-artificial (natural), unconstructed, and not invented. even 
though zamenhof himself due to the lack of appropriate terminology in his time 
called his language artificial (esp. artefarita lingvo), he was well aware, as was his 
contemporary Hermann paul (1886: 350), that all languages devised according to 
some kind of norm are to be considered planned languages. For this very reason, 
Wüster came up with the term Plansprache (planned language) in 1931 in order to 
express a more neutral stance to languages such as esperanto, which in time expan-
ded to a more concrete designation of an ip language or „a language consciously 
created by an individual or group of people, in accordance with defined criteria, 
with the goal of facilitating international linguistic communication” (blanke 1987: 
343). However, although clear and widespread in interlinguistics, an ip language 
is a term which is still not widely known and accepted in general linguistics (cf. 
blanke 1985: 11).

3. Language planning and interlinguistics

in blanke’s (1985: 17) terms, interlinguistics can be described as „the science of 
the optimisation of international language communication” (transl. by k.p.), but also, 
according to tauli (1968: 167), interlinguistics „can be defined as the science of il 
planning, or more precisely, the branch of tlp [theory of language planning, k.p.] 
which investigates the principles, methods and tactics of il-planning.” the very 
term was introduced by jules Meysmans in as early as 1911 and interlinguistics as 
a new discipline was introduced by jespersen in the early 1930s. as it is evident, 
interlinguistics has employed the same principles, methods and tactics of lp, even 
before the official rise of the lp field, but, due to its subject of research which has 
largely been considered linguistic utopianism, interlinguistics does not enjoy the 
same amount of popularity as the lp field. However, it is a fact that the lp field itself 
is often defined as a field dealing with both national and international languages, 
that is, as „the methodical activity of regulating and improving existing languages 
or creating new common regional, national or international languages”, comprising 
„all spheres of the oral and written form of the language: phonology, morphology, 
syntax, lexicology (vocabulary) and orthography” (tauli 1968: 27).

one reason behind the greater popularity of the lp field among national 
languages in comparison to international languages lies in the interest of those 
who support it. according to cooper (1989: 183), „[l]anguage planning may be 
initiated at any level of a social hierarchy, but it is unlikely to succeed unless it 
is embraced and promoted by elites or by counterelites.” He adds that „[n]either 
elites nor counterelites are likely to embrace the language-planning initiatives of 
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others unless they perceive it to be in their own interest to do so” (ibid.). in other 
words, lp of national languages flourishes due to serious actions taken by nume-
rous members of any level of a social hierarchy who comprehend the gravity of 
it, whereas lp of international languages has not met the same amount of interest 
by as many people.

it is interesting to note that those who promote ip languages are less likely to be 
considered an elite. in particular, whereas lp of national languages is usually „un-
dertaken by some authoritative organisation – most frequently by governments, but 
increasingly by other organisations” (baldauf 2012: 234), lp of international languages 
is more often than not undertaken by individuals who are unfortunately incapable of 
exerting the same influence as the elite. However, these individuals understand the 
present language problem better than anyone else, as well as its history. as cooper 
(1989: 183) concluded, „[l]anguage planning cannot be understood apart from 
its social context or apart from the history which produced the context (...)”, and 
the adherents of ip languages understand the history of the international language 
problem very well. it originated at the end of the 19th century when with a spread 
and promotion of a multitude of standardised national languages in a time of rapid 
technological, industrial and traffic development, a common neutral language was 
needed in order to overcome the ever greater language barriers. it seems that now, 
more than a century later, the international language problem still remains a bur-
ning issue, and the lp field along with interlinguistics the only possible solutions 
to the problem.

4. Language planning of (international) planned languages

any serious textbook on lp will always emphasise two vital and interconnected 
aspects of lp. the first aspect is its constant orientation towards the future. as rubin and 
jernudd (1971: xvi) pointed out, „language planning is focused on problem-solving and 
is characterized by the formulation and evaluation of alternatives for solving language 
problems to find the best (or optimal, most efficient) decision. in all cases it is future-
oriented; that is, the outcomes of policies and strategies must be specified in advance 
of action taken” (their emphasis). in order to be successful at problem-solving which is 
always future-oriented, the second inevitable aspect of lp has to be its detailed organisa-
tion. as baldauf (2012: 234) concluded, „[t]he discipline of language planning has been 
defined as systematic, future-oriented change in language code (corpus planning), use 
(status planning), learning and speaking (language-in-education planning) and/or language 
promotion (prestige planning) (...).” those two aspects, constant orientation towards the 
future and detailed, systematic organisation, can be found at all four stages of lp.

the famous four stages of lp are, according to Haugen (1966), (1) selection, 
(2) codification, (3) implementation (or acceptance), and (4) elaboration. as Haugen 
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stressed in his work, stages (1) and (3) are the responsibility of society, and stages 
(2) and (4) are the responsibility of linguists and authors, or, as cooper (1989: 
99–121) concluded, Haugen’s stages of selection (1) and acceptance (3) clearly 
resemble status planning, whereas codification (2) and elaboration (4) resemble 
corpus planning. corpus and status planning are widely considered two major 
levels of lp. Having revised Haugen’s original lp model (see Figure 1.), kaplan 
and baldauf (1997: 29) summarised all these facts in one comprehensible table. 

Form
(policy planning)

Function
(language cultivation)

Society 
(status planning)

1. selection
(decision procedures)
a) problem identification
b) allocation of norms

3. acceptance
(educational spread)
a) correction procedures
b) evaluation

Language 
(corpus planning)

2. codification
(standardisation procedures)
a) graphisation
b) grammatication
c) lexication

4. elaboration
(functional development)
a) terminological 

modernisation
b) stylistic development
c) internationalisation

Figure 1. Haugen’s (1983: 275) lp model according to kaplan and baldauf (1997: 29)

the purpose of this paper is to show that ip languages (on the example of espe-
ranto – the only successful ip language) are languages as well, since they go through 
the same four stages of lp as do ethnic languages, being in itself future-oriented and 
organised, and not mummified and disorganised, as they are often so perceived. both 
ip languages and ethnic languages have the same origin (they are planned), but have a 
different function (esperanto is an ip language), and this tends to be the greatest diffe-
rence among these two types of languages. as blanke (1997: 1) concluded, „esperanto 
is a planned language in its genesis and an international language in its function” 
(his emphasis).

5. Language planning of Esperanto

as is clearly known in the vast field of interlinguistics, esperanto is not an isolated 
ip language. by the end of the 19th century, when esperanto was initiated, more than 
200 mainly planned language projects had occured (dulichenko 2006) and until now 
more than 1000 mainly planned language projects are widely known (blanke 2009). 

krUnoslav pUškar



165language planning of a planned language: the case of esperanto

However, as already stated in the introduction, esperanto can be considered the only 
completely developed ip language since it has passed through all the 28 needed stages as 
established by blanke (2006: 64–71). as Fiedler (2006: 67) pointed out, esperanto 
is „the only planned language system that has managed the successful transition 
from the status of a mere project to a full-fledged language. this is partly due to 
linguostructural properties, but above all to extralinguistic factors”. it was noticed 
quite early on that esperanto is considerably different from all previous language 
inventions considering its high stage of development that it, as a result, received 
its own discipline named esperantology which was founded by rené de saussure 
in 1910. since that very time, esperantology has dealt with the description of the 
language, but also prescription, which ultimately shows that this very a posteriori 
planned language tends to be just like any other planned (standard) language. 

5.1. Language planning of Esperanto: selection

the first stage of lp is called selection and it refers to the choice of a language 
variety which will fulfil certain functions in a given society. although zamenhof was 
not a professional linguist, he understood quite well what kind of planned language 
is needed in a global society: a) a simple, logical, and a regular language, and b) an 
international language. For this reason he initiated: a) an agglutinative language, and b) 
a lexically mixed language consisting of 70–75 % of romance lexical material, 20 % 
of Germanic, and 5–10 % of other lexical material (janton 1978: 12). in other words, 
zamenhof initiated a predominately eurocentric international language which origi-
nated on the multinational and multilingual area on which polish, russian, belarusian, 
Ukrainian, lithuanian, yiddish, German, romani, karaim and other languages were 
spoken (cf. lindstedt 2009).

5.1.1. The issue of neutrality

closely connected with the issue of internationality which zamenhof pursued 
is the issue of neutrality. even though predominately romance and Germanic at the 
time of publication of his first textbook of esperanto called Unua Libro (First Book), 
zamenhof left many possibilities for his language, which will be touched upon later, 
to incorporate and develop the lexical material of other language families, making it 
both more international and neutral in that way. zamenhof was conscious of the fact, 
which he also famously stated on the first pages of Unua Libro, that „[f]or a language 
to be universal, it is not enough to call it that.” even though this zamenhof’s statement 
actually referred to the dissemination of the language, and not its structure, they are 
both inextricably intertwined, for zamenhof’s intention from the very start was to le-
ave the language to its speakers all over the world so that they would use and enrich it 
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through their usage, but on a stable foundation (cf. sections 5.3.5., 5.3.7–5.3.8. of this 
paper). as zamenhof would conclude, an international language has to be open to all 
languages, not only selected few, no matter how great their degree of internationality is. 
as blanke (1985: 95) pointed out, „[t]he stronger a planned language inclines towards 
absolute internationality, the less certain ethnicities are preferred, the more neutral is 
the planned language” (his italics) (transl. by k.p.).

5.1.2. The issue of ownership

also inextricably related to the issue of internationality is the issue of ownership. 
in particular, an international language cannot be considered international if it is owned 
by a certain nation or a person (in this case, the author). as tonkin and Fettes (1996: 
2) conclude, „[a]ll language projects (...) if they are owned by the author they cannot 
survive; if they are the common property of a collective, there is some hope of survival 
and growth”. international language history has confirmed this conclusion many times 
and, luckily for esperanto, zamenhof did learn from the mistakes of others. already in 
Unua Libro he emphasised that „[a]n international language, like every national one, is 
the property of society, and the author renounces all personal rights in it forever” (transl. 
by k.p.), which he confirmed next year in the first chapter of his Dua Libro (Second 
Book) by saying „i do not want to be a creator of the language, i only want to be 
its initiator” (his emphasis) (transl. by k.p.). Having relinquished the rights to his 
own language, zamenhof in effect stressed the importance of a shared ownership 
according to which language can freely grow and develop on a firm basis, taking 
into account any community approved language contribution from its speakers. if 
we take a look at the lp of many current languages with an international standing, 
different perspectives of ownership can easily be seen which are in no way as 
flexible as that of esperanto, which makes zamenhof’s language policy a highly 
interesting one.

5.2. Language planning of Esperanto: codification

also interesting is esperanto’s stage of codification which implies the creation of a 
linguistic standard for a certain language code and which is usually divided into three 
substages: a) graphisation (developing a writing system), b) grammatication (deci-
ding on norms of grammar), and c) lexication (vocabulary identification). zamenhof 
solved this stage at the very beginning with the publication of the already mentioned 
esperanto textbook called Unua Libro which included: the lord’s prayer, some bible 
verses, a poem by Heine and two original poems in esperanto (Mia Penso and Ho, Mia 
Kor’), a letter specimen, the 16 rules of grammar, and a list of 904 roots of vocabulary. 
although actually a booklet of 40 pages, Unua Libro managed to give a description of 
the language that is both short and instructive.
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a) graphisation. While planning his language at the orthographic and phonetic level, 
zamenhof decided on 28 letters with a one letter – one sound relationship. these 
letters included 22 usual letters such as: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, 
s, t, u, v, and z, but also six ‘unusual’ supersigned letters called ĉapelitaj literoj 
(esp. for ‘hatted letters’): ĉ (ĉapitro ‘chapter’), ĝ (ĝermana ‘Germanic’), ĥ (ĥemio 
‘chemistry’), ĵ (ĵaluza ‘jealous’), ŝ (ŝilingo ‘shilling’), and ŭ (ŭato ‘Watt’). by do-
ing so, zamenhof succeeded in planning out an orthographically transparent and 
systematised language without graphically redundant bigrams or trigrams.

b) grammatication. as far as grammar is concerned, zamenhof managed to give 
the briefest and, at the same time, most informative grammar sketch of esperanto. 
Having presented only 16 rules of grammar, which can be subdivided into at least 
40 different rules, zamenhof succeeded in covering the differentiation of parts of 
speech (eight rules) and some general rules (also eight rules) of his language, making 
it thus the easiest language to learn. of course, esperanto does not consist of only 
16 rules. While preparing his language for publication, zamenhof methodically 
highlighted only those rules which he felt most important for language learning. 
during the years of usage and grammar analysis, the study of esperanto became 
quite substantial, as can be seen from the 1980 Plena Analiza Gramatiko de Espe-
ranto (Complete Analytical Grammar of Esperanto) by kalocsay and Waringhien, 
which is one of the most extensive and elaborate grammar description of esperanto 
written and is 598 pages long.

c) lexication. by comparison, zamenhof incorporated in his Unua Libro only 904 basic 
roots which were, however, optimal for a conversation to be held in the language. 
today, there are over 46,890 lexical units of esperanto, which can be found in La 
Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (The New Complete Illustrated Dic-
tionary of Esperanto, 2002), commonly known as ‘the new piv’, a monolingual 
esperanto dictionary, which clearly shows how much the language has developed 
since its inception.

5.3. Language planning of Esperanto: acceptance

the next stage of lp is called acceptance (also known as implementation) and it 
involves the promotion of the decisions made in the stages of selection and codification 
(textbooks publishing, newspapers, and books).

5.3.1. Textbooks

concerning textbooks, there have been to date at least 1000 manuals for learning 
esperanto with varied teaching methods. after Unua Libro, it is important to mention 
Dua Libro (1888) as a significant textbook, even though it is not a typical manual of 
instruction. consisting only of samples of reading material which appeared entirely 
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in esperanto, Dua Libro actually approved the decisions made before since virtually 
no changes were made to esperanto as described in Unua Libro. in other words, it 
enabled the very needed grammatical stability of the language and a great number of 
instructive textbooks which followed after it. owing to this tradition, it is now pos-
sible to learn esperanto online via various language learning sites such as lernu.net 
and Duolingo.

5.3.2. periodicals

the language endured also thanks to numerous periodicals published in esperanto 
from the very beginning. the first esperanto magazine was La Esperantisto (The Espe-
rantist), which began its publication on 1 september 1889, two years after Unua Libro, 
and continued until 1895 (it was succeeded by Lingvo Internacia, 1895–1914). soon 
many more followed, making to date an extensive periodical press of several hundred 
esperanto magazines, some of them having more than a century’s worth of tradition. it 
was vital to start magazines in the very language in order to keep a growing language 
community together which would in turn promote the language sketched by zamenhof, 
but also encourage language development.

5.3.3. Original and translated literature

also important for language promotion and development is literature. zamenhof 
was quite aware of this fact and, being industrious as he was, he undertook in 1891 
the translation of dickens’ The Battle of Life (La Batalo de l’ Vivo), which appeared 
in parts in La Esperantisto, but was, in addition, published as a complete translated 
work in 1910. all by himself, he also translated Hamlet (Hamleto) in 1894, and later 
many other works, such as The Government Inspector (La Revizoro) by Gogol in 1907, 
George Dandin (Georgo Dandin) by Molière, Iphigenia in Tauris (Ifigenio en Taŭrido) 
by Goethe, The Robbers (La Rabistoj) by schiller, all in 1908, The Old Testament (La 
Malnova Testamento) in 1915 and others. instructed by zamenhof’s example, many 
other esperantists have also tried their hand at literary translation to this day, having 
created together more than 1200 translated titles. However, apart from translating 
literature, many esperantists also attempted to create their own original literature, 
having produced to date over 800 works of prose and poetry, as it is widely known. 
together they have generated a large and influential body of original and translated 
literature which can even be classified into various schools (cf. sutton 2008; Min-
naja and silfer 2015). Without such an active and open participation of the speech 
community in language development, esperanto would have failed not long after 
its inception. as Fiedler (2006: 67) concluded, „esperanto has found a sufficiently 
diverse and productive speech community which guarantees the constant and sus-
tained dissemination of the language.” 
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5.3.4. Language reforms

However, not all were satisfied with the standard presented for esperanto and its 
development, but demanded language reforms instead. by 1894, seven years after the 
inception of the language, its widespread promotion, rapid literary development, and 
the formation of a sizable and still growing language community, many criticisms of 
esperanto occurred which threatened the acceptance of the language as it was. zamen-
hof was well aware of the fact that even a minor reform of esperanto could trigger 
many other reforms and, as a result, make the language unstable that he had no other 
way to avoid the complete desintegration of the language and its community than by 
doing the following. He collected all the commonly criticised features of esperanto 
and offered them for a public vote in the magazine La Esperantisto in the same year, 
cunningly stressing that either all the features are reformed or none at all. of course, 
not everybody was willing to accept such a substantial reform of the language at 
that very moment, confirming in turn the original norm of esperanto. 

Unfortunately, calls for language reforms did not stop in 1894, but continued 
in the following years, although not as seriously. in 1907, this covert unsatisfaction 
of part of the language community eventually resulted in Ido, a reform project of 
esperanto, which reforms of many of the more criticised features. the sudden ap-
pearance of ido prompted the defection of unsatisfied members of the esperanto 
language community, leaving in the end those loyal to the language. However, the 
promotion of ido did not take root due to the fact that the language in its early stages 
never achieved stability, but continued with more reforms, which in turn prevented 
the formation of a stable language community. in other words, the proponents of ido, 
having never taken into consideration zamenhof’s principle of language stability, 
invited language failure from the very start.

Here, it is interesting to note that the esperanto community, being primarily 
a language community, has always been susceptible to calls for language reforms. 
as thomas (1991: 112) concluded, „[l]anguage reform rarely, if ever, begins as 
a grass-roots, mass movement. it is most often instigated by an individual or group 
of like-minded individuals, who may see wisdom in forming themselves into some 
institution in order both to consolidate their position and to organise the propaga-
tion of their common viewpoint in the wider community”. From the viewpoint 
of ip languages, most notably esperanto, language reforms are also instigated by 
individuals who most often do not need to form an institution in order to express 
their opinion on the language. it seems that the fact that someone is a speaker of an 
ip language has always given this individual the unwritten right to be a reformer 
of the same ip language. However, the very specificity of these kinds of languages 
does not allow their structure to be subject to whimsical and radical changes on 
a daily basis, as has been the case with some other planned languages.
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5.3.5. Laying the Foundation in 1905

in order to stamp out constant calls for reforms by part of the language commu-
nity, zamenhof had to change his original lenient relationship towards his language, in 
which he is considered only its initiator, and show that he was actually its author and an 
authority. in 1905, he thus published Fundamento de Esperanto (Foundation of Espe-
ranto), a textbook consisting of core grammar and vocabulary as well as a collection of 
exercises, which became the ultimate authority on esperanto norms. this Foundation 
was welcomed by the language community and made official the very same year 
at the First World congress of esperanto taking place in boulogne-sur-Mer (the 
declaration of boulogne), ensuring both the very needed stability of the language 
and progress as well, as it was clearly stated by zamenhof himself already in the 
preface to his Fundamento: „if any authoritative central institution finds that this 
or the other word or rule in our language is too inconvenient, it must not remove 
or change the very form, but may propose a new form which it will recommend to 
be used parallel with the old form. in time, the new form will gradually push out 
the old form which will in turn become an archaism, as this is seen in every natural 
language” (his italics) (transl. by k.p.).

5.3.6. Language conservatism

the Foundation of esperanto, as well as the mentioned declaration of boulogne, 
thus served not only as cornerstones of language conservatism, but also of language 
progress, allowing the language community to participate in the lexical enrichment of 
esperanto by creating new words. as zamenhof also mentioned in the preface to his 
Fundamento, „when the largest part of the new words has already become completely 
mature, an authoritative institution will introduce them in the official vocabulary” (transl. 
by k.p.). With this sentence zamenhof actually foretold the foundation of the acad-
emy of esperanto (originally known as Lingva Komitato or ‛language committee’) 
which was founded at the same congress, even though he desired its establishment 
since the very inception of the language. With its foundation, the language norm 
can finally be considered sealed and the language community stabilised.

5.3.7. Language variation

being open to lexical enrichment, the whole language community takes part in lan-
guage cultivation, achieving in effect language variation and creating a richer language 
than it is often thought. in particular, zamenhof’s original 15th rule of esperanto 
encourages the borrowing of ‘international words’ (e.g. trajno ‘train’ and hospitalo 
‘hospital’) alongside the usage of basic roots, affixes and compounds (vagonaro 

krUnoslav pUškar



171language planning of a planned language: the case of esperanto

‘train’ and malsanulejo ‘hospital’), resorting to either endogenous (compounds) or 
exogenous (loanwords) ways of word-building, depending on the speaker’s prefer-
ences. although highly flexible, this rule is also highly disputed since for one concept 
there can even be up to three and more lexemes in esperanto, as it is the case with 
the lexeme ‘prison’ with forms such as malliberejo, karcero, or prizono, depending 
on the preferred way of word-building. However, this profusion of synonyms should 
not be stigmatised since complete synonymy is virtually non-existent. the only thing 
one should do here is to have esperanto dictionaries which would clearly recommend 
one lexeme over the other (cf. puškar 2015b: 106–107). by doing so, one would then 
decidedly show the presence and overlappping of the two dominant sociocultural 
determinants of attitudes to variation in esperanto: standardisation and vitality. 
according to thomas (1991: 39), „[b] oth factors are evident in various aspects of 
purism: standardisation in the desire to conserve what is best of the past and vitality 
in the need to remove unwanted elements and revitalise the expressive capabilities 
of the language.” at any rate, as blanke (1985: 287) pointed out, „[t]he allowed 
variation within the norm is larger in esperanto than in some ethnic language.” 
this non-rigid and non-stigmatising view towards language variation is definitely 
something every planned language (ethnic or not) should aspire to follow.

5.3.8. Language purism

another healthy view towards language in the lp of esperanto can be seen in 
speakers’ attitude towards lexical purism. as already mentioned, Fundamento had the 
final say in the future lexical stability and development of esperanto having codified the 
15th rule of grammar which allows both the endogenous and exogenous way of word-
building, minimalizing in this way puristic endeavours. For instance, a Fundamento-
lexeme in esperanto meaning ‘expect’ is atendi (which can, of course, be found in 
piv), whereas a newer, non-orthodox lexeme for the same concept is ekspekti (cannot 
be found in piv). both lexemes are used in the esperanto community, atendi far more 
widely than ekspekti, but no superiority of one lexeme over the other can be perceived. 
it can be hypothesised (which the analysis of usage-based examples in a speech 
corpus should either approve or disapprove) that the only difference lies in the 
fact that the newer lexeme has not yet found its way into piv only due to its lower 
frequency of usage. in esperanto, a certain word can be subject to strong puristic 
disapproval only if it does not fit into particular stylistic registers.

5.3.9. A stable grammar

as far as esperanto grammar is concerned, with the publication of Fundamento, 
it has been accepted as zamenhof envisioned it. after Fundamento, subsequent gram-



172

mars only elaborated on the grammatical structure of esperanto, the most complex 
being the above mentioned Plena Analiza Gramatiko de Esperanto (1980), with 436 
paragraphs on 598 pages. as blanke (1985: 286) concluded, „[w]ith the publication of 
plena ilustrita vortaro (1970) and plena analiza Gramatiko (1980) the codification of the 
esperanto norm is temporarily finished at an adequate level, even though this primarily 
applies to the common and literary language” (transl. by k.p.). after this grammar, 
in 2005 another extensive and elaborate grammar was published by Wennergren 
called Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (Complete Manual of Esperanto 
Grammar) with 696 pages, commonly known as pMeG. as with any esperanto 
grammar, the only thing in which Wennergren’s grammar could have differed from 
the one by kalocsay and Waringhien is in the approach (Wennergren’s is more 
user-friendly) and in the inclusion and treatment of new affixes or grammatical 
features which have appeared in the meantime.

5.3.10. The language community

as can be concluded, the esperanto community has been included in the develop-
ment and progress of the language from the very start. soon after the publication of Unua 
Libro, first local esperanto clubs were established, then national associations followed, 
and not long after them international associations occurred, which clearly shows the 
interconnections in the esperanto community. also, since 1905, as has been already 
mentioned, every year a weekly world esperanto congress has taken place (with the 
exception of the years 1914, 1916–1919, 1940–1946), in which generally 1500–3000 
esperantists participate, speaking the language and demonstrating its stability and vi-
tality, despite all the adversities they had to face throughout history to do so (cf. lins 
1988). also, the advent of various media (first radio and then later the internet) has 
made the spread of esperanto only easier. coming from different and diverse lan-
guage backgrounds, esperantists contribute to esperanto with their mother tongue 
influenced innovations, but the World congresses, the internet, radio broadcasts, 
literature, periodicals etc., all serve as unifying factors and stabilising elements 
which approve or disapprove a certain innovation by the language community. 
as Fiedler pointed out (2006: 82), „[t]he present development of the language is 
taking place in a field of tension between diversifying and unifying forces”, which 
makes it a unique case among planned languages.

also unique is the case of esperanto speakers usually with a different mother 
tongue who marry and continue using esperanto as a common and a family language. 
in most instances they manage to pass on esperanto to their children, making them 
at least bilingual and fluent in esperanto. estimates vary considerably concerning the 
number of native speakers in esperanto (esp. denaskuloj), but the most likely number 
is approximately one thousand (cf. lindstedt 2010). various case studies of native 
speakers have determined significant phonological and grammatical changes in their 
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usage of esperanto (cf. bergen 2001), but also creativity, especially in word-formation 
(corsetti 2003; corsetti et al. 2004), which are of great importance in interlinguistic 
research. However, as Fiedler (2010; 2012) tends to point out, native speakers of 
esperanto are not norm-givers: although their language innovations could point out 
to the possible future development of esperanto, they are obliged to use the norm 
of esperanto as laid down by zamenhof. at any rate, as lindstedt (2010: 70) con-
cluded, „[t]he fact that esperanto can be acquired as a first language can be regarded 
as a further proof that it has all the basic properties of a natural language.”

the turbulent history of the esperanto community has only made esperantists 
more self-conscious about their language and more connected to it, safeguarding 
it according to zamenhof’s conception, but also being fully invested in using its 
expressive possibilities to produce and promote new terms. as a result, the common 
vocabulary considerably expanded, as described above, but also many esperantisms 
originated such as verda ‘green, related to esperanto’, krokodili ‘to speak one’s 
own language in an esperanto environment, not esperanto’, aligatori ‘to speak 
a third language (not one’s own, not esperanto) in an esperanto environment’, 
samideano ‘fellow-idealist’ etc., which made the language even more special. ac-
cording to blanke (1985: 272), these esperantisms (or esperantonyms as he calls 
them here) are actually „[l]exemes which can be understood only by knowing the 
history of the language community of esperanto and only by esperantists. they 
are proof of the close connection which has been achieved between the language 
and its community. in this community, specific social processes take place which 
are then reflected in the language” (transl. by k.p.). in other words, esperantisms 
reflect the community’s intrinsic attitudes towards the language and, in that way, 
linguistic loyalty and group solidarity.

5.4. Language planning of Esperanto: elaboration

elaboration, being the final stage of lp, refers to the terminological and stylistic 
development of a codified language in order to meet the communicative demands of 
modern life and technology. in the case of esperanto, the terminological and stylistic 
development occurred early on since the language’s inception.

5.4.1. Lexicography

How influential the esperanto community and esperanto literature actually were for 
the very development of the language, can be vividly seen in the language vocabulary 
which gradually expanded from Unua Libro to “the new piv”, from 904 basic roots 
to over 46,890 lexical units. in particular, the first esperanto dictionary, published 
already in 1894 by the diligent zamenhof, was Universala Vortaro (Universal Diction-
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ary) comprising 2641 roots (or 1737 new roots on top of 904 roots from Unua Libro). 
only 15 years later, owing to extensive literary works, the esperanto vocabulary 
grew to roughly 10,000 roots (cf. boirac’s dictionary published in 1909). How-
ever, the esperanto vocabulary grew not only due to literature, but also due to the 
terminological development of the language. already in 1910, verax’s dictionary 
produced about 12,000 lexical units from science, art, and craft (8000 roots and 
4000 compounds), which clearly shows the pace of the stylistic and terminological 
development of the language.

at any rate, regardless of the rapid vocabulary growth, official dictionaries were 
more selective concerning lexemes entering the standard usage. For instance, the 
1930 Plena Vortaro de Esperanto (pv, Complete Dictionary of Esperanto), the first 
standard monolingual reference dictionary and a predecessor to the piv, included 
only 6900 roots, whereas the original 1970 piv contained only ca. 15,250 roots. 
this does not mean the non-piv’ roots were stigmatised or disapproved in the real 
language usage. these roots were nonetheless widely used in the language commu-
nity and were either waiting for officialisation or were being attentively collected in 
other non-standard dictionaries, such as the 1983 Neologisma glosaro (Glossary of 
neologisms) by vatré with ca. 1000 roots not found in piv, but existing in practice. 
because of such a lexicographical procedure, the processes of inclusion of new 
roots in piv have often been considered non-transparent and not reflecting actual 
usage (cf. corsetti 1999). However, such criticism is unneeded and a bit exagger-
ated. it is natural to say that since it is a highly respected dictionary, it carries great 
responsibility for the adoption of new roots.

5.4.2. Terminology

as mentioned above, the terminological development of esperanto started already 
in 1910 with the publication of verax’s dictionary. still, the official beginning of the 
esperanto terminology is to be found in the 1920s and in the influential terminology 
work of eugen Wüster (1898–1977), father of terminology science. His many termi-
nological works, such as Enciklopedia vortaro Esperanta-germana (Encyclopaedical 
dictionary Esperanto-German) from 1923 and Esperanto und der Techniker (Esperanto 
and the Technician) from 1924, paved the way for the gradual, but highly professional, 
development of esperanto terminology. as a result, in 1987 Terminologia Esperanto-
Centro was founded, the esperanto terminology centre still active today.

5.4.3. Language planning of Esperanto: the Academy of Esperanto

as in the standardisation history of any language, so has its academy played a piv-
otal role in the standardisation of esperanto. since its foundation in 1905, then known 
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as Lingva Komitato, it has taken over the advice-giving authority of zamenhof, as can 
be seen from his own words (zamenhof 2001[1936]: 3): „(...) responses should be 
regarded as opinions and pieces of advice absolutely private; only our Academy has 
the right to make an official decision for this or some other dubious language question 
(...)” (his emphasis) (transl. by k.p.). Here, Responses refers to Lingvaj Respondoj, 
zamenhof’s invaluable collection of linguistic suggestions concerning burning 
linguistic issues in the language community, which appeared in the magazine La 
Esperantisto (1889–1895). 

as far as the academy of esperanto is concerned, it is an independent body 
of 45 language scholars consisting of a president, vice-presidents, members, and 
a secretary. as the statute of the academy postulates, every academician needs 
to display „fidelity to Fundamento” (article 9), and the academy’s own task is 
„to conserve and protect the fundamental principles of the language esperanto 
and control its evolution” (article 1). in other words, its task is to monitor and 
safeguard the evolution of esperanto according to the underlying principles of 
zamenhof’s Fundamento. because of this, there is a frequent criticism that the 
academy of esperanto does nothing but simply approve or disapprove the words 
introduced by authors and used by the community, not trying to coin new terms 
as some other academies do, which is not true. as it is stated in article 2 of the 
statute, the academy actually „produces vocabulary of esperanto with defini-
tions in esperanto. it produces technical terminology or controls and approves the 
terminology introduced by other authors.” However, since it takes a lot of time to 
carry out the needs of the language community, one does get the notion that editors 
and writers tend to be more influential today than the academy of esperanto, as 
corsetti (1999) pointed out. but one has to bear in mind that it is the very task of 
editors and writers to be more influential than academicians. the academy relies 
on their language production perhaps more than other academies do. as blanke 
(1985: 286) concluded, „[t]he norm results primarily from the real language usage 
and is registered by grammarians and lexicologists. they are oriented on the lan-
guage usage of the best writers and publicists as long as it is in line with the frame 
established by ‘’Fundamento’’. the academy of esperanto standardises parts of 
the vocabulary and grammar of the standard language by making official word lists, 
making suggestions and decisions which take into consideration the usage as well 
as the traditional norm as given by zaMenHoF’s writings and Fundamento” (his 
emphasis) (transl. by k.p.). as bormann (1999) succinctly concluded, „esperanto 
and its academy are inseparable. the academy is an essential element of the lan-
guage policy of esperanto” (transl. by k.p.).
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5.4.4. Language planning of Esperanto: uEA

another essential element of the lp of esperanto is Universala Esperanto-Asocio 
(Uea, Universal Esperanto Association), founded in 1908 by the swiss journalist 
Hector Hodler. although it is widely considered that the esperanto community is dis-
organised and dispersed, the Uea, the largest international organisation of esperanto 
speakers which has official relations with both the United nations and Unesco, 
proves this is not true. this organisation, with its headquarters in rotterdam since the 
1950s, plays a pivotal role in the stability and progress of the esperanto community 
by collecting a variety of esperanto speakers under one roof. according to the 1301 
issue of the Esperanto magazine (april 2016: 94), the Uea’s main organ, there were 
in 2015 5501 individual members in 121 countries and 9215 through national associa-
tions, which is a considerable number.

as far as the goals of the Uea are concerned, its statute in article 3 lists four 
goals, of which first two goals refer to international languages, most notably espe-
ranto: 1) to promote the use of the international language esperanto, 2) to act for the 
solution of the language problem in international relations and to facilitate interna-
tional communication, 3) to encourage all types of spiritual and material relations 
among people, irrespective of differences of nationality, race, sex, religion, politics, 
or language, and 4) to nurture among its members a strong sense of solidarity, and to 
develop in them understanding and respect for other peoples. of course, the official 
language of the Uea is esperanto, as it is clearly stated in article 6 of the statute: 
„the official language of the Uea is the international language esperanto as de-
fined by its Fundamento, by the works of its initiator zamenhof, and by the general 
language usage as controlled by the academy of esperanto” (transl. by k.p.).

5.5. Language planning of Esperanto: change and development

as pointed out above, the academy’s safeguard of esperanto according to za-
menhof’s Fundamento does not mean that the language has stopped changing and 
developing. Quite the contrary. it has evolved to cater for the needs of the speech 
community whose usage determined some changes at all linguistic levels. For instance, 
at the phonological level the near-loss of the sounds ĥ and ŭ has occurred especially 
word initially (replaced by k and u, respectively), at the morphological level the suffix 
-i- designating a country is used more frequent than the original –uj- suffix, that is, one 
can hear Kroatio more often than Kroatujo for ‘croatia’, and at the syntactic level it has 
also become common to use stative verbs instead of a copula-plus-adjective structure 
(that is, verbalisation of adjectives occurred): e.g. one also hears Ŝi belas. alongside Ŝi 
estas bela. (‘she is beautiful.’). 

on top of all that, the esperanto vocabulary is changing, always welcoming new 
roots (e.g. aspekti ‘to look, appear’) and making the original ones with the same 
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meaning archaic (elrigardi), experiencing semantic change (e.g. klopodi initially 
meant ‘to take pains’ and now it means ‘to try’), as well as semantic narrowing 
(e.g. ami shifted from ‘to like; to love’ to ‘to love’ only) and broadening over time 
(e.g. muso ‘a mouse’ now also referring to ‘a computer mouse’). this lexical and 
semantic expansion occurs under the unavoidable influence of esperanto speakers 
who alongside esperanto also speak at least one other language, that is, who have 
diverse linguistic backgrounds. since esperanto is generally open to loanwords 
(remember zamenhof’s 15th rule) and its clear and simple grammatical structure 
makes borrowing widely possible, loanwords are quite easily adapted to esperanto. 
the only thing one has to bear in mind is the number of loanwords one will allow 
in the language, that is, how much precedence will be given to exogenous ways 
of lexical enrichment in comparison to endogenous ways. as blanke (2006: 236) 
maintained, „[a]s it is with all languages, external and internal factors also influence 
the development of esperanto. to external factors belongs, among other things, 
the constant requirement to adapt the planned language to changing communica-
tive needs, which is especially reflected in the lexicon. to internal factors belong, 
among other things, selection processes (e.g. from complicated to simple morpheme 
structures), which result from the tension between varying articulation bases and 
habits of internationally scattered language community” (transl. by k.p.).

6. What can be learnt from the language planning of Esperanto?

if all the previous is taken into consideration, it can be readily concluded that ip 
languages tend to be not much different from other languages, that is, the term lp can 
be used for both national (ethnic) and international languages. in tauli’s (1968: 27) 
terms once again, lp is „the methodical activity of regulating and improving exist-
ing languages or creating new common regional, national or international languages. 
language planning comprises all spheres of the oral and written form of the language: 
phonology, morphology, syntax, lexicology (vocabulary) and orthography”. in other 
words, as krägeloh and neha pointed out (2014: 77), „the boundaries between language 
planning and planned languages are fuzzy.” ip languages consist of the same elements 
as national planned languages do, being only different in their quantity, as baudouin 
de courtenay (1976: 97) correctly concluded long time ago.

the difference of ip languages from national planned languages also lies in many 
aspects which can be considered favourable and to which national planned languages 
should aspire. the most prominent ones will be briefly enumerated here. the first one 
would be openness to both endogenous and exogenous ways of lexical enrichment. in 
particular, esperanto makes wide use of its original lexical elements as well as borrowed 
ones, not discriminating against non-orthodox elements, as many national planned 
languages do. the fact that a certain element is not original but borrowed in esperanto 
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does not make it less valuable. What is important is the fact that if a certain foreign 
element can be adapted to esperanto and if its meaning is understood to the language 
community, it can be used in esperanto. connected with this is the second difference of 
ip languages from national planned languages and this is moderate puristic endeavours. 
being widely open to foreign influence, it is the esperanto community which decides 
on the usage of a certain borrowed element, as long as it does not interfere with the 
Fundamento of esperanto. For that reason, particular non-orthodox affixes, for instance, 
which could potentially introduce confusion or disorder in the system of esperanto, 
are often subject to criticism and avoided by the academy, but also the community of 
speakers. as long as all the lexical innovations are in line with zamenhof’s Fundamento, 
esperanto will show its third difference from national planned languages and that is 
a healthy relationship to variation and language ownership, which are interconnected. 
as zamenhof pointed out, he should not be considered the authority on esperanto, but 
its initiator. the language is not his own property, but the community’s. it is the com-
munity of speakers who have the permission, or better said the opportunity, to freely 
participate in the development and evolution of the language. zamenhof did put espe-
ranto on the right track, but it is esperantists who openly contribute and will continue 
contributing to the growth of the language, doing so on its firm basis. Here, one has to 
ask oneself why it is not so in all languages? Why do national planned languages have 
a rigid relationship to variation and, accordingly, language ownership?

7. Concluding remarks

as can be concluded from everything mentioned above, esperanto today has become 
in every respect a stable and vital language with a sizable language community. it has 
developed from a planned language project to a fully fledged ip language (blanke 2006), 
as this paper tried to show, having also completed all the necessary stages of lp to be 
considered so (Haugen 1966; 1983). of course, the fact that all the completed stages 
of an ip language (as described by blanke) and of lp (as described by Haugen) can be 
found in esperanto should not be considered undeniable proof that esperanto is a fully 
fledged language, at least not for the speakers of the language. Having been immersed 
in the 130-year-long tradition of the language, having tried its expressiveness and preci-
sion for literary, scholarly, and every other purpose, and having freely contributed to its 
change and development, esperantists do not need any scientific confirmation that their 
language has developed naturally, in a similar way as ethnic languages have. However, 
non-esperantists are in need of a scientific confirmation and for that reason it is to be 
hoped that this paper has imparted enough convincing information on that front, even 
though this is a topic which actually deserves a monograph form and a deeper scholarly 
presentation. as blanke (1985: 16) concluded, „[e]lementary facts whose existence is 
not debatable any more and which often only await more conclusive interpretations 
are repeatedly called into question (e.g. expressiveness, the development and literary 
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usability of a planned language, its suitability for scientific purposes etc.)” (transl. 
by k.p.). the purpose of this paper was, therefore, to cast more light on conclusive 
evidence that esperanto has indeed developed, having become in every aspect an ip 
language, fit for every function, as it claims to be.

as a result, esperanto should not be designated any more as an artificial, constructed 
or invented language, but a planned language, just like any other. all these outdated 
terms actually originate from the binary opposition natural–artificial, which is in turn a 
result of language darwinism, and which has become outdated as well. in the author’s 
view, one cannot invent a language, one can only initiate or propose a project and the 
speech community makes it a language, as can be seen in every language, either an ip 
or an ethnic language. the only difference between these two types of languages lies 
in the fact, as Gobbo (2011: 46) concluded, that „[i]n the case of planned language, the 
language planning force is stronger (…), especially in the beginning.”

since it is a fully functional planned language, esperanto has also shown that it is 
a language subject to change, and not a mummifed language, as it is often presented. 
However, from esperanto’s point of view, language change is not considered nega-
tive. by being open to both endogenous and exogenous ways of lexical enrichment, 
by displaying moderate puristic endeavours, and by exhibiting a healthy relationship 
towards variation and language ownership, esperanto has demonstrated the positive 
aspect of language change, as well as the importance of the language community in the 
evolution of the language. it is the author’s view that many national languages have 
much to learn from the example of the lp of esperanto.
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SéBaStien Moret

Linguistics and Ideology: 
The Soviet Discourse on a Common Language (1917-1953)

Abstrakt (Językoznawstwo a ideologia: sowiecki dyskurs nt. języka wspólnego (1917-
1953)). od samego początku swojego istnienia wielojęzyczne państwo, jakim był zsrr, 
planujący zjednoczyć robotników całego świata, borykało się z problemem wspólnego języka 
zarówno w obrębie swoich własnych granic, jak i w skali międzynarodowej. różnorodne 
proponowane rozwiązania zależały od autorów i poszczególnych okresów historii zsrr: 
język angielski, esperanto, czyli fuzję wszystkich istniejących języków, lub język rosyjski. 
celem niniejszego artykułu nie jest omówienie problemu wyboru wspólnego języka w zsrr 
z historycznego punktu widzenia, lecz analiza założeń dotyczących wielorakiego podejścia do 
pojęcia języka, które to założenia stanowiły podstawę rozwiązania problemu braku wspólnej 
mowy. jako że różne sposoby ujmowania pojęcia języka odzwierciedlały różne ideologie 
panujące w państwie, analiza sowieckiego dyskursu na temat wspólnego języka zawarta 
w niniejszym artykule przedstawia zsrr z dwóch różnych perspektyw.

Abstract. as a multilingual state and as a state that planned to unite the workers of the world, 
soviet Union faced from the very beginning of its existence the problem of a common language 
both within its borders as well as on an international scale. the suggested solutions were thought 
differently depending on the authors and throughout the various periods of soviet history: 
english, esperanto, the fusion of all existing languages into a unique one, or russian. this 
paper aims not at the  presentation how to choose a common language for the soviet Union, 
but at the analysis of the presuppositions concerning the conceptions of language that lied 
behind the different suggestions to solve the problem of a common language. these different 
conceptions of language reflecting the different ideologies of the country and the analysis of 
the soviet discourse on common language will draw two different pictures of Ussr.

1. Common language in the uSSR  

“our great [russian] empire, extending from the carpathian Mountains to the pa-
cific ocean and from ‘cold rocks of Finland to the burning colchis’, has such a mixed 
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composition [estas tiel mikskonsista] that every russian congress looks a bit like an 
international one” (zamenhof 1910: 2). these are the words of ludwik lejzer zamenhof 
(1859-1917), the creator of esperanto, which were delivered at the opening of the first 
esperanto congress of russia in the spring of 1910. Faced with numerous populations 
making up the empire and many languages being spoken in there, zamenhof considered 
the use of esperanto as “very desirable” [tre dezirinda] (Ibid.) in case of a country such 
as the russian empire. indirectly, he raised the need for a common language for any 
country or multilingual ensemble.

For political and ideological reasons, this need for a common language became even 
more pressing after the bolshevik revolution of 1917: the new communist ideals, and 
notably the reunion (predicted by Marxism) of the proletarians of all countries, seemed 
incompatible with the multiplicity of languages. the soviet experience constituted 
a clear evidence of this incompatibility. Foreign comrades coming to visit the land of 
the soviets were the best example because it was almost impossible to communicate 
with them in any other way than with the use of gestures (kirjušin 1930: 6). Under 
these conditions, i.e. without a common language, international collaboration, essential 
for the dictatorship of the proletariat to be born, seemed to be impossible. 

the question of a common language was discussed from the early years of the 
soviet Union, and resolved differently in different times of soviet history. before 
the adoption of russian as a common language, first in the soviet Union and then in 
satellite countries, there were other ideas, other proposals: from the use of an artificial 
language to the fusion of all existing languages, and the promotion of english to the 
rank of international language (see sériot 1988). 

in the context of this article, i will show that these different solutions can be linked 
to the ideological evolution that occurred in the Ussr in the late 1920s. My research 
will cover the period from the october revolution of 1917 to stalin’s death in 1953.

2. Two different ideological moods

the Ussr saw the emergence of  two conflicting ideological moods. during the first 
years of the new order, the whole country awaited a worldwide revolution: inspired by 
the soviet example, all countries would rise and establish socialism before they would 
unite. it was at this time that one could read, for example, the following inscription on 
the building of the people’s commissariat for education in Moscow: “our homeland 
is the whole world” (iodko 1923: 7). people believed in the imminent end of nations 
and classes and the emergence of a world “where all mankind [would] form a single 
worker’s family” (nikol’skij 1927: 3). on the contrary, the atmosphere became com-
pletely different starting at the end of 1920s.  on 7th november 1929, on the occasion 
of the 12th anniversary of the october revolution, stalin announced the “Great turn” 
(Malia 1995: 249). if for many historians it is mainly a change in the country’s economic 
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policy1, the fact remains that it is also a new world view that is put forward after the ideals 
of 1917 were put aside. among other things, Marxism-leninism advocating “socialism in 
one country” (the Ussr) superseded dreams of world revolution which was postponed; 
the internationalist trotsky (1879-1940) was expelled from the Ussr before being as-
sassinated; stalin compared the soviet Union to a besieged fortress. now, the country “is 
called the soviet Union” (kuznetsov 2005: 146). this is the beginning of both a Ussr 
closed in on itself and of the gradual disappearance of the great internationalist principles 
of the early years after the revolution; this is the transition from internationalism to an 
increasingly asserted soviet nationalism (alpatov 2000: 86).

several studies have already been devoted to the cultural, epistemological and social 
implications of this change of mood in the Ussr (see sériot 1995 and 2004; kuznetsov 
2005; paperny 2002), and all emphasise the change in understanding borders. thus, 
for example, the historian of architecture vladimir paperny (paperny 2002) compares 
“culture one”, basically that of the 1920s, to “culture two” which appears in the soviet 
Union of the 1930s. according to paperny, these two decades contrast in several ways, 
including the following oppositions: openness/withdrawal and horizontality/verticality. 
For the author, the 1920s were years of internationalism, openness to the world and 
horizontal buildings that give an impression of expansion; on the contrary, the  1930s 
were characterised by a withdrawal that stalinist gigantic skyscrapers were supposed 
to symbolise. therefore, the first decade of the Ussr has no limits. it represents the 
“exocentric paradigm” open to the world. the 1930s, however, belong to the closed, 
“endocentric paradigm” (kuznetsov 2005: 144-147). 

linguistics did not remain outside these ideological changes. it also experienced 
a “turning point” (bulaxovskij 1952: 237). this turning point officially took place in 
May 1950 when Pravda opened its columns to a discussion on the state of linguistics 
in the Ussr which lasted over a month and ended with the intervention of Marshal 
stalin (1879-1953) himself. this article by stalin, published on 20th june and titled 
“Marxism and problems of linguistics” (staline 1950 [1951]), sounded the death knell 
for the linguistic theories of nikolaj jakovlevič Marr (1864-1934) that had ruled soviet 
linguistics for several decades2.

 in 1950, stalin not only rejected the linguistic theories he had supported and promoted 
for nearly a quarter-century, he also reaffirmed, through the prism of language, the new 
world view which was gradually instituted in the Ussr from the late 1920s and which 
were incompatible (as will be demonstrated) with Marr’s ideas. therefore, this article 
will also propose some paths to explain the rejection of Marrism. although the official 
proclamation of the linguistic changes occurred only in 1950 (the war had perhaps delayed 
things), they were already in the air at the beginning of the 1930s. However, whether in the 
field of political ideology or linguistics, there was no clear separating line, and sometimes 
conflicting ideas coexisted between the 1920s and the 1930s (sériot 1995: 240).

1 the Ussr abandoned the new economic policy (nep) in favour of a total collectivisa-
tion accompanied by five-year plans. 

2 on Marrist theories and stalin’s intervention, see pollock 2006: 104-135.
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3. Fusion of languages and Esperanto

the first years of the Ussr are marked with the belief that the revolution of 1917 
will be the starting point of a revolutionary contagion across the world, leading to the 
establishment of the dictatorship of the proletariat in a united humanity free of social 
classes. in this context, the common language is essentially international, and its goal 
is to make possible the communication among people across the entire world. in those 
years, two options were put forward by various authors: the fusion of all the languages 
of the world into a new language, or the choice of a neutral, artificial language, in 
particular esperanto.

 the idea that different languages, reflecting the union and close contacts be-
tween the proletarians of the whole world, will “naturally” merge to form the common 
language of humanity appears in russian socialist circles well before the revolution, 
in the novel Krasnaja zvezda [Red Star] by alexandr Malinovsky, better known under 
the pseudonym bogdanov (1873-1928). in this novel from 1908 (reprinted in the Ussr 
in 1929 in russian, but also translated into esperanto in the same year), bogdanov, 
who in the 1920s became one of the theoricians of Proletkul’t, takes his hero to Mars, 
to the times when the communist revolution has triumphed everywhere and where 
a “common [vseobščij] language” is spoken, as the result of previously existing dialects 
coming closer and merging with each other (bogdanov 1908 [1929: 60]). the same 
idea is present in the summary of a conference of 1919 in which bogdanov spoke 
about the “monist tendency” operating in language that would give birth to “a single 
language for all humanity” (bogdanov 1919 [1924: 329]). but bogdanov was aware 
that this process will take time, and instead of waiting passively for the languages to 
merge – which can be assumed from many borrowings coming from one language to 
another (Ibid.) – he suggested a “transitional” solution (Ibid.: 330); in his eyes, espe-
ranto and other artificial language projects would not be viable because they do not 
represent all the diversity of all languages. that is why he proposed choosing english 
as a transitional international language because it is the most widespread language and 
the one that has the most similarities with other languages, such as French or other 
Germanic languages (Ibid.: 329-330). but it was n.ja. Marr who was the most famous 
herald of the idea of the fusion of languages in the Ussr of the 1920s. He explains 
that all languages undergo a “unique glottogonic process” (Marr 1929: xi) that will 
lead the humanity from a state where “many imperfect languages” coexist (Marr 1927 
[1933: 12]) towards “the language unity of all mankind” (Marr 1929: xii) resulting from 
the “inevitable fusion of all languages in the future” (Marr 1927 [1933: 12]). For Marr, 
(Ibid.: 13), this unique language will appear in conjunction with the disappearance of 
classes and nations in the communist society of the future.

this belief in the possibility of “mixing” languages in order to extract a new one 
seems to have been a key idea of those days, to the extent that it appeared in literature 
sometimes, for example in a short science fiction novel written in 1927 by vadim 
dmitrievič nikol’skij (1886-1941): Čerez tysjaču let [In thousand years]. the story is 
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relatively simple and typical of this time: after saving professor Farbenmejster’s life, 
a young plant engineer, andrej osorgin, finds himself in a journey into the future that 
will take him to the 30th century where the world is divided between two poles: with 
the great Union of soviet socialist republics of europe, asia and africa on one side, 
being the result of the revolutionary contagion, and with america, australia and japan 
on the other (Ibid.: 66). Many interesting details about the language of that time can 
be found in this novel. it is first to be noted that the idea of the fusion of languages 
and the future emergence of a single language seemed to be well known in the soviet 
Union of the 1920s as the young engineer is surprised when he hears an old inhabitant 
of the 30th century greeting the professor Farbenmejster in German:

“i admit i was a bit disappointed. is it that the dream of a world language 
[vsemirnom narečii] has remained a dream also in the 30th century since it has 
retained the diversity of languages of ancient times?” (nikol’skij 1927: 23).

However, that was not the case: the “new Humanity” (Ibid.: 45) actually had a new 
language, and this one seemed to have been obtained from a process of fusion. thus, 
when osorgin hears this language for the first time, “his ear grabs english and latin 
roots” (Ibid.: 25), making the language “similar to esperanto” (Ibid.: 42). osorgin 
distinguishes “many known elements” and finds out that this language combines the 
“simplicity” [kratkost’] of english and the sound of italian (Ibid.: 41). He will also be 
taught that “difficult sounds such as š, sč, sc, zd, dz” come from “a strong influence of 
the east”, including chinese and slavic languages (Ibid.). the process of formation 
of this language is not clearly described, but nikol’skij suggests that the european 
languages merged with each other first to give birth to a “pan-european language” 
[obščeevropejskij jazyk] (Ibid.: 41) which then was influenced by chinese and slavic 
languages to give birth to the “language of the new world” (Ibid.: 44). Moreover, 
the words of this new language “were pronounced almost just like they are written” 
(Ibid.: 41), and the alphabet in use looked like latin alphabet (Ibid.). the example 
given by the novel by nikol’skij shows that the idea to form the common language 
by fusion of all languages was common at that time, and not only in scientific circles. 
More importantly, in 1930, this idea was officially expressed by stalin himself in his 
speech before the 16th congress of the communist party of the soviet Union:

“in relation to a more distant perspective of national cultures and national 
languages, i have always shared and i continue to share the idea of lenin 
according to which in the period of the victory of socialism in the world, when 
socialism will become stronger and will come into every-day life, the national 
languages shall inevitably merge into a common one, which will be neither 
russian nor German, but something new” (stalin 1930 [1951: 4-5]).

during those years, and together with the idea of merging of languages, another 
common language option was considered in the Ussr: esperanto, the artificial language 
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developed in 1887 by zamenhof. in almost all of the texts favouring esperanto, this 
language was presented as a language knowing no limits and transcending boundaries on 
several levels. it can be read, for example (iodko 1923: 5-7), that foreign languages, due 
to their difficulty and the large amount of time needed to acquire them, remain the privi-
lege of the upper classes. Workers simply have no time to study (kirjušin 1930: 5) and 
they are, therefore, separated within different linguistic borders, while the upper classes 
still emphasise this separation by using their “monopoly” on foreign languages (iodko 
1923: 5) to “disunite the workers” (a kakaja mne pol’za esperanto?: 6). Faced with this 
situation, esperanto appears as a bridge, a way to “overcome barriers”, to knock down 
the “Great Wall of china that surrounds and disunites” the workers (revo 1926: 70). 
its simplicity makes it an accessible language for workers (iodko 1923: 11-12), who, 
thanks to it, can now shake hands “above military [štykovye] and customs borders that 
the capital has introduced” (a kakaja mne pol’za esperanto?: 7). the expressiveness 
of esperanto was also frequently highlighted as knowing no limits:

“due to its quite extraordinary simplicity [kratkost’] of lexicon, due to the 
system of affixes and infixes imagined by dr zamenhof, esperanto has no 
limits in the richness of expression of ideas” (otkuda pošel jazyk esperan-
to?: 5).

a concrete example of the “free construction of esperanto” (nekrasov 1926: 48) 
is given in an article published a few years later by esperantist Georgij demidjuk 
(1895-1985). the author, after having recalled that certain tribes of somalia have more 
than sixty words related to camel, demonstrates that esperanto is able to render them 
all: “kamelidviro, kamelidineto, fruktigokamelo, kamelaro, kamelinaro, buĉkamelaro, 
buĉkamelidinaro, kamelareto, [etc.]” (demidjuk 1929: 98). it is also noted that espe-
ranto is a mixed language, developed from romance, Germanic and slavic languages 
(otkuda pošel jazyk esperanto?: 5), which refers to the idea of fusion and the possibil-
ity to mix languages. Moreover, esperanto was also regularly presented as a language 
elaborated collectively (outside any individual or national boundaries) since zamenhof 
had only wanted to be the initiator, leaving all the elaboration and development work 
to the speaking community (nekrasov 1926: 46).

based on the examples given, it can be easily seen that the key idea of this first 
period was the permeability of the languages and therefore their possible fusion. once 
languages are in contact, a process of fusion, or inter-penetration, will begin. the as-
sumption is clear: the absence (or at least porousness) of linguistic boundaries (and 
boundaries in general), the predictable union, even fusion, of all humanity within 
a “single worker’s family” (nikol’skij 1927: 3). this idea was in accordance with 
the internationalist mood of the Ussr of the 1920s. With the transition to the soviet 
nationalism and the postponing of internationalist ideas, the discourse on the common 
language became completely different. another vision of the language and the society 
will be highlighted and therefore another kind of common language will be needed.
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4. War of languages

n. Marr died in 1934. Until 1950, however, his theories continued to be the official 
paradigm of soviet linguistics. in the years 1930-1940, when talking about him, it was 
always in flattering terms: he remained one of “the greatest scientists of the soviet 
Union” (bykovskij 1933: 5) and the “great creator of the new theory of language” 
(okladnikov 1950: 3). Moreover, a large biography of Marr (Mixankova 1948) was 
published in 1948. therefore, Marr’s theories were still relevant, but an interesting 
fact should be noted: as of the beginning of the 1930s, Marr’s idea of the fusion of 
languages seems to have been forgotten by most of the commentators of Marr who 
ignored this aspect of his theory. thus, the idea of fusion is absent in several works 
published after Marr’s death and paying tribute to his scientific activity (svadost 
1968: 186). even if this absence is not total – since in the 1930s it is still possible to 
find works on Marr in which the idea of fusion is present (see bykovskij 1933: 23) – it 
shows one thing: the idea of fusion of all languages became open to criticism (it will 
be shown why) and it was not possible to mention that it was part of the work of the 
“greatest” soviet linguist. if Marr’s idea of fusion and mixing of languages was not 
criticised (since it was ignored), there was criticism when this idea appears in another 
context. thus, in an article from 1932, published in a book with a very unambiguous 
title (Against Bourgeois Smuggling in Linguistics), the authors criticise esperanto as 
“something disparate” [nečto pestroe] because it combines an oriental structure and 
a lexicon resembling a “could soup [okroška] of european languages” (Gorbačenko 
et al. 1932: 135 and 133). What bothers those authors is that one can believe just as 
esperantists do that a language can be created by simply assembling elements, just as 
one would assemble a “radio set” (Ibid.: 134) – in short, that one can mix languages. 
these criticisms show that the idea of language was changing. language is not only, 
as the esperantists believe, “a medium of communication between people” (Ibid.) or 
a “system of technical signs” (spiridoviĉ 1932: 157); it is not only a form, it is also 
content (Gorbačenko et al. 1932: 130), developed and obtained over the historical 
development of the language, in a close connection with the historical development 
of the people speaking this language (staline 1950 [1951: 28]). in 1945, in his book 
dedicated to the Great Russian Language, linguist viktor vladimirovič vinogradov 
(1895–1969) quoted, from the very first page, pedagogue konstantin dmitrievič 
Ušinskij3 (1824–1871) whose works were republished in 1939:

“over many centuries and through millions of individuals, the people [narod] 
has stored its thoughts and feelings in its language. [...] the nature of the 
country and the history of the people, reflected in the soul of the individuals, 
expressed themselves in the word. [...] therefore, each word in a language, 
each of its forms is the result of thinking and feeling of the individuals through 

3 k.d. Ušinskij: “o pervonačal’nom prepodavanii russkogo jazyka”. in: Izbrannye 
pedagogičeskie sočinenija. Tom II. Moskva. 1939: 12.
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whom the nature of the country and the history of the people are reflected” 
(Ušinskij quoted by vinogradov 1945: 3-4).

Here the close, “inseparable” (staline 1950 [1951: 28]) connection is expressed 
that links the language and the people who speaks it. language appears as “one of the 
essential signs of a nation” (vinogradov 1945: 3). this will be repeated by stalin: 

“[the language] is not the product of one class, but of the entire society, of 
all the classes of the society. it is precisely for this reason that it is created as 
the language of the whole people, unique for the whole society and common 
to all members of the society.” (staline 1950 [1951: 14])

this would not be without consequences for the matter under discussion. because 
language was obtained from the interaction between its own historical development 
and the development of the people who speak it, it forms a system independent of the 
others; each language has its own “uniqueness” and “originality” (budagov 1953: 280). 
Moreover, each language is a closed world: in the words of linguist tinatin šaradzenidze 
(1924-198?), the appearance of two different languages follows a loss of “links” and 
contacts between two societies that begin to “live an independent life” (šaradzenidze 
1952: 67). therefore, a language is a sign of the emergence of a society closed in on 
itself. this isolation is also found in the lexicon. according to vinogradov (1945: 170), 
it is because each “concept is formed from the whole life of a given people” that there 
are no direct links between, for example, russian sobstvennost’ and German Eigenthum 
(Ibid.): “the terminology of a country is always something that is particularly specific” 
(Ibid.). language is, therefore, a “whole” (vinogradov 1952: 33) from which various 
constituents cannot be extracted; phonetics, morphology and semantics of a language 
cannot be taken separately (Gorbačenko et al. 1932: 133). language is henceforth 
a system in which there is an “interconnection [vzaimosvjazannost’] of all the elements 
of the linguistic structure” and the slightest change in a part “is reflected in the structure 
of the whole” (vinogradov 1952: 33). the creation of a common language by taking 
[putem staskivanija] elements from different languages (Gorbačenko et al. 1932: 134) 
is simply impossible and it will never lead to an “organic” entity, as almost officially 
proclaimed in the Great Soviet Encyclopaedia in 1951.

“the practice of creating these [artificial world] languages has shown the 
complete inability to organically join words, even the most used in the langu-
ages of the world. [...] all attempts to impose artificial languages and all the 
projects of such languages are vicious in their principle. an artificial language 
for humanity is an unattainable utopia.” (vsemirnyj jazyk 1951: 306).

 
the consequence of these different ideas about language was evident (no merging 

is possible) and would be expressed by stalin himself in his article from 1950:
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“[i]t would be quite wrong to think that the crossing of, say, two languages 
results in a new, third language which does not resemble either of the languages 
crossed and differs qualitatively from both of them. as a matter of fact one of 
the languages usually emerges victorious from the cross, retains its gramma-
tical system and its basic word stock and continues to develop in accordance 
with its inherent laws of development, while the other language gradually loses 
its quality and gradually dies away.” (staline 1950 [1951: 27])

Following stalin’s reasoning, an encounter of two languages will result in a confron-
tation, a struggle. it is the war of the languages that refers to the ideology of withdrawal, 
to the metaphor of the besieged fortress. there are no connections anymore between 
languages. it is a closed world, without mixing, without fusion. Under these conditions, 
one can understand stalin’s decision to reject Marr and his ideas: there was no more 
room for the idea of fusion of languages in a closed world, neither for the idea of class 
languages since the language was now the mark of the whole people.

the russian language, an original and closed entity, the fruit of the particular his-
torical development of the russian people, will become the “international language of 
socialist culture and of the structure of the soviet state” (vinogradov 1945: 170), which 
also represents an original and closed entity, and will be proclaimed the “second mother 
tongue” of the allophone peoples of the Ussr. thus, the rise of soviet patriotism in 
the 1930s, coupled with the affirmation of the existence of a “soviet nation” (isaev 
1979: 251) resulting from the reunion “of the many free peoples of the Ussr around 
the great russian people and its culture” (šapiro 1952: 404), led to the proclamation 
of russian as the common language of the entire soviet entity. this national common 
language was supposed to be loved and cherished (budagov 1953: 280), just as one 
loves and cherishes his fatherland, because only this language could provide the soviet 
people with the “resources [needed for] the full development of [its] forces and spiritual 
possibilities as well as for a broad participation in the cultural movement of the world” 
(vinogradov 1945: 9). above all, in a world of confrontation, only this language could 
“contribute to the union of all the forces of the [soviet] people, to the strengthening of 
the political power of the nation and the increase of its influence among other states 
(Ibid.). With these quotes, this national common language appears to be a kind of ideal 
biological milieu which would enable the full realisation of the soviet people. therefore, 
the Ussr, now a closed entity, needed a common language only within its borders; there 
was no more question of a common language for the world as in the previous decade.

5. Conclusion

the discourse on the common language in the Ussr produced two opposing ideas 
about borders: a lack of boundaries between languages in the 1920s and the return of 
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these barriers in the 1930s. these boundaries make languages “original” (vinogradov 
1945: 166) and “independent” (šaradzenidze 1952: 78) entities in the sense that two 
languages cannot come into direct contact with one another. 

in july 1950, stalin had to clarify his ideas about fusion in response to a certain 
comrade Xolopov who did not understand why the fusion envisaged in 1930 was no 
longer valid. stalin then reminded him that he “referred to two entirely different ep-
ochs,”: “the assimilation of certain languages and the victory of others” concern “the 
time prior to the victory of socialism worldwide”, while “the fusion of languages into 
one common language” concerns “the time after the victory of socialism worldwide” 
(staline 1950 [1951: 61-62]; emphasised in the original). but even if the chronological 
precision gives consistency to contradictory statements, there is still another point: in 
his article from 1950, stalin does not mention that the fusion is still considered, but in 
a very distant time; he explains more only after Xolopov’s question. similarly, in 1930, 
even if he said that the fusion will not be possible until socialism is spread all around 
the world, he did not say that the fusion was not possible at the time of his statement. 

First highlighting the fusion, then the confrontation, stalin is the spokesman of 
two contradictory and incompatible visions of language and society which reproduce 
in linguistics the two ideological moods that reigned in the soviet Union. 

6. Epilogue

at the beginning of the 1930s, esperanto and the soviet esperantists became sus-
pects in the eyes of the soviet regime; esperanto was reproached for its “petty bourgeois” 
origin (Gorbačenko et al. 1932: 136 and 139), and the esperantists for their “contacts 
with abroad” (Gorecka and korĵenkov 2000: 16; see also lins 1990: 396-397). Faced 
with this change that announced less favourable winds, soviet esperantists had to react. 
in 1932, the president of the soviet esperantists, ernest karlovič drezen (1892-1937) 
proposed an interesting distinction. He affirmed the existence of a proletarian esperanto 
distinguished by the “content” and “form” from the original bourgeois esperanto, to 
the point of almost being in the presence of “two languages” (drezen 1932: 65-67). His 
aim was obviously to try to save the soviet esperantist movement by adapting the idea 
of Marr about the existence of class languages to esperanto (kuznetsov 2005: 153) to 
make the bourgeois origin of zamenhof an unfounded argument against esperanto. it is 
interesting to note the differences that drezen saw between these two versions of espe-
ranto. thus, for him, the bourgeois esperanto is a language “in a process of fossilisation” 
[zastyvajuščij] which “limits itself” [samoograničivaet sebja] by using only the words 
officially approved by the esperantist institutions and refusing any new words (drezen 
1932: 66); in this way, all the language forms available have a closed, “definite nature” 
[zakončennost’] (Ibid.). on the contrary, the proletarian esperanto gives the impression 
of not having finished forming itself [ne okončatel’no oformivšegosja], it is not based on 
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“fixed forms”, it shows some “dynamics”, when it creates “new words”, “new roots”, 
gives a “new sense” to existing words and introduces “decisive innovations” (Ibid.); 
the proletarian esperantists also use the language structure in an “incomparably more 
free” way, resulting in the disappearance of the “extreme limits between the invariable 
root and equally unchanging grammatical particles” (Ibid.); finally, the proletarian 
esperanto “assimilates” [usvaivaet], in its syntax, “the dynamics and the conciseness 
of the sentence of the contemporary russian and contemporary proletarian writers”, 
which suggests that the exchange of influences between languages is possible (Ibid.). 

as can be seen, the “rupture” (Ibid.) between the two variants of esperanto remains. 
on the one hand, there is a closed and definite language, on the other – a language 
without boundaries, open to innovations and contacts. Unfortunately, the argument 
which was supposed to save the movement was no longer admissible and no longer 
relevant. drezen had not seen that the idea of language itself was undergoing changes; 
it was not something open any more, permeable, without limits. language became what 
the soviet Union became: an entity limited by borders, resistant to any contact, any 
mixing. the affirmation of the existence of an open, proletarian esperanto, permeable 
and receptive, did not save anything at all. some soviet esperantists would die in the 
stalinist purges and the soviet esperanto movement would disappear for a few decades 
(see lins 1990: 396-404).

(translation from French by katarzyna Wiśniewska)
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pre-demonstrative gaps in Bangla: 
syntactic and semiotic recoverability 

Abstrakt (Luki pre-demonstracyjne w języku bengalskim: syntaktyczna i semiotyczna 
zdolność odzyskiwania). We wschodnim indoaryjskim języku bengalskim (znany także jako 
bengali) zaimki względne są opcjonalnie dopuszczalne tylko w zdaniach względnych wystę-
pujących na lewo od bliższego zaimka Eto („tyle”) lub Emon („taki”). W niektórych z tych 
zdań   zasada nazywana w klasycznej składni generatywnej odzyskiwaniem usunięcia wydaje 
się być naruszona. badanie tych przypadków prowadzi do analizy pre-demonstracyjnych dań 
uzupełniających. proponujemy zestawienie składniowe podstawowych zasad gramatyki zdań 
pre-demonstracyjnych z ich odpowiednikami post-demonstracyjnymi w języku angielskim. na 
tej podstawie sugerujemy podejście semiotyczne, które umożliwi jednoczesne obserwowanie 
przypadków znajdujących się po dwóch stronach granicy rozróżniającej zdania względne 
i uzupełniające. niezależną motywację tego podejścia można znaleźć w leksykalnie nie-
oznaczonych zdaniach uzupełniających. twierdzimy, że mechanizmy semiotyczne integrują 
te elementy w zdaniu.

Abstract. in the eastern indo-aryan language bangla (a.k.a. bengali), relative pronouns are 
optionally omissible only in relative clauses occurring to the left of the proximal demonstra-
tive Eto ‘so much’ or Emon ‘such’. in some of these pre-demonstrative clauses, the principle 
of what used to be called the recoverability of deletion in classical generative syntax seems 
to be violated. the study of these cases leads us to examine pre-demonstrative complement 
clauses. We propose a syntactic account of the core facts of the grammar of pre-demonstrative 
clauses in keeping with the better studied properties of their post-demonstrative equivalents 
in english. on this basis, we suggest a semiotic approach that enables the problematic cases 
to straddle the boundary dividing relative and complement clauses. independent motivation 
for this approach can be found in lexically unselected complement clauses. We argue that it 
is semiotic mechanisms that integrate such elements into the sentence.

VARIA / MISCELAnOuS
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1. Introduction

this study argues that a principled division of descriptive labour between semi-
otics and formal linguistics can address a variety of issues concerning the inexact 
isomorphism between head-initial and head-final constructions both across and within 
languages. the empirical focus of this study pertains to deletion patterns in clauses 
that precede and follow the demonstratives Emon ‘such’ and Eto ‘so much’ in bangla, 
discussed in section 2. the conceptual focus of the study becomes clear in section 
3, which discusses cases of deletion that appear to violate the principle of syntactic 
recoverability and offers a semiotic response. related constructions in bangla and 
english are added to the empirical data base in section 4, providing lateral support to 
this deployment of semiotics. conclusions are itemized in section 5.

2. Asymmetric deletion in predemonstrative clauses

When rules of deletion were widely used in syntactic description, they were sub-
ject to a principle of recoverability: if a derivation deletes any material, there must 
be a way to retrieve it. one variant of the operation, ‘deletion under identity’, met this 
requirement by keeping a copy of what got deleted (e.g. John wanted John to leave 
deleted the second John under identity with the first one). the other type, ‘deletion of 
a designated element’ (such as the subject pronoun you in imperative deletion or the 
complementizer that in complementizer deletion), met it by ensuring that the element 
deleted was the only deletable member of its category. 

classical generative syntax, which derived surface structures from deep structures, 
gave recoverability (chomsky 1965: 144-5) obvious work to do – preserving content 
throughout the derivation; the ubiquity of deletion in that framework meant that recover-
ability alone associated ‘gaps’ with ‘fillers’. in later generative models, which change 
the geometry of derivations, those ‘gaps’ fan out into a variety of null elements – big 
pro, little pro, operator big o, argument trace, operator trace, non-nominal counter-
parts to all of the above – described in terms of equally diverse mechanisms such as 
a-binding, operator binding, control.

conceptual continuity, however, requires the newer models to preserve the spirit of 
recoverability even as they distribute its burden over specific segments of the theory. 
indeed, practising generative syntacticians assume that it is precisely this spirit that 
obliges every model to place all the null elements it postulates under rigorous regimes 
of licensing and identification. in other words, when the deletion operation diversifies 
into a variety of deployments of null elements, recoverability branches out into cor-
responding retrieval routines, but it nonetheless retains a common core, implementing 
as it does a fundamental conservation principle.

probal dasGUpta
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in the present study, we take up for detailed empirical study some phenomena 
from the eastern indo-aryan language bangla (a.k.a. bengali, spoken in bangladesh 
and eastern india) that appear to violate this core principle of recoverability, and some 
equally intriguing phenomena that raise questions about just how a complement clause 
is attached to its matrix. We shall suggest that syntax alone cannot fully handle the 
phenomena in question, and that a principled semiotic supplement to the formal archi-
tecture must step into the breach, naturally raising conceptual questions about the op-
timal division of labour between the formal and the substantive in linguistic analysis.

the demonstratives of interest in this paper – mentioned in its title – are Emon 
‘such’ and Eto ‘so much’)1. a typical relative clause in bangla tends to appear in the 
relative-sequent arrangement often called the correlative construction, exemplified in 
(1), where we italicize the relative clause:

1.  tumi je cheleTake ERate caycho amio takei erate cay 
 you which boy to.avoid want i.too him.Foc to.avoid want
 ‘i, too, want to avoid the same boy you want to avoid’

in earlier writing (dasgupta 2006: 138) i briefly reported that a relative clause to 
the left of a proximal demonstrative Emon ‘such’ may optionally delete the relative 
pronoun – a property not exhibited by any other relative clause type in bangla. (read-
ers used to approaches without the formal operation of deletion should, throughout 
this paper, translate all deletion talk, or ‘omission’ talk, into correspondence talk: 
rendering the claims made here into assertions about ‘gap’-‘filler’ correspondence is 
straightforward, since the positions in which deletion talk posits a gap are independ-
ently well-defined structural slots in any syntactic account. thus one can secure cross-
paradigm acknowledgement of the identifiability of ‘gaps’ and their ‘fillers’.) in my 
doctoral thesis (dasgupta 1980), which goes into considerable detail about several 
distinct relative clause constructions, i deliberately set aside this pre-demonstrative 
type of relative; it raises a number of puzzles for which the resources available in that 
period were inadequate. let us now take it up for detailed study.

a relative clause associated with a demonstrative such as Emon ‘such’ or Eto 
‘so (much)’ need not precede it. When it follows the demonstrative, relative pronoun 
omission is impossible. in (2a) or (2b), the pronouns jini ‘who’ and ja ‘which’ cannot 
be deleted:

2. a.  emon mohila jini surjoke dekhte pan na
 such woman who sun.acc to.see can neg
 ‘such a woman who cannot see the sun’

1 the transcription system employed in this document, in keeping with conventions widely 
followed in south asian linguistics, uses capitals to mark retroflexion (t d r), a palato-alveolar 
sibilant (s), low vowels (e o), mid semivowels (y W), a nasalization marker placed after the vowel 
(M). other symbols have their standard values (note that c, j are palato-alveolar affricates, that y, w 
are high semivowels, and that the digraph ng represents a velar nasal).

pre-demonstrative gaps in bangla: syntactic and semiotic recoverability



198

b. eto joralo sobdo ja kumbhokornero ghum
 bhangiye debe
 so loud noise which kumbhakarna’s.Foc sleep end will
 ‘such a loud noise which will rouse even kumbhakarna’

it is when the relative clause precedes the demonstrative that the relative pronoun 
becomes omissible, as can be observed in the following examples. by writing ‘5 = 3rd’ 
we mean that (5) is the result of the R[elative pronoun] being D[eleted] in (3): 

3.  surjoke jini dekhte pan na emon mohila
 sun.acc who to.see can neg such woman
 ‘such a woman who cannot see the sun’

4.  kumbhokornero ja ghum bhangiye debe eto joralo sobdo
 kumbhakarna’s.Foc which sleep end will so loud noise
 ‘such a loud noise which will rouse even kumbhakarna’

5.  [=3rd] surjoke dekhte pan na emon mohila
  sun.acc to.see can neg such woman
 ‘such a woman who cannot see the sun’

6.  [=4rd] kumbhokornero ghum bhangiye debe eto joralo sobdo
 kumbhakarna’s.Foc sleep end will so loud noise
 ‘such a loud noise which will rouse even kumbhakarna’

the deletion of the relative pronoun exemplified in (5) and (6), where the relative 
clause precedes the demonstrative, is not possible when the demonstrative precedes 
the relative clause. if the noun phrases (1) and (2) undergo an operation deleting the 
relative pronoun, the outputs are (7) and (8) respectively; these are not acceptable as 
noun phrases; hence our use of the cross-hatch notation (these strings are irrelevantly 
well-formed if one construes them as full sentences):

7.  #emon mohila surjoke dekhte pan na
 such woman sun.acc to.see can neg

8.  #eto joralo sobdo kumbhokornero ghum bhangiye debe
 so loud noise kumbhakarna’s.Foc sleep end will

relative pronoun deletion is hardly a new topic. readers are familiar with the 
phenomenon in english, as exemplified in (9) and (10):

9.   he man (whom) she wants to marry

10.  the questions (which) he hoped to ask

probal dasGUpta



199

bangla, however, differs from english in that it never deletes a relative pronoun in 
a clause associated with a nominal antecedent in this fashion. one of our tasks here is 
to make sense of certain observable differences between deletion processes in english 
and in bangla.

Given the ease of electronic searches, it would serve no purpose to review here 
the extensive work already available not just on relatives in general, but on several 
properties of relative clause constructions in bangla and adjacent indo-aryan languages 
in particular. relatives are hardly an obscure dot on the map. despite the abundant lit-
erature, however, the patterns of omissibility of relative pronouns in clauses associated 
with demonstratives (of the variety exemplified by such) have remained unexplored; 
hence this study.

in connection with the delectability of relative pronouns, one must also look at that 
of the declarative complementizer particle je ‘that’. consider (11), for example, which 
can omit the particle, yielding (11cd), cd for ‘complementizer deletion’:

11.  agei sunechi je rakar khicuri khub bhalo lage
 already have.heard that raka.Gen khichri a.lot like aux
 ‘i have already heard that raka likes khichri a lot’

11cd. agei sunechi rakar khicuri khub bhalo lage
 already have.heard raka.Gen khichri a.lot like aux
 ‘i have already heard raka likes khichri a lot’

at first sight, one might imagine that the particle je in (12) is identical to the je of 
(11) and that it is appropriate to construe (13) as (12cd):

12.  rakar je khicuri khub bhalo lage eta agei sunechi
raka je khichri a.lot like aux this already have.heard
‘that raka likes khichri a lot, i have already heard’

13.  rakar khicuri khub bhalo lage eta agei sunechi
raka khichri a.lot like aux this already have.heard
‘that raka likes khichri a lot i have already heard’

However, we take the stand that the je of (12) is not a garden variety complemen-
tizer, but an element of the ‘modal particle’ or ‘discourse particle’ type. the particular 
position occupied by je in (12) reflects subtle factors that we have no space for in this 
article but have been addressed in bayer and dasgupta (2016). the data considered 
here do seem, though, to confirm our independently motivated view that this element 
is a special particle of that type.

assuming that the je of (12) is an ordinary complementizer identical to the je of (11) 
leads to the prediction that (15) and (16 = 15cd) should both be equally acceptable. 
but this prediction is false: (15) is ill-formed. thus, the particle in (15) is distinct from 
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the particle in (11). We claim that it is a modal particle in (15) and in (12), and that the 
ill-formedness of (15) reflects the incompatibility of the semantics of this modal particle 
with the demonstrative-centred construction under scrutiny in this paper:

14.  emon darun gondho berocche je jibhe jol ese jay
  such good smell is.coming that tongue.loc water come aux
  ‘it smells so good that it makes your mouth water’

15.  *jibhe je jol ese jay emon darun gondho berocche
  tongue.loc je water come aux such great smell is.coming

16.  jibhe jol ese jay emon darun gondho berocche
  tongue.loc water come aux such great smell is.coming
  ‘it smells so good it makes your mouth water’

by what criteria is one to decide which occurrences of je shall count as mere com-
plementizers, and which tokens are to be viewed as colourful modal particles? our stand 
is that je is a modal particle when it occurs in the Wackernagel position (when it follows 
the first major constituent of its clause), and a simple complementizer when it appears 
at the left edge of that clause. in the Wackernagel position, other modal particles can 
appear, e.g. to, jEno, bujhi, ba, abar; it is notoriously hard to gloss these particles; we 
shall not try. Given the range of choice, each modal particle, by virtue of its paradigmatic 
oppositions with the others, carries lexical content. in contrast, a simple complementizer 
only serves as a grammatical tool, with no lexical features of its own. What it carries 
are syntactic features distinguishing declarative from interrogative clauses. When the 
complement clause appears to the right of the host expression that licenses its presence 
in the matrix clause, the only complementizers available are the declarative je ‘that’ (at 
the left edge of its clause) and the interrogative kina ‘whether’ (at its right edge). the 
host is jante ‘to know’ in (17) and Sunechi ‘have heard’ in (18):

17.  khali jante caychi ratre tumi dorja khola rakho kina
  only to.know want at.night you door open keep whether
  ‘i’m only asking if you keep the door open at night’

18.  sunechi je tumi ratre dorja khola rakho
  have.heard that you at.night door open keep
  ‘i’ve heard that you keep the door open at night’

When the complement clause precedes its licensor, the interrogative complemen-
tizer is still kina, still at the right edge, as in (19), but the declarative counterpart for 
pre-licensor complement clauses is the right-edge quotative complementizer element 
bole, as in (20):
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19.  ratre tumi dorja khola rakho kina etukui jante caychi
  at.night you door open keep whether just.this to.know want
  ‘i’m just asking whether you keep the door open at night’

20.  tumi ratre dorja khola rakho bole sunechi
  you at.night door open keep Quot have.heard
  ‘i’ve heard that you keep the door open at night’

the ‘recoverability of deletion’ principle discriminates on the basis of presence 
or absence of content. a declarative complementizer is treated as contentless because 
a clause not otherwise specified carries the default declarative feature. the theory 
thus predicts that, if the language allows the deletion of the complementizer of a finite 
clause at all, declarative complementizers should be deletable, and indeed they are, 
in bangla:

18cd.  sunechi tumi ratre dorja khola rakho
  have.heard you at.night door open keep
  ‘i have heard you keep the door open at night’

20cd.  tumi ratre dorja khola rakho sunechi
  you at.night door open keep have.heard, ‘idem’

in contrast, (19) does not undergo complementizer deletion to yield (19cd), for in 
this case the deletion candidate is the content-bearing interrogative complementizer kina 
‘whether’, which would not be recoverable if it were to be dropped. We flag (19cd) 
not with a star but with a cross-hatch, which indicates that the string is acceptable but 
in an irrelevant reading (the reading ‘we just want the information that you keep the 
door open at night’), not as the output of complementizer deletion applying to (19):

19cd.  #ratre tumi dorja khola rakho etukui jante caychi
  at.night you door open keep just.this to.know want

cleaving to the conventional assumption that recovery of deletables is the respon-
sibility of the host licensing the embedded structure, we note that, in bangla, the host 
Sunechi ‘have.heard’ is able to handle deletion in clauses to its left and to its right, 
while such a host word in english cannot do this. in (21), the complement is to the 
right of the host knows, and deletion is acceptable; but in (22), where the complement 
is to the left of the host, deletion of that is unacceptable:

21.  dilip definitely knows (that) rakesh is sleeping

22.  *(that) rakesh is sleeping dilip definitely knows 
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How are we to characterize this difference between bangla and english? should 
we say, an english matrix item hosting a complement clause is an ‘avaricious’ licensor, 
with its gaze focused on the right-hand side, whereas in bangla a host word licenses 
‘generously’, looking both ways? that would be hasty. even within bangla, a nonfinite 
verb licenses complement clauses ‘ungenerously’: we observe at (23)-(25) that it licenses 
complementizer deletion only to its left, never to its right, hence the ill-formedness of 
(24), where the complementizer je of (23) has been deleted to the right of the host – 
although a bangla nonfinite verb does host complement clauses in both directions, as 
we see when we compare (23) with (25):

23.  dilip obak holo romes istopha debe jante pere
  dilip surprised was ramesh resign aux to.know aux
  ‘dilip was surprised to hear ramesh would resign’

24.  *dilip obak holo jante pere romes istopha debe
  dilip surprised was to.know aux ramesh resign aux

25.  dilip obak holo jante pere je romes istopha debe
  dilip surprised was to.know aux that ramesh resign aux
  ‘dilip was surprised to hear that ramesh would resign’

in the range of data at stake here, then, ungenerous licensing is the norm. bangla 
nonfinite verbs license only to the left, english verbs (finite or otherwise) only to the 
right. We find bangla finites alone licensing in both directions. there is one more em-
pirical restriction to report. the quotative particle bole that serves as the clause-final 
declarative complementizer when the complement clause precedes its host verb is in 
fact acceptable only if the host is a finite verb. to see this, compare (26) and its cd 
version (omitted here to save space) with (27) and (28):

26.  dilip ajke bristi porbe bole suneche
  dilip today rain will.fall Quote has.heard
  ‘dilip has heard that it will rain today’

27.  *dilip obak holo ajke bristi porbe bole sune
  dilip surprised aux today rain will.fall Quot hearing
  ‘dilip was surprised to hear that it would rain today’

28.  dilip obak holo ajke bristi porbe sune
  dilip surprised aux today rain will.fall hearing
  ‘dilip was surprised to hear it would rain today’

it would be misleading, then, to label (28) as (27cd), for (27) itself is not viable 
and cannot be associated with the derivation of (28). We take the stand that the deleted 
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complementizer in (28) is not bole, but je, and that in this pre-licensor position com-
plementizer deletion is mandatory. 

now that there is some clarity about the range of complementizer elements at work 
and the position-dependent applicability of deletion, we can link this discussion to the 
topic of proximal demonstratives. in (29), the word Eto ‘so’ is not the host word: it is 
the entire ap Eto dharalo ‘so sharp’ that counts as the host phrase. Here too we find 
that complementizer deletion is obligatory when the complement clause precedes the 
host and prohibited when the clause follows it:

29.  ispater churi eto dharalo noy *(je) hire-johorot katte pare
  steel knives so sharp aren’t that diamond-etc cut can
  ‘steel knives aren’t so sharp that they can cut diamonds’

30.  ispater churi hire-johorot katte pare eto dharalo noy
  steel knives diamond-etc cut can so sharp aren’t, ‘idem’

When the host phrase is a dp, some elements of the story line are identical. but the 
plot takes a different turn at (33). (34rd), the version of (34) with the relative pronoun 
ja deleted, deserves special attention:

31.  oy kolome emon lekha beroy je kew dekhte pay na
  that pen.loc such writing flows that anyone see can neg
  ‘that pen produces such writing that nobody can see it’

32.  kew dekhte pay na emon lekha beroy oy kolome
  anyone see can neg such writing flows that pen.loc, ‘idem’

33.  oy kolome emon lekha beroy *(ja) kew dekhte pay na
  that pen.loc such writing flows *(which) anyone see can neg
  ‘that pen produces such writing which nobody can see’

34.  kew (ja) dekhte pay na emon lekha beroy oy kolome
  anyone (which) see can neg such writing flows that pen.loc, ‘idem’

at (32) we offer our last example of a host word whose context-sensitive selectional 
properties drive the computation of recovery of deleted elements. From (33) onwards, 
the host is a phrase; the main point is to understand how this antecedent phrase is 
syntactically connected to the relative pronoun coreferential to it. it is this connection 
that drives the recovery of a deleted relative pronoun. note that a relative clause is an 
adjunct. in examples where the host is a verb or an ap, the embedded clause is not an 
adjunct but is a complement selected by the host. at (34) we observe that an embed-
ded clause that precedes its host can keep its relative pronoun intact, but also has the 
option of deleting it.
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3. Apparent trouble with recoverability: a semiotic response

one serious irresolution in this empirical domain is observed at (35) and (36):

35.  ekhane emon dharalo ostro ney ja diye hire katte parbo
  here such sharp tools aren’t which with diamond cut can
  ‘We don’t have such sharp tools here to cut diamonds with’

36.  ekhane hire katte parbo emon dharalo ostro ney
  here diamonds cut can such sharp tools aren’t
  ‘We don’t have such sharp tools here to cut diamonds’

suppose we propose to derive (36) from input that places the embedded clause ja 
diye hire kaTte parbo ‘with which we can cut diamonds’ to the left of the host phrase. 
that derivation would involve deleting ja diye ‘with which’. but recoverability prohibits 
such deletion: the postposition diye ‘with’ has no overt copy and cannot be recovered 
on the basis of ‘deletion under identity’; nor can it possibly figure in a list of default 
elements (like you in imperative deletion) whose recovery would follow from the 
default status of designated items. this cannot, then, be the way (36) is derived in 
a grammar that takes recoverability seriously.

could one solve the problem by taking as one’s point of departure not (35) but the 
near-identical sentence (37), featuring a complement clause rather than a relative?

37.  ?ekhane emon dharalo ostro ney je hire katte parbo
  here such sharp tools aren’t that diamonds cut can
  ‘We don’t have such sharp tools here that we can cut diamonds’

the suggestion would be that one considers, as one step in the derivation, a per-
mutation which unlike (37) places the complement clause to the left of the host ap; 
and that then one deletes the complementizer je, yielding output (36).

one difficulty with this suggestion is that (37) is not really well-formed. even if we 
set this worry aside, it is quite clear that (37) is not synonymous to (36). this lack of 
synonymy is a serious problem: one cannot really derive (36), then, from any version 
of (37). that we are looking at a systematic problem, rather than an artefact associ-
ated with the particular lexical choices at (35)-(37), becomes clear when we examine 
analogous examples. thus, consider (35a)-(37a), or (35b)-(37b) (the ‘idem’ glosses at 
(36a, b) echo (35a, b)). note that (37a, b) are just as marginal as (37):

35 a.  ekhane emon kono alo ney ja dekhe tomar cokh dhaMdhiye jabe
  here such any light isn’t which seeing your eyes dazzle will
  ‘there is no (such) light here seeing which your eyes will dazzle’
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35 b.  ekhane emon kono bondhu ney jar kache poramorso caybo
  here such any friend isn’t who from advice might.seek
  ‘there is no (such) friend here from whom i might seek advice’

36 a.  ekhane tomar cokh dhaMdhiye jabe emon kono alo ney
  here your eyes dazzle will such any light isn’t ‘idem’

36 b.  ekhane poramorso caybo emon kono bondhu ney
  here advice might.seek such any friend isn’t ‘idem’

37 a. ?ekhane emon kono alo ney je tomar cokh dhaMdhiye jabe
  here such any light isn’t that your eyes dazzle will
  ‘there is no light here such that your eyes will dazzle’

37 b. ?ekhane emon kono bondhu ney je poramorso caybo
  here any such friend isn’t that advice might.seek
  ‘there is no friend here such that i might seek advice’

in other words, there is a robust empirical difficulty to face. it was this difficulty 
that led to the decision, in the course of my doctoral work in the seventies, to set pre-
demonstrative relatives aside and build an account of relatives entirely on the basis of other 
constructions. in subsequent years, no analysis template has become available for this or 
any other language that can handle the problem in purely formal syntactic terms.

Given the apparent unavailability of any account based on exact isomorphisms, the 
present study elaborates a semiotic response to the inexact character of the isomorphisms 
observed in this and related domains. My response takes a leaf out of the unpublished 
account of english if-then constructions ray dougherty provided in his fall 1978 nyU 
class lectures, which remained unpublished only because the community of anonymous 
reviewers was not ready for such proposals at that time.

dougherty considered descriptions coordinate-conjoining the if and then clauses 
and those subordinating the if clause to the then clause. the well-formed conditionals, 
he argued, were the ones for which a coordinating as well as a subordinating description 
was available; but he noted that, crucially, the two types of analysis were not amenable to 
exact comparison, and that therefore one would have to perform what he termed ‘gestalt 
comparisons’. dougherty’s proposal is not far from the classes of semiotic procedures 
identified by ruwet (1988) and kelkar (1997), whose frameworks – supplementing the 
relevant but incomplete devices available in formal syntax and morphology – provide a 
useful response to the way syntactic constructions in diffuse languages are often inexactly 
aligned with morphological counterparts in compact languages, phenomena catalogued 
especially carefully by tesnière (1959).2 inexact alignments look intractable only in a 
system with no well-defined place for them. tirumalesh’s (1991) methodological pro-

2 these statements should not be construed as references to the intentions of these authors, 
but to possible uses of their work today.
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posal that pragmatic treatments of grammatical phenomena use ‘signposts’ rather than 
exact formal devices extends naturally to semiotic treatments as well.

on the basis of these considerations, we propose that the methodological alignment 
between the grammatical core of a linguistic system and its semiotic matrix is governed 
by ‘particularization’ in the sense of dasgupta (2009). all cases where narrow gram-
matical devices compete with broader semiotic arrangements must therefore give the 
grammar right of way; the grammar is, in the relevant sense, more ‘particularized’ than 
the semiotic matrix it is embedded in. once we bring this theoretical move to bear on 
the relatively large class of inexact alignments between overtly flagged phenomena 
in head-medial languages and their unflagged head-final counterparts – alignments 
exemplified in dasgupta (in press) – we find the division of labour between formal 
linguistics and its semiotic matrix falling into place.

We now have the equipment to handle the core problem of this paper, the appar-
ent violation of recoverability exemplified at (35)-(37) and their (a, b) extensions. our 
response to the problem is to claim that a semiotic adjustment steps into the breach. 
this adjustment, we suggest, enables a syntactic derivation based on the technically 
irrelevant (37) type (but with a pre- rather than post-demonstrative complement clause 
in the input) to yield output (36), whose characteristic pdG (pre-demonstrative gap) is – 
despite the absence of formal warrant – construed as equivalent to (35), i.e. as featuring 
a gap reflecting relative deletion. Given this semiotic adjustment of the interpretation 
of pdGs, we are able to maintain the recoverability principle throughout the syntax.

the claim that what tirumalesh has called signposts are needed in the neighbour-
hood of demonstratives like Emon ‘such’ receives independent support from examples 
such as (38). Formally, there is no known obstacle in the grammar that should prevent 
us from placing the complement clause in pre-demonstrative position, yielding (39):

38.  biren emon udbhot kotha bollo je sobay heMse uthlo
  biren such odd stuff said that everybody laugh aux
  ‘biren spoke so oddly that everybody burst out laughing’

39.  *biren sobay heMse uthlo emon udbhot kotha bollo
  biren everybody laugh aux such odd stuff said

but in fact (39) is sharply ill-formed; its status has to do with the placement of the 
sequence of events in the past. once we move out of real, factual time, the structure 
improves:

40.  biren to sobay heMse uthbe emon udbhot kotha boltei pare
  biren prt everybody laugh aux such odd stuff say.infl can 
  ‘biren can indeed speak so oddly that everybody will burst out laughing’

the contrast between ill-formed (39) and well-formed (40) cannot be attributed to 
the syntax; no known grammatical properties of the taM markers in (39) and (40) can 
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be held responsible for the contrast.3 the iconic association between the clausal 
sequence and cause-effect sequentiality is like any other iconic phenomenon, 
a matter for the semiotics to address.

4. Further empirical support for a semiotic approach

While a broad survey of cases where semiotic considerations come into play 
might in principle advance the discussion at a conceptual level, our empirical 
interests are best served by focusing on other examples where subordinate 
clauses behave differently depending on whether they precede or follow the 
host constituent. thus, construction (41), which is host-initial in the sense that 
here the interrogative host constituent precedes the complement clause it hosts, 
is quite prolific; in contrast, its host-final counterpart (42) stands isolated (we 
are begging a question by speaking of complements rather than adjuncts):

41.  tumi ke je kejriwalke upodes diccho?
  you who that kejriwal.obj advice are.giving
  ‘Who are you that you are giving advice to kejriwal?’

42.  tumi kejriwalke upodes debar ke?
  you kejriwal.obj advice to.give who
  ‘Who are you to give advice to kejriwal?

by calling it ‘isolated’ we mean that it does not instantiate a general fact about the 
construction. in other words, there are no such host-final counterparts to typical host-
initial examples of the construction like (43)-(45):

43.  sokale ki hoyechilo je dilip ekebare cup kore ache?
  morning.loc what happened that dilip completely quiet aux aux
  ‘What happened in the morning that dilip is completely quiet?’

44.  raka kothay giyeche je nitin somane chotphot korche?
  raka where has.gone that nitin non-stop fidget aux
  ‘Where has raka gone that nitin is fidgeting non-stop?’

3 a reviewer notes that i need to control for the effect of adding to (39) the clause particle 
to, which is present in the well-formed (40). adding the particle yields (39’), which to my ear is just 
as ill-formed as (39), suggesting that the presence or absence of this particle is not a factor:

39’. *biren to sobay heMse uthlo emon udbhot kotha bollo
 biren prt everybody laugh aux such odd stuff said
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45.  tren kokhon charbe je tumi kak bhore bari theke beroccho?
  train when will.depart that you early dawn.loc home from are.leaving
  ‘When will the train take off that you are leaving home at the crack of 

dawn?’

this construction at stake involves a complement clause (or arguably an adjunct 
clause, an issue we set aside as it is orthogonal to the discussion here) being hosted 
either by a constituent question, as in the examples noted so far, or an alternative ques-
tion, as in (46), or a negation, as in (47) or (48). again, examples (46)-(48) have no 
host-final counterparts:

46.  tuy ki bacca je sokoler sob kothay nacbi?
  you Q child that everyone’s every word-loc will.dance
  ‘are you a child that you jump up and down the moment anybody says 

anything?’

47.  tel noy je mathay debe, chobi noy je tangiye rakhbe
  oil isn’t that head.loc would.use, picture isn’t that hang aux
  ‘it isn’t oil that one would use it for one’s hair, it isn’t a picture that one 

would hang it (on the wall)’

48.  ora to ar saheb noy je juto porei soja dhuke jabe
  they prt prt westerners aren’t that shoes wearing straight enter aux
  ‘they aren’t westerners that they would go right in with their shoes on’

the fact that this construction is restricted to interrogation and negation environ-
ments shows that polarity sensitivity is a factor. it is not clear, however, just to formalize 
this conclusion. examples (41)-(48) have no lexical host that can be said to select the 
complement (or adjunct) clause; in our discussion we have been highlighting the polarity 
trigger as if it were the host, but this strategy has no known theoretical underpinning. 
this is our first problem at (41)-(48).

that (42) stands isolated is our second problem. Why does (41) alone, a declarative 
copular construction with ke ‘who’ on the right, have a host-final counterpart, namely 
(42), when the other examples do not?

our third problem pertains to english. notice that the asymmetric versatility of 
(42) and similar examples with copula-wedded who (but not with other wh-material) 
appears in english as well: (49b), featuring an infinitival structure, is available alongside 
(49a) which displays a finite subordinate clause; in contrast, cases like (50a) have no 
counterpart along the lines of (50b):4

4 a reviewer wonders if the status of (42) and (49a) as rhetorical questions (not intended to 
elicit an answer) has anything to do with the syntactic options available here. the finite vs non-finite 
contrast in bangla seems not to intersect with the illocutionary force of the question. Quite possibly 
the issue is relevant; it is certainly worth pursuing; but it seems orthogonal to the concerns of this 
study. if we look at cases built around what rather than who, (a) What have I done to anger you? 
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49 a. Who are you that you belittle kejriwal?

49 b. Who are you to belittle kejriwal?

50 a. Where has raka gone that nitin is looking so tense?

50 b. *Where has raka gone for nitin to look so tense?

We take it that, after taking one look at this list of problems, some readers will 
wonder whether the following ways of tweaking the sentences might be of some rel-
evance to the discussion:

51.  sokale dilipke cup koriye debar moto ki hoyechilo?
  morning.loc dilip.acc silence aux aux like what happened
  ‘What, capable of silencing dilip, happened in the morning?’

52.   Where has raka gone to make nitin look so tense?

53.   sokale dilipke cup koriye debar moto emon ki hoyechilo?
  morning.loc dilip.acc silence aux aux like such what happened
  ‘What happened in the morning such that dilip would be silenced?’

perhaps the gambit with Emon ‘such’ exemplified at (53) might have counted as 
relevant if it had been available for sentences featuring kothaY, kOkhon, kOto ‘where, 
when, how much’, rather than ‘who’ or ‘what’. but it is not; so we have to set it aside. 
as for the paraphrases that involve ‘silencing’ or ‘making nitin look tense’, they can 
only serve as heuristic points of departure for any serious formal account, as they in-
volve major changes of content and fall outside the range of variation that a syntactic 
derivation can handle with its exclusively formal tools.

in connection with problems two and three, what does indeed help us to come 
up with a syntactic account is an old study by chomsky himself. His approach to in-
finitival relatives (chomsky 1980), easily updated in terms of any reader’s favourite 
model, enables us to make syntactic sense of the splendid isolation of (42) in bangla 
and (49b) in english. We shall not pursue the matter here. We return now to the main 
issue, problem one, the impossibility of identifying a host for the finite complement 
clause: for reference, we shall call it the problem of unselected complement clauses 
(setting aside the option of describing them as adjuncts instead).

one angle worth exploring has to do with the fact that, in examples of unselected 
finite complement clauses in english, the complementizer that cannot be dropped. When 

comes out in bangla as (a’) tomake ragiye debar *(mOto) ki korechi?, with the infinitival debar re-
quiring fortification by the adposition mOto ‘like’. serious study of the rhetorical question issue will 
need to bear in mind the contrast between the infinitival in (42) and the infinitival plus adposition 
structure in (a’). We cannot afford such an excursus as part of this paper.

pre-demonstrative gaps in bangla: syntactic and semiotic recoverability
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an english complement clause has an easily identifiable host, we find that most verbal 
(and certain adjectival) hosts allow complementizer drop more readily than other hosts. 
From the bangla facts at (41)-(48) we can draw one of two conclusions. either these 
subordinate clauses are literally unselected and have no host, or they do have a null 
host that happens to have the property of not licensing complementizer drop.

the behaviour of ‘manner of speaking’ verbs (murmur, whisper, shout) – which 
prohibit the deletion of the finite complementizer that in their domain – leads us to 
explore the second option one step further. the element Emon ‘such’ in paraphrase (53) 
expresses manner. We have seen in the main argument of this paper that Emon induces 
relative drop to its left but not to its right. all that we need in order to close the gap in 
our formal account is the following extra-syntactic ingredient. you are the ideal listener 
trying to assemble valid semantic representations for sentences like (41)-(48) without 
a fully adequate formal basis for doing so. noticing that in this construction there is 
a polarity effect, and that the complementizer je makes a point of being consistently 
overt, you as a listener step into the breach and supply a manner expression Emon 
‘such’ that serves as host to the subordinate clause.

this is a semiotic move, whose descriptive role in this paper is surely obvious. it 
helps underpin an account compatible with syntactic descriptions of related construc-
tions; it provides lateral support to our response to the core problem of this paper, the 
departures from recoverability exemplified at (35)-(37). What needs comment is the 
contribution that this semiotic move makes in the broader context that has been emerg-
ing elsewhere – in studies of inexact alignments between overtly flagged phenomena 
in head-medial languages and their unflagged head-final counterparts. some of these 
alignments are addressed in dasgupta (in press), a paper that tacitly appeals to semiotic 
signposts as a resource working with the formalism to build a full account. another 
paper highlighting analogous patterns in nominal constructions that relies on this divi-
sion of labour between syntax and semiotics is dasgupta (2013).

extending that line of inquiry, in unpublished work (see references to delhi and 
leiden in the colophon) i have proposed that a language l exhibits opaque gender (of 
the type observed in German nouns like masculine Löffel ‘spoon’, feminine Gabel ‘fork’, 
neuter Messer ‘knife’) iff gender agreement occurs somewhere in the syntax of l and iff 
within the nominal construction of l some determiner element (such as dem) overtly 
agrees with n (not necessarily for gender). this correlation makes semiotic sense: when 
gender dives from the springboard of semantic transparency into the morphological 
agreement system, it becomes part of the arbitrary signalling arrangements, like the 
phonology. the semiotic architecture of language thus leads us to expect gender in 
such a language to exhibit opacity. in the next phase of the research exemplified here, 
i intend to argue for the view that the task of adequately explaining the distribution 
of gender properties, too, calls for the combined resources of formal linguistics and 
semiotics, along the lines exemplified in the present study.

probal dasGUpta
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5. Conclusions

in this study, we examined some implications of the fact that, in bangla, rela-
tive pronouns are optionally omissible only in relative clauses preceding proximal 
demonstratives. in some of these pre-demonstrative clauses, certain applications of 
the deletion operation appeared to violate the principle of recoverability. the study of 
these cases led us to propose a syntactic account of the core facts of the grammar of 
pre-demonstrative clauses along the lines of their post-demonstrative equivalents in 
better-studied languages. on this basis, we suggested a semiotic approach that enables 
the problematic cases to straddle the boundary dividing relative and complement clauses. 
independent motivation for this approach was found in the properties of unselected 
complement clauses. We argued that it is semiotic mechanisms, working with the syntax 
on the basis of a principled division of labour based on the particularization principle, 
that integrate such elements into the sentence. We concluded our exposition with some 
suggestions regarding extensions of this approach to other issues.
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użycie języka wyjściowego i docelowego dla identyfikacji 
tłumaczonych tytułów filmowych (na podstawie analizy 

wypowiedzi internautów)

Abstract (The use of source and target language for the identification of translated 
film titles (based on an analysis of internet user comments)). this article focuses on the 
naming function of translated film titles. the aim is to determine whether viewers need the 
translations or deliberately try to ignore them. the internet is a place where users can easily 
find a movie title or even watch a film in a foreign language; therefore this environment is 
particularly vulnerable to the influences of foreignness. the analysis of the naming function is 
conducted on the basis of the Forum Filmowe (Film Forum) user posts and divided into several 
categories – the differences in referring to titles are examined with regard to their length, the 
translation method and what the original language is. the study examines how people talk 
about the title – if they use the polish or the foreign language version, and whether they make 
abbreviations and transformations of these forms, and if so, what kinds are used. the results 
show that the frequency of use of the polish language is dependent on the factors mentioned 
above (the length of the title, the translation method, the language of the original).

Abstrakt. artykuł skupia się na funkcji identyfikacyjnej tłumaczonych tytułów filmowych. 
Ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy widzowie tego tłumaczenia potrzebują, czy 
też starają się świadomie je ignorować. internet to miejsce, w którym użytkownicy z łatwością 
mogą znaleźć obcojęzyczne nazwy lub nawet obejrzeć dany film w obcym języku, dlatego 
środowisko to jest szczególnie narażone na wpływy obcości. analiza funkcji identyfikacyjnej 
obejmuje wypowiedzi użytkowników Forum Filmowego i została przeprowadzona w kilku 
kategoriach – badane są różnice w wypowiedziach o tytułach w zależności od ich długości, 
metody tłumaczenia oraz języka oryginału. sprawdzono, w jaki sposób użytkownicy mówią 
o tytułach – czy używają formy polsko czy obcojęzycznej, a także czy dokonują skrótów 
i przekształceń tych form, a jeśli tak, to jakich. Wyniki pokazują, że częstotliwość użycia 
języka polskiego uzależniona jest od wymienionych powyżej czynników (długość tytułu, 
sposób tłumaczenia, język oryginału).
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1. Funkcja identyfikacyjna tytułów

dlaczego filmom nadawane są tytuły? odpowiedzią, która narzuca się jako naj-
bardziej oczywista jest, „aby było wiadomo, o jaki utwór chodzi”. i rzeczywiście, ta 
funkcja tytułu – nazywanie – wymieniana jest przez badaczy jako pierwsza. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że choć większość naukowców pisze raczej o utworach lite-
rackich, ich rozważania dotyczące tytułu można odnieść również do dzieł filmowych, 
których tytuły są pod wieloma względami podobne do literackich. Film czerpie bowiem 
nierzadko z literatury, co widać chociażby na przykładzie licznych adaptacji powieści. 
tytuły książkowego pierwowzoru i adaptacji filmowej są wtedy często identyczne.

omawiając zatem kwestię tytułu, stefania skwarczyńska we „Wstępie do nauki 
o literaturze” stwierdza: „tytuł w stosunku do utworu pełni przede wszystkim rolę 
imienia i nazwiska, jednostkuje dzieło, bez niego trudno byłoby je wskazać” (skwar-
czyńska, 1954, s. 453). Gerard Genette powołując się na charlesa Grivela (Grivel 
w Genette, 1997, s. 76) wymienia trzy najważniejsze funkcje utworu, z czego pierwsza 
– identyfikacja dzieła, jest jedyną funkcją obligatoryjną1. Maurizio viezzi zauważa, że, 
jakkolwiek można odnieść się do tytułu w bardziej opisowy sposób, chociażby pisząc 
„powieść autorstwa…”, to nie można zmienić formy istniejącego tytułu, posługiwać 
się synonimem słowa występującego w tytule, na przykład zastępować tytuł „sobota” 
poprzez „siódmy dzień tygodnia” (viezzi, 2013, s. 374). z kolei danuta danek zwraca 
uwagę na fakt, iż możliwe są jednak pewne przekształcenia tytułu w funkcji identyfi-
kacyjnej: „[Funkcja identyfikacyjna służy do] wskazywania, o jaki jednostkowy – ten 
i tylko ten – utwór chodzi. (…) o nią chodzi, gdy dokonujemy skrótów tytułu, gdy 
posługujemy się nim w przekształconej postaci (…)” (danek, 1980, s. 76-77).

kwestia identyfikacji utworu komplikuje się jednak, gdy mamy do czynienia z tłu-
maczeniem. W języku docelowym zaczynają bowiem funkcjonować równolegle dwa 
tytuły – oryginalny i tłumaczony. obecnie coraz częściej zdarza się, że dystrybutorzy 
decydują się pozostawić dany tytuł filmowy w wersji oryginalnej, właśnie aby zapobiec 
problemom z identyfikacją. translokowane są tytuły, które nawiązują do danego boha-
tera filmowego znanego już wcześniej na przykład z komiksu, czy do tytułu popularnej 
już na rynku gry. czasem trudno utworzyć zgrabny ekwiwalent obcojęzycznego tytułu, 
jak w przypadku chociażby Trainspotting czy Rain Man, wtedy również pozostawia się 
go w wersji źródłowej. najczęściej jednak tytuł ciągle jest tłumaczony, ale nie zawsze 
dosłownie. Może ulegać on różnym przekształceniom, wydłużeniom lub skróceniom. 
W języku docelowym może także zostać utworzony zupełnie nowy tytuł, nie mający 
nic wspólnego z oryginalnym. powodem jest chociażby chęć uniknięcia mylących 
powtórzeń. ponieważ polisystemy filmowe kultury wyjściowej i docelowej różnią się, 
tłumacząc należy zwrócić uwagę na już istniejące tytuły. i tak na przykład, jak podaje 

1 Warto wspomnieć, że niektórzy badacze wymieniają jednak również inne, pokrewne iden-
tyfikacyjnej funkcje, które są nieodzownie spełniane przez każdy tytuł. viezzi (2013, s. 75) wymie-
nia tu jeszcze dwie funkcje: informacyjną (informative) – tytuł informuje o istnieniu danego wytwo-
ru kultury, oraz fatyczną (phatic) – poprzez tytuł nawiązuje się kontakt z potencjalnym odbiorcą.
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arnold rothe, tytułowy bohater książki astrid lindgren, emil, otrzymał w przetłuma-
czonych tytułach niemieckich imię Michael, aby uniknąć skojarzenia z tytułami takimi 
jak „emil i detektywi” ericha kästnera (rothe, 1986, s. 36). innym powodem zmian 
może być fakt, że dosłownie przełożony tytuł mógłby budzić niewłaściwe skojarzenia, 
na przykład z innym gatunkiem filmu niż ten, do którego dany film należy. 

Warto zatem zbadać, w jaki sposób polscy widzowie posługują się tytułami tłuma-
czonych filmów, kiedy używają ich w funkcji identyfikacyjnej, nazywającej. powyżej 
była już mowa o przekształceniach i skróceniach tytułu, które są w takich sytuacjach 
możliwe, jak również o zastąpieniu nazwy, czyli tytułu opisem. W tłumaczeniu do-
chodzi do tego jeszcze możliwość wyboru między językiem oryginału i przekładu. 
Gdyby tytuł traktować wyłącznie jako nazwę własną, powinno się posługiwać jego 
wersją oryginalną, podobnie jak poza szczególnymi przypadkami nie tłumaczy się 
imion czy nazwisk. z drugiej strony, należy pamiętać, że tytuł niesie za sobą również 
pewne znaczenie, może dostarczać informacji o treści filmu, czy budzić określone 
skojarzenia. jak zatem polscy widzowie określają film, do którego chcą się odnieść? 
czy, idąc śladem dystrybutorów rezygnujących z tłumaczenia tytułów filmów obco-
języcznych, wolą korzystać z wersji oryginalnych w celu lepszej identyfikacji? czy 
jednak potrzebują tłumaczonych tytułów polskich? a może ich preferencje są zależne 
od metody tłumaczenia lub innych czynników?

2. Metodologia

ponieważ nie jest łatwo zbadać codzienną komunikację w naturalnych warunkach, 
dlatego na potrzeby badań wykorzystane zostały internetowe wypowiedzi widzów. 
nieoficjalne wymiany poglądów, na przykład komentarze czy dyskusje na forach te-
matycznych przypominają naturalną rozmowę, dlatego odnoszące się do nich zjawiska 
mogą również obrazować ogólną komunikację. należy jednak pamiętać, że wypowiedzi 
w internecie są bardziej narażone na wpływy obcości. jeśli chodzi o tytuł, z łatwością 
można znaleźć różne jego wersje językowe, czy nawet obejrzeć film w oryginale, 
co pozwala uniknąć kłopotliwych problemów z pisownią, a tym bardziej z wymową 
obcojęzycznych słów. 

dyskusje i wypowiedzi internetowe, w których pojawia się tytuł filmu są częste 
na różnego rodzaju blogach, forach, w komentarzach do artykułów. dla potrzeb ni-
niejszego badania wykorzystana została jedna strona, Forum Filmowe (http://www.
forum-filmowe.pl/), które zrzesza miłośników kina, osoby świadome tego, o czym 
mówią, a jednocześnie mające na uwadze osoby, do których mówią. część z nich to 
widzowie, którzy opowiadają o swoich wrażeniach po już obejrzanym filmie, ale są 
też tacy, którzy danego utworu nigdy nie widzieli i chcą zaczerpnąć o nim informacji. 
dyskusje podzielone są na kategorie, obejmujące zbliżone gatunki filmowe, na przykład 
wydzielone zostały osobne kategorie na „dramat, kino psychologiczne, obyczajowe, 

Użycie języka wyjściowego i docelowego dla identyfikacji tłumaczonych tytułów...
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biograficzne” czy „komedię, melodramat, musical, romans, kom. romantyczną, kino 
familijne”. z kolei poszczególne wątki w danych kategoriach dotyczą tylko jednego 
filmu, co ułatwia śledzenie i analizę wypowiedzi. 

3. Analiza wypowiedzi internautów

W niniejszym badaniu przeanalizowane zostały dyskusje dotyczące sześćdziesięciu 
różnych filmów (wyłącznie filmów tłumaczonych na język polski), należących do dzie-
więciu różnych kategorii gatunków. prawie wszystkie filmy pochodziły sprzed roku 1960. 
We wszystkich dyskusjach brało udział kilkudziesięciu różnych użytkowników. spraw-
dzano funkcję identyfikacyjną tytułów, skupiono się więc na tym, w jaki sposób widzowie 
mówią o filmach – czy podają tytuł oryginalny, tłumaczony, a może wersję skróconą lub 
przekształconą? badaniu poddane zostały wyłącznie oryginalne wypowiedzi użytkowni-
ków forum, nie uwzględniano cytowań poprzednich wypowiedzi a także zewnętrznych 
(na przykład, gdy do wątku został wklejony opis dystrybutora). co ważne, każdy wątek 
forum rozpoczyna się schematycznie – od podania nazwy filmu w języku polskim oraz 
źródłowym, na przykład „ewolucja planety małp / dawn of the planet of the apes 
reżyseria: Matt reeves (Usa 2014)”, po czym następuje krótki opis filmu. najczęściej 
to właśnie nazwa polska podawana jest jako pierwsza, choć zdarzają się też wyjątki; 
również nazwa wątku to najczęściej tytuł w języku polskim, znacznie rzadziej w ob-
cym. dzięki temu użytkownik od razu widzi obydwa sposoby odniesienia się do filmu 
i może wybrać ten, który bardziej mu odpowiada. 

analiza została podzielona na kilka kategorii, wśród których wyróżnia się kryterium 
metody tłumaczenia (czy na przykład preferencje w stosowaniu tytułów polskich lub 
obcojęzycznych zależą od tego, czy zostały one przetłumaczone bardziej dosłownie, 
czy też raczej odbiegają od wersji oryginalnej) oraz kryterium długości tytułu (skoro 
istnieje dążenie do skracania tytułu w funkcji identyfikacyjnej, czy tytuły krótsze będą 
zawsze preferowane niezależnie od wersji językowej?) ponieważ znacząca większość 
tłumaczonych filmów na polskim rynku została wyprodukowana w stanach zjedno-
czonych (lub Usa jest jednym ze współproducentów), analiza opiera się głównie na 
tytułach tłumaczonych z języka angielskiego. jednak szczególnie cenne jest także 
porównanie z innymi językami, gdyż daje ono odpowiedź na pytanie, czy dane trendy 
wspólne są dla wszystkich tłumaczonych tytułów, czy też język angielski, z racji swej 
szczególnej popularności w polsce (nie tylko w branży filmowej), ma większą tendencję 
do wypierania tłumaczonych tytułów polskich.
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3.1. Tytuły translokowane

jako pierwsze przeanalizowane zostały tytuły translokowane (z języka angiel-
skiego). nie są one w ogóle przetłumaczone, ale przeniesione w oryginalnej wersji 
do języka polskiego, np. Spring Breakers, Blue Velvet, Kick-Ass. badanie miało na 
celu sprawdzić, czy w takich sytuacjach widzowie nie próbują sami tworzyć polskich 
wersji tych tytułów. jednakże, jak można się było spodziewać, sto procent odniesień 
do tytułów pochodzących z analizowanego korpusu występuje w języku oryginału, 
nie odnotowuje się tu żadnych innych form. z kolei gdy użytkownicy forum odnoszą 
się do treści filmu, używają najczęściej języka polskiego, o ile tytuł da się łatwo prze-
tłumaczyć na język polski. chociażby w przypadku tytułu Moon, w odniesieniu do 
treści używa się polskiego słowa księżyc. ponadto zdarza się, że badani nawiązując do 
angielskiej formy tytułu w odniesieniu do treści, używają form z polskimi końcówkami 
fleksyjnymi, pojawia się na przykład forma „tacy driverzy” od tytułu Drive (główny 
bohater to driver). jak widać, translokowany tytuł angielski sprawdza się jako nazwa 
własna, pojawiają się natomiast trudności, jeśli chodzi o znaczenie tytułu.

3.2. Tytuły podwójne 

kolejną grupę tytułów filmowych stanowią tytuły podwójne, zawierające zarówno 
człon angielski, jak i polski, który czasem jest tłumaczeniem części angielskiej, a czasem 
dopowiedzeniem, jak w przypadku: Contagion – Epidemia strachu, czy Spirit – Duch 
Miasta. analiza wykazała trzy różne sposoby identyfikowania tych tytułów. najczęściej 
zapisuje się je w formie oryginalnej (50%), następnie używa się angielskiej części pol-
skiego tytułu (37, 50%). Warto tu zauważyć, że angielska część polskiego tytułu nie jest 
tożsama z tytułem oryginalnym. na przykład angielska wersja wspomnianego wyżej 
Spirit – Duch Miasta to The Spirit. najmniej liczne są odniesienia do tytułu poprzez 
polską część tytułu (12, 50%). W wypowiedziach w ogóle nie pojawiają się pełne wersje 
tytułu (zarówno część angielska, jak i polska), co może być spowodowane wspomnianą 
powyżej tendencją do skracania tytułów w funkcji identyfikacyjnej – a taki podwójny 
tytuł w swojej istocie jest zdecydowanie długi i przez to podatny na skracanie. rozkład 
tendencji do używania różnych wersji tytułu obrazuje poniższy wykres:

Użycie języka wyjściowego i docelowego dla identyfikacji tłumaczonych tytułów...



218

Tytuły podwójne (polskie i angielskie)

3.3. Tytuły przetłumaczone dosłownie (jedno- i kilkuwyrazowe)

następną kategorię tworzą tytuły przetłumaczone dosłownie. W przekładzie do-
słownym podejmuje się starania, aby wersja docelowa była jak najbliższa źródłowej, 
ale z uwzględnieniem różnic, na przykład gramatycznych, między językami (baker, 
2005, s.125). przykładem tak przetłumaczonego tytułu może być Przed wschodem 
słońca/ Before Sunrise albo Mistrz/ The Master. dodatkowym etapem analizy literalnie 
przełożonych tytułów był także podział na tytuły jednowyrazowe i kilkuwyrazowe, aby 
sprawdzić czy w dłuższych tytułach dokonuje się skrótów i czy skraca się wtedy raczej 
tytuł oryginalny, czy jego polski ekwiwalent. jeśli więc chodzi o tytuły jednowyrazowe, 
przeważa użycie ich w języku polskim (65, 62%), w pozostałych przypadkach stosuje 
się wersję źródłową (34,37%). Większe zróżnicowanie występuje w przypadku tytułów 
kilkuwyrazowych. najczęściej następuje użycie skróconych tytułów polskich (50%), 
na przykład zamiast całego tytułu Zabójstwo Jesse’go Jamesa przez tchórzliwego Ro-
berta Forda pisze się tylko Zabójstwo.... W następnej kolejności używane są całe tytuły 
polskie (31, 8 %), a zaledwie 18, 2% przypadków to odniesienia do wersji angielskiej. 
W badanym korpusie nie pojawiły się przypadki skracania tytułów angielskich. 
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Tytuły jednowyrazowe

Tytuły kilkuwyrazowe

3.4. polski tytuł dłuższy/krótszy od tytułu źródłowego

z powodu tendencji do skracania, wydaje się, że w przypadku gdy tytuły źródłowy i 
docelowy nie są równej długości, częściej wybierany powinien być ten krótszy. badania 
potwierdzają tę hipotezę. Wtedy, gdy polski tytuł był dłuższy, czyli w tłumaczeniu (poza 
tym literalnym) dodano element niewystępujący w oryginale, np. The Town → Miasto 
złodziei, odniesienia do całego, nieskróconego tytułu angielskiego pojawiały się w 83, 33% 
przypadków, a do polskiego jedynie w 16, 66%. natomiast w sytuacji odwrotnej – gdy to 
angielski tytuł był dłuższy, czyli w tłumaczeniu brakowało elementów obecnych w tytule 
oryginalnym, na przykład Tinker, Tailor, Soldier, Spy → Szpieg, najliczniej występowały 
odniesienia do całych tytułów polskich (70, 37%), w następnej kolejności skróconych 
tytułów angielskich (18, 5%), całych tytułów angielskich (16, 66%) oraz skróconych 
tytułów polskich (3,70%). co ciekawe, tutaj również można zaobserwować, że niektóre 
tytuły angielskie są odmieniane z polskimi końcówkami fl eksyjnymi, jak chociażby 
Tinkerem. poniższe wykresy pokazują częstotliwość użycia poszczególnych form:

Użycie języka wyjściowego i docelowego dla identyfi kacji tłumaczonych tytułów...
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polski tytuł dłuższy

polski tytuł krótszy

3.5. Różniące się tytuły o podobnej długości

jak pokazała wcześniejsza analiza, w przypadku tytułów o podobnej długości 
przetłumaczonych dosłownie, dominuje identyfi kacja fi lmu w języku polskim. czy to 
samo ma miejsce, kiedy tytuły o porównywalnej długości znacząco różnią się od siebie, 
tak jak w przypadku Zero Dark Thirty → Wróg numer jeden, czy The Lovely Bones → 
Nostalgia Anioła, gdzie słowa źródłowe i docelowe nie są ekwiwalentami? analiza 
pokazuje, że sposób transferu wersji oryginalnej ma znaczenie, bowiem w aktualnie 
omawianym przypadku, w przeciwieństwie do tytułów przełożonych dosłownie, najczę-
ściej używa się odniesień do tytułów angielskich. całe tytuły angielskie, jak pokazuje 
również poniższy wykres, stanowią 47, 05%, całe tytuły polskie 23, 52%, skrócone 
tytuły angielskie 17, 64%, a skrócone polskie 11, 76 %. pojawiają się tu również po 
raz pierwszy użycia tytułu nie w odniesieniu do fi lmu, ale skoncentrowane na tytule 
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samym w sobie – i zawsze chodzi o przetłumaczony tytuł polski – w kontekście krytyki 
tłumaczenia. przykładem tego typu odniesień mogą być wypowiedzi takie jak: „tytuł 
[nazwa tytułu] jest mylący...”. 

Różniące się tytuły o podobnej długości

3.6. Tytuły tłumaczone z innych języków niż angielski

ostatni etap analizy polegał na przebadaniu tytułów fi lmów nie-anglojęzycznych. 
pojawiały się tu na przykład fi lmy (i tytuły) czeskie, francuskie czy hiszpańskie. po-
nieważ, jak zostało zaznaczone, takich fi lmów jest zdecydowanie mniej niż angloję-
zycznych, zostały one zanalizowane tylko w trzech kategoriach: tytuły jednowyrazowe, 
kilkuwyrazowe i przypadki, gdy polska wersja jest dłuższa. 

przykładem tytułów jednowyrazowych mogą być Knofl íkáři (język czeski) czy 
Kontroll (język węgierski). Wersje polskie zbudowane są również z tylko jednego 
słowa. Gdy mamy zatem do czynienia z tego typu tytułami, najczęściej identyfi kowane 
są one poprzez tytuł polski (76, 66 %), następnie tytuł w języku obcym (16, 66%). 
W tym przypadku pojawiły się też pewne skrócenia/przekształcenia tytułu polskiego 
(6, 66%): Guzikowcy (wersja polska tytułu Knofl íkáři) → Guziki.

Gdy użytkownicy forum piszą o tytułach kilkuwyrazowych (np. Salo, czyli 120 
dni Sodomy / Salò o le 120 giornate di Sodoma lub Skóra, w której żyję / La Piel que 
habito), robią to również najczęściej w języku polskim. całe polskie tytuły stanowią 
65, 21%, skrócone polskie 21, 73%, skrócone obcojęzyczne 8, 69%, a całe obcoję-
zyczne 4, 34%. 

co ciekawe, polski tytuł jest używany najczęściej nawet wtedy, gdy jest on dłuż-
szy niż tytuł oryginalny, np. Klass → Nasza Klasa (cały – 40%, skrócony – 6, 66 %), 
tytuł źródłowy pojawia się znacznie rzadziej (26, 66 %) i jest on używany najczęściej 
w przypadku, gdy widzom nie podoba się tłumaczenie (a więc nie ma to związku 
z długością tytułu, tylko z metodą przekładu), dzieje się tak chociażby w przypadku 
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tytułu Nestyda, przetłumaczonego jako Do Czech razy sztuka; użytkownicy piszą tu 
o absurdzie tłumaczenia. ponadto występują też odniesienia do angielskiej wersji 
danego tytułu (26, 66%). 

jak zatem wynika z analizy tytułów nie-angielskich, a zwłaszcza z przykładu 
ostatniego (polskie tłumaczenie dłuższe niż nie-angielski oryginał w języku obcym), 
wpływy obcości są większe, a użycie języka polskiego mniejsze w przypadku, gdy 
oryginalny tytuł jest w języku angielskim, co może wiązać się z coraz powszechniejszą 
znajomością tego języka wśród polaków. 

Tytuły obcojęzyczne jednowyrazowe

Tytuły obcojęzyczne kilkuwyrazowe
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Tytuły obcojęzyczne – polskie tłumaczenie dłuższe

4. Wnioski

podsumowując, jak pokazuje analiza, internauci wciąż posługują się językiem 
polskim w celu identyfi kacji tłumaczonych tytułów fi lmowych, jednak częstotliwość 
jego użycia zmienia się w zależności od sytuacji. jest on zazwyczaj używany w przy-
padku dosłownie przetłumaczonych tytułów o podobnej długości. badanie pokazuje 
ponadto, że z reguły wybierany jest tytuł w języku, w którym brzmi on krócej, jed-
nak zasada ta nie odnosi się raczej do tytułów w mniej znanych w polsce językach. 
ogólnie rzecz ujmując, tytuły podawane są mimo wszystko częściej w pełnej niż 
w skróconej formie. natomiast skrócone formy występują nieco liczniej w przypadku 
polskich tłumaczeń niż tytułów oryginalnych. tytuł obcy stosuje się znacznie częściej 
w przypadku tłumaczeń niedosłownych oraz wtedy, gdy równocześnie występują 
dwie wersje językowe. tolerancja obcości jest również większa w przypadku tytułów 
angielskich niż pochodzących z innych języków. Gdy tytuł odnosi się równocześnie 
do treści fi lmu i w takim kontekście się go stosuje, a więc ma się na myśli znaczenie, 
mówi się o nim przeważnie w języku polskim. ponadto do angielskich nazw tytułów 
dodawane są niekiedy polskie końcówki fl eksyjne. Warto również zauważyć, że tytuły 
oryginalne i ich polskie odpowiedniki traktowane są czasem jak synonimy – stosuje 
się je naprzemiennie w wypowiedzi jednego użytkownika. podobnie różni się też zapis 
tytułów fi lmowych, użytkownicy nie zwracają większej uwagi na normy obowiązujące 
w językach źródłowym i docelowym, i obie formy zapisują na różne sposoby, używając 
wielkich liter, małych liter, cudzysłowu czy kursywy.

Można zatem na postawione na początku pytanie: Czy internautom potrzebny jest 
język polski do identyfi kacji tłumaczonych tytułów fi lmowych?, odpowiedzieć: tak, 
pomimo coraz większych wpływów obcości w języku polskim, i pomimo faktu że 
tytuł stanowi nazwę własną, często znaną już internautom w oryginalnej wersji, ciągle 
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posługują się oni językiem polskim. należy jednak zwracać uwagę na jakość tłuma-
czenia, tak, aby tytuł nie był zbyt długi i nie odbiegał zanadto od tytułu oryginalnego 
oraz treści filmu. 
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Żeńskie nazwy funkcji publicznych 
w języku polskim i francuskim

Abstract (Feminatives denoting women’s public functions in polish and French). the 
aim of this article is a presentation and a comparative analysis of the most frequent and pro-
ductive mechanisms of creation of feminatives (nouns denoting women, formed on the base 
of masculine nouns) describing women’s public functions. the study contains an analysis of 
French feminatives officially recommended in public discourse and their polish semantic and 
formal equivalents. some remarkable similarities between polish and French are presented, 
concerning the grammar and formation of feminatives as well as the usage restrictions.

Abstrakt. celem artykułu jest prezentacja i porównanie najczęstszych i najbardziej produktyw-
nych w językach polskim i francuskim mechanizmów tworzenia feminatywów (nazw żeńskich) 
denotujących funkcje publiczne. przedmiotem analizy są wybrane francuskie feminatywa, któ-
rych stosowanie w dyskursie publicznym jest oficjalnie zalecane, oraz ich polskie znaczeniowe i 
formalne odpowiedniki. W artykule zestawione zostały podobieństwa między językami polskim 
i francuskim w zakresie reguł feminizacji oraz jej społecznych i uzualnych ograniczeń.

Feminatywa i asymetria rodzajowo-płciowa

Feminatywa (nazwy żeńskie) zarówno w języku polskim, jak i w języku francuskim 
to rzeczowniki rodzaju żeńskiego denotujące zawody, role społeczne, funkcje pełnione 
przez kobiety w społeczeństwie. łaziński (2005, 246) definiuje je jako żeńskie warianty 
nazw wykonawców czynności oraz osobowych nazw charakterystycznych. badacz (jeden 
z niewielu autorów publikacji z zakresu lingwistyki płci w języku polskim1) podkreśla, 
że system polszczyzny, tak jak i innych języków indoeuropejskich (posiadających 
kategorię rodzaju gramatycznego), był od wielu wieków niesymetryczny rodzajowo 
– wiele nazw osobowych męskich nie miało swoich żeńskich odpowiedników. asy-

1 podczas gdy ta dziedzina badań jest w językoznawstwie francuskim bardziej rozwinięta i 
ma zdecydowanie dłuższą tradycję.
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metria ta była jednak wytłumaczalna czynnikami pozajęzykowymi – formy żeńskie 
nie istniały, gdyż nie było w rzeczywistości ich potencjalnych desygnatów, kobiet 
wykonujących określone czynności, piastujących dane funkcje. przez wieki rozwoju 
języków rodzajowych, w tym języka polskiego i francuskiego, zaczęto przypisywać 
rodzajowi męskiemu i rzeczownikom męskim rolę uniwersalnych, a cała kategoria 
rodzaju gramatycznego została oddzielona od rodzaju naturalnego. 

W dyskusjach nad asymetrią rodzajowo-płciową, androcentryzmem językowym 
i językową niewidzialnością kobiet podkreśla się, w zależności od perspektywy, różne 
kwestie. z jednej strony zwraca się uwagę, że w każdym języku rodzajowym daje się 
rozpoznać nierówny obraz obu płci, zdecydowanie gorszy, niekorzystny wizerunek 
kobiet (karwatowska, szpyra-kozłowska 2005, 13). z drugiej strony natomiast 
przypomina się o arbitralnym charakterze znaku językowego i braku koniecznego 
związku między rodzajem gramatycznym a naturalnym (Michard 2002, 30), co 
podaje w wątpliwość tezę o językowym androcentryzmie czy językowej dyskrymi-
nacji kobiet. jednak nawet jeśli rodzaj jest kategorią przede wszystkim gramatyczną 
i służy do wskazywania syntaktycznych związków między wyrazami w obrębie 
wypowiedzenia, trudno nie dostrzec jego motywacji semantycznej, pozajęzykowej, 
w wypadku rzeczowników osobowych (łaziński 2005, 148; Houdebine 2014, 15). 
badania prowadzone zarówno na polu francuskim, jak i polskim, wykazują, że mę-
skie nazwy osobowe (w tym nazwy zawodów) wywołują zdecydowanie większą 
liczbę męskich skojarzeń niż konotacji z obiema płciami (Houdebine 2014, 15). 
zdania z rzeczownikami męskoosobowymi częściej są jednoznacznie interpretowane 
przez użytkowników języka polskiego jako wypowiedzi z referencją ‘mężczyzna’ 
(dalewska-Greń 1994, 89-90). niektórzy widzą zatem ścisły związek między języ-
kiem (i sposobem jego użycia) a ideologią, stereotypizacją kobiet w rzeczywistości 
pozajęzykowej. W języku kodowane są wartości i wiedza, narzucające ludzkim 
działaniom cel, decydujące o kategoryzacji i konceptualizacji rzeczywistości. badania 
nad asymetriami rodzajowo-płciowymi i zjawiskiem feminizacji języka to w gruncie 
rzeczy badania zakorzenione w perspektywie językowego obrazu świata, którego 
podstawą poznania jest zarówno słownictwo, ów czuły wskaźnik kultury wg sapira 
(1978, 62), jak i prawidłowości zawarte w związkach gramatycznych.

interesujące, że w badaniach nad językiem francuskim jednym z kluczowych 
argumentów przeciwko konsekwentnej feminizacji nazw zawodów i funkcji jest 
brak w systemie językowym rodzaju trzeciego – neutralnego. opozycja rodzajowa 
męski – żeński jest dla wielu badaczy opozycją nienacechowany – nacechowany, 
która to wyklucza jakiekolwiek związki tej kategorii językowej z płcią. rodzaj mę-
ski ma przez to również wartość uniwersalną – pozwala wyrażać kwestie neutralne 
płciowo. W języku polskim, mimo obecności rodzaju nijakiego, rodzaj męski ma 
również użycie generyczne (rzeczowniki męskoosobowe denotują zbiór jednostek 
zróżnicowanych pod względem płci, np. nauczyciele). 

patrycja krysiak
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Cel i metoda

celem niniejszej pracy jest porównanie zasadniczych mechanizmów derywacji 
nazw żeńskich w języku polskim i francuskim oraz statusu zjawiska feminizacji języka 
– jego rozlicznych uwikłań i ograniczeń, zarówno systemowych, jak i uzualnych. 

do celów badań porównawczych wybranych zostało 30 nazw żeńskich denotują-
cych kobiety pełniące funkcje publiczne – rzeczowników funkcjonujących w języku 
francuskim oraz posiadających swoje znaczeniowe i formalne odpowiedniki w języku 
polskim, z uwzględnieniem pojawiających się nieraz różnic i przesunięć znaczeniowych 
(np. fr. présidente to w języku polskim, w zależności od kontekstu, przewodnicząca lub 
prezydentka). Feminatywa zostały zaczerpnięte z Liste indicative de substantifs fémi-
nins, accompagnés du numéro de la règle qui a servi à les former, dostępnej w Guide 
d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, oficjalnym 
dokumencie sporządzonym w 1999 r. przez centre national de recherche scientifique, 
sygnowanym przez ówczesnego premiera Francji lionela jaspina. należy zauważyć, 
że podobna publikacja, zawierająca zalecenia dotyczące użycia poszczególnych nazw 
żeńskich zawodów i funkcji w dyskursie publicznym, w języku polskim nie istnieje. 

na podstawie zgromadzonych feminatywów francuskich i ich polskich odpowied-
ników przeanalizuję kolejno mechanizmy tworzenia nazw żeńskich uwidaczniające się 
w obu językach. przedstawię zjawiska wiążące się ze społecznym funkcjonowaniem 
feminatywów i ich odbiorem oraz wskażę ewentualne różnice w ich zasięgu.

nazwy funkcji publicznych

aby ograniczyć materiał badawczy, zdecydowałam się przeanalizować funk-
cjonujące w obu językach feminatywa denotujące jedynie funkcje publiczne. osobę 
pełniącą funkcje publiczne rozumiem tak, jak to pojęcie zdefiniowane jest w polskim 
i francuskim prawodawstwie2 i ograniczam jego zakres do części wspólnej definicji 
funkcjonujących na gruncie polskim i francuskim. Uwzględniam zatem wyłącznie 
takie feminatywa, które są żeńskimi odpowiednikami męskich nazw denotujących 
funkcjonariuszy publicznych (np. prezydenta, posła, senatora, radnego, prokuratora), 
członków organu samorządowego. nie biorę pod uwagę większości nazw żeńskich 
zawodów (niekoniecznie wiążących się z wykonywaniem funkcji publicznych, np. 
krawcowa, couturière), określeń wykształcenia kobiet (antropolożka, językoznaw-
czyni), ich ról społecznych (nędzarka, więźniarka, przodkini), nazw zwolenniczek 
konkretnych idei i czynności (himalaistka, katoliczka), nazw charakteryzujących 
(hipokrytka, naśladowczyni). takie zawężenie materiału można uzasadnić tym, że 
to właśnie zjawisko feminizacji nazw funkcji publicznych budzi wśród użytkow-

2 prawo polskie - art. 115 § 19. kodeksu karnego, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. prawo 
francuskie - la loi no 83-634 du 13 juillet 198315 dite Loi Le Pors.
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ników i użytkowniczek obu języków największe kontrowersje (nieporozumienia 
wokół formy ministra w polskim dyskursie publicznym, kontrowersje i debaty 
związane z użyciem formy madame le président zamiast madame la présidente 
w assemblée nationale).

Masculin Féminin Funkcjonujące w języku polskim 
odpowiedniki

1. adjoint adjointe zastępczyni
2. administrateur administratrice administratorka
3. agent agente urzędniczka
4. ambassadeur ambassadrice ambasadorka
5. colonel colonelle pułkowniczka
6. comptable comptable księgowa
7. conseiller conseillère radczyni, członkini rady
8. consul consule konsulka
9. curateur curatrice kuratorka
10. diplomate diplomate dyplomatka
11. directeur directrice dyrektorka
12. fonctionnaire fonctionnaire funkcjonariuszka
13. huissier de justice huissière de justice komorniczka, komornica
14. inspecteur inspectrice inspektorka
15. juge juge sędzia
16. juré jurée przysięgła
17. maire maire, mairesse burmistrzyni
18. militaire militaire wojskowa
19. ministre ministre ministra, ministerka
20. notaire notaire notariuszka
21. policier policière policjantka
22. porte-parole porte-parole rzeczniczka
23. premier ministre première ministre premierka, premiera
24. président présidente przewodnicząca, prezydentka
25. principal principale dyrektorka
26. procureur procureur(e) prokuratorka
27. professeur professeur(e) profesorka
28. rabbin rabbine rabinka
29. recteur rectrice rektorka
30. sénateur sénatrice senatorka
31. soldat soldate żołnierka
31. surveillant surveillante nadzorczyni
33. syndic syndique syndyczka
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W tabeli przedstawiam wybrane z Liste indicative… francuskie nazwy funkcji 
publicznych z ich żeńskimi odpowiednikami oraz funkcjonujące w polszczyźnie 
ekwiwalenty tych ostatnich. zwraca uwagę fakt, że zarówno w języku polskim, jak 
i francuskim część przedstawionych feminatywów nie jest rejestrowana przez wy-
dawnictwa poprawnościowe i słowniki ogólne (trésor de langue Francaise, Usjp, 
sjpd). pogrubiono formy nienotowane lub notowane w słownikach w innym znaczeniu 
(np. zgodnie z tlF sénatrice to wyłącznie żona senatora, a nie kobieta zasiadająca 
w senacie). niektóre nazwy funkcji publicznych sprawowanych przez kobiety w obu 
językach posiadają formy feminatywne nieatestowane przez słowniki, przez co uzna-
wane za mniej poprawne czy oczywiste dla użytkowników języka. to przypadek takich 
rzeczowników jak konsul, profesor, rektor, syndyk.

1. uniwersalne maskulinum – l’emploi générique

W obu systemach – polskim i francuskim – rzeczowniki męskoosobowe pełnią 
podwójną funkcję – po pierwsze, denotują osoby płci męskiej, po drugie, mają status 
nazw generycznych, określających zarówno mężczyzn, jak i kobiety. przejawia się 
w tym uniwersalność rodzaju męskiego. łaziński (2005, 197) stwierdza, że „fakt, że 
uniwersalnym członem kategorii rodzaju jest maskulinum, ma prawdopodobnie uzasad-
nienie historyczne. system gramatyczny (nie tylko polszczyzny) kształtował się przez 
wieki w społeczeństwie patriarchalnym lub nawet seksistowskim (…). o mężczyznach 
pisało się i mówiło w tekstach publicznych częściej niż o kobietach”. Uniwersalne 
odniesienie nazw męskich i ich homonimia referencjalna stały się z czasem wyrazem 
dążenia do ekonomii języka.

Generyczne użycie nazw męskoosobowych jest najczęstsze właśnie w zakresie 
nazw wysokich funkcji publicznych, stanowisk wiązanych powszechnie ze społecz-
nym prestiżem. niechętni feminizacji podkreślają, że chodzi o nazywanie ról, statusu, 
funkcji, a nie konkretnych osób, użycie rodzaju męskiego miałoby zatem charakter 
neutralny pod względem kategorii płci: 

il arrive qu’il faille nommer la fonction indépendamment de la personne 
qui l’exerce. il existe dans l’usage, dans les textes juridiques notamment, un 
besoin de communication non marquée, ni féminine, ni masculine (leno-
ble-pinson 2006, 641).

z wymienionych w powyższej tabeli feminatywów francuskich często – mimo 
zaleceń – używane są również w odniesieniu do kobiet pełniących daną funkcję je-
dynie formy męskoosobowe, co sprawia, że płeć żeńska w tekstach urzędowych staje 
się niewidoczna, niewyróżnialna (np. w zdaniu „le ministre de la culture a dans ses 
attributions…”). często formie generycznej towarzyszy formuła adresatywna (madame 
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le président). W języku polskim – zwłaszcza w stylu urzędowo-kancelaryjnym – femi-
natywa również są często pomijane, co tłumaczy się rozdzielaniem nazywania funkcji 
od nazywania osoby. co istotne i zwracające w obu językach uwagę, takie rozróżnienia 
nie są praktykowane w przypadku nazw zawodów niekoniecznie prestiżowych i niezare-
zerwowanych tradycyjnie wyłącznie dla mężczyzn, jak np. pielęgniarka, robotnica. 

remarquons cependant que la distinction selon laquelle le masculin dési-
gne la fonction et non la personne n’a jamais été appliquée à l’ouvrière et 
à l’infirmière. cette distinction ne serait donc valable que pour les fonctions 
dites nobles ou élevées : (...) procureur, chancelier (lenoble-pinson 2006, 
642).

2. „Słaba feminizacja” (féminisation minimale) i jej polskie 
ekwiwalenty

W języku francuskim jednym ze sposobów wyrażania rodzaju jest tzw. genre 
épicène. to rzeczowniki, które zachowują tę samą formę, lecz odmieniają się przez 
rodzaj w zależności od oznaczanej płci, np. un enfant grand lub une enfant grande. 
W poniższej tabeli znajdują się rzeczowniki, które we francuskim zyskały status mots 
épicènes i dla których nie istnieją inne możliwości derywacji feminativum. 

Masculin Féminin polski ekwiwalent
comptable comptable księgowa
diplomate diplomate dyplomatka
fonctionnaire fonctionnaire funkcjonariuszka
juge juge sędzia
ministre ministre ministra, ministerka
porte-parole porte-parole rzeczniczka
militaire militaire wojskowa
notaire notaire notariuszka
premier ministre première ministre premierka, premiera

W języku polskim większość odpowiedników francuskich nazw funkcji publicz-
nych może mieć charakter zbliżony do użycia épicène, pod warunkiem zastąpienia 
francuskiego rodzajnika zaimkiem wskazującym lub przydawką, także w konstrukcji 
frazowej, np. ta minister, ta premier, ta syndyk; notariusz przybyła na spotkanie, 
rzecznik prasowa itd. jeśli jednak chodzi o sytuację mówienia o konkretnej osobie 
płci żeńskiej sprawującej daną funkcję, trudno odnaleźć w korpusach przykłady takich 
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konstrukcji, jak *ta funkcjonariusz, *rozmawiałem z (tą) funkcjonariusz policji. itd. 
podobnie w takich kontekstach nie używa się konstrukcji *ta wojskowy, *(ta) księgo-
wy sporządziła raport, gdzie pierwotny leksem rodzaju męskiego jest rzeczownikiem 
o deklinacji przymiotnikowej. 

oprócz tych wyjątków trudno sformułować reguły i ograniczenia użycia w języku 
polskim konstrukcji z zaburzoną składnią rodzaju, które budzą wiele kontrowersji. 
W języku francuskim reguły wydają się bardziej oczywiste – nazwy zawodów i funkcji 
są épicènes, gdy ich męski wariant ma końcówkę –e muet po spółgłosce (szczególnie 
w przypadku sufiksów –iste, -logue: alpiniste, zoologue). We francuszczyźnie nie mamy 
również do czynienia z zaburzoną składnią zgody:

Une nouvelle ministre est arrivée.  nowa minister przyjechała.

Francuskie zdanie jest przykładem zgody rodzajowej między nom épicène i towa-
rzyszącymi mu przydawką oraz orzeczeniem. Można bowiem traktować une ministre 
jako samodzielny rzeczownik rodzaju żeńskiego. W polszczyźnie natomiast dyskusyjne 
jest, czy „rzeczowniki typu doktor, minister w połączeniu z czasownikiem żeńskim są 
samodzielnymi rzeczownikami żeńskimi doktor2, minister2, homonimicznymi wobec 
męskoosobowych doktor1, minister1. (łaziński 2005, 227). konstrukcje takie budzą 
wśród polskich badaczy kontrowersje. Hanna jadacka (2006, 127) stwierdza, że podob-
ne połączenia naruszają normę językową, i to podwójnie: „z powodu nieodmienności 
niektórych składników oraz dysharmonii rodzajowej w planie: wyraz określany – wyraz 
określający”. kontrowersje nie występują raczej po stronie francuskiej. Mimo że cele 
takiego wykorzystania środków językowych (féminisation par l’article; blokada de-
klinacji żeńskiej i zaburzona składnia zgody) w obu językach są raczej podobne – jak 
stwierdza Houdebine (1992, 7), „c’est la féminisation minimale, celle qui se contente 
d’utiliser la morphologie du genre en français (…), lorsqu’un terme paraît difficile à 
féminiser, pour quelque raison ou rationalisation que ce soit (…), l’article sera porteur 
de la marque sexuée” – takie rozwiązanie wydaje się dla francuskiego produktywne i 
niekontrowersyjne. niezależnie jednak od odczuwalnej w polszczyźnie dysharmonii, 
opisywane konstrukcje są tak samo jak we francuskim popularne i ciągle w dyskursie 
publicznym częściej stosowane niż właściwe feminatywa, czyli żeńskie derywaty 
słowotwórcze o budowie sufiksalnej.

3. „pełna feminizacja” (derywacyjna) i jej polskie ekwiwalenty

W niniejszym podrozdziale omówione zostaną francuskie i polskie mechanizmy 
pełnej feminatywizacji – derywacji żeńskiej. jest to proces słowotwórczy, w którym 
od leksemu rodzaju męskiego (podstawy) w wyniku dodania sufiksu bądź odmiennego 
zestawu końcówek tworzony jest derywat rodzaju żeńskiego. 
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a) sufiksacja
W poniższej tabeli przedstawiam francuskie nazwy funkcji publicznych i utworzone 

od nich w wyniku derywacji sufiksalnej feminatywa. 

Masculin Féminin polski ekwiwalent (derywacja)
1a agent agente urzędniczka

conseiller conseillère radczyni, członkini rady
consul consule konsulka
huissier de justice huissière komorniczka, komornica
policier policière policjantka
président présidente przewodnicząca, prezydentka
principal principale dyrektorka
soldat soldate żołnierka
surveillant surveillante nadzorczyni
syndic syndique syndyczka
colonel colonelle pułkowniczka
rabbin rabbine rabinka

1b procureur procureur(e) prokuratorka
professeur professeur(e) profesorka

2 administrateur administratrice administratorka
curateur curatrice kuratorka
directeur directrice dyrektorka
inspecteur inspectrice inspektorka
recteur rectrice rektorka
sénateur sénatrice senatorka

Można wyodrębnić dwa zasadnicze mechanizmy tworzenia feminatywów będą-
cych nazwami funkcji pełnionych przez kobiety, występujące w języku francuskim. 
jak widać w tabeli, najczęściej feminatywa tworzone są za pomocą dodania cząstki –e 
do męskiej podstawy słowotwórczej. jest to rodzaj derywacji możliwy w przypadku 
rzeczowników niezakończonych na –eur (1a). zmienia się wymowa, natomiast struk-
tura podstawy pozostaje niezmieniona. W przypadku rzeczowników męskich na -teur 
(2) derywowana nazwa żeńska zyskuje zwykle końcówkę –trice. jest to sufiks, który 
we współczesnej francuszczyźnie wydaje się typowy dla nazw żeńskich wysokich 
stanowisk i funkcji:

(…) le suffixe –trice s’attache à des noms de professions jugées nobles pu 
supérieures (cantatrice, inspectrice, rédactrice). son emploi progresse dans 
l’usage (lenoble-pinson 2006, 649).

niektóre rzeczowniki zakończone na –eur (1b) poddane feminizacji zostały ozna-
czone jako wariantywne – albo następuje jedynie wymiana rodzajnika (emploi épicène), 
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albo dodany zostaje sufiks –e, jak w przykładach oznaczonych 1a. Wśród wybranych 
przykładów nazw żeńskich denotujących funkcje publiczne brak dość produktywnej dla 
derywacji żeńskiej końcówki –euse (annonceuse, footballeuse, entraineuse). sufiks ten 
dość rzadko stosowany jest do tworzenia nazw funkcji publicznych i trudno odnaleźć 
przykłady takich derywatów. być może wiąże się to z tym, że funkcje publiczne ko-
notują zwykle prestiż społeczny, czego nie można powiedzieć o wszystkich zawodach, 
tymczasem formy utworzone za pośrednictwem –euse wywołują wyjątkowe obiekcje 
(wiążące się ze zjawiskiem homonimii oraz wielofunkcyjnością sufiksu):

Une première réticence vient de ce que bon nombre de noms de métiers 
féminisés, surtout ceux terminés en –euse, désignent aussi des machines : 
balayeuse, faneuse, moissonneuse, etc. c’est oublier que la faneuse (« celle 
qui fane le foin » dans le dictionnaire de richelet 1680) a existé bien avant la 
machine qui porte son nom (1855) (...). on pourrait multiplier les exemples 
(Guide…, 1999, 30).

obawa przed konsekwencjami wielofunkcyjności sufiksów ogranicza we fran-
cuskim regularną derywację niektórych form feminatywnych. Mowa tutaj nie tylko 
o feminatywach o niejednoznacznym, wątpliwym statusie (1b), ale również o nazwach 
żeńskich z grup 1a i 2, które, choć zalecane w Liste indicative, budzą wątpliwości. 
Warto podkreślić, że dzieje się tak zwłaszcza w przypadku analizowanych nazw funkcji 
publicznych wiązanych ze społecznym prestiżem – w odczuciu wielu użytkowników 
języka francuskiego derywowane sufiksalnie feminatywa powodują obniżenie rangi 
nazywanego zawodu czy funkcji. Wynika to – przynajmniej po części – z kilkuwieko-
wego zwyczaju językowego, derywowania żeńskich odpowiedników nazw męskich 
w znaczeniu „l’épouse de” (małżonka):

Un métier féminisé perdrait ainsi de son prestige et de sa valeur d’autorité : 
on ne saurait être directrice de cabinet, conseillère d’État, rédactrice en chef, 
ambassadrice de France aux USA...alors que directrice d’école, des ventes, 
de crèche, conseillère conjugale, rédactrice des annonces matrimoniales, 
cela va de soi, et la féminisation intervient nécessairement dans des emplois 
autres que la désignation d’une fonction (...). il est vrai que les postes de 
haut niveau ont été (trop) longtemps le domaine (...) des hommes et l’usage 
ancien consistant à atrribuer aux épouses la dignité (titre, grade, fonction) de 
leur époux s’est maintenu à une époque où il n’y avait pas risque d’ambigüité 
(ambassadrice, ministresse, préfète, colonelle, générale, avocate, mairesse) 
(Guide..., 1999, 32-33).

jak widać na podstawie przedstawionych w załączonej tabeli polskich femina-
tywów będących odpowiednikami analizowanych form francuskich (odnalezionych 
m.in. w narodowym korpusie języka polskiego), trudno mówić o odpowiedniości 
w zakresie polskich i francuskich mechanizmów derywacyjnych. przeważająca więk-
szość polskich nazw żeńskich funkcji publicznych tworzona jest za pomocą sufiksu 
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–ka, w zestawieniu znalazły się też nieliczne derywaty utworzone na podstawie cząstki 
–ini/-yni (radczyni, nadzorczyni, członkini) oraz formantu paradygmatycznego –a 
(przewodnicząca, komornica). W polskiej literaturze sufiksy te opisywane są jako trzy 
podstawowe formanty tworzące feminatywa rzeczownikowe (łaziński 2005, 254). do 
mniej produktywnych cząstek słowotwórczych należą –ica/-yca (papieżyca), -ina/-yna 
(hrabina), -anka (koleżanka) (Małocha-krupa 2013, 94). 

sufiks –ka jest najczęstszym i najbardziej produktywnym sufiksem służącym do 
tworzenia nazw żeńskich, łączy się niemal ze wszystkimi zakończeniami męskooso-
bowych podstaw słowotwórczych, właściwie nie łączą się z nim regularnie jedynie 
rzeczowniki męskie zakończone sufiksem –ca (łaziński 2005, 255) – dlatego mówimy 
o radczyni, nadzorczyni. o doborze odpowiedniego sufiksu w polszczyźnie – podobnie 
jak w języku francuskim – przesądzają względy morfologiczne i ograniczenia fonotak-
tyczne. podobieństwa między językami widoczne są również w zakresie kontrowersji, 
które budzi regularna derywacja sufiksalna nazw żeńskich denotujących funkcje pu-
bliczne i zwykle wysokie stanowiska zajmowane przez kobiety. spośród formantów 
żeńskich oferowanych przez polski system gramatyczny tylko –ini/-yni jest formantem 
jednofunkcyjnym. pozostałe natomiast, zwłaszcza –ka, nie są w polszczyźnie jedno-
znaczne. jak pisze łaziński (2005, 255):

(…) -ka obsługuje ze wszystkich polskich sufiksów największą liczbę 
kategorii słowotwórczych: nazw czynności: zwózka, murarka, obiektów 
i wytworów: wkładka, przecinka, narzędzi: zapałka, ścierka, miejsc: skrytka, 
a przede wszystkim zdrobnień: lampka, dziewczynka (…). sufiks –ica/-yca 
tworzy głównie nazwy samic zwierząt, np. lwica, i dlatego w odniesieniu do 
kobiet ma często wydźwięk pejoratywny (…).

podkreśla się, że feminatywny przyrostek –ka jest w polszczyźnie tak wyeksplo-
atowany (zwłaszcza w procesie derywowania zdrobnień – to wykładnik deminutyw-
ności), że „nie starcza mu słowotwórczej energii na obsłużenie żeńskich derywatów” 
(Miodek 1998, 88). Wielofunkcyjność tego sufiksu zapewne powoduje u sporej części 
użytkowników języka polskiego przekonanie, że nazwy żeńskie derywowane za jego 
pomocą są śmieszne, niepoważne, przynależą do słownictwa potocznego i nie licują 
z powagą stanowisk, urzędów i funkcji publicznych, które mają oznaczać. jeśli chodzi 
o nazewnictwo wysokich funkcji publicznych, dużo częściej w oficjalnych komunika-
tach używane są raczej formy generyczne lub rzeczowniki pierwotnie męskie w użyciu 
zbliżonym do épicène niż feminatywa wymienione w powyższej tabeli. istotne są rów-
nież różnice referencjalne – mówi się o dyrektorce szkoły (funkcja mniej prestiżowa), 
lecz raczej o dyrektor departamentu (większy prestiż).

W polszczyźnie – co w zakresie tworzenia i stosowania nazw żeńskich przez 
użytkowników języka upodabnia ją do języka francuskiego – czynnikiem ogranicza-
jącym regularną derywację sufiksalną nazw funkcji publicznych jest swoisty strach 
przed homonimią. tak jak w języku francuskim niektóre feminatywa są potencjalnie 
homonimami nazw maszyn, w języku polskim sufiks –ka służy często do tworzenia 
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potocznych nazw czynności czy zawodów, a także przedmiotów (murarka, bokserka). 
stąd liczne kontrowersje wobec sfeminizowanych nazw takich funkcji jak np. dziekan. 
tymczasem, jak stwierdzają badacze polscy, „współcześnie homonimia leksykalna nazw 
żeńskich z innymi nie stanowi logicznej przeszkody w ich używaniu (…), dla żadnego 
z zastosowań pod warunkiem ujednoznacznienia statusu referencjalnego przez kontekst 
(łaziński 2005, 260). podobnego zdania są językoznawcy francuscy: 

ce qui fait la richesse et la beauté d’une langue, c’est sa polysémie. Une 
conception cratylienne de la langue, c’est-à-dire qui défend (...) le rapport 
iconique et bi-unovoque du mot et de la chose signifiée, est linguistiquement 
fausse (Guide.., 1999, 31).

b) derywacja paradygmatyczna

Masculin Féminin polski odpowiednik
juré jurée przysiegła
député députée deputowana

W przypadku niektórych nazw funkcji publicznych formy żeńskie powstają w wy-
niku derywacji paradygmatycznej. W języku polskim proces ten polega na zmianie 
zestawu końcówek fleksyjnych (paradygmatu męskiego na żeński) rzeczownika po-
chodzenia odprzymiotnikowego lub odimiesłowowego. W języku francuskim mamy 
z kolei do czynienia z dodaniem końcówki –e będącej wykładnikiem żeńskości do 
rzeczowników męskich zakończonych na –é lub –i (czyli również pochodnych imie-
słowów). Wśród analizowanych nazw funkcji publicznych odnalazłam dwie, które 
w języku polskim i francuskim zostały utworzony w identyczny sposób i cechują się 
budową imiesłowową.

podsumowanie

jak wynika z tego krótkiego przeglądu mechanizmów tworzenia nazw żeńskich 
oferowanych przez systemy francuski i polski oraz z analizy ich rzeczywistego wy-
korzystywania przez użytkowników języka, w obu językach feminatywa tworzone są 
w podobny sposób. polski i francuski dysponują podobnymi środkami służącymi do 
wyrażania żeńskości – leksykalnymi (gdy nazwa żeńska jest derywowana od męskiej 
oraz przypadek prepozycyjnego pani, madame) oraz gramatycznymi (zmiana paradyg-
matu); z tą różnicą, że w języku francuskim bardziej poprawna systemowo i produk-
tywna jest tzw. féminisation minimale, widoczna w nazwach, które w zależności od 
desygnatu zmieniają swój rodzajnik. W języku polskim jest to zjawisko podlegające 
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ograniczeniom, z racji obecności fleksji rzeczownikowej (która w tym wypadku zostaje 
zablokowana) oraz braku rodzajnika. jeżeli chodzi o właściwe procesy derywacyjne, 
oba języki tworzą feminatywa przede wszystkim poprzez dodanie odpowiedniego 
sufiksu. 

zarówno w języku polskim, jak i francuskim feminizacja nazw zawodów, a zwłasz-
cza analizowanych nazw funkcji publicznych, budzi kontrowersje. Wywoływane są 
one przez zbieżne czynniki – przede wszystkim natury semantycznej, brzmieniowej, 
jak również pozajęzykowej. sufiksy obsługujące kategorię żeńskości są bowiem wie-
lofunkcyjne, a powstające derywaty czasem są homonimami innych rzeczowników. 
zwraca uwagę fakt, że feminatywa będące nazwami zwłaszcza wysokich stanowisk 
w obu językach (choć z różnych przyczyn) bywają odbierane jako śmieszne i nie-
poważne, częste są w tych przypadkach użycia generyczne nazw męskoosobowych. 
dowodzi to pewnych podobieństw w funkcjonowaniu kategorii rodzaju w językach 
słowiańskich i romańskich i wspólnego dziedzictwa języków rodzajowych w postaci 
występujących asymetrii – o podobnym charakterze, zasięgu i genezie. różnice mię-
dzy polskim a francuskim to przede wszystkim różnice w stanie rozwoju badań nad 
feminizacją języka, genezą zjawiska i jego oceną – w polszczyźnie badania w zakresie 
lingwistyki płci prowadzone są od niedawna, nie ma także jednoznacznych wskazówek 
dotyczących używania nazw żeńskich funkcji publicznych w tekstach prasowych czy 
urzędowych.
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Model medialno-propagandowy państwa Islamskiego 
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Abstract (The media-propaganda model of the Islamic State and the cause of its ef-
fectiveness). this article examines media and propaganda model of the islamic state and 
the causes of its massive effectiveness.  the paper aims to answer two main questions: the 
first is how the media and propaganda model of the so-called islamic state (also known as 
isis) is constructed and what constitutes the causes of its massive effectiveness. in order to 
achieve this the author has conducted a detailed analysis of the mass communication chan-
nels used by isis.

Abstrakt. celem, jaki postawił przed sobą autor artykułu, jest próba odpowiedzi na dwa 
zasadnicze pytania: jak skonstruowany jest model medialno-propagandowy tzw. państwa 
islamskiego i gdzie leżą przyczyny jego ogromnej skuteczności oddziaływania. aby go 
osiągnąć, szczegółowej analizie poddano kanały komunikacji masowej wykorzystywane 
przez isis.

Wprowadzenie

państwo islamskie1 powstało na skutek szeregu przeobrażeń, mariaży i rozłamów 
licznych organizacji terrorystycznych oraz islamistycznych grup zbrojnych działających  
w obrębie ruchu dżihadystycznego. jego początki sięgają 1999 roku i wiążą się z dzia-
łalnością  człowieka o nazwisku abu Musab az-zarkawi. czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi tej, jak i wielu innych podobnych grup stała się ii wojna w zatoce perskiej 
rozpoczęta w 2003 roku.  W iraku, na gruzach reżimu saddama Husajna, organizacja 
az-zarkawiego podporządkowywała sobie mniejsze organizacje i grupy bojowe, do 

1 W dalszej części artykułu autor w stosunku do tej samej organizacji będzie zamiennie 
stosował nazwy: państwo islamskie (pi), isis, isil (państwo islamskie w iraku i lewancie) czy też 
daesh.
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momentu gdy sama w 2004 roku zmuszona została do podporządkowania się al-ka-
idzie i jej liderowi, osamie ben ladenowi. przyjęła wtedy oficjalną nazwę Al-Kaida  
Iraku. co warto jednak zauważyć, jej  członkowie nigdy siebie sami tym mianem nie 
nazywali. W 2006 roku organizacja ta znowu zmienia nazwę, tym razem na isi, czyli 
Państwo Islamskie Iraku, by w roku 2013 wzbogacić ją o kolejny element i stworzyć 
isil – Państwo Islamskie Iraku i Lewantu. ten ostatni człon odnosi się do terenów, 
najogólniej mówiąc, utożsamianych z terytorium syrii2. 

państwo islamskie  na polu propagandy odnosi sukcesy niespotykane dotąd 
w przypadku żadnej innej organizacji terrorystycznej, skutkujące m.in. tysiącami 
zagranicznych ochotników rekrutujących się także z obszaru szeroko pojmowanego 
zachodu. jak twierdzi Mary anne Weaver z The New York Times3, ponad połowa 
bojowników walczących pod sztandarami isis to cudzoziemcy. ich liczbę szacuje się 
na ok. 31 0004.

oczywiście nie oznacza to, że nikt wcześniej spośród prominentnych członków 
ruchu dżihadystycznego5 nie zauważył potrzeby zwiększenia wysiłków w walce o rząd 
dusz m.in. poprzez działalność propagandową w mediach. już w 2005 roku ajman az-
zawahiri, ówczesna postać numer dwa w al-kaidzie (po osamie ben ladenie), w swym 
liście do abu Musab az-zarkawiego, lidera al-kaidy w iraku, stwierdzał: 

 I say to you that we are in a battle, and more than half 
of this battle is taking place in the battlefield of the
 media… we are in a media battle for the hearts and 
minds of our umma6.

najczęściej jednak od zdiagnozowania problemu do znalezienia odpowiedniego 
remedium prowadzi długa i kręta droga. sporo czasu zajęło isis, by z podległej al-
kaidzie komórki dżihadystycznej przeistoczyć się w równoprawny byt polityczno-
wojskowy, a nawet uczynić z samej al-kaidy swego junior partnera.

isil zaczęła przyciągać uwagę światowej opinii publicznej zimą 2014 roku, kiedy 
to jej bojownicy zajęli ogromne połacie syrii i iraku. zainteresowanie to, początkowo 
dość pobieżne i przypadkowe, zmieniło się w baczne śledzenie jej losów i poczynań 
z końcem czerwca 2014. Gdy  zajęto Mosul, (drugie co do wielkości miasto w iraku) 
oraz pobliskie obszary, lider państwa islamskiego abu bakr al-baghdadi ogłosił się 

2 Więcej na ten temat: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-isils-stand-in-the-ramadi-fallu-
ja-corridor lub barret r., 2014, The Islamic State, the soufan Group, ss.11-17.

3  Her Majesty’s Jihadists http://www.nytimes.com/2015/04/19/magazine/her majestys-
jihadists.html?_r=0

4 Williams l., 2016, Islamic State Propaganda And The Mainstream Media, s.2.
5 radykalny odłam islamu, głoszący potrzebę prowadzenia świętej wojny z niewiernymi, 

za których pi uważa nie tylko wyznawców innych religii ale też przedstawicieli innych odłamów 
islamu. islamiści z pi wyznają radykalny odłam sunnizmu – wahabizm.

6 ajman az-zawahri, “Letter from Al-Zawahiri to Al-Zarqawi,” Global Security, octo-
ber 11, 2005, http://www.globalsecurity.org/security/library/ report/ 2005/zawahiri-zarqawi-lette-
r_9jul2005.htm.
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kalifem a swoje samozwańcze państwo – kalifatem. W ślad za zainteresowaniem me-
diów z całego świata pi szybko stało się przedmiotem analizy naukowców z różnych 
dziedzin, także rzecz jasna specjalistów od interesującej nas najbardziej komunikacji 
i propagandy. to właśnie sukcesy na tym polu wraz z osiągnięciami militarnymi wzbu-
dzały największe zainteresowanie. analizie działalności propagandowej isis nauka 
światowa poświęciła już sporo uwagi. 

nie sposób nie wspomnieć o doskonałej pracy bergera i Morgana7, w której au-
torzy podjęli się zdawałoby się iście syzyfowej pracy. poddali dokładnemu badaniu 
dziesiątki tysięcy twitterowych kont prowadzonych przez zwolenników isis oraz 
miliony zamieszczonych tam twittów. Wnioski zawarte w tej pracy pozwalają dużo 
lepiej zrozumieć specyfikę środowiska zwolenników isis działających poprzez to 
medium, ich nawyki oraz sposób funkcjonowania. nie mniej ciekawą i ważną pozycją 
jest Detailed Analysis of Islamic State Propaganda Video8. jest ona efektem współpracy 
dwóch renomowanych think tanków: brytyjskiego Quilliama i amerykańskiego  Ter-
rorism Research & Analysis Consortium (trac). po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy (dosłownie „klatka po klatce”) jednego z pełnometrażowych filmów propa-
gandowych wyprodukowanych przez państwo islamskie (Although the Disbelievers 
Dislike It), specjaliści z tych dwóch ośrodków badawczych dostarczyli bardzo dużo 
nowych szczegółów działania aparatu medialnego pi, podkreślając jego profesjonalizm 
i doskonałej jakości sprzęt, jaki ma on do swojej dyspozycji. 

W ostatnim czasie ukazało się również kilka prac poświęconym próbie ogólniejszej 
oceny modelu propagandy państwa islamskiego. do jednej z najlepszych z nich należy 
praca alberta M. Fernandeza9, byłego dyplomaty amerykańskiego, który z racji pracy 
w placówkach dyplomatycznych w stolicach wielu bliskowschodnich państw zdobył 
ogromną wiedzę o tym obszarze i jego mieszkańcach. ta próba interpretacji głównych 
założeń propagandy isis bardzo dobrze opisuje jej  cechy, motywy i narzędzia. niestety, 
brak w niej jakiegokolwiek odwołania do innych kanałów komunikowania poza media-
mi społecznościowymi (a i na tym polu autor skupia się głównie na propagandowych 
filmach video). poziom precyzji w operowaniu tymi najnowocześniejszymi środkami 
komunikowania, który stał się znakiem rozpoznawczym państwa islamskiego, nie 
powinien przysłonić dużo szerszego wachlarza kanałów komunikacji, po jakie sięga-
ją specjaliści od propagandy z państwa islamskiego. dlatego też, naszym zdaniem,  
badając sposób, w jaki działa propaganda isis, media społecznościowe powinny być 
traktowane jako bardzo ważny jej element, jednak nie jedyny.

7 berger j.M., Morgan j., 2015, The ISIS Twitter census: Defining and describing the popu-
lation of ISIS supporters on Twitter, brookings institution, 

8 2014, detailed analysis of islamic state propaganda video: Although the Disbelievers 
Dislike It, Quilliam i track, 

9 Fernandez a.M., 2015, Here to stay and growing: Combating ISIS propaganda 
networks,the brookings project on U.s. relations with the islamic World U.s.-islamic World Fo-
rum papers..
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Czym jest propaganda i jak postrzega ją ISIS

zanim zaczniemy opisywać model propagandy isis, należy zdefiniować, co rozu-
miemy pod nazwą propaganda i jak ją postrzega samo isis. pod terminem „współczesna 
propaganda” rozumie się celową próbę wpłynięcia na odbiorcę poprzez świadomą 
transmisję wiadomości, idei i wartości.  Ma ona w sposób pośredni lub bezpośredni 
realizować cele samych propagandystów lub też ich mocodawców poprzez nakłonienie 
odbiorcy do zmiany jego postaw i opinii na takie, które odpowiadają tym pierwszym10. 
zdaniem badaczy  specjalizujących się w zagadnieniu propagandy istnieją jej dwa 
zasadnicze rodzaje: możemy wyróżnić odpowiednio propagandę „białą” i „czarną”. 
pierwsza  jest charakterystyczna dla współczesnych demokracji zachodnich. często 
bywa utożsamiana z public  relations11. stanowi formę komunikowania się ze światem 
zewnętrznym polegającą, ogólnie rzecz ujmując,  na przedstawianiu w pozytywnym 
świetle i dbaniu o wizerunek danej jednostki  (rządu, prezydenta, korporacji itd.) oraz 
na przekonywaniu świata zewnętrznego do jej racji, poglądów i interesów. przynajmniej 
w sferze teoretycznej „biała” propaganda operuje autentycznymi danymi, których rze-
telność łatwo sprawdzić, sięgając do niezależnych źródeł (np. raportów banku Świato-
wego, oecd czy danych GUs-u i innych instytucji o podobnym charakterze).   

jak wspomniano wyżej, istnieje również „czarna” propaganda. przekaz w niej 
zawarty oparty jest w znacznej mierze na jawnych kłamstwach i półprawdach, stąd też 
i rzetelność informacji w nim zawartych jest wielce wątpliwa i dyskusyjna.  Źródła, 
w oparciu o które powstaje ów przekaz, pozostają niejawne bądź trudne do bliższej 
weryfikacji. „czarna” propaganda by móc spełniać dobrze swoją rolę, nie może  wystę-
pować w środowisku pluralizmu polityczno-kulturowego i przede wszystkim w świecie 
wolnych mediów.  każde inne, niezależne źródło informacji, zwłaszcza w dobie tzw. 
dziennikarstwa śledczego, bardzo szybko wykazałoby kłamliwy i odmienny od rzeczy-
wistości obraz świata przedstawiony przez taką propagandę. dlatego też „czarna” pro-
paganda sprawdza się najlepiej w reżimach silnie autorytarnych i totalitarnych. dawniej 
iii rzesza i związek radziecki a z bardziej współczesnych organizmów państwowych 
korea północna i właśnie państwo islamskie są jej doskonałymi przykładami. 

propaganda ISIS w działaniu, przypadek zestrzelenia jordańskiego pilota

informacje zamieszczane w mediach isis nie zawsze są prawdziwe, rzetelne i godne 
zaufania. często zawierają liczne przeinaczenia i jawne kłamstwa. przykładem na to 
może być relacja z negocjacji, jakie isis prowadziło z rządem jordanii. sprawa doty-

10 Welch  d., powers of persuasion. History Today 49 (august 1999): 24–26.
11 Mah-rukh a., 2015, ISIS and Propaganda:How ISIS Exploits Women,  Hilary and trinity 

terms, s.8. 
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czyła pojmanego przez isis pilota jordańskich sił zbrojnych, walczących w ramach mię-
dzynarodowej koalicji przeciw isis,  który został zestrzelony 25 grudnia 2014 roku12. 
państwo islamskie prowadziło tajne negocjacje mające na celu wymianę więzionego 
jordańczyka w zamian za uwolnienie przez stronę jordańską terrorystów. cała sprawa 
była obszernie relacjonowana przez aparat propagandowy pi13. ostatecznie negocjacje 
nie doszły do skutku i isis na początku lutego 2015 roku opublikowało nagranie video 
zawierające egzekucję jordańskiego pilota (spalono go żywcem). co wielce sympto-
matyczne, po dokładnej analizie owego nagrania, rząd jordański stwierdził, że sama 
egzekucja miała miejsce już 3 stycznia 2015 roku, a więc wówczas, gdy negocjacje 
isis z rządem w ammanie jeszcze trwały14. Wyciągnąć stąd można wniosek, że isis 
podejmując negocjacje z władzami jordanii i nagłaśniając sprawę pojmanego pilota, 
nigdy nie zamierzał wymienić go za wspomnianych więźniów. sprawa zestrzelonego 
jordańskiego pilota miała służyć interesom propagandowym państwa islamskiego, 
przynosząc mu zyski na kilku polach. 

już sam chaos medialny wokół wspomnianej kwestii przysłużył się celom isis, 
które zyskało uwagę mediów i darmowy czas antenowy w stacjach telewizyjnych na 
całym świecie, także tych o uznanej renomie, jak bbc czy  cnn15. Gdyby isis miała 
zapłacić za taką reklamę, kosztowałoby to setki milionów dolarów, a dzięki przemocy 
dżihadyści z państwa islamskiego zdobyli uwagę mediów za darmo. dotarli tym sa-
mym ze swoim przekazem do nowych potencjalnych zwolenników na całym świecie, 
a dotychczasowych utwierdzili w przekonaniu o swojej potędze. strategia ta przynosi 
zauważalne sukcesy, zważywszy na ilość ataków terrorystycznych dokonywanych przez 
ludzi powołujących się na związki z isis bądź pozostawanie pod jego ideologicznym 
wpływem16. nawet jeśli isis stoi tylko za częścią z tych ataków, samo wzięcie na siebie 
odpowiedzialności za przeróżne zamachy w wielu częściach świata stanowi doskonały 
zabieg propagandowy, gdyż stwarza on wrażenie, iż wpływy isis sięgają daleko poza 
obszar bliskiego Wschodu i należy się go obawiać nawet tysiące kilometrów od ich 
macierzystych obszarów. 

na tym nie koniec zysków, jakie organizacja państwo islamskie osiągnęła dzięki 
odpowiedniemu wykorzystaniu zestrzelenia jordańskiego pilota. Wciągając w nego-

12 Więcej o tej sprawie patrz: https://www.theguardian.com/world/2015/feb/03/ isis-video- 
jordanian-hostage-burdning-death-muadh-al-kasabeh

13 Dabiq, nr.6. ss. 34-37.  https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-  
e2809cdc481biq-magazine-622.pdf

oraz Dabiq, nr.7. ss. 5-8. http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state- 
dabiq-magaz ine-issue-7-from-hypocrisy-to-apostasy.pdf

14 Mah-rukh a., ISIS, s.8 i dalsze.
15 patrz: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31121160 lub: http://edition.cnn.

com/ 2015/ 02/ 04/ world/  isis-jordan-reaction/ 
16 isis wzięła na siebie odpowiedzialność m.in. za zamach na klub w orlando w Usa 

z czerwca 2016 roku, który jest największym zamachem terrorystycznym w Usa od czasu zama-
chów na nowy jork w 2001 roku, patrz: http://edition.cnn.com/2016/06/12/ us/ orlando-nightclub-
shooting/, jak też za ataki w tunezji z marca 2015 roku, patrz: http://www.bbc.com/ news/ world- 
31064300. 
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cjacje jednego z najbliższych sprzymierzeńców stanów zjednoczonych w regionie, 
jordanię, isis starało się wbić klin pomiędzy członków wymierzonej przeciwko sobie 
międzynarodowej koalicji. ponadto w przykładowy i maksymalnie okrutny sposób 
chciano przestrzec wszystkie państwa biorące udział w nalotach na pi, wysyłając im 
jasny przekaz. W razie pojmania  pilotów (czy też żołnierzy innych formacji) rzeczo-
nych państw, czeka ich ten sam los. 

perswazja w propagandzie ISIS

państwo islamskie w swojej propagandzie posługuje się perswazją w sposób w pełni 
przemyślany i profesjonalny.  przed rozwinięciem powyższej tezy należy odpowiedzieć 
na pytanie, czym jest perswazja i jak ją rozumie isis. perswazja jest formą komunikacji 
pomiędzy nadawcą a adresatem. nadawca wysyła pewien komunikat do adresata, za 
pomocą którego chce wpłynąć na jego postawy, poglądy i zachowanie  poprzez ich 
zmianę zgodnie ze swoją wolą17.

perswazja, jako że ma za swój cel zmianę postaw adresata, jest nieodłącznym 
narzędziem, jakim posługuje się propaganda. zgodnie z koncepcją richarda petty i 
johna cacioppo18, komunikat perswazyjny dociera do adresata dwoma różnymi torami: 
centralnym i peryferyjnym. ten pierwszy polega na merytorycznej ocenie zawartości 
przekazu oraz dokładnej i rzeczowej analizie zawartych w nim argumentów. tor pery-
feryjny natomiast to wszelkie reakcje (także te całkowicie bezrefleksyjne i powierzch-
niowe) na zróżnicowane bodźce behawioralne, emocjonalne i poznawcze związane 
zarówno przekazem, jak i z samą treścią przekazu. do czynników peryferyjnych zaliczyć 
możemy tak ulotne i trudne do uchwycenia zmienne jak nastrój i stopień koncentracji 
adresata, wygląd nadawcy, jego realne, jak też i wyimaginowane kompetencje na 
różnych polach, ton głosu nadawcy, hałasy w tle w trakcie komunikacji (bądź też ich 
brak), liczbę powtórzeń przekazu i ich częstotliwość itp. jak zatem widzimy, skutecz-
ność samej perswazji  i to, który tor będzie torem dominującym, zależy od ogromnej 
ilości zmiennych, z których każdą należy wziąć pod uwagę, jeśli chce się odnieść 
sukces i zrealizować główny cel komunikowania perswazyjnego, czyli wpłynąć na 
adresata komunikatu, by ten zmienił swoje postawy i poglądy, tak jak sobie tego życzy 
nadawca. W normalnych warunkach nigdy odbiór komunikatu nie odbywa się tylko 
jednym torem, jednak zazwyczaj jeden z nich jest torem dominującym. często nadawca 
komunikatu decyduje się położyć nacisk na jeden lub drugi tor. jeżeli chce, by adresat 
kierował się bardziej emocjami niż rozumem, wybór pada na tor peryferyjny, w prze-
ciwnym wypadku dominującym staje się tor centralny. Można wysunąć hipotezę, że tor 

17 tokarz M.  2006, Argumentacja.Perswazja.Manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo psy-
chologiczne, s. 194 i dalsze. 

18 petty r.e., cacioppo j.t.1986, communication and persuasion: Central and peripheral 
routes to attitude change, new york: springer publishing company.



244

centralny powinien dominować w „białej” propagandzie, czyli tej charakterystycznej 
dla demokracji zachodnich, natomiast tor peryferyjny w propagandzie „czarnej”, czyli 
bardziej utożsamianej z dyktaturami i rządami autorytarnymi19.

tor centralny jest dużo bardziej wymagający dla adresata niż tor peryferyjny. 
odbieranie komunikatów z perspektywy toru centralnego uzależnione jest od speł-
nienia pewnej ilości warunków.  na pierwszym miejscu należy wymienić motywację. 
adresat bowiem musi wykazać wolę, by poświęcić swój czas i wykonać pewien wy-
siłek, aby dokonać rzeczowej analizy argumentów zawartych w komunikacie. by go 
do tego zmotywować, specjaliści od propagandy i komunikacji perswazyjnej starają 
się doprowadzić do sytuacji, w której komunikat staje się jak najbardziej istotny dla 
niego (lub też tylko stworzyć takie wrażenie), a najlepiej gdy dotyczy jego żywotnych 
interesów.  kolejnym kluczowym czynnikiem, niezbędnym dla dominacji toru central-
nego, jest zdolność adresata do odbioru i przetworzenia komunikatu. pierwszoplanową 
rolę odgrywają tu takie zmienne jak inteligencja odbiorcy oraz jego wiedza na temat 
poruszanej w komunikacie materii, poziom skomplikowania komunikatu oraz stopień 
fachowości i trudności użytego w nim słownictwa20. Może się jednak zdarzyć tak, że 
nadawca, np. poprzez niezrozumiały język komunikatu i/  lub częste posługiwanie się 
ściśle specjalistycznym językiem, będzie chciał intencjonalnie skierować adresata na 
tor peryferyjny.

Właśnie ten typ komunikowania jest charakterystyczny dla modelu propagandy 
państwa islamskiego. jego immanentną cechą jest posługiwanie się bardzo herme-
tycznym, zwłaszcza dla zachodniego odbiorcy, językiem islamskiej liturgii, którego 
rzeczowa lektura przez przeciętnego adresata nie jest w pełni możliwa i ma jednocze-
śnie stworzyć wrażenie elitarności. specjaliści od propagandy pi zdając sobie sprawę  
z dość wątpliwej merytorycznie jakości swojego przekazu, często składającego się 
zwyczajnie z nieprawdziwych informacji (patrz powyżej: przypadek jordańskiego 
pilota), celowo sprowadzają swoich odbiorców na tor peryferyjny. trudno bowiem w 
rzeczowy sposób opierając się na logicznych przesłankach, przekonać żyjących we 
względnym dobrobycie i spokoju młodych brytyjczyków, niemców czy Francuzów 
do tego, by porzucili swoje dotychczasowe życie i ryzykowali wszystko dla tworu, 
o którym jeszcze dwa lata wcześniej nikt nie słyszał. dlatego też z podziwu godną 
konsekwencją odwołują się do emocji. propaganda pi szermując na przemian przemocą 
i religijnym uniesieniem, stara się, by jej adresat w minimalnym stopniu polegał na lo-
gice i zdrowym rozsądku a w sposób maksymalny zdał się na swoje uczucia i odczucia. 
z tego tez powodu propaganda pi stara się przedstawić służbę w szeregach isis jako 
męską przygodę i krucjatę przeciwko zgniłemu i dekadenckiemu zachodowi. samą 
wojnę, przy pomocy filmów propagandowych z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii, przedstawia się jako niewiele różniącą się od gier komputerowych rozrywkę 

19 czysto populistyczne a niekiedy i po prostu kłamliwe argumenty używane podczas np. 
debaty wokół kwestii tzw. brexitu w Wielkiej brytanii przeczą temu dychotomicznemu podziałowi. 
patrz np. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-immigration-and-brexit- 
what-lies-have-been-spread-a7092521.html

20 tokarz M. Argumentacja, ss.230-231.
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dla prawdziwych mężczyzn21. nie należy się zatem dziwić, że po dotarciu na miejsce 
do syrii i iraku, rekrut z europy zachodniej przeżywa szok, gdyż prawie nic nie jest 
takie, jak przedstawiała to propaganda isis. często zamiast chwały, kobiet i łatwych 
zwycięstw spotyka ich głód, chłód i usługiwanie innym bojownikom, stąd też częsty 
zawód, żal i chęć powrotu do swych domów22.

główne cele propagandy ISIS

Warto zadać pytanie, jakie cele pragnie osiągnąć państwo islamskie poprzez tak 
ożywioną działalność propagandową, działalność, która stała się prawdziwą wizytówką 
tej organizacji i jej znakiem rozpoznawczym.  do kluczowych zadań, jakie stawiane 
są przed propagandą isis, należą: 
– pozyskiwanie nowych zwolenników (zarówno z państw szeroko pojmowanego 

zachodu, jak też i z krajów arabskich),
– utwierdzanie swoich sympatyków w celowości dalszego popierania pi,
– zastraszanie wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– legitymizacja państwa islamskiego oraz jego władz (charakterystyczna dla wszyst-

kich nowych, quasi państwowych tworów).
państwo islamskie prowadzące permanentnie działania wojenne na kilku frontach 

potrzebuje wciąż nowych ochotników. o ile trzon kadry oficerskiej i podoficerskiej 
oddziałów isis (podobnie jak i kadry zarządzającej prowincjami daesh) stanowią byli 
żołnierze armii saddama Husajna i często zarazem dawni członkowie irackiej partii 
baas23, o tyle zapotrzebowanie na szeregowych, pełniących często rolę tzw. mięsa 
armatniego, pozostaje na bardzo wysokim poziomie. sytuację na tym polu komplikuje 
pogarszająca się (zwłaszcza na wiosnę 2016 roku) sytuacja militarna pi. na odcinku 
syryjskim ofensywa kurdyjska skierowana na rakkę, nieformalną stolicę państwa 
islamskiego24, a na odcinku irackim  krwawa acz zwycięska dla koalicji bitwa o Falu-
dżę25, czy przeciągające się walki w Mosulu, powoli nadwyrężają siły isis, zwiększając 
jeszcze bardziej zapotrzebowanie na rekrutów. szacuje się, że w samym 2015 roku 
straty terytorialne isis sięgnęły 22%26. nie do końca są znane straty isis poniesione 
w trakcie wspomnianych walk toczonych obecnie (maj-czerwiec 2016 roku). zdaniem 

21 Williams l., 2016,s2.
22 patrz: http://www.businessinsider.com/former-isis-fighter-explains-why-he-joined-the- 

terror-army-and-why-he-surrendered-3-days-later-2015-7?ir=t
23 patrz: np http://www.wykop.pl/ ramka/ 3122133/  sojusz-ktory-wstrzasnal-irakiem-baasisci-  

saddama-i-salafici-isis-cz-i/ 
24 patrz: http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-raqqa-sdf-160524134816769.html
25 patrz: http://www.aljazeera.com/news/2016/06/ iraq-main-government-ffice-retaken-fal-

lujah-160617102945144.html
26 na podstawie:  http://www.nowastrategia.org.pl /straty-terytorialne-panstwa-islamskiego-  

w-2015-roku-mapa/ 
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rzecznika pentagonu (stan na połowę maja 2016 roku), straty te wynoszą 45% pierwotnie 
zajmowanego obszaru w samym iraku oraz w sumie 30-35% terenów zamieszkałych 
w syrii i iraku27. W obliczu coraz cięższej sytuacji na froncie i strat terytorialnych, 
zadania stawiane przed propagandystami isis a więc utwierdzanie i podtrzymywanie 
poparcia zarówno miejscowej ludności, jak też i swoich dotychczasowych zwolenników 
w różnych zakątkach Świata, stają się coraz trudniejsze do wykonania. 

zmieniająca się na niekorzyść isis sytuacja militarna może doprowadzić do od-
wrócenia się dotychczasowych zwolenników i do podjęcia wrogiej działalności przez 
niechętne isis jednostki i całe społeczności, które do tej pory pozostawały w milczeniu. 
aby to osiągnąć, prawdopodobnie nastąpi dalsze zwiększanie spirali terroru na ziemiach 
zajmowanych przez isis oraz nowe masowe egzekucje mające odstraszyć wszelki 
potencjalny opór. Możliwą motywacją może się stać chęć przeciwdziałania zjawisku 
masowej dezercji bojowników pi. Może ona wystąpić, jeśli sytuacja na frontach w 
dalszym ciągu będzie przybierała niekorzystny dla pi obrót. równie karkołomnym 
zadaniem, jakie stoi przed propagandą isis, wydaje się dążenie do legitymizacji 
tego tworu. W roku 2014 i przez sporą część 2015, gdy isis wciąż podbijało nowe 
prowincje syrii i iraku, ich propagandzie udało się zbudować w miarę spójny obraz 
tworu państwowego, o sprawnie działającej administracji, służbie zdrowia, niezwy-
ciężonej, odnoszącej sukcesy armii. państwie, które naprawia mosty, reperuje sieć 
elektryczną  a nawet pomyślało  o systemie opieki emerytalnej28. W miarę kurczenia się 
zasięgu terytorialnego isis pod naporem swych wrogów i coraz trudniejszej sytuacji 
wewnętrznej tym spowodowanej aparat propagandy isis będzie miał coraz większe 
problemy z realizacją swoich kosztownych  celów a braki finansowe (armia, która się 
cofa, nie zdobywa łupów) mogą wpływać na zmniejszenie się skuteczności aparatu 
propagandowego isis.

  

Organizacja aparatu propagandowego ISIS

państwo islamskie od samych początków swego istnienia przykłada bardzo dużą 
wagę do roli mediów społecznościowych. jak zauważyli berger i Morgan w swojej 
doskonałej analizie działalności isis na jednym z portali społecznościowych29, o której 
wspomniano już wcześniej, isis postanowiło samo kreować swój obraz w przekazach 
medialnych. Żadna inna organizacja terrorystyczna nigdy  nie podeszła do zagadnienia 
kształtowania swego wizerunku w tak profesjonalny i komplementarny sposób. pi 
stworzyło skutecznie działający aparat medialny, prawdopodobnie kierowany przez 

27 za: http://businessinsider.com.pl/international/ isis-is-losing-more-territory-in-the-mid-
dle-east/m2ndx1

28 dabiq, nr. 4, ss.23-29. patrz: https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic- 
state-e2809 cdc481biq-magazine-422.pdf

29 berger j.M., Morgan j., 2015,s. 2.
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człowieka o nazwisku abu amr al shami30 (znanego również pod nazwiskami amr al 
absi, abu al athir, abu al asir). ten syryjczyk z pochodzenia pełnił wcześniej rolę 
jednego z przywódców isis w aleppo. jest on również  członkiem rady szury, czyli 
rządu, na którego czele stoi samozwańczy kalif i naczelny dowódca wojsk pi – al 
baghdadi. Wspomniany abu amr al shami zarządza całym zastępem pisarzy, blogerów 
i specjalistów od współczesnych mediów, którzy sporządzają teksty prasowe, prowadzą 
niezliczoną wręcz ilość kont na portalach społecznościowych31, dbając o odpowiedni 
„szum medialny” wokół  istotnych dla pi kwestii i wydarzeń. ta grupa ludzi monitoruje 
światowy internet w poszukiwaniu użytecznych informacji i osób, czy też po prostu 
umieszczając na swoich profilach materiały o charakterze propagandowym.

opisując kierownictwo pi odpowiedzialne za aparat medialny (określany terminem 
„Media department”), nie sposób pominąć oficjalnego rzecznika prasowego pi. abu 
Mohammad al adnani, bo o nim mowa, jest syryjczykiem z pochodzenia i weteranem 
walk z amerykanami w czasie drugiej wojny irackiej. obecnie, poza funkcją rzecznika 
prasowego pi, pozostaje on również jednym z liderów tej  organizacji oraz bardzo 
bliskim współpracownikiem samego al-baghdadiego. rola, jaką odgrywa al adnani 
w kreowaniu polityki propagandowej pi, jest nie do końca jasna, niemniej jednak, jak 
zauważa barret32, już sama znajomość z najwyższymi liderami pi oraz pełnione przez 
niego wcześniej funkcje (w tym kierowanie licznymi operacjami wojskowymi przepro-
wadzanymi przez pi na terenie syrii od 2013 roku) powoduje, że jak mało kto orientuje 
się on w polityczno-religijnych meandrach pi, jak też i w celach, jakie przyświecają 
liderom tej organizacji, a to sprawia, że jego rady trafiają do odpowiednich uszu. 

Model komunikacji ISIS 

Model komunikacji isis oparty jest na kilku filarach. jednym z nich jest przemoc. 
stała się ona nieodzownym elementem życia pod panowaniem isis. na terenach opa-
nowanych wprowadzono brutalne prawo szariatu, przykładnie każące grzywną bądź 
chłostą za takie przewinienia jak palenie tytoniu czy chodzenie do fryzjera. każde 
poważniejsze przewinienie może skończyć się egzekucją przeprowadzoną publicznie33. 
przemoc pełni kilka ważnych funkcji. jak zauważyli shmid i Graaf,  przede wszystkim 
jest to forma komunikacji, za pomocą której liderzy isis przemawiają zarówno do 
swoich wrogów, jak i zwolenników.  sedno przekazu, bez względu na jego formę, czy 
to będzie masowe pozbawianie głów czy spalenie żywcem, jest jedno – nie cofniemy 

30 barret r., 2014, ss. 51-53.
31 konta jawnie popierające isis i prowadzące działalność propagandową i rekrutacyjną są 

regularnie zawieszane, patrz: berger j.M., Morgan j., 2015s. 53 i dalsze.
32 barret r., 2014, s. 53.
33 dabiq, nr. 10, ss.50-56. https://azelin.files.wordpress.com/ 2015/07/the-islamic-state-e 

2809cdc481biq-magazine-1022.pdf
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się przed niczym, by osiągnąć nasz cel34. jest to też dość tania forma zdobycia uwagi 
mediów na całym świecie. każda inna instytucja, każde inne państwo za taką uwagę 
mediów musiałoby zapłacić niewyobrażalne kwoty, podczas gdy isis w stosunkowo 
prosty sposób – epatując przemocą – w bardzo szybkim czasie zyskało sobie światowy 
rozgłos i rozpoznawalność. przemocą wzbudza się respekt wśród wrogów oraz buduje 
posłuszność poddanych. ten ostatni cel isis stara się uzyskiwać za pomocą metody 
kija i marchewki. z jednej strony wzbudzając strach, a z drugiej dbając o zapewnienie 
podstawowych warunków do życia, skrzętnie ten aspekt rozdmuchując za pomocą 
skutecznej propagandy. 

drugim filarem modelu komunikacji isis jest dążenie do osiągnięcia monopolu 
informacyjnego na podporządkowanym sobie terytorium. na każdym obszarze znajdu-
jącym się pod swoją władzą pi stara się doprowadzić  do objęcia możliwie największej 
kontroli nad przepływem informacji, zarówno tej wychodzącej, jak też i przychodzą-
cej35. państwo islamskie stworzywszy swój własny prężny aparat medialny, uznało 
obecność zewnętrznych mediów za zbędną i szkodliwą. jak już wspomniano, model 
propagandy, preferowany przez isis, najlepiej funkcjonuje, gdy nie ma innego źródła 
informacji mogącego w łatwy i szybki sposób zdyskredytować  ich przekaz, często 
oparty o półprawdy i kłamstwa. Gdy tylko oddziały pi zajmują nowy obszar, odcinają 
go od wszelkich kontaktów ze światem zewnętrznym, tworząc komunikacyjną ścianę 
a działających na danym terenie obcych dziennikarzy uznają za wrogów. tym tłuma-
czyć można urządzane przez bojowników pi prawdziwe „polowania” na dziennikarzy, 
głównie mediów zachodnich, przetrzymywanie ich w nieludzkich warunkach oraz 
relacjonowanie przez własne media ich egzekucji. determinacja isis w wykrywaniu 
zachodnich dziennikarzy jest tak wielka, iż organizacja ta oferuje spore nagrody pienięż-
ne za wszelkie informacje na temat ich ewentualnego pobytu. zdarzało się, że w pogoni 
za dziennikarzami brali udział bojownicy innych oddziałów, którzy odsprzedawali ich 
bojownikom z isis36. W ten sposób dość skutecznie wyperswadowano zachodnim 
mediom wysyłanie swoich korespondentów na zajmowane przez isis tereny.  Udało 
się w ten sposób poważnie ograniczyć im dostęp do informacji o państwie islamskim 
a jednocześnie skazać je na korzystanie z informacji przygotowanych i chętnie dostar-
czanych przez machinę propagandową isis. 

dwoma kolejnymi filarami modelu  propagandy pi są  wielopłaszczyznowość 
i wielopoziomowość. obie te właściwości mają kluczowe znaczenie przy próbie zro-
zumienia przyczyn niewątpliwej skuteczności pi na polu komunikacji i propagandy. 
zacznijmy od omówienia pierwszej cechy, jaką jest wielopłaszczyznowość. działając 
horyzontalnie na wielu płaszczyznach propagandy, specjaliści państwa islamskiego nie 
ograniczają się li tylko do jednej formy komunikacji. Wykorzystują wszelkie dostępne 
im środki docierania do obecnych i potencjalnych zwolenników. doskonale opanowali 

34 shmid a.p., Graaf j. de, 1982, Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the 
Western News Media, london: sage publications.

35 Makh-rukh a., ISIS, s.8. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/  
isis%20and% 20propaganda-%20How% 20isis%20exploits%20Women.pdf

36 tamże s.9.

adaM araszkieWicz



249Model medialno-propagandowy państwa islamskiego oraz przyczyny jego skuteczności

posługiwanie się mediami społecznościowymi, zarówno tymi powszechnie znanymi, 
o czym wspominaliśmy już niejednokrotnie,   (jak np. Twitter albo You Tube37), jak 
też i tymi bardziej niszowymi (Ask.fm, Kik, czy Tumblr, by wymienić tylko najważ-
niejsze). specjaliści isis opracowują też własne aplikacje na smartfony. W ten sposób 
powstały aplikacje pomagające dzieciom uczyć się języka arabskiego, dostarczające 
najnowszych wiadomości o pi lub też instruujące swoich ochotników z europy, jak 
w najbezpieczniejszy sposób przedostać się na tereny zajmowane przez dżihadystów 
pi i zasilenie ich szeregów38. 

aparat medialny pi zdaje się być jednak w pełni świadom wszelkich ograniczeń, 
jakie charakteryzują media społecznościowe. są one wprawdzie idealną forma komu-
nikacji z młodym odbiorcą, jednak sytuacja komplikuje się w przypadku pozyskania 
dla naszych celów odbiorcy w średnim bądź w starszym wieku. trudno bowiem ocze-
kiwać, by niepiśmienny sprzedawca warzyw w wieku przedemerytalnym, żyjący na 
irackiej prowincji był stałym użytkownikiem swego konta na Twitterze. te najnowsze 
fora komunikacji mają ponadto jeszcze inną sporą wadę – bardzo trudno twittować 
lub oglądać w pełni profesjonalne filmy propagandowe wyprodukowane przy uży-
ciu najlepszej jakości sprzętu audio i umieszczane na portalach takich jak You Tube 
w momencie, gdy nie ma się dostępu do internetu. taka sytuacja nie należy wcale do 
rzadkości w słabo zurbanizowanym i w dużej mierze pustynnym środowisku bliskiego 
Wchodu. stan permanentnej wojny i niepokojów, jaki panuje na sporych połaciach 
syrii i iraku stanowczo nie poprawia sytuacji.  z tego też powodu isis nie zapomina 
również o tradycyjnych formach przekazu. Warto zwrócić tu uwagę, że  isis w po-
goni za nowymi rekrutami i sprzymierzeńcami – także tymi starszymi – nie waha się 
posłużyć radiem, medium, którego lata świetności zdawałoby się  już dawno minęły. 
powstała w tym celu rozgłośnia Al-bayan  –  podobnie jak magazyn Dabiq – pełni 
funkcje informacyjno-propagandowo-rekrutacyjne. nadając audycje po angielsku, 
arabsku i kurdyjsku, wypełnia wspomniana lukę w opisywanym przez autora modelu 
komunikacji. Władze isis zdają sobie sprawę ze stosunkowo sporego analfabetyzmu 
wśród swoich potencjalnych zwolenników, jak też i z wciąż ogromnych możliwości, 
jakie stwarza to medium,  zwłaszcza na terenach zajmowanych przez isis bądź w bli-
skim ich sąsiedztwie. znacznie łatwiej tam bowiem o dostęp do odbiornika radiowego 
niż do internetowego routera. na tym isis nie poprzestaje i w swym szerokim arsenale 
środków propagandowych sięga dużo dalej w przeszłość niż do wynalazku Marconiego. 
specjaliści pi komponują i produkują nashīds, niezmiernie popularne specjalnie skom-
ponowane pieśni o tematyce dżihadystycznej, śpiewane a capella, często towarzyszące 
bojownikom isis w ich walkach39. o znaczeniu Al-bayan może świadczyć fakt, że 
to właśnie na falach tej stacji dżihadyści z isis wzięli na siebie odpowiedzialność za 
wspomniany wcześniej atak terrorystyczny w jednym z klubów w orlando w Usa 

37 berger j.M., Morgan j., 2015,s.  s.2.
38 Więcej informacji m.in. na: https://play.google.com/store/apps/details?id= com.briox.riv- 

ersip.android.usnews.isis, http://fortune.com/2016/05/11/isis-mobile-app-children/  
39 Winter ch., 2015, The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda 

Strategy, s.12.
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z 12 czerwca 2016 roku40. równie tradycyjnym, choć nie mniej ważnym medium, po 
który sięga aparat medialno-propagandowy isis, jest prasa. W tym celu powstał bogato 
ilustrowany magazyn  Dabiq. jest organem informacyjnym i propagandowym państwa 
islamskiego. pełni również funkcje rekrutacyjne a w swym założeniu ma przedstawiać 
cele polityczne, militarne, jak też i religijne pi.  

ostatnią immamentną cechą modelu komunikacyjnego isis, obok opisanych 
powyżej przemocy, monopolu informacyjnego i wielopłaszczyznowości, jest jego 
wielopoziomowość. isis nie ogranicza się do posługiwania się różnymi rodzajami 
mediów, starając się trafić do możliwie jak najszerszej grupy odbiorców, nadając swój 
komunikat w wielu językach.  departament Medialny isis zdaje sobie sprawę ze znacz-
nego zróżnicowania obszarów będących pod ich bezpośrednim panowaniem. chcąc 
wywierać wpływ na mieszkańca irackiego Mosulu, nie można posługiwać się takim 
samym przekazem, jaki kierowany jest do mieszkańca syryjskiej rakki. inaczej mówiąc: 
chcąc wpływać propagandowo na ludność różnych prowincji pi, nie można opierać 
się tylko na mediach centralnych. Uznano zatem, że przydałby się przekaz specjalnie 
„uszyty” na miarę danej prowincji. dlatego też państwo islamskie, obok głównych  
centrów medialnych działających przy kierownictwie isis (patrz poniżej), w każdej 
swej prowincji powołało osobne, lokalne mini centra medialne, znające miejscową 
specyfikę i poruszające kwestie ważne dla danej społeczności i jej regionu41.

Centra medialne

 dla prowadzenia swojej medialno-propagandowej działalności pi powołało do życia 
w początkach 2014 roku Al-Hayat Media Center.  jest to centralny koncern medialny  
zajmujący się początkowo tylko produkcją wysokiej jakości nagrań i filmów propagando-
wych w języku angielskim i skierowanych głównie do „zachodniego” odbiorcy. obecnie, 
poza produkcją skierowaną do krajów zachodu, tworzy własne projekty, jak też i dostarcza 
angielskie napisy do arabskojęzycznych produkcji innych centrów medialnych42 bądź  też 
adaptuje je na zachodnią modłę. co ciekawe, logo Al-Hayat Media Center do złudzenia 
przypomina logo telewizji al jazeera43, znanej i rozpoznawanej w całym muzułmańskim 
świecie stacji telewizyjnej z kataru, której doświadczenia zapewne wzięto pod uwagę przy 
tworzeniu mediów spod znaku isis. Al-Hayat Media Center odpowiada za ukazywanie 
się magazynu Dabiq i działalność radiostacji Al-Bayan. 

Al-Hayat Media Center zasłynął z produkcji wysokiej jakości materiałów propa-
gandowych, przy wykorzystaniu techniki Hd i w pełni profesjonalnego sprzętu oraz 

40 patrz: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/strzelanina-w-orlando-isis-przyznaje-sie-do-or- 
ganizacji-ataku /ylwp5p

41 The Islamic State, ss. 55-56.
42 na przykład : al i’tisam czy al Furqan, wspomina się o nich poniżej.
43 patrz porównanie obu log na końcu artykułu.
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wysokiej klasy specjalistów.  jednym ze sztandarowych produktów tego koncernu stały 
się tzw. Mujatwitty. są one seryjnie emitowanymi filmami video,  które w ciekawy 
i bardzo atrakcyjny sposób ukazują realia życia w państwie islamskim. poruszana 
w nich tematyka jest różnorodna.  spotykamy tam sceny walk (oczywiście zwycięskich) 
i relacje bojowników isis z pierwszej linii frontu. nie brakuje również pełnych emo-
cji wyznań ochotników z państw zachodnich, zachwalających służbę w szeregach pi 
i porównujących ją z pustym i zepsutym życiem w ich rodzinnych krajach. o tym, że 
w końcu znaleźli swoje powołanie, którym stała się walka w szeregach isis dla allaha 
i jego wysłannika al baghdadiego. często wspominają oni o rozlicznych profitach, 
jakie walka dla isis za sobą niesie, o braterstwie, poczuciu wspólnoty i koleżeństwie 
wśród walczących bojowników oraz ich pełnym poświęceniu dla wspólnej sprawy44. 

Al Hayat Media Center zajmuje się również  produkcją pełnometrażowych filmów 
propagandowych, których tytuły (Clanging of the Swords, Parts I, II, III i IV oraz Fla-
mes of War: Fighting Has Just Begun) nie przez przypadek przywodzą na myśl filmy 
akcji rodem z Hollywood. Wielu ekspertów porównuje ich widowiskowość, wizualną  
atrakcyjność, dramatyzm oraz wykorzystane w nich efekty specjalne właśnie do hol-
lywoodzkich produkcji45. 

oprócz Al-Hayat Media Center, aparat medialny państwa islamskiego stworzył 
co najmniej 5 innych podobnych ośrodków :
– al-Furqan institute for Media production
– al-i’tisam Media Foundation
– ajnad Media Foundation
– the a’maq news agency
– Fursan al balagh Media

każde z nich ma nieco inną specyfikę. Al-Furqan Institute for Media Production 
zamieszcza wiadomości  od liderów isis,  nagrania wideo masowych egzekucji i naj-
ważniejsze materiały z innych koncernów medialnych państwa islamskiego. Fursan al 
Balagh Media (obecnie zawieszony) dostarczał transkrypcji do filmów produkowanych 
przez pi, a Ajnad Media Fundation specjalizuje się w produkcjach o charakterze stricte 
religijnym.  Al-Hayat Media Center wytwarza materiały wyłącznie w wersji angielskiej 
oraz tłumaczy swoje produkcje na inne zachodnie języki (w tym na francuski, niemiecki 
i rosyjski). inne, jak Al I’tisam i Al Furqan, realizują po arabsku.

podsumowanie

sukcesy państwa islamskiego w dziedzinie propagandy i skutecznego komuniko-
wania się nie są w żadnym przypadku dziełem przypadku. są efektem holistycznego 
podejścia do komunikacji. stworzono system, który ze wszech miar można nazwać 

44 barret r., 2014, s., s.55.
45 Williams l., 2016, s.3.
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„komunikacją totalną”. isis wykorzystuje wszelkie dostępne media, zarówno te kla-
syczne (np. radio czy prasa), jak też i te najnowocześniejsze  (np. aplikacje internetowe 
i media społecznościowe). Żadne z nich nie działa samotnie w próżni, ale tworzą one 
przemyślaną strukturę, swoistą „sieć”, która ma swym zasięgiem docierać do jak naj-
większej liczby odbiorców. poszczególne elementy tej „sieci” wspierają się, by jeszcze 
spotęgować swój wspólny przekaz. stąd też na łamach „Dabiq” często można znaleźć 
odwołania do innych mediów budujących propagandowa machinę isis. znaleźć tam 
możemy reklamę wspomnianej rozgłośni radiowej, która to z kolei poleca swym słu-
chaczom inne media spod znaku Al-Hayat Media Center 46. 

propagandyści państwa islamskiego chcąc zmienić postawy swoich adresatów, 
bardzo często posługują się perswazją. zdają się być doskonale świadomi istnienia 
wspomnianych wcześniej zależności pomiędzy torem centralnym a peryferyjnym, 
stąd bardzo zróżnicowany i wielopoziomowy sposób komunikowania się ze światem 
zewnętrznym aparatu propagandy państwa islamskiego, dążący do skierowania adresata 
na tor peryferyjny przekazu perswazyjnego. oddziałuje on głównie na uczucia i odczu-
cia adresata. zatem dużo łatwiej nim manipulować niż miałoby to miejsce w przypadku 
toru centralnego. W tym ostatnim przypadku komunikat podlega chłodnej i rzeczowej 
analizie zawartych w nim argumentów. adresat za pomocą rozumu i własnego zdrowe-
go rozsądku osądza, czy zmiana, jaką sugeruje nadawca, jest w jego interesie czy też 
nie. Wykorzystując tor peryferyjny, dużo łatwiej „przemycić” kłamstwa i półprawdy 
charakterystyczne dla tzw. „czarnej” propagandy, w której celuje isis.

Model medialno-propagandowy państwa islamskiego zbudowany jest na czterech 
filarach. pierwszym z nich jest przemoc. jest to przede wszystkim forma komunikacji, 
zarówno z własnymi obywatelami, jak też i światem zewnętrznym. liderzy isis chcą 
za jej pomocą powiedzieć, że dla osiągnięcia swych celów nie cofną się przed niczym. 
przemoc jest też prawie darmową formą reklamy, przyciągającą uwagę mediów na 
całym świecie.

drugim filarem jest dążenie isis do zdobycia monopolu informacyjnego na zaj-
mowanym przez siebie terenie. zdając sobie sprawę z kruchości argumentów swojej 
propagandy oraz z możliwości kontrargumentowania ze strony wrogich mediów, na 
nowo opanowanych terenach przede wszystkim eliminuje działających na miejscu 
dziennikarzy. W ten sposób z jednej strony odcina swoich wrogów, tj. głównie zachod-
nie media, od źródeł informacji na swój temat a zarazem uzależnia je od informacji 
dostarczanych przez swój aparat propagandowy. 

trzecim filarem, na którym opiera się model komunikacyjno-propagandowy isis, 
jest wielopłaszczyznowość. działając horyzontalnie na wielu płaszczyznach propagandy 
i komunikacji, specjaliści państwa islamskiego nie ograniczają się li tylko do jednej 
formy komunikacji. Wykorzystują wszelkie dostępne im środki docierania do obecnych 
i potencjalnych zwolenników. 

ostatnim filarem jest wielopoziomowość. departament Medialny isis zrozumiał, 
że aby trafić do jak największej liczby potencjalnych adresatów, komunikat nie tylko 

46 Dabiq, nr 9, s. 65.
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musi być zróżnicowany co do formy i środka prekazu. Musi sięgać jak najniżej, pod 
symboliczną strzechę, najlepiej, do każdej prowincjonalnej  osady. aby tak się stało, 
komunikat musi być  „uszyty na miarę”, dla konkretnej prowincji, z uwzględnieniem 
lokalnej problematyki i tradycji. dlatego też isis, obok dużych, centralnych ośrodków 
przekazu medialnego, w każdej swej prowincji powołało osobne, lokalne mini centra 
medialne znające miejscową specyfikę oraz poruszające kwestie ważne dla danej 
społeczności i jej regionu. 

isis nie był pierwszą organizacją terrorystyczną, która dostrzegała kluczową rolę, 
jaką w walce o rząd dusz nad wspólnotą Muzułmanów odgrywa komunikacja. stał się 
jednak pierwszą organizacją, która stworzyła holistyczny i komplementarny model 
komunikacji wykorzystujący wszelkie dostępne środki oddziaływania i  perswazji.
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Bożenna Bojar, hélène włodarczyK

Orzekanie i informowanie

Abstract (predication and Information). in the contemporary information society the term 
“information” should cover similar content both in information science and linguistics. What 
is usually called information structure (is) by linguists in fact mainly concerns the way infor-
mation itself is ordered and communicated in natural languages. seen from the perspective 
of the Meta-informative centering (Mic) theory, the problems of topics and focus together 
with those of subjects and objects should be treated as concerning information about informa-
tion; i.e. meta-information. the concept of meta-information has been defined by two polish 
cyberneticians Henryk Greniewski (1968) and Marian Mazur (1970) and was applied for 
the first time to the study of polish by bożenna bojar (1972). independently, about 25 years 
later, in France, andré Włodarczyk (1999, 2004), pointed out that there is a close relation-
ship between the role attention plays in communication and meta-information centering in 
utterances, thus restricting the coverage of the term “information” to the semantic (mostly 
relational) content of the utterance. thus predication in natural languages should henceforth 
be considered as belonging to pragmatics.
this paper presents (1) the origins of the concept of meta-information, (2) the concept of 
meta-informative centering of attention, (3) four components of the utterance: syntactic, 
paradigmatic, semantic (informative) and pragmatic (meta-informative), (4) the history of 
bożenna bojar’s studies of markers of meta-information in polish (determination, verbs of 
communication, performatives, modality etc.). the fifth part of this paper briefly summarises 
investigations conducted within the Mic framework by Hélène Włodarczyk into polish ut-
terances (word order, the meta-informative particle “to”, uses of tonic and atonic forms of 
person pronouns, types of pragmatic functions of verb aspect).
Further development of the study of meta-informative markers in diverse languages is 
necessary. it should be clear that taking into account meta-information brings aboutness 
(predication) closer to other such linguistically valid pragmatic issues as prosody, syntax and 
morphology, which are quite different than socio-communicative strategies (argumentation, 
persuasion and politeness).

Abstrakt. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym termin „informacja” winien 
odnosić się do podobnych treści tak w informatyce, jak i lingwistyce. co lingwiści zwykle 
nazywają „strukturą informacyjną” w rzeczy samej dotyczy przede wszystkim sposobu, w jaki 
sama informacja jest uporządkowana i przekazywana w językach naturalnych. z perspektywy 
metainformacyjnego centrowania uwagi w wypowiedzi (Mic), problemy topika i fokusa wraz 
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z problemami podmiotu i dopełnienia powinny być traktowane jako dotyczące informacji 
o informacji, czyli metainformacji. pojecie metainformacji zostało zdefiniowane przez dwóch 
polskich cybernetyków Henryka Greniewskiego (1968) i Mariana Mazura (1970) i   zostało 
zastosowane po raz pierwszy do badań nad językiem polskim przez bożennę bojar (1972). 
niezależnie, około 25 lat później we Francji, andré Włodarczyk (1999, 2004) dostrzegł, że 
istnieje ścisły związek między funkcją, jaką pełni uwaga w komunikacji, a metainforma-
cyjnym centrowaniem informacji w wypowiedzi, ograniczając w ten sposób zakres terminu 
„informacja" do semantycznej (głównie relacyjnej) treści wypowiedzi. stąd też orzekanie 
w językach naturalnych winno odtąd być traktowane jako przynależące do pragmatyki.
W artykule przedstawiamy (1) źródła pojęcia metainformacji, (2) koncepcje metainforma-
cyjnego centrowania uwagi, (3) cztery składniki wypowiedzi: składniowy, paradygmatyczny, 
semantyczny (informacyjny) i pragmatyczny (metainformacyjny), (4) chronologię badań 
bożenny bojar o wykładnikach metainformacji w języku polskim (określenie, czasowniki 
przekazu, performatywy, modalność itp.). piąta część artykułu podsumowuje wyniki badań 
nad polskimi wypowiedziami w ramach teorii Mic przez Hélène Włodarczyk. poruszone 
tematy dotyczą szyku wyrazów, metainformacyjnej partykuły „to”, użycia form ortotonicznych 
i atonicznych zaimków osobowych oraz pragmatycznego funkcji aspektu czasownika.
potrzebny jest dalszy rozwój badań wykładników metainformacyjnych w różnych językach. 
biorąc pod uwagę metainformację można przybliżyć Aboutness („mówienie o...”) do innych 
zagadnień pragmatyki – z punktu widzenia języka równie ważnych – takich, jak prozodia, 
składnia i morfologia, które mocno różnią się od strategii społeczno-komunikatywnych (np. 
argumentacja, perswazja czy grzeczność).

o informacji zaczęto mówić w lingwistyce ponad pół wieku temu, w ramach badań 
nad tzw. aktualnym rozczłonkowaniem wypowiedzenia (w terminologii Mathesiusa, 
członka słynnej szkoły praskiej). W latach powojennych zakres tego pojęcia został 
uściślony najsampierw w ramach cybernetyki, a następnie informatyki. i chociaż 
można byłoby się spodziewać, że termin metainformacja także został zdefiniowany 
przez informatyków, tak się jednak nie stało. dokonali tego polscy cybernetycy Ma-
rian Mazur i Henryk Greniewski pod koniec lat 1960. postaramy się udowodnić, że 
obydwa te pojęcia okazały się przydatne – ba, nawet konieczne – do wyjaśnienia wielu 
zagadnień, którym językoznawcy od ponad pół wieku, a zwłaszcza w ostatnich latach, 
poświęcają wiele szczegółowych badań1.

W polsce pojęcie metainformacji do lingwistyki wprowadziła w latach 1970. 
współautorka tego artykułu (b. bojar – 1972). o ile jest nam wiadomo, na tle języ-
koznawstwa światowego pojęciem tym posłużono się po raz pierwszy ćwierć wieku 
później (a. Włodarczyk – 2004) do opisu budowy wypowiedzi, powszechnie znanej 

1 recenzent artykułu wskazał na prace kilku autorów (matematyków, logików, informa-
tyków oraz lingwistów) piszących o informacji, metatekście i  metajęzyku. naszym celem nie jest 
jednak ani referowanie tych prac, ani prezentowanych w nich koncepcji, gdyż źródłem naszych in-
spiracji było zupełnie odmienne rozumienie informacji. Źródłem tym były prace cybernetyka Hen-
ryka Greniewskiego, który pod koniec lat 60. ub. stulecia zdefiniował formalnie pojęcia informacji 
i metainformacji. ponieważ inni językoznawcy nie nawiązują do tych definicji (i chyba nie znają 
tych prac), zdecydowałyśmy się na zamieszczenie w artykule odpowiednich cytatów z prac tego 
uczonego.
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w literaturze światowej pod nazwą „struktura informacyjna”, często też pod akronimem 
is (Information Structure).

Mimo iż pojęcia te pozwalają wyjaśnić wiele podstawowych i istotnych kwestii 
językoznawczych, lingwiści poświęcili stosunkowo mało uwagi znaczeniu i konse-
kwencjom zastosowania zarówno zdefiniowanej prawidłowo informacji, jak i  meta-
informacji dla zrozumienia procesów, jakie zachodzą w mowie ludzkiej. przyczyną 
mógł być fakt, iż to, co nazywamy metainformacją, zostało w lingwistyce nazwane 
informacją, a badanie tego zjawiska pozostawało całkowicie pod wpływem szkoły 
praskiej i „struktury informacyjnej” czy też „struktury tematyczno-rematycznej wy-
powiedzenia”2. z drugiej zaś strony, pewna część metainformacyjnych zjawisk języ-
kowych została opisana w polskich pracach lingwistycznych pod nazwą zjawisk czy 
tez struktur „metatekstowych”, w ramach badań nad semantyką, zapoczątkowanych 
pod wpływem wyników badań anny Wierzbickiej3.

celem naszego artykułu jest przedstawienie, jak wykorzystano pojęcie metainfor-
macji w badaniach językoznawczych w polsce i w opracowywanej od lat 1990. we Fran-
cji teorii metainformacyjnych centrów uwagi (Mic4) w wypowiedzeniu5 (Włodarczyk 
a. & H. – 2013), przy czym badania te były dotychczas prowadzone niezależnie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości uda nam się wzajemnie uzupełnić wyniki tych badań.

1. Metainformacja w językach naturalnych

1.1.  problem definiowania informacji w teoriach lingwistycznych

jako pierwszy informacją zajmował się amerykański matematyk claude elwood 
shannon, twórca matematycznej teorii informacji, interesowały go jednak głównie 
zagadnienia optymalnych warunków przesyłania informacji, rozumianej jako sygnał. 
określił on, opierając się na prawdopodobieństwie zdarzenia, co to jest ilość informacji 
(jest odwrotnie proporcjonalna do prawdopodobieństwa pojawienia się sygnału), samej 
informacji jednak nie zdefiniował. definicji informacji nie sformułował również twórca 
cybernetyki norbert Wiener, który w książce Cybernetyka a społeczeństwo pisał : « infor-
macją nazywamy treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie naszego dosto-
sowywania się do niego i przystosowywania do niego naszych zmysłów ». cybernetycy 

2 tak jest do dziś w badaniach lingwistycznych na świecie, cf. lambrecht k. 1994, kuče-
rová 2012.

3 Warto jednak wspomnieć prace bodaj najważniejsze, jakie powstały w tej dzedzinie: bo-
gusławskiego a. 1977, danielewiczowej M. 2012, Grochowskiego M. 2014, Wajszczuk j. 2005. 
z uwagi na zbyt obszerny charakter bibliografii tego nurtu badań podajemy tylko jedną pozycję dla 
każdego z tych autorów.

4 akronim od angielskiego „Metainformative centering”.
5 Uwaga: w naszej terminologi terminy „wypowiadanie” i „wypowiedzenie” oznaczają „akt 

mowy”, natomiast terminu „wypowiedź” używamy w znaczeniu „językowy wytwór aktu mowy”.
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i matematycy w swoich teoriach termin informacja zazwyczaj przyjmowali jako termin 
pierwotny (obok materii i energii). było to podejście czysto ilościowe, natomiast podejście 
jakościowe do informacji wprowadzili polscy cybernetycy Henryk Greniewski i Marian 
Mazur, definiując jednocześnie metainformację (obok informacji i parainformacji).

W epoce społeczeństwa informacyjnego pod terminem informacja nie sposób nie rozu-
mieć podobnych treści tak w lingwistyce, jak i – szerzej – w innych naukach kognitywnych. 
Mimo iż termin informacja został po raz pierwszy wprowadzony do lingwistyki przez szkołę 
praską (i nadal się go używa) w celu charakteryzowania formy, która w komunikacji języ-
kowej nadawana jest treści przekazu, to według nas (w ślad za cybernetykami), wszystko 
co w procesie komunikacji nadaje informacji wielowarstwowy charakter, a odnosi się do 
samej informacji, należy traktować jako metainformację. Informacja winna zatem być 
definiowana jako przekazywana zawartość semantyczna6 (nie zaś – jak to się niefortunnie 
stało w wyniku badań prowadzonych w duchu szkoły praskiej – jako „rozczłonkowanie 
wypowiedzenia” na novum i datum). stąd też w teorii Mic informację traktuje się jako 
językowe – nigdy nie pełne – wyrażenie sytuacji (jej ram, uczestników i zakotwiczeń czaso-
wo-przestrzennych). W logice informacją jest każde takie zdanie (także często niefortunnie 
nazywane predykatem), jakiemu można przypisać wartość prawdy lub fałszu. W językach 
naturalnych informacja występuje prawie zawsze w metainformacyjnym „opakowaniu“ i, 
jak pokażemy poniżej (paragraf 2.2), podlega nie tylko wartościowaniu prawdziwościo-
wemu, ale również wartościowaniu komunikacyjnemu (novum i datum). 

W teorii Mic traktowanie poziomu informacyjnego jako semantycznego oraz 
poziomu metainformacyjnego jako pragmatycznego zmienia zasadniczo sposób usta-
lenia zakresu tych dziedzin. W językach naturalnych, z powodu zarówno cząstkowości 
przekazywanej informacji, jak i linearnego charakteru formy komunikatu, informacja 
zawarta w wypowiedzi jest nieodłączna od metainformacji, stąd nazwa metainforma-
cyjnej teorii centrów uwagi (Mic).

1.2. u źródeł pojecia metainformacji w polsce i jego zastosowania 
w lingwistyce

przedrostek meta-, jaki zawierają wyrazy takie jak metajęzyk, metatekst czy meta-
informacja, cechuje terminy, które odnoszą się do sytuowanych na niższym poziomie 
abstrakcji denotatów terminów będących podstawami słowotwórczymi: metajęzyk to 
język odnoszący sie do języka, metatekst to tekst odnoszący się do tekstu, a metainfor-
macja to informacja o informacji. termin metajęzyk – jak wiadomo – pochodzi z logiki 
(cytuje się przeważnie prace bertranda russella, ale i alfreda tarskiego), natomiast 
termin metainformacja wywodzi się przede wszystkim z cybernetyki. teoria Mic, 
o której będzie tu mowa, zawdzięcza pierwsze wzorce formalnego zdefiniowania me-
tainformacji dla potrzeb nauki o językach naturalnych cybernetykom, a mianowicie 

6 tak zresztą używają termin „informacja” w lingwistyce carl pollard & ivan a. sag w roz-
prawie pod tytulem Information-based Syntax and Semantics (1987).
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Marianowi Mazurowi (1966, 1970) i Henrykowi Greniewskiemu (1969, 1970). to ci 
dwaj uczeni jako pierwsi zaproponowali (zupełnie niezauważone przez resztę  świata) 
pojęcie metainformacji, którego przydatność do interpretacji wielu zjawisk językowych 
wykazała jedna ze współautorek tego artykułu w swoich pracach, wprowadzając termin 
metainformacja do językoznawstwa i teorii informacji naukowej (b. bojar 1972 i kolejne 
prace), a następnie andré Włodarczyk, przy współpracy z Hélène Włodarczyk (a. & H. 
Włodarczyk 2013), publikując od 10-ciu lat artykuły przedstawiające teorię Mic.

Henryk Greniewski (1903 – 1972), twórca polskiej szkoły cybernetycznej, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego, logik, matematyk i informatyk, w artykule Człowiek i golem, 
zamieszczonym w czasopiśmie „argumenty” (1963, nr 3), problem ten przedstawiał tak:

Życie psychiczne każdego z nas polega na odbieraniu, utrwalaniu, przetwa-
rzaniu i nadawaniu informacji. Mianem „informacji” obejmujemy tu zarówno 
spostrzeżenia, jak i wspomnienia i wyobrażenia; informacją jest każdy komu-
nikat, nakaz, zalecenie i projekt. rozróżniać będziemy informacje w węższym 
wyrazu tego rozumieniu i metainformacje. każda informacja w węższym 
rozumieniu dotyczy mego środowiska lub mego ciała. każda metainformacja 
dotyczy informacji w węższym rozumieniu, jeśli czytelnik woli, jest informa-
cją o informacji. spostrzegam stół – to informacja (w węższym, oczywiście, 
rozumieniu). Wiem, że spostrzegam stół – to metainformacja. Wydaje się, że 
występowanie metainformacji to jedna z istotnych cech różniących człowieka 
od zwierzęcia. (cyt. za Henryk Greniewski: Sprawy wszystkie i jeszcze inne. 
O logice i cybernetyce, książka i Wiedza, 1970, s.35-36).

Środowisko informacyjne obserwatora, będące elementem rzeczywistości, złożone 
jest z bardzo wielu obiektów będących dla niego potencjalnym źródłem informacji, 
ale już na etapie odbierania informacji doznaniowej dokonywana jest ich selekcja. 
Filtr informacyjny nakładany jest przez odbiorcę już w procesie odbierania informacji 
emitowanej przez źródło informacyjne (sygnału), pozyskiwanie informacji jest bo-
wiem czynnością wymagającą znacznego wysiłku, który powinien być wydatkowany 
oszczędnie. Uwaga skupiana jest więc przede wszystkim na tych informacjach, które 
są dla odbiorcy relewantne, czyli decydują o zmianie jego stanu. Wymaga to skupienia 
uwagi na odpowiednich w danym momencie do potrzeby informacyjnej elementach 
sytuacji, obiektach i ich atrybutach.

informacja odebrana w kodzie doznaniowym jest nieprzekazywalna bezpośrednio 
innemu człowiekowi, żeby się nią podzielić z innymi ludźmi, odbiorca musi dokonać 
jej przekładu na kod służący do komunikacji międzyludzkiej, najczęściej na język 
naturalny. Henryk Greniewski tak o tym pisał:

W każdym społeczeństwie nieustannie i masowo odbywa się przekład infor-
macji-doznań na kod-mowę codzienną (czy kod-pismo codzienne) i przekład 
odwrotny. przekład informacji-doznań na teksty mówione czy pisane odbywa 
się nie tylko nieustannie i masowo, lecz brutalnie upraszczając, wulgaryzując 
i nieraz wprost gubiąc przekładane informacje (…). nie należy zapominać, że 
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przekład z kodu doznaniowego na kod-mowę czy kod-pismo odbywa się nie-
raz nie dla celów łączności, lecz dla sformułowania przesłanek rozumowania 
(zwykle indukcyjnego). nie należy też zapominać, że tak jesteśmy wprawieni 
w nieustanny przekład z kodu doznaniowego na kod-mowę, iż odbierając 
informację o środowisku czy własnym wnętrzu każdy z nas jednocześnie 
przekłada ją (niezwykle szybko, lecz nieściśle) na kod-mowę: doznawaniu 
towarzyszą niemal jednocześnie w grubym przybliżeniu równoznaczne infor-
macje w wyobrażonych dźwiękach mowy. (349 -350, Golem. Kody)

komunikat sformułowany przez odbiorcę informacji doznaniowej w języku natu-
ralnym jest, zgodnie z terminologią Greniewskiego, odbiciem informacji o zasileniu, 
ma więc charakter metainformacyjny. W książce Cybernetyka niematematyczna, pWn, 
Warszawa 1969, Greniewski pisał:

zajmiemy się (…) inForMacjaMi o inForMacjacH odbijających 
zasilenia. informacje tego nowego gatunku (i tylko te informacje) nazwiemy 
MetainForMacjaMi.) 

posługując się przykładem zapalonej świecy i lustra: 

Weźmy pod uwagę zapaloną świecę, lusterko i duże ścienne zwierciadło. 
Ustawmy te trzy przedmioty w ten sposób, aby lusterko odbijało świecę, 
a ścienne zwierciadło odbijało lusterko (wraz z widokiem świecy). paląca się 
świeca będzie nadal odgrywała rolę zasilenia, jej odbicie w lusterku – rolę 
informacji, a odbicie lusterka (z widokiem świecy) w ściennym zwierciadle 
– rolę metainformacji. (251-252).

te trzy elementy występują w każdej sytuacji komunikacji w języku naturalnym, 
gdzie:
– zasilaniem jest rzeczywistość pozatekstowa (pozajęzykowa),
– informacją jej odbicie w sytuacji postrzegania jej przez odbiorcę (człowieka),
– metainformacją  odbicie tej informacji (przekład) – odebranej w kodzie doznanio-

wym – w komunikacie (tekście) sformułowanym przez człowieka. 
odbicie informacji o rzeczywistości, odebranej w kodzie doznaniowym (infor-

macji o środowisku za pomocą receptorów lub o stanie własnego ciała – za pomocą 
proprioreceptorów), w komunikacie sformułowanym w języku naturalnym nigdy nie 
jest odbiciem dostatecznie wiernym (wg. terminologii Greniewskiego), zawsze jest 
odbiciem niewiernym. «W porównaniu z kodem doznaniowym człowieka jego język 
wydaje się biedny, toteż przekład z kodu doznaniowego na choćby subtelny języka daje 
w wyniku niepokojące zubożenie informacji» (s.38). dzieje się tak nie tylko dlatego, 
że «każdy ludzki kod doznaniowy (zapewne nie tylko ludzki) jest czterowymiarowy, 
natomiast każdy kod-mowa jest jednowymiarowy» (349 -350, Golem. Kody), ale przede 
wszystkim dlatego, że komunikat języka naturalnego odbija tylko te informacje o za-
sileniu (rzeczywistości pozatekstowej), które zdaniem jego twórcy są w danej sytuacji 
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informacyjnej z jakichś względów relewantne dla niego samego lub dla adresata komu-
nikatu. jest to więc swego rodzaju filtr o charakterze pragmatycznym, bo każdorazowo 
uwarunkowany jest aktualną potrzebą informacyjną uczestników aktu komunikacyj-
nego. chęć zaspokojenia potrzeby informacyjnej adresata komunikatu wpływa też na 
wybór odpowiednich do niej językowych wykładników komunikowanych elementów 
rzeczywistości spośród wyrażeń powiązanych w systemie leksykalnym relacjami 
hierarchicznymi między ich denotacją. taka struktura systemu leksykalnego języków 
naturalnych pozwala na uczynienie zadość tzw. maksymie ilości, sformułowanej przez 
Grice’a: Uczyń swoją wypowiedź na tyle informatywną, na ile jest to konieczne. nie 
czyń swojej wypowiedzi bardziej informatywnej, niż to konieczne.

W przekładzie z kodu doznaniowego na komunikat języka naturalnego muszą więc 
zostać odwzorowane w jego strukturze wyróżnione w informacji doznaniowej obiekty, 
ich atrybuty i role, oraz te spośród zachodzących między nimi relacji, na których skupio-
na została uwaga odbiorcy, a które przedstawiają określoną wartość (są relewantne) dla 
adresata komunikatu. każdy język naturalny dysponuje sobie właściwymi środkami do 
wyrażania takich metainformacji – odpowiednimi strukturami syntaktycznymi, umoż-
liwiającymi usytuowanie w nich – przyporządkowanych zgodnie z regułami semantyki 
danego języka (odwzorowania elementów rzeczywistości pozajęzykowej) – wykładników 
(wyrażeń) elementów komunikowanej sytuacji.  takie struktury syntaktyczne są swego 
rodzaju matrycami wymagającymi wypełnienia – obligatoryjnie lub fakultatywnie – odpo-
wiednimi atrybutami, co z jednej strony zapewnia kompletność informacji zakodowanej 
w komunikatach języka naturalnego, z drugiej zaś jego ekonomiczność. należy jednak 
podkreślić, że owe przewidziane przez dany język naturalny struktury komunikatu mają 
ogromny wpływ na odbieranie informacji doznaniowej, programując niejako proces jej 
odbioru (postrzeganie rzeczywistości) – człowiek w danej sytuacji skupia uwagę przede 
wszystkim na tym, co musi wyrazić w komunikacie językowym, obligowany przez 
morfosyntaktyczne kategorie języka. Właśnie tego poziomu metainformacyjnego doty-
czy teoria metainformacyjnych centrów uwagi (i ich odwzorowania w wypowiedzi) 
zaproponowana przez Hélène i andré Włodarczyków, która na struktury składniowe 
wypowiedzi każe nam spojrzeć z innego niż dotychczas punktu widzenia.

2. Teoria metainformacyjnych centrów uwagi

Uwzględnienie metainformacji w językach naturalnych jest związane z rolą uwagi 
w strukturyzacji wypowiedzi. W pierwszej fazie rozwoju teorii Mic (od lat 1990 do 
2003 roku) jej proponenci używali ogólnie stosowanego przez lingwistów terminu 
struktura informacyjna7 (information structure). termin metainformacja wprowadzo-

7 W języku polskim najszerzej używany termin to struktura tematyczno-rematyczna, po-
chodzący z badań tzw. szkoły praskiej, której początki sięgają pierwszej połowy 20. wieku (Mathe-
sius 1929).
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ny został (a. Włodarczyk, 2004) na wzór definicji zaproponowanej przez Henryka 
Greniewskiego (1969). 

2.1. Skupianie uwagi a spójność tekstu (B. grosz et al. 1995)

twórcy amerykańskiej teorii skupiania uwagi (attention centering, dalej teoria 
centrowania) zastosowali w końcu lat 1980. termin centrum uwagi do opisu spójności 
tekstu. W każdej wypowiedzi jeden ze składników jest traktowany jako centrum uwagi, 
które kieruje uwagę wstecz (backward looking centre) lub w przód (forward looking 
centre), to znaczy na poprzednią lub następującą wypowiedź. obecność takiego centrum 
uwagi w każdej wypowiedzi pozwala na spójny przepływ informacji w ramach tekstu 
składającego się z wielu wypowiedzi.

W ramach teorii centrowania prowadzono badania dotyczące zaimków w funkcji 
anafory (odsyłających do informacji wprowadzonych w poprzednich częściach tekstu) 
lub w funkcji katafory (kierujących uwagę w stronę dalszych części tekstu). niestety, 
związek centrów uwagi odsyłających w tekście wstecz lub w przód ze strukturą skła-
dniową, semantyczną i tzw. informacyjną wypowiedzi był zaledwie wzmiankowany. 
powstała hipoteza, że rozpoznanie centrów uwagi doprowadzi do automatycznego 
obliczania stopnia spójności tekstu, jednakże wyniki badań są wciąż mało zadowala-
jące. przyczyn tej sytuacji upatrujemy – z punktu widzenia teorii Mic – w braku pre-
cyzyjnego zdefiniowania oraz dostatecznego wykorzystania statusu datum lub novum 
dotyczącego informacji zawartej w całej wypowiedzi lub w jej składnikach, a następnie 
w przeoczeniu nierozerwalnej więzi między centrami uwagi a podstawowymi (w budo-
wie wypowiedzi) frazami nominalnymi, które do dziś traktowane są przez lingwistów 
jako czysto składniowe, a więc podmiot i dopełnienie bliższe (o czym niżej). teoria 
centrowania pozwoliła na zdefiniowanie czterech typów zmian centrów uwagi podczas 
przechodzenia od jednej wypowiedzi do następnej, co doprowadziło do ważnego uści-
ślenia dotychczasowych analiz spójności tekstów w językach naturalnych.

2.2. Centra uwagi w wypowiedzi (Włodarczyk A. & H. 2013)

teoria metainformacyjnego skupiania uwagi (Mic) dotyczy centrów uwagi w wy-
powiedzi i została opracowana niezależnie od teorii centrowania uwagi w tekście 
(centering ..., Grosz et al. 1995). stworzenie teorii Mic poprzedziły w latach 1980. 
badania andrzeja Włodarczyka nad językiem japońskim, w których pojęcia tej teorii 
zaczęły się kształtować oraz badania Heleny Włodarczyk nad aspektem czasownika 
i zdaniami bezpodmiotowymi w języku polskim, do opisu których pojęcia te zostały 
zastosowane. pierwotnie sformułowane zostało pojęcie nazwane centrum zaintereso-
wania (po francusku centre d’intérêt, Włodarczyk a. – 1999) w celu wyjaśnienia tego, 
co cechuje frazy nominalne, tak użyte w podmiocie czy dopełnieniu, jak i w topiku 
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czy fokusie najpierw w opisie języka japońskiego a następnie w lingwistyce ogólnej. 
W późniejszych pracach angielskojęzycznych (Włodarczyk a. & H. – 2006a, 2006b, 
2008a i 2008b), już pod wpływem amerykańskiej teorii centrowania, termin centre 
d’intérêt został zastąpiony terminem centre of attention (centrum uwagi). zmiana ta 
została wprowadzona w celu podkreślenia roli uwagi w komunikacji międzyludzkiej, 
na podstawie wiedzy uzyskanej z badań neuro-kognitywnych oraz psycho-lingwistycz-
nych (stachowiak F. – 2013). należy przy tym podkreślić ważny fakt, że w teorii Mic 
termin centrum uwagi jest w pierwszym rzędzie zastosowany do analizy składników 
wypowiedzi, a dopiero następnie do części tekstu.

celem komunikatu jest przekazanie informacji, co należy do poziomu semantycz-
nego. jednakże forma wypowiedzi nie odwzorowuje bezpośrednio informacji, ponieważ 
musi zostać dostosowana do językowych struktur składniowych oraz do aktualnych 
potrzeb adresata (maksyma ilości Grice’a). z pragmatycznego punktu widzenia w in-
formacji, jaką nadawca zamierza przekazać, musi nastąpić rozróżnienie8 pomiędzy tym, 
co mówiący uważa, że odbiorca winien już wiedzieć (d – datum), a tym, czego (wciąż 
z punktu widzenie mówiącego) może jeszcze nie wiedzieć (n – novum).

W celu wyrażenia pewnej wiedzy o jakiejś sytuacji nadawca ma do wyboru wiele 
rożnych wyznaczanych przez dany język strategii konstruowania najpierw swoich myśli, 
a nastepnie wypowiedzi (często odbywa się to równocześnie). Wybór predykatu cza-
sownikowego należy z całą pewnością do najważniejszych strategii, ponieważ walencja 
czasownika konfiguruje sposób wyrażania różnych elementów składowych należących 
tak do planu treści (czyli semantyki), jak i do planu protokołu (czyli pragmatyki). 

Według neuropsychologicznej teorii uwagi (oberauer 2003, stachowiak 2013) 
człowiek potrafi koncentrować się na jednym lub co najwyżej na dwóch przedmiotach 
(zjawiskach, zagadnieniach), pod warunkiem jednak, że zachodzi między nimi jakaś 
hierarchiczna zależność. teoria Mic utrzymuje, że budowa zdania w językach natural-
nych wykorzystuje możliwości oraz podporządkowuje się ograniczeniom uwagi jako 
zdolności umysłu ludzkiego, stąd w leksyce istnieje wyraźna przewaga czasowników 
o walencji dwuargumentowej: główne centrum uwagi jest wyrażane przez podmiot, 
a podrzędne – przez dopełnienie bliższe9. natomiast, poza nielicznymi wyjątkami, 
związek między frazami nominalnymi motywowanymi przez uwagę a rolami se-
mantycznymi jest dowolny: podmiotem może być uczestnik sytuacji pełniący w niej 
zarówno rolę aktywną, jak i bierną, czy też nawet pośrednią (Włodarczyk a. 2003, 
Włodarczyk a. & H. 2008).

dodajmy od razu, że w językach nominatywnych domyślną rolą podmiotu przy 
czasowniku w stronie czynnej jest rola aktywna10 (zwana zwykle rolą agensa), a do-

8 W pracach publikowanych w języku angielskim używa się częściej terminów old (infor-
mation) lub new (information), w skrócie O lub N.

9 dopełnienie bliższe w języku polskim niekoniecznie musi być wyrażone przez frazę no-
minalną w bierniku. Może to być fraza nominalna w innym przypadku, lecz cechuje ją to, że może 
stać się podmiotem w mianowniku wtedy, gdy czasownik przyjmuje stronę bierną.

10 na temat trzech typów ról semantycznych (aktywnych, pasywnych i pośrednich) w teorii 
Mic, zob. a. Włodarczyk – 2003, 2013.

orzekanie i informowanie



264

myślną rolą dopełnienia bliższego jest rola bierna. W ten sposób można wyjaśnić tak 
częste utożsamianie11 przez lingwistów podmiotu z agensem i dopełnienia z pacjensem. 
łatwo można przytoczyć wypowiedzi, w których podmiot nie wyraża roli czynnej 
(np. Maria choruje na grypę.) lub nawet takie wypowiedzi, w których trudno określić 
właściwą rolę semantyczną podmiotu (np. Drzwi skrzypią.), co jest argumentem na 
rzecz hipotezy, że podmiot jest frazą nominalną wyrażającą nadrzędne centrum uwagi, 
które zależnie od czasownika, przy którym występuje, może wskazywać na dowolną 
rolę semantyczną. natomiast kiedy w wypowiedzi czasownik otwiera miejsce dla 
trzeciej frazy nominalnej, wtedy w odróżnieniu od podmiotu i dopełnienia bliższego, 
które – jak wynika z obserwacji – nigdy nie wyrażają bezpośrednio żadnej roli seman-
tycznej, trzecia fraza nominalna wskazuje na rolę semantyczną za pomocą przypadka 
lub przyimka.

przykłady

Gospodyni częstuje gości ciastkami.

podMiot czasoWnik
(strona czyn-
na)

dopełnienie
bliŻsze

dopełnienie
dalsze

rola
aktyWna

proces rola
bierna

rola
poŚrednia

Goście częstowani są (przez gospodynię) ciastkami.

podMiot czasoWnik
(strona bier-
na)

dopełnienie
bliŻsze

dopełnienie
dalsze

rola
bierna

proces rola
aktyWna

rola
poŚrednia

centra uwagi zamieniają się przy zmianie strony czasownika: dopełnienie bliższe 
staje się podmiotem (czyli „awansuje” z pozycji drugorzędnego centrum uwagi na po-
zycję centrum głównego), ale dopełnienie dalsze nie może stać się podmiotem12. Fraza 

11 co doprowadziło do poważnych kłopotów w opisie języków ergatywnych (zob. a. & H. 
Włodarczyk – 2008, 2009).

12 W języku angielskim transformacja wypowiedzi Peter gave Mary a book na Mary was 
given a book by Peter jest możliwa, lecz przy konstrukcji Peter gave a book to Mary jedyna możliwa 
transformacja na stronę bierną to A book was given to Mary by Peter. to tylko fraza nominalna bez 
przyimka występująca w pozycji dopełnienia bliższego może zostać podmiotem czasownika w stro-
nie biernej.
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nominalna oznaczająca uczestnika w roli aktywnej może zostać całkiem pominięta 
w wypowiedzi w stronie biernej.

jak już wspomniano, budowa wypowiedzi również wymaga nadania jej metain-
formacyjnego statusu datum lub novum. status ten może dotyczyć całej wypowiedzi 
lub tylko jednego centrum uwagi, kontrastującego z resztą wypowiedzi, która ma 
status przeciwny. Wypowiedzi mające w całości status datum lub novum nazwaliśmy 
wypowiedziami bazowymi, których centra uwagi są wyrażane przez podmiot (fraza 
motywowana przez uwagę wyrażająca13 ogólne – globalne – centrum uwagi) oraz do-
pełnienie (fraza wyrażająca szczególne – lokalne – centrum uwagi). Wypowiedzi zwane 
rozszerzonymi14 są rozczłonkowane pod względem datum i novum; ich ogólne centrum 
uwagi jest wyrażone przez topik, podczas gdy centrum uwagi szczególne – przez fokus. 
zatem na globalne centrum uwagi wypowiedzi rozszerzonej wskazuje topik, który 
jako datum kontrastuje z komentarzem (comment) o statusie novum. Fokus jest frazą 
wyrażającą lokalne centrum uwagi wypowiedzi rozszerzonej i, jako novum, kontrastuje 
z tłem (background) o statusie datum. W teorii Mic topik nie jest utożsamiany z wszel-
ką „daną informacją”, lecz jest zdefiniowany jako uwydatniona część wypowiedzi 
o statusie datum, kontrastująca z jej drugim członem o statusie novum (komentarz). 
i na odwrót: fokus nie jest utożsamiany z wszelką „nową informacją” wypowiedzi, 
lecz – co również wynika z definicji – jest uwydatnioną częścią wypowiedzi o statusie 
novum, kontrastującą z jej drugim członem o statusie datum (background).

Typ WyRAŻEŃ CEnTRuM uWAgI
globalne Lokalne

Wypowiedź bazowa podmiot doPełnienie

Wypowiedź rozszerzona topiK foKus

tekst ogóLny temat SzczeGółowy teMat

tablica 1. centra uwagi wypowiedzi i tekstu 

reasumując: w teorii Mic pragmatyczna charakterystyka wypowiedzi ma ścisły 
związek z jej strukturą składniową. status datum lub novum wyrażany przez wykładniki 
składniowe wpływa na strukturę składniową wypowiedzi, natomiast jej wartość praw-
dziwościowa wymaga interpretacji semantycznej, uwzględniającej wiedzę o świecie. 
dlatego też związek struktury składniowej wypowiedzi z jej treścią semantyczną (czyli 
z przekazywaną informacją) jest o wiele mniej bezpośredni, niż myśleli gramatycy kla-
syczni, upatrujący w „poprawnie zbudowanym zdaniu” pełny sąd, z wartością prawdy 
lub fałszu włącznie. sąd o prawdziwości przekazywanej informacji dotyczy poziomu 

13 Frazę motyw owaną przez uwagę (wyrażającą centrum uwagi) nazywamy po angielsku 
attention driven phrase, w skrócie adp (a. & H. Włodarczyk – 2013).

14 terminy zostały tak wybrane, aby odróżnić bazowe i rozszerzone wypowiedzi (należące 
do płaszczyzny pragmatycznej) od zdania prostego i złożonego (należących do składni).
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semantycznego: najprawdopodobniej w umyśle mówiącego15 sąd ten występuje rów-
nolegle z pragmatyczną strukturyzacją wypowiedzi, natomiast w umyśle odbiorcy 
interpretacja prawdziwościowa pojawia się dopiero w fazie zgłębiania rozumienia 
komunikatu, w fazie jego interpretacji semantycznej.

jak zostało wyżej wspomniane, teoria skupiania uwagi (Centering Theory – CT) 
i teoria metainformacyjnego skupiania uwagi (Meta-informative Centering – MIC) 
powstały niezależnie: pierwsza z nich dotyczy spójności tekstu, druga zaś wewnętrznej 
budowy samej wypowiedzi. pojęcia „centrów uwagi skierowanych wstecz lub w przód” 
(backward- or forward-looking centers – Cb i Cf) z teorii skupiania można porównać 
z motywacjami (warunkami) statusów datum i novum w teorii Mic, gdzie anaforze 
odpowiada cb, a kataforze – cf. 

należy zaznaczyć, że anafora i katafora stanowią tylko jedną (komunikacyjną) 
z możliwych motywacji statusów datum i novum, teoria Mic zalicza tu również wiedzę 
pochodzącą z dyskursu (known/unknown – znane lub nieznane odbiorcy na pewnym 
etapie sytuacji mowy czy tekstu) oraz motywacje, nazwane „ontologicznymi”, które 
można uporządkować na dwóch przeciwstawnych skalach jak następuje: (a) gene-
ryczność vs. specyficzność, ogólność vs. szczegółowość oraz (b) potencjalność vs. 
aktualność i habitualność vs. okazjonalność.

pamięć Typ informacji 
i wiedzy

Motywacja statusu 
datum

Motywacja statusu 
novum 

krótko-
terminowa

komunikacja bieżąca
(sąsiadujące wypowiedzi) anaforyczne kataforyczne

średnio-
terminowa

dyskurs, tekst
(informacja niedawno 

uzyskana)
znane nieznane

długo-
terminowa

wiedza ontologiczna 
(reprezentacje mentalne)

∑ generyczne

∏

specyficzne
generalne partykularne

potencjalne aktualne
habitualne okazjonalne

Tablica 2. Motywacje statusu novum lub datum

15 W normalnej komunikacji mówiący domyślnie przekazuje informację, którą uważa za 
prawdziwą (zob. pragmatyczna maksyma jakości Grice’a). jeżeli zaś mówiący zamierza kłamać, 
winien być tego świadomy (zob. j. pelc – 1990).
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Mimo wielu prac neurolingwistycznych uwzględniających rolę uwagi w różnych 
kategoriach lingwistycznych (takich jak przyimki przestrzenne, czas i aspekt cza-
sowników itp.16) rola ta nie została jeszcze dostatecznie przebadana pod względem 
pragmatycznych strategii przedstawiania wyrażanej przez język informacji jako novum 
lub datum.

3. Cztery płaszczyzny wypowiedzi 

z powyższego można wnosić, że w opisie systemu językowego należy wyraźnie 
oddzielić cztery perspektywy:
(a) perspektywę syntagmatyczną – wydzielenie i łączenie skladnikow zdania, 
(b) perspektywę paradygmatyczną17 –wzkazanie na znaczenia wirtualne wynika-

jące z opozycji jednostek językowych, 
(c) perspektywę semantyczną18 dotyczącą relacji łączących elementy (składniki) 

zdania z odwzorowywaną sytuacją pozajęzykową,
(d) perspektywę metainformacyjną – nadanie treści wypowiedzi formatu komunika-

cyjnego.
W tworzonym komunikacie językowym te cztery perspektywy muszą być odwzo-

rowywane, czyli wpisane w zadane systemem danego języka naturalnego struktury 
składniowe wypowiedzi i wyrażane przez wykładniki o charakterze leksykalnym, 
morfologicznym, pozycyjnym i prozodycznym. nie zawsze jednak – a raczej rzadko 
kiedy – każda z tych ról ma właściwy tylko sobie odrębny wykładnik, bardzo często 
bowiem w jednym wykładniku (rozumianym formalnie) mamy do czynienia z kumu-
lacją funkcji określonych na różnych płaszczyznach wypowiedzi. i tak często zdarza 
się, że podmiot zdania (funkcja metainformacyjna 1. stopnia) ma wspólny wykładnik 
z agensem (funkcja semantyczna) i z topikiem wypowiedzi (funkcja metainforma-
cyjna 2. stopnia). 

W tradycji opisu składni języków naturalnych te cztery perspektywy były jakoś 
przeczuwane, ale i mylone, właśnie z powodu kumulacji funkcji, określanych na tych 
różnych płaszczyznach, w jednym wykładniku. Świadczy o tym chociażby – jak po-
kazano w paragrafie 3.2. – tradycyjna terminologia używana w składni. i tak terminy 
nazywające główne człony zdania, a więc podmiot i orzeczenie etymologicznie odnoszą 

16 np. „language itself can serve a special attention-directing function” taube-schiff M. 
& segalowitz n. 2005.

17 do pierwszej połowy 20. wieku z lingwistyce strukturalnej poświęcano wiele uwagi para-
dygmatom językowym, mimo to teoria skladni generatywnej nie skorzystala z wyników tych badań. 
traktowana z punktu widzenia paradygmatycznego informacja jest parainformacją (por. M. Mazur 
1976).

18 obok teorii Mic powstała propozycja semantyki asocjacyjnej (Associative Semantics – 
Włodarczyk a. 2008, 2013). trwają prace nad zintegrowaniem tych teorii pod wspólną nazwą gra-
matyki rozproszonej (Distributed Grammar).
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się do poziomu metainformacyjnego. podmiot, zgodnie z klasyczną definicją, to człon 
zdania wskazujący to, co znajduje się „pod miotem myśli”, a orzeczenie to człon zdania 
ukazujący to, co się o tym orzeka. Wydaje się, że przesunięcie ich znaczenia na okre-
ślanie głównych członów syntaktycznych zdania zaszło właśnie pod wpływem owej 
kumulacji funkcji syntagmatycznej i metainformacyjnej we wspólnym wykładniku. 

terminy tradycyjnie określające pozostałe człony zdania, a przede wszystkim nazwy 
członów zdania zwanych okolicznikami miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, w istocie 
odnoszą się do płaszczyzny semantycznej, a więc do rzeczywistości pozajęzykowej, 
relacji między elementami odwzorowywanej w strukturach zdaniowych sytuacji. 

poniżej pokażemy kilka ważniejszych wykładników metainformacji w języku 
polskim, jakie zostały częściowo opisane przez autorki w publikacjach wcześniejszych, 
a które wymagają pogłębionych badań.

4. Wykładniki metainformacji a określoność oraz wypowiedzi 
złożone 

4.1. Kategoria określoności

na zbiorze informacji stanowiących otoczenie wypowiedzi (tekstowe lub pozateksto-
we) określone są również wykładniki tzw. kategorii określoności i nieokreśloności (bojar, 
1987). Wykładniki tej kategorii obecne w wypowiedzi informują o tym, czy nadawca ko-
munikatu, ewentualnie również jego adresat, posiadają o obiekcie (szeroko rozumianym, 
nie tylko materialnie) wskazywanym (denotowanym) przez towarzyszące takiemu wy-
kładnikowi wyrażenie (np. rzeczownik) informację pozwalającą na jego identyfikację, oraz 
ewentualnie o tym, czy nadawca komunikatu chce ją udostępnić adresatowi komunikatu, 
czy też nie. określenie tego, co należy uznać za informację pozwalającą na identyfikację 
denotatu występującego w komunikacie wyrażenia, nie stanowi problemu lingwistycznego 
i nie wchodzi do eksplikacji towarzyszących mu wykładników metainformacyjnych, nie 
wchodzi więc także do eksplikacji znaczenia wykładników kategorii określoności lub nie-
określoności. jest to kategoria językowa odwzorowująca istotne dla uczestników procesów 
informacyjnych informacje, dlatego też w wielu językach, np. w angielskim, niemieckim, 
bułgarskim i węgierskim, jej wykładniki mają charakter gramatycznych obligatoryjnych 
morfemów, w postaci tzw. rodzajników (tu częsta kumulacji funkcji wyrażania rodzaju 
gramatycznego, np. w niemieckim), będących morfemami wolnymi lub związanymi 
(jak w bułgarskim). Wykładnik określoności informuje, iż informację pozwalającą na 
zidentyfikowanie elementu, którego dotyczy informacja w komunikacie, wśród wszyst-
kich elementów zbioru denotowanego przez dane wyrażenie (opatrzone wykładnikiem 
określoności) nadawca komunikatu przekazał jego odbiorcy we wcześniejszej części aktu 
komunikacyjnego, a obecnie informuje go o tym, że wyrażenie użyte aktualnie ma takie 
samo odniesienie (określa ten sam element denotowanego zbioru). 
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przy takim rozumieniu kategorii określoności za jej wykładniki musimy uznać 
także inne wyrażenia deiktyczne, funkcją ich jest bowiem odsyłanie do innych aktów 
komunikacyjnych, w których została/zostanie (wykładniki te mogą mieć charakter 
anafory lub katafory)  przekazana informacja pozwalająca na identyfikację elementu 
rzeczywistości desygnowanego przez wyrażenie deiktyczne, przy czym może to być 
zarówno komunikat języka naturalnego (w tym część składowa komunikatu przeka-
zywanego w tym samym akcie komunikacyjnym), jak i komunikat nadany w innym 
systemie znakowym, jakim jest na przykład gest wskazujący, np.

Kupię ci (tę) książkę, którą mi wtedy (tam) pokazałeś.
Kupię ci (tę) książkę, o którą prosiłeś.
Kupię ci (tę) książkę, którą sobie wybierzesz.
Kupię ci (tę) książkę, którą ona napisała.

leksykalne wykładniki określoności i nieokreśloności mogą zawierać także inne 
informacje dotyczące możliwości identyfikacji elementu rzeczywistości w denotacji 
wyrażenia, do którego się odnoszą, tak jak w poniższych przykładach:

Uczeń ten przyniósł mi list od znajomych. – informację pozwalającą na identyfikację 
ucznia nadawca przekazał adresatowi we wcześniejszym komunikacie.

Ten uczeń przyniósł mi list od znajomych.– informację pozwalającą na identyfikację 
ucznia nadawca posiada i przekazuje ją adresatowi (często w komunikacie towarzy-
szącym wyrażonym w innym kodzie, na przykład gestem).

Jakiś (któryś) uczeń przyniósł mi list od znajomych. – informacji pozwalającej na 
identyfikację ucznia nadawca nie posiada i informuje o tym adresata.

Pewien (jeden spośród) uczeń (uczniów) przyniósł mi list od znajomych. – informa-
cję pozwalającą na identyfikację ucznia nadawca posiada (uzyskał ją we wcześniejszym 
komunikacie), ale nie zamierza przekazać jej adresatowi, o czym go informuje.

4.2. performatywy, czasowniki przekazu informacji i kategoria modalności 

W zachowaniach informacyjnych człowieka obecne są także metainformacje 
wyższego rzędu – informacje dotyczące nadawanych lub odbieranych komunikatów, 
a więc, zgodnie z interpretacją Greniewskiego, w istocie metametainformacje. Środki 
systemowe służące do ich wyrażania w opisie języka nie są traktowane kompleksowo, 
choć już w starożytności zdawano sobie sprawę z ich funkcji, o czym świadczy wyróż-
nianie wśród czasowników klasy tzw. verba dicendi. W bliższych nam teoriach wyróż-
niano klasę tzw. performatywów (austin, 1962), wykorzystując czasowniki opisujące 
procesy mówienia do klasyfikacji aktów mowy. najbliżsi dostrzeżenia problematyki 
metainformacyjnej w opisie lingwistycznym byli ci językoznawcy, którzy wprowadzili 
pojęcie matatekstu w opisie wykładników uspójniających teksty (Wierzbicka, 1971), 
definiowane jako te elementy tekstu, które odnoszą się do samej wypowiedzi, i oni 
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jednak nie objęli refleksją wszystkich systemowych środków będących wykładnikami 
informacji o informacji (metatekst jest jednym z rodzajów metainformacji). 

o metainformacji w tekstach języka naturalnego pisałam w rozprawie doktorskiej, 
gdzie starałam się pokazać strukturę semantyczną czasowników dotyczących procesów 
informacyjnych (b. bojar, 1972), oraz w artykule Elementy metainformacji w tekstach 
języka naturalnego (1972). zwracałam wtedy uwagę na fakt, iż dla odbiorcy komuni-
katu, w którym zakodowana jest informacja o jakiejś sytuacji, niezwykle istotne jest 
zaufanie co do jej prawdziwości, dlatego też bardzo często w komunikacie zawarta jest 
odpowiednia informacja oceniająca jej pochodzenie lub wartość. odpowiedzialność za 
wartość przekazanej informacji spoczywa na jej nadawcy i choć najważniejsza zasada 
konwersacji sformułowana przez Grice’a, tzw. maksyma jakości brzmi: 

Mów prawdę! Nie mów tego, co uważasz za nieprawdziwe. Nie mów tego, 
czego nie mógłbyś uzasadnić.,

to jednak w wielu sytuacjach komunikacyjnych potrzebne są dodatkowe oceny 
wartości przekazywanej w komunikacie informacji. jednym z takich wykładników 
jest obecna w niektórych językach (np. w bułgarskim, macedońskim) tzw. kategoria 
świadka/nieświadka (perceptivus/imperceptivus), której wykładniki o charakterze gra-
matycznym niosą informację o tym, czy za przekazywaną w aktualnym komunikacie 
informację jego nadawca bierze odpowiedzialność – sam ją pozyskał poprzez obser-
wację komunikowanej sytuacji, czy też takiej odpowiedzialności nie bierze, bo tylko 
powtarza informację przekazaną mu przez kogoś innego. o wadze takiej metainformacji 
najlepiej świadczy to, że jest to obligatoryjny wykładnik morfologiczny. W innych 
językach taka metainformacja przekazywana jest środkami leksykalnymi, np. polskie 
rzekomo, podobno, choć ostatnio coraz częściej używa się konstrukcji składniowej 
z czasownikiem mieć (Urzędniczka ta miała zdefraudować pieniądze przeznaczone 
na pomoc dla pogorzelców). Wartość informacji może być oceniana z wielu punktów 
widzenia i w różnych aspektach, czemu służą bogate środki leksykalne, które opisałam 
w referacie Ocena wartości informacji w leksyce języka polskiego (b. bojar, 1987).

5. Opis polskich wypowiedzi według teorii MIC

rozmaite kategorie nominalne i werbalne stanowią warunki, które pozwalają 
ustalać status metainformacyjny zarówno poszczególnych składników wypowiedzi, 
jak i całych wypowiedzi. do wyrażenia metainformacji – a zwłaszcza do uwydatnienia 
topiku i fokusu – służą także: intonacja, szyk wyrazów, partykuły o funkcji pragmatycz-
nej, dystrybucja form ortotonicznych i enklitycznych zaimków osobowych, specjalne 
konstrukcje składniowe (cleaving, projection itp.), diateza (do której zaliczamy nie 
tylko stronę czynną lub bierną, lecz również konstrukcje nieosobowe i kauzatywne) 
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oraz obecność pewnych leksemów w wypowiedzi, przeważnie (chociaż nie wyłącznie) 
w roli okoliczników czasu i miejsca. 

Większość prac H. Włodarczyk na temat wykladników metainformacji w języku 
polskim została opublikowana w językach francuskim i angielskim. poniżej dla pol-
skiego czytelnika przypomnimy w formie skróconej kilka przykładów wykładników 
metainformacji w języku polskim, które były badane z zastosowaniem teorii Mic. 
teoria Mic służyła w tych pracach jako tertium comparationis pozwalające na po-
równanie polskich wykładników metainformacji z ich francuskimi oraz angielskimi 
odpowiednikami.

5.1. Szyk wyrazów i partykula to jako wykładniki metainformacji w języku 
polskim

teoria Mic pozwala na nowe spojrzenie na problem szyku wyrazów – jako 
wykładnika metainformacji w językach należących do różnych typów (Włodarczyk 
H. 2009). W językach o tzw. szyku ustalonym, jak np. francuski lub angielski, szyk 
służy jako wykładnik (przede wszystkim, choć nie tylko) pierwszego poziomu meta-
informacyjnego (wypowiedzi bazowej), wskazuje bowiem na podmiot i dopełnienie 
(bliższe). porównajmy:

Peter is beating Paul. ≠ Paul is beating Peter. 
Pierre bat Paul. ≠ Paul bat Pierre.

ale

Piotr bije Pawła. = Pawła bije Piotr.

W językach o tzw. szyku swobodnym, np. w polskim i innych językach słowiań-
skich, szyk jest (przede wszystkim, ale nie tylko) wykładnikiem drugiego poziomu 
metainformacyjnego (wypowiedzi rozszerzonej), wskazuje na centra uwagi, jakimi 
są topik i fokus.

Pawła (topik) bije Piotr.
Piotr (topik) Pawła (fokus) bije.

jednak nawet w języku polskim szyk jest również wykładnikiem wypowiedzi 
bazowej (nierozszerzonej), chodzi wtedy o szyk kanoniczny. We wszystkich językach 
szyk kanoniczny to szyk liniowy (szeregowy, sekwencyjny) głównych składników 
prostego (niezależnego) zdania deklaratywnego: podmiot (s), dopełnienie (o) i cza-
sownik (v), przy czym s i o są frazami nominalnymi (nie zaś zaimkami lub zdaniami 
podrzędnymi). W dodatku teoria Mic uściśla, że zdanie proste musi być wypowiedzią 
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bazową (nierozszerzoną o topik lub/i fokus), albowiem rozszerzanie wypowiedzi bazo-
wej powoduje, że pojęcie szyku kanonicznego staje się nierelewantne. stąd wypływa 
ważny wniosek: języki o tzw. swobodnym szyku wyrazów, takie jak polski, oraz języki 
o tzw. szyku ustalonym, takie jak angielski, mogą mieć jednakowy kanoniczny szyk 
wyrazów, w tym przypadku svo.

Ala ma kota.
Alice has a cat.

natomiast nie wszystkie języki o szyku ustalonym mają ten sam szyk kanoniczny, 
na przykład język japoński należy do typu języków o szyku ustalonym, w których 
szykiem kanonicznym jest sov.

zatem niekanoniczny szyk wyrazów jest szykiem wypowiedzi rozszerzonej. W ję-
zyku polskim zmiana szyku kanonicznego svo na osv jest wynikiem topikalizacji 
lub fokalizacji dopełnienia, inaczej mówiąc: rozszerzenia wypowiedzi (bazowej), na 
przykład:

Mnie żona rzuciła dla artysty. (Mrożek, Pieszo),

gdzie dopełnienie jest topikiem – por. z wypowiedzią o tej samej treści w szyku ka-
nonicznym:

(Moja) żona rzuciła mnie dla (jakiegoś) artysty.

kolejny przykład, gdzie dopełnienie jest fokusem (zarówno szyk, jak i i użyte tutaj 
jako partykuła są wykładnikami fokalizacji)

I wszystko można będzie kupić ? (Mrożek, Pieszo)

jest wypowiedzią rozszerzoną wypowiedzi bazowej:

Można będzie kupić wszystko?

W gramatykach języków europejskich przy opisywaniu szyku wyrazów w zdaniu 
nie zwracano uwagi na topik i fokus. W językach słowiańskich zmianę szyku trak-
towano jako wariant stylistyczny wobec tzw. szyku neutralnego. jeden z pierwszych 
przykładów badań nad „tokiem informacji” w szyku wyrazów w polskim zdaniu 
można znaleźć u s. jodłowskiego (1976). W językach europejskich zmiany szyku 
i intonacja związane z topikalizacją lub fokalizacją były traktowane jako należące do 
stylu potocznego (cf. j. Miller & j. Fernandez-vest), jednak materiały z korpusów 
dowodzą, że konstrukcje te są obecne we wszystkich stylach oraz że stosowane są 
w celu argumentacji i perswazji, np.
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Na wzmocnienie to w potocznej świadomości przeciętnego użytkownika pol-
szczyzny działają głównie witaminy i odżywki, a nie partykuły gramatyczne 
[...] (korpus Moniki piechockiej, 2011)

W przykładzie tym topik został oznaczony za pomocą partykuły to. partykule to 
w ramach teorii Mic poświęcono prace: M. piechocka (2011), l. Miladi (2009 i 2012), 
H. Włodarczyk (2009). z badań tych wynika, że partykuła to19 występuje zarówno po 
topiku, jak i przed fokusem (lub rzadziej po fokusie), i  – wbrew często spotykanej 
opinii – nie jest używana wyłącznie w języku potocznym. z powyższych powodów 
partykułę to w języku polskim należy traktować jako wykładnik granicy miedzy datum 
a novum.

W cytacie z Żeromskiego (poniżej) partykuła to występuje po fokusie. zauważmy 
też, że w języku polskim fokalizacja może być wyrażona bez żadnej partykuły, tj. tylko 
za pomocą intonacji i ewentualnie szyku: można fokalizować podmiot na początku 
wypowiedzi wyłącznie za pomocą silnego wyróżniającego akcentu, bez zmiany szyku 
fraz, np.

Lecz rewolucja spiętrzyła na tej drodze trudności tak nieprzebyte, iż tylko sama 
jedna bezgraniczna miłość pokonać je potrafiła. Ona to pchała go i wiodła w bez-
mierną rosyjską dal, gdy człowiek fizyczny w wagonach – tiepłuszkach tracił oddech 
ostatni; ona mu dodawała siły, gdy trzeba było czekać i czekać, na ludzi, na wagony, 
na pozwolenia, przepustki, paszporty, bilety, przeróżne świadectwa, kartki, znaczki. 
Ona uczyła cierpliwości wobec przemocy, kaprysów, złej woli, nikczemnej rozkoszy 
szkodzenia dla szkodzenia wobec samo-władzy komisarzy, panów, władców, despotów, 
imperatorów w postaci zwyczajnych niby funkcjonariuszy. Ona to dodawała mu ducha 
wytrwania, gdy siedział w więzieniu, jechał w kupieckich obozach albo szedł piechotą 
w tłumie wędrujących na południe. (stefan Żeromski, Przedwiośnie)

Ważnym wykładnikiem wskazywania na centra uwagi jest intonacja. W wypowiedzi 
rozszerzonej intonacja rosnąca charakteryzuje topik, a opadająca fokus. W języku pol-
skim często występuje pauza między frazami motywowanymi przez uwagę (topikiem 
lub fokusem) a resztą wypowiedzi rozszerzonej. natomiast w wypowiedzi bazowej 
nie ma pauzy między podmiotem a orzeczeniem. 

5.2. użycie form ortotonicznych zaimków osobowych w wypowiedzi 
rozszerzonej

jeszcze innymi wykładnikami topikalizacji lub fokalizacji są formy ortotoniczne 
zaimków osobowych (przykład powyżej). niestety z powodu zaniku we współczesnej 

19 tym się właśnie różni partykuła od zaimka, że jest nieodmienna.
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polszczyźnie4 formy enklitycznej biernika mię (stojącego w opozycji do dawnej formy 
ortotonicznej mnie) zaciera się w świadomości młodszych użytkowników języka pol-
skiego20 również różnica między formą ortotoniczną celownika mnie a jej odpowiedni-
kiem enklitycznym mi, którego niektórzy używają pod akcentem w pozycji topiku lub 
fokusu. natomiast co do zaimka drugiej osoby liczby pojedynczej (w paradygmacie 
którego forma enklityczna cię nie zanikła ani w bierniku, ani nawet w dopełniaczu), 
należy stwierdzić systematyczne użycie form ortotonicznych21 (przypadków M, d, 
c i b) w pozycjach topiku i fokusu (zgodnie z teorią Mic). a oto przykłady użycia 
zaimka w drugiej osobie:

Przysięgam ci, Jarku. Powiedz o tym Piotrowi, błagam cię, może tobie 
uwierzy?! (nkjp)
Ale niechaj cię nie zmyli potok słów płynących... (nkjp)

W mianowniku zaimka 1. i 2. osoby, tak w liczbie pojedynczej, jak i w mnogiej, 
forma enklityczna jest zerowa (ø). porównaj:

Ja tak mówię. /ø Tak mówię.
Ty tak mówisz. /ø Tak mówisz.

szerzej o użyciu zaimków osobowych w ramach teorii Mic w pracach H. Wło-
darczyk (2009 i 2012).

5.3. Aspekt czasownika a rodzajnik wobec statusu metainformacyjnego

poza wykładnikami gramatycznymi, syntaktycznymi oraz prozodycznymi wy-
mienić także należy motywacje metainformacyjnego statusu datum/novum, jakimi są 
warunki użycia kategorii semantycznych takich jak aspekt czasownikowy22, rodzajniki 
określony i nieokreślony itp. najmniej opisane i najbardziej kłopotliwe jest dla nierodo-
witych użytkowników języka polskiego pragmatyczne użycie aspektu niedokonanego 
w kontekście anafory lub pozyskanej wiedzy (znanego) podczas wymiany wypowiedzi 
(a. Walkiewicz & H. Włodarczyk – 2013). Wybór między czasownikiem niedoko-
nanym a czasownikiem dokonanym zależy od odcienia grzeczności lub poufałości 
wypływającego z presupozycji zawartej w kontekście informacji „znane/nieznane” 
w danym akcie mowy:

20 przykłady takich zwrotów, jak mi się podoba, mi się wydaje zamiast mnie ... na początku 
wypowiedzi można znaleźć w narodowym korpusie języka polskiego nawet w stylu oficjalnym.

21 zaimek 2. osoby ma formy niezróżnicowane narzędnika (tobą) i miejscownika (tobie), 
których można używać jako enklitycznych lub pod akcentem.

22 na szczególną uwagę pod względem statusu metainformacyjnego zasługuje zagadnienie 
podaspektu polskich czasowników ruchu, takich jak iść/chodzić (zob. H. Włodarczyk – 1997).
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Są ciasteczka. Poczęstuj się. (grzeczniej)
Są ciasteczka. Częstuj się. (bardziej poufale).

posługując się motywacjami statusu wypowiedzeniowego przybierajacego wartości 
datum i/lub novum (tabela nr 2 powyżej) jako tertium comparationis, można porówny-
wać interkategorialne zależności, tak w zakresie jednego języka, jak i różnych języków. 
znaczenia, które – w językach słowiańskich – motywują (warunkują) metainformacyjny 
status wypowiedzi, a które wynikają z użycia (a więc także i kontekstu) czasowników 
dokonanych i niedokonanych, mogą być, w pewnych warunkach, wyrażone w językach 
posiadających rodzajnik przez kategorię określoności grup nominalnych. przykładowo, 
można porównywać użycie francuskich rodzajników z użyciem polskiego aspektu 
czasownikowego (Włodarczyk H. 1998). 

W języku francuskim fraza nominalna w liczbie pojedynczej z rodzajnikiem okre-
ślonym może występować w wypowiedziach generycznych. W języku polskim taka 
fraza nominalna współwystępuje z frazą werbalną w czasie teraźniejszym i w aspekcie 
niedokonanym, np.:

L’homme naît et meurt.
Człowiek rodzi się i umiera.

ale, w niektórych kontekstach, fraza nominalna może nie być generyczna, lecz 
tylko generalna: jej referent nie reprezentuje całego zbióru, lecz tylko większość jego 
elementów, np.:

Dans les campagnes l’on voyait le soldat français occupé à bercer le petit 
enfant de la maîtresse du logis. (stendhal, La Chartreuse de Parme)
Spotykano na wsi żołnierzy francuskich kołyszących do snu dziecko gospodyni 
domu. (cytat i polski przekład łozińska & przestaszewski 1988; 37).

W przekładzie na język polski znaczenie generalne zostało wyrażone przez liczbę 
mnogą frazy nominalnej (żołnierzy francuskich) oraz czasownikiem niedokonanym 
spotykano.

Włączając teorię podmiotu anonimowego (Włodarczyk H. 1993) do ogólnej teorii 
metainformacyjnego centrowania wypowiedzi (Włodarczyk a. & Włodarczyk H. 
2006b), gdzie podmiot został zdefiniowany jako fraza nominalna wyrażająca globalne 
centrum uwagi pozwoliło na systematyczne objaśnienie tzw. „konstrukcji bezosobo-
wych” w językach polskim i rosyjskim oraz ich odpowiedników w językach francu-
skim i angielskim. ponadto, opisane powyżej zagadnienia posłużyć mogą zarówno do 
przekładu z języka na język, jak i do nauczania języków obcych.
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6. zakończenie

Wykładnikami metainformacji są składniki prozodii, słownictwa, kategorie grama-
tyczne, szyk wyrazów oraz pewne (poczynając właściwie od zasadniczych) elementy 
struktury składniowej języków naturalnych, warstwa pragmatyczna zajmuje więc w sys-
temie języka o wiele ważniejsze miejsce, niż do niedawna uważano nawet w teoriach 
tzw. pragmatyki lingwistycznej. Metainformacja jest środkiem wyrażania centrów 
uwagi oraz wartości datum i/lub novum wypowiedzi, bez których byłoby niemożliwe 
zwięzłe i skuteczne przekazywanie informacji. pod tym względem metainformacja 
należy besprzecznie do dziedziny pragmatyki, a pragmatyka stanowi sedno komunikacji 
jezykowej. zatem pragmatyki językowej nie da się sprowadzić do wskazówek poza-
gramatycznych (zewnętrznych wobec reguł), które miałyby dotyczyć jedynie używania 
języka w społecznosci komunikacyjnej (np. argumentacja, perswazja, grzeczność).

celem tej pracy było zwrócenie uwagi na potrzebę systematycznych badań za-
równo leksykalnych, jak i gramatycznych wykładników metainformacji w językach 
naturalnych. autorki są bowiem przekonane, że uwzględnienie zjawiska metainfor-
macji pozwoli na spójne rozwiązanie wielu zagadnień dotyczących tak semantyki, jak 
i pragmatyki języków naturalnych, dotychczas rozpatrywanych oddzielnie.
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Katarzyna WoJan

Odmiany języka fińskiego. Finglish w różnych odsłonach

Abstract (Varieties of the Finnish language. Different pictures of Finglish). the following 
article presents a synthetical sociolinguistic description of two significant emigrant varieties 
of the Finnish language which are used among the Finnish diaspora in north america and 
in australia, i.e. american Finglish and australian Finglish. it has been stated that both eth-
nolects are developing quickly in a natural and individual way. in the development of both 
ethnolects is possible to notice lexical and grammatical parallels in spite of the influence of 
various extralinguistic factors and chronological parameters. both varieties are characterized 
by significant diversity, which interferes in communication. 

Abstrakt. W niniejszym artykule zawarto syntetyczny opis socjolingwistyczny dwóch 
znaczących odmian emigracyjnych języka fińskiego, funkcjonujących w diasporze fińskiej 
w ameryce północnej oraz w australii, tj. finglish amerykańskiego i finglish australijskiego. 
stwierdzono, iż oba etnolekty rozwijają się dynamicznie w sposób naturalny i indywidu-
alny. W rozwoju obu etnolektów dostrzec można paralele leksykalne i gramatyczne mimo 
oddziaływania odmiennych czynników ekstralingwistycznych i różnych parametrów chro-
nologicznych. obie odmiany jednak cechuje duże zróżnicowanie, co powoduje zakłócenia 
w komunikacji. 

Cel artykułu

W polskiej literaturze fennistycznej problematyki języków fińskiej diaspory nie 
poruszano. została ona dopiero niedawno zarysowana w monografii Język fiński 
w teorii i praktyce (Wojan 2016a: 38–66). polscy uczeni nie prowadzili też żadnych 
samodzielnych badań nad językiem (wariantami językowymi) migrantów fińskich. te-
matyka ta wydaje się jednak szczególnie atrakcyjna dla lingwisty w obliczu gwałtownie 
dokonujących się w świecie w ostatnich latach transformacji społeczno-kulturowych 
oraz nieuniknionych globalnych zmian w strukturach demograficznych społeczności 
poszczególnych państw (Wojan 2016c). 

Język. Komunikacja. Informacja
ilona koutny, anna Godzich,

Marcin lewandowski, piotr nowak
i janusz taborek  (red./ed.)
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W niniejszym artykule zawarto syntetyczny opis dwóch znaczących odmian 
kontynentalnych języka fińskiego, funkcjonujących w ameryce północnej i australii, 
z perspektywy socjolingwistycznej (por. Wojan 2016a). opisy językowe podbudowane 
są bogatą egzemplifikacją materiałową zaczerpniętą z prac badaczy zachodnioeuro-
pejskich i australijskich. zawarte z kolei dane statystyczne pochodzą z publikacji 
dokumentów i sprawozdań udostępnianych przez odpowiednie instytucje i urzędy 
zajmujące się zbieraniem i opracowywaniem informacji na temat ruchów migracyjnych 
ludności. praca niniejsza z założenia nie ma charakteru stricte badawczego (autorka nie 
prezentuje własnych wyników badań), lecz relacjonujący i przeglądowy, przybliżający 
polskiemu odbiorcy złożoną sytuację językową członków diaspory fińskiej utworzonej 
przed wiekiem w ameryce północnej oraz australii na tle historyczno-społecznym. 

Języki fińskiej diaspory – słowo wstępne

diaspora fińska obejmuje społeczności żyjące najliczniej w stanach zjednoczo-
nych ameryki (649 107 osób, tj. 0,2% populacji)1, w kanadzie (275 215 osób, tj. 04% 
populacji)2, w australii (30 359 osób)3, w szwecji (470 000 osób), w norwegii (15 
000 – 60 000)4, w brazylii (68 000) i argentynie5 (zob. karni 1981). na przestrzeni 
ostatnich stuleci z Finlandię opuściło ponad 1 300 000 osób (ilmasti 2006: 15). liczba 
ta wydaje się zawrotna z uwagi na nieduże zaludnienie kraju (obecnie 5 479 018 osób6). 
przed drugą wojną światową największą grupę wychodźców stanowili Finowie ame-
rykańscy, osiedleni w Usa i kanadzie (łącznie 400 000 osób). drugą pod względem 
liczebności grupę w tamtym okresie tworzyli wysiedleńcy w głąb zsrr (ok. 150 000 
osób), trzecią zaś – osadnicy fińscy w sąsiedniej szwecji i norwegii (ok. 60 000 osób) 
(jönsson-korhola 2003a: 9–10; zob. też Wojan 2016b,c).

1 dane za: Table B04001, FIRST ANCESTRY REPORTED Universe: Total population, 2013 
American Community Survey 1-Year Estimate. <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/ jsf/
pages/productview.xhtml?pid= acs_13_1yr_b04001&prodtype=table> (dostęp: 3.05.2015).

2 dane za: Statistics Canada. 2011 National Household Survey: Data tables. 
<http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/rp-eng.cfm?tabid=2&lanG= 
e&apatH=3&detail=0&diM=0&Fl= a&Free=0&Gc=0&Gid=1118296&Gk=0&Grp= 
0&pid=105396&prid=0&ptype= 105277&s=0&sHoWall=0&sUb=0&temporal= 2013&
tHeMe=95&vid=0&vnaMee=&vnaMeF= &d1=0&d2= 0&d3=0&d4=0&d5=0&d6=0> 
(dostęp: 3.05.2015).

3 dane za: Finnish Australian. [W:] Australian Government – Department of Immigration 
and Border Protection. online: <http://www.citizenship.gov.au/learn/> (dostęp: 3.05.2015). 

4 dane za: Regjeringen.ro. <https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-15-
2000-2001-/id585195/> (dostęp: 3.05.2015).

5 brak dostępu do danych statystycznych.
6 dane za: Suomen ennakkoväkiluku heinäkuun lopussa 5 479 018. [W:] Tilastokeskus.<http://

www.stat.fi/til/vamuu/2015/07/vamuu_2015_07_2015-08-20_tie_001_fi.html> (24.08.2015).
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język fiński za granicą posiada siedem podstawowych odmian (wariantów), które 
można określić jako dialekty hybrydalne. są to mianowicie (Wojan 2016a): 
1)  amerykański finglish (fingelska), tj. fińszczyzna angloamerykańska (fiń. amerikan-

suomi), 
2)  australijski fiński (Aussie Finglish), tj. fińszczyzna angloaustralijska (fiń. austra-

liansuomi),
3)  szwedzki fiński, czyli szwedzka odmiana fińszczyzny (fiń. ruotsinsuomi, szw. 

sverigefinska), 
4)  język vermlandzki, tj. historyczne dialekty tzw. „leśnych Finów” (fiń. Vermlannin 

murre, metsäsuomalaisten murre, kaskisuomalaisten murre, por. szw. skogsfinnar, 
svedjefinnar), 

5)  fiński kweński, tj. znorwegizowany fiński (język kainu, fiński północny, fiń. kveeni, 
kainun kieli, kweń. kväänin kieli, szw. kvänska), 

6)  fiński meänkieli, tj. fiński tornedalski (fiń. meänkieli ‘nasz język’, tornionlaakson-
suomi ‘fiński doliny torne’, szw. tornedalsfinska)

7)  ingryjski fiński (fiń. inkerinsuomi).
zaledwie trzy pierwsze warianty spośród wymienionych powyżej niestandaryzo-

wanych odmian języka fińskiego rozwijają się naturalnie, i to dość dynamicznie. trzy 
ostatnie są zagrożone obumarciem, zaś vermlandzki zalicza się już do wymarłych. 
Funkcjonujące za granicą odmiany fińszczyzny podlegają naturalnym procesom interfe-
rencji języka narodowego danego kraju wskutek bezpośredniego kontaktu językowego. 
Warto też zauważyć, iż na ogół w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim zagadnienia 
odmian języków migrantów opisywane są w aspekcie zjawisk przełączania kodów 
(code-switching) oraz dyglosji. 

Amerykański finglish (fingelska)

najbardziej transparentnym, jak się wydaje, przez co jednocześnie najmniej spor-
nym w taksonomii językowej, jest finglish (finnglish)7, czyli angloamerykański fiński (fiń. 
ameri kansuomi), zwany także fingelska (penti 1981: 91) lub fingliska (tuomainen 2008: 
500–503). angielskojęzyczny termin Finglish został wprowadzony w 1920 roku przez 
profesora z Finlandia University w Hancock (Michigan)8 Marttiego nisonena w celu 
deskrypcji fenomenu językowego ujawniającego się w mowie potocznej imigrantów 

7 termin Finglish I (< Finnish + English) ‘angloamerykański fiński’ jest homonimicz-
ny w stosunku do hybrydalnego Finglish II (< Farsi + English) ‘angielski perski’. zob. Finglish. 
[W:] Collins Dictionary. <http://www.collinsdictionary.com/submission/11317/Finglish> (dostęp: 
3.05.2015).

8 prywatna uczelnia Finlandia University została założona w 1896 roku w Hancock w sta-
nie Michigan przez amerykańskich Finów pierwotnie pod nazwą Suomi College. zob. Finlandia 
University. <http://www.finlandia.edu/index.html> (dostęp: 3.05.2015).
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fińskich osiedlonych w ameryce północnej (zob. rys. 1) i postrzeganej jako mikst dwóch 
języków: angielskiego (składnia i morfologia) i fińskiego (zob. Mencken 1936: 676; 
sahlman 1949: 15; Hellström 1979; virtaranta 1992; 1993; sahlman-karlsson 1994; 
tuominen 2004; Mattila i in. 2008). obecnie terminem finglish określa się różne, choć 
naturalnie zbliżone, zjawiska językowe. zasadniczo odnosi się on do odmiany mówionej 
fińszczyzny z silnymi wpływami angielszczyzny, używa nej przez potomków fińskich 
imigrantów w stanach zjednoczonych i kanadzie (zapoczątkowana w 1860 roku i fala 
„wielkiej emigracji” (1870–1930), lata tzw. „wielkiego głodu” (fiń. suuret nälkävu-
odet) (1866–1868), później zaś emigracja zarobkowa) (zob. m.in. Goldberg 2007). 
nie jest to jednak ani pidżyn, ani język mieszany, lecz swoisty dialekt bilingwalnej 
społeczności żyjącej z dala od swych fińskich pieleszy. co ciekawe, odmiana języka 
fińskiego używana na wychodźstwie w Usa różni się na tyle od fińskiego standardu 
językowego, iż imigranci, dla których fiński jest językiem natywnym, mają kłopoty 
w komunikowaniu się z rodakami w Finlandii (sahlman 1949: 14). obserwacje te po-
czyniono już przed półwieczem. powyższa sytuacja językowa nasuwa na myśl sytuację 
komunikacyjną kanadyjskich Francuzów, operujących specyficzną, silnie archaizowaną 
odmianą języka francuskiego, różniącą się od współczesnego francuskiego standardu 
językowego z obszaru europy.

tradycyjny finglish, tj. angloamerykańska odmiana emigrancka języka fińskiego, 
nie jest, oczywiście, jednolitym tworem anglohybrydowym (por. termin anglo-hybrid 
[Mcarthur 2005: 57]). W aspekcie diachronicznym w imigranckim finglish wyróżnia 
się dwa etapy rozwoju: starszy, tj. Old Finglish (fiń. finglishiksi) i nowszy, tj. New 
Finglish (fiń. finglishkaksi). starszy finglish był specyficznym dialektem pierwszej 
i drugiej generacji fińskich imigrantów w stanach zjednoczonych i kanadzie. były 
to w gruncie rzeczy warstwy niewykształcone, mające niską kompetencję językową, 
którym potrzebna była na co dzień jedynie praktyczna, podstawowa znajomość angiel-
skiego. dopiero drugie i trzecie pokolenie Finów amerykańskich stało się w określonej 
mierze dwujęzyczne, w związku z czym wykształciła się specyficzna dyglosja. obecnie 
starszy finglish uznaje się za wygasły. 

diaspora fińska w stanach zjednoczonych ameryki jest dość liczna, jeśli zważyć 
na fakt, iż Finów w samej Finlandii jest zaledwie 5 489 821 osób (dane z kwietnia 2016 
roku)9. W latach 30. XX wieku w Usa było 142 478 Finów, 148 532 osoby posiadały 
fińskich rodziców, a 29 526 amerykanów miało częściowo fińskie korzenie. W sumie 
potencjalnych użytkowników finglish było w rzeczywistości 320 536, z czego 124 994 
deklarowało język fiński jako ojczysty (Mecken 1936: 675 – za randell 2004: 2). 

pierwsi nieliczni fińscy emigranci przybyli już jesienią 1639 roku (druga wyprawa 
szwedzka) do nowej szwecji – szwedzkiej kolonii w ameryce północnej, osiedlając 
się nad rzeką delaware (o tym ilmonen 1916; 1938; sahlman 1949; Wasastjerna 1957; 
toivonen 1963; karni 1981; sariola 1982; Martin i jönsson-korhola 1993; virtaranta 
et al. 1993; randell 2004; Mattila i in. 2008). owa grupa ludności, licząca niebawem 

9 dane za: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto. tilastokeskus, 
19.05.2016, http://www.stat.fi/til/vamuu/ (dostęp: 31.05.2016).
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500–600 Finów, wywodziła się zasadniczo z leśnych obszarów w szwecji (głównie 
z prowincji värmland) i norwegii (tzw. leśni Finowie), a częściowo także z Finlan-
dii (kero 1997). z czasem wtopili się oni w lokalne społeczności. później, w latach 
1830–1840, niewielka grupa fińskich wychodźców znalazła się w okręgu sitka na 
alasce należącej terytorialnie do imperium rosyjskiego. 

Właściwa fala przesiedleńcza do ameryki północnej nastąpiła w 1864 roku z chwi-
lą przybycia (przez norwegię) czterech grup ludności głównie do stanu Minnesota 
w środkowo-zachodniej części Usa. następnie pojawili się pierwsi emigranci w okręgu 
górniczym stanu Michigan. Właśnie w tej części kraju pozostało najwięcej potomków 
fińskich. już w latach 70. XiX wieku kwestia masowej migracji była żywa. zamiesz-
kujący stany zjednoczone Finowie ściągali do siebie coraz więcej osób z rodzimych 
stron; jednocześnie specjalnie zatrudniani agenci kopalń i armatorów zajmowali się 
werbowaniem młodzieży do pracy. emigrację powodowały następujące czynniki: 
bezrobocie, klęska głodowa, problemy socjalne, „amerykańska gorączka” (fiń. Ame-
rikan-kuume), a nawet żądza przygody (toivonen 1963: 48; kero 1986: 82; Männikkö 
2004: 1); przyczyniła się do tego wydatnie ówczesna polityka caratu rosyjskiego, 
m.in. zakładająca obowiązkowy pobór do armii carskiej. największa fala wyjazdów 
do ameryki miała miejsce w latach 1899–1913; wówczas rocznie przybywało nawet 
20 000 imigrantów. W okresie 1870–1914 do stanów wyemigrowało blisko 370 000 
Finów, zaś do kanady 70 000 (za korkiasaari, Siirtolaisuuskartta 1860–201010); ponad 
połowa (52%) wychodźców pochodziła z Ostrobotni (fiń. Pohjanmaa). od roku 1923 
emigracja zaczęła zmniejszać się w związku z wprowadzonymi przez władze stanów 
zjednoczonych regulacjami przepływu ludności z europy (przy czym transfer do 
kanady nie ustawał) (kero 1997: 55). 

największe skupiska imigrantów fińskich znajdują się w stanach Michigan 
i Minnesota (Wasastjerna 1957). Głównym ośrodkiem zaludnienia jest półwysep 
Górny (Michigan). Miasto Hancock, usytuowane na półwyspie copper country (fiń. 
Kuparisaari), nazywane jest „fińskim miastem” (działa w nim fińskojęzyczna uczelnia 
wyższa – Finlandia University), zaś w pobliżu znajdują się liczne wioski fińskie, takie 
jak nisula, toivola, tapiola11. do większych skupisk imigranckich należą również 
okolice miasta lake Worth w stanie Floryda (30 000 Finów amerykańskich) (zob. 
isbom 2004). 

10 zob. Siirtolaisinstituutti. <http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/maahan-_ja_maasta-
muutto/ suomen_siirtolaisuus_a4.pdf> (dostęp: 8.05.2015).

11 Finowie w Michigan mieszali się najchętniej z indiańskim plemieniem odżibwejów, ina-
czej czipewejów (Ojibwa) (zob. Goerdt 2008). 
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rys. 1. Finowie amerykańscy.
Źródło: the story of Finnish Migrations i the new World [W:] Finnish Not Done. <http://
finnishnotdone.com/2013/09/18/mapping-migration-across-america/> (dostęp: 29.06.2015).

ponieważ większość przedwojennych imigrantów fińskich pochodziła z takich 
prowincji, jak sawonia, tawastia i ostrobotnia, to ich rodzime dialekty znalazły odbicie 
w gramatyce finglish. dlatego też podstawą tej odmiany finglish stał się XiX-wieczny 
fiński język ludowy (fiń. kansankieli), a nie znormalizowany język ogólny (standar-
dowy) (fiń. yleiskieli). zawiera ona liczne cechy fińskich dialektów zachodnich, m.in. 
leksykę szwedzkiej proweniencji, np. amer.fiń. hantuuki ‘ręcznik’ < szw. handduk, 
amer.fiń. lökki ‘cebula’ < szw. lök, amer.fiń. läsk ‘świnia, wieprzowina’ < szw. fläski, 
amer.fiń. pehtori < szw. inspektor, amer.fiń. peti ‘łóżko’ < szw. bädd, amer.fiń. piika 
‘pokojówka, dziewka’12 < szw. piga, amer.fiń. soppa ‘zupa’’ < szw. soppa, oraz neolo-
gizmy niemające swych odpowiedników w rdzennym fińskim, w tym kalki językowe 
ze szwedzkiego, np. amer.fiń. ilmapiika ‘stewardessa’ < szw. flygvärdinnan (zob. m.in. 
randell 2004). znamienne, iż w finglish przetrwała fińska leksyka archaiczna, np. amer.
fiń. ämmi pieszcz. ‘babcia’, amer.fiń. ankkajuoma ‘podpiwek, piwo domowe’, amer.fiń. 
korpsua ‘naleśnik’, amer.fiń. kultavelia ‘kompot z suszu’, amer.fiń. mojakka ‘gulasz 

12 W języku fińskim słowo piika ma zabarwienie lekceważące, pogardliwe, w finglish zaś – 
kwalifikację neutralną.
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mięsny lub gęsta zupa rybna’, amer.fiń. nisu ‘bułka pszenna’, amer.fiń. perukkalainen 
‘ziomek z jednej miejscowości’ itd. (zob. randell 2004: 10; brundirks 2011). 

ogólnie można powiedzieć, że system finglish podlega tym samym prawidłom 
adaptacji wyrażeń, co system języka fińskiego. W płaszczyźnie morfologii adaptacja 
angielskich słów (imion) w amerykańskim fińskim, tak jak i w samym fińskim, polega 
na kooptacji wygłosowej samogłoski (najczęściej -i), np. amer.fiń. kaara ‘samochód’ 
< ang. car, amer.fiń. elkki ‘łoś’ < ang. elk, amer.fiń. jaari ‘słoik’ < ang. jar, amer.fiń. 
lemoni, lemooni, lemuni, lemeni ‘cytryna’ < ang. lemon, amer.fiń. mössi ‘mus, zacier, 
papka’ < ang. mash, amer.fiń. orenssijuusi ‘sok pomarańczony’ < ang. orange juice, 
amer.fiń. resortti ‘miejscowość wypoczynkowa’ < ang. resort, amer.fiń. sapvei ‘tunel, 
metro’ < ang. subway, amer.fiń. stiimi, tiimi ‘para’ < ang. steam, amer.fiń. toiletti ‘to-
aleta, łazienka’ < ang. toiletti, amer.fiń. junio, junioni, unio ‘związek zawodowy’ < 
ang. union (zob. sahlman 1949; virtaranta i in. 1993; jönsson-korhola 2003b; randell 
2004; brundirks 2011). prawidłowość ta dotyczy również imion własnych, np. amer.
fiń. Kareni < ang. Karen itd. czasowniki tworzone są również według zasad morfologii 
fińskiej, np. amer.fiń. kompleinata ‘narzekać’ < ang. complain, amer.fiń. taipata ‘pisać 
na maszynie’ < ang. type, amer.fiń. velkam ‘witam(y), witaj(cie)’ < ang. welcome itd. 
Mimo iż system języka fińskiego cechuje harmonia wokaliczna, to ta reguła nie zawsze 
obowiązuje w finglish (wpływy języka angielskiego), np. amer.fiń. äpaut, öpaut ‘około, 
mniej więcej’ < ang. about, fiń.amer. äpyli ‘jabłko’ < ang. apple, amer.fiń. haartätäkki 
‘zawał serca’ < ang. heart attack, amer.fiń. sörvata ‘służyć’ < ang. to serve, amer.fiń. 
söpraissi ‘niespodzianka’ < ang. surprise itd. (zob. virtaranta i in. 1993; randell 2004). 
Finglish wykazuje brak tolerancji zbitek spółgłoskowych, np. amer.fiń. nitata ‘szyć, 
wiązać, dziergać’ < ang. knit, amer.fiń. raikki ‘strajk’ < ang. strike, amer.fiń. raippi 
‘naszywka’ < ang. stripe, amer.fiń. touvi ‘kuchenka’, < ang. stove, amer.fiń. reimi ‘rama’ 
< ang. frame, amer.fiń. rosseri ‘sklep’ < ang. grocery itd. (zob. virtaranta i in. 1993). 
W sposobie adaptowania słownictwa, a także w warstwie słowotwórczej zaznaczają 
się różnice fonetyczno-fonologiczne oraz gramatyczne, co jest powodowane wielością 
wariantów terytorialnych, np. amer.fiń. panaana, pananas, pananus, panano, penaano, 
pinaana, pinana, pinaani, pinaanu, pinanus, pinanes, plataatti, punaanus ‘banan’ < 
ang. banana(s), por. fiń. banaani(t) (virtaranta 1993: 142).

oczywiście interferencja amerykańskiej angielszczyzny w systemie finglish ma 
przejaw nie tylko w płaszczyźnie leksykalnej i fonetyczno-prozodycznej, lecz także 
w składni. jako przykład w literaturze przedmiotu przytacza się następujące zdanie 
w finglish: Pussaa se peipiboki kitsistä petiruumaan! por. ang. Push the baby buggy 
from the kitchen to the bedroom! (zob. jönsson-korhola 2003b; tuominen 2004; ran-
dell 2004: 4). Wypowiedzenie w finglish stanowi tu zarówno fonetyczno-prozodyczną 
adaptację całego zdania angielskiego, jak i jego syntaktyczną kalkę.

sytuację komplikuje fakt funkcjonowania szeregu odmian terytorialnych ame-
rykańskiego finglish. różnorodność form wypowiedzi w finglish obrazują poniższe 
przykłady (za randell 2004: 15):
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(Fox, Montana) 
(amer. finglish) Paappa is vit his ractori butting the heinä in da paana.
(ang.) I vould like to puy a bare of klopes (gloves).

(chassell, Michigan)
(amer. finglish) Too pits (ang. two bits).
(amer. finglish) Pig rout in mall ricks (ang. big trout in small creeks).

obecnie stwierdza się, że dla trzeciego pokolenia imigrantów oryginalny amery-
kański finglish starszy (Old Finnish, fiń. finglishiksi) jest już językiem obumarłym; 
można też spotkać się z opinią, iż to dopiero język obumierający (Männikkö 2004: 6). 
dzisiejsi potomkowie imigrantów fińskich niestety nie znają już języka swych przodków. 
W konsekwencji został wykreowany swoisty językowy „mutant” – finglish 2 (fiń. fingli-
shkaksi), który oczywiście utrwala pewne cechy fińszczyzny. ten wariant języka ujawnia 
się w slangu komputerowym, popkulturze, subkulturach, m.in. w społeczności fandom. 
o ile starszy finglish był imigrancką odmianą językową, to nowsza postać finglish (New 
Finglish) funkcjonuje wśród młodej generacji będącej w bezpośrednim kontakcie z języ-
kiem angielskim (angloamerykańskim), wyrosłej w kręgu kultury angloamerykańskiej. 
jest to jednak, jak można sądzić, faza przejściowa pomiędzy intensywnym i doraźnym 
procesem wchłaniania angielskich zasobów leksykalnych przez współczesną fińszczyznę 
amerykańską z amerykańskiej odmiany angielszczyzny a całkowitą ich natywizacją. przy-
kładowymi wyrażeniami z dzisiejszego finglish są następujące: amer.fiń. bändi ‘zespół 
muzyczny’ < ang. band, amer.fiń. biitsi ‘plaża’ < ang. beach, amer.fiń. biifdsööki ‘suszone 
mięso’ < ang. beef jerky, amer.fiń. bugi ‘wirus, robak komputerowy’ < ang. bug, amer.
fiń. dellata ‘usunąć’ < ang. to delete, amer.fiń. delata ‘umrzeć’ < ang. to die, amer.fiń. 
digata ‘czuć do kogoś sympatię, ktoś się komuś podoba’ < ang. to dig, amer.fiń. fiksata 
‘naprawić’ < ang. to fix, amer.fiń. hengailla ‘spędzać czas’ < ang. to hang out, amer.fiń. 
giikki ‘maniak’ < ang. geek, amer.fiń. känslätä ‘anulować’ < ang. to cancel, amer.fiń. 
koolata ‘telefonować’ < ang. to call, amer.fiń. kreisi ‘zwariowany’ < ang. crazy, amer.
fiń. kruisailla ‘podróżować samochodem’ < ang. to cruise with an automobile, amer.fiń. 
nevöhööd ‘nigdy nie słyszałem/łam’ < ang. never heard, amer.fiń. printteri ‘drukarka’ 
< ang. printer, amer.fiń. räppi ‘rap’ < ang. rap music, amer.fiń. skipata ‘ominąć’ < ang. 
to skip, amer.fiń. spreijata ‘pryskać’ < to spray, amer.fiń. staili ‘elegancki, szykowny’ < 
ang. stylish, amer.fiń. trabeli ‘problem, zmartwienie’ i rapoli ‘problem’ < ang. trouble, 
amer.fiń. vyllätä ‘napełnić < ang. to fill, amer.fiń. vörkkiä ‘pracować’ < ang. to work itd. 
(zob. virtaranta 1992; tuominen 2004). 

Australijski fiński (Aussie Finglish)

imigracja fińska w multietnicznej i multikulturowej australii w porównaniu z imi-
gracją fińską w ameryce jest stosunkowo młoda. U schyłku XiX wieku z Finlandii 
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do australii przesiedliła się niewielka grupa ludności, a w 1954 roku – jak wynika ze 
statystyk – zaledwie 1733 osoby (koivukangas 1975: 17). Większa fala emigracyjna 
nastąpiła w latach 1957–1961, następna miała miejsce kilka lat później, tj. na przestrzeni 
lat 1967–1972 (korkiasaari 1989: 128). W 1988 roku społeczność fińska w australii 
liczyła już około 20 600 osób (korkiasaari 1989: 129; korkiasaari 1992: 76). szacuje 
się, iż w pierwszej dekadzie obecnego tysiąclecia oceanię zamieszkiwało 23 000 
ludności pochodzenia fińskiego13. Według powszechnego spisu ludności z 1991 roku 
językiem fińskim w australii posługiwało się 7566 osób (w grupie 9110 mieszkańców 
australijskich urodzonych w Finlandii), co stanowi 25% tej populacji. W 1996 roku 
liczba imigrantów urodzonych w Finlandii zmalała tam 500-krotnie (kovács 2004: 201). 
Finowie australijscy są skupieni w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak sydney 
(najliczniej), brisbane, Melbourne, canberra, adelaide, perth. Wyniki przeprowadzo-
nych badań dotyczących dwujęzyczności Finów australijskich pokazują, że niewiele 
ponad połowa, tj. zaledwie 57% społeczności pierwszej generacji, używa na co dzień 
języka fińskiego (jako pierwszego) lub posługuje się nim w określonej mierze, zaś 7% 
rozmawia wyłącznie po angielsku (kovács 2004: 210). nieco inne dane odnotowano 
w przypadku drugiej generacji imigrantów – 63% osób posługuje się głównie fińskim 
bądź fiński dominuje w komunikacji (smolicz i Harris 1977: 96). 

australijska odmiana języka fińskiego (fiń. australiansuomi, pot. Aussie Finglish) 
różni się od mówionego języka fińskiego w Finlandii (fiń. puhuttu kieli) skalą przyswo-
jenia transferów leksykalnych z australijskiej odmiany angielszczyzny (ang. Australian 
English) (o tym: Hentula 1990; Watson 1996; kovács 1998; 2001a,b; 2002; 2004; 
lammervo i Gita 2003; lammervo 2005 i in.). pożyczki z angielszczyzny autralijskiej 
dostosowane są, rzecz oczywista, do systemu języka australijskiego fińskiego (fiń. 
australiansuomi) pod względem fonologicznym, morfologicznym i syntaktycznym 
(zob. Hentula 1990; lammervo i Gita 2003). zarówno w odmianie fińszczyzny ame-
rykańskiej, jak i australijskiej dostrzega się pewne zbieżności w sposobach adaptacji 
słów obcych, takie jak modyfikacja wyrazu, przejawiająca się w dodaniu do ostatniej 
zgłoski rzeczownika lub przymiotnika samogłoski -i, ubezdźwięcznieniu spółgłosek 
dźwięcznych itd. nazwy własne, będące obiektem zapożyczenia, w obydwu odmianach 
językowych mają taki sam paradygmat jak rzeczownik pospolity. nie ma większej 
różnicy między fińskim amerykańskim a australijskim w dystrybucji pożyczek leksy-
kalnych pomiędzy klasami słów. Większość pożyczek stanowią w nich rzeczowniki 
(78%), również pola semantyczne transferów wykazują znaczne podobieństwo; po-
nadto obserwuje się paralelność w procesie zapożyczania tych samych słów (kovács 
2001b). 

nie można, rzecz jasna, rozpatrywać zjawisk językowych wyłącznie w kategorii 
językowych paraleli. dostrzega się też pewną sferę różnic implikowanych czynnikami 
ekstralingwistycznymi, m.in. chronologią ruchów migracyjnych (znacznie późniejsza 

13 dane za: korkiasaari, jouni: Siirtolaisuus 1860–2010. [W:] Suomen siirtolaisuus. siirto-
laisinstituutti. <http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/maahan-_ ja_maastamuutto/suomen_siir-
tolaisuus_a4.pdf> (dostęp: 8.05.2015).
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fala imigracji australijskiej Finów w stosunku do amerykańskiej). odmianę amerykań-
ską fińszczyzny cechuje dużo większa liczba ustalonych pożyczek leksykalnych niż 
australijską (różnice fonologiczne, morfologiczne i syntaktyczne są tutaj niewielkie). 
W fińszczyźnie australijskiej istnieje specyficzna grupa słów, ukonstytuowana z zapo-
życzeń kulturowych, nazywających realia australijskie, a zatem opisujących australijską 
społeczność, będących nominacją przedmiotów, zwierząt, roślin, instytucji, np. austr.fiń. 
kaaski < austr.ang. cask’a ‘beczka o pojemności 3–5 l wina’, austr.fiń. aussi < austr.ang. 
aussie ‘australijski; australijczyk; australijka’ (austr.ang. Aussieland ‘australia’), austr.
fiń. pomi < austr.ang. Pommy, Pom ‘lekcew. o osobie brytyjskiego pochodzenia; angol; 
angolka’ itd. z uwagi na to, iż angielszczyzna australijska oparta jest na standardzie 
brytyjskim, słownictwo przejmowane jest przez australijski fiński z angielskiego bry-
tyjskiego (rzadziej z amerykańskiego), np. austr.fiń. petroli < austr.ang. petrol ‘benzyna’ 
versus austr.fiń. käsoliini < austr.ang. gasoline ‘gazolina, benzyna’ (kovács 2001b). 
interferencję leksykalną można zobrazować przy pomocy leksyki popularnej: austr.fiń. 
instraktori < austr.ang. instructor ‘instruktor’, austr.fiń. milkkimani < austr.ang. milkman 
‘mleczarz’. pod względem fonologiczno-morfologicznym zachodzą zmiany typu austr.
fiń. marbleleita (forma partitiwu pluralis) < austr.ang. marbles ‘marmurki (kulki do 
gry)’ itd. Użycie słów przyswojonych z angielskiego przez australijskich Finów ilustrują 
poniższe dwie frazy zaczerpnięte z ich komunikacji codziennej (trzeba zaznaczyć, iż 
zastosowana w finglish składnia jest niestandardowa, typowa dla specyficznej mowy 
potocznej (fiń. puhekieli)) (za lammervo 2005: 197):

(1)   Sähköveturit kaksi ni viikon instraktori opetti ajamaan uutta kuskii. 
  ang. ‘electronic engines two of them and the instructor taught a new driver 

for a week.’

(2)   Maito x x taasko siltä milkkimanilta pulloon pantiin se raha ja illalla ja 
sitte se aamulla otti se aikasi. 

  ang. ‘Milk x x from the milkman you put the money in the bottle in the 
evening and he took it early in the morning.’

zasadnicze różnice pomiędzy fińszczyzną używaną w australii a współczesnym 
fińskim funkcjonującym w Finlandii dotyczą sfery zapożyczeń, co sprzyja proceso-
wi oddalania się, a finalnie prowadzącemu do separacji obu systemów językowych. 
równolegle we współczesnym fińskim w Finlandii obserwuje się jednak tendencję do 
zapożyczania słów z obu odmian angielskiego – amerykańskiej i brytyjskiej. zbliża to 
w pewnej mierze standard fiński do australijskiego fińskiego (kovács 2001b). przyjmuje 
się, że zapożyczenia leksykalne są zwykle pierwszym symptomem poważniejszych 
zmian w języku. australijski fiński znajduje się w sytuacji bezpośredniego kontaktu 
językowego, co siłą rzeczy wpływa na dynamikę i jakość dokonujących się zmian w tym 
systemie. interferencja angielszczyzny australijskiej jest na tyle znacząca, że utworzono 
nowy termin nazewniczy dla tej specyficznej odmiany fińszczyzny – australiansuomi 
(lammervo i Gita 2003). 
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lingwiści, zajmujący się badaniem zjawiska bilingwizmu Finów mieszkających 
w australii, zauważają, iż trzecia generacja fińskich przesiedleńców nabywa język fiński 
od swoich krewnych w formie dialektalnej, nie mając w ogóle styczności z „właściwym”, 
współczesnym standardem mówionym (Hirviniemi 2000; lammervo i Gita 2003; lam-
mervo 2005: 144). stopień nasycenia języka fińskiego używanego w australii zarówno 
anglicyzmami leksykalnymi, jak i wyrażeniami oraz strukturami wywodzącymi się 
z różnorodnych fińskich dialektów i gwar, czyni ten kod niezrozumiały dla Finów spoza 
obszaru australijskiego (lammervo 2005: 145). poniżej zawarto przykłady pojedynczych 
wypowiedzi australijskich bilingwów w rejestrze potocznym fińszczyzny zmieszanym 
z konstrukcjami i formami gwarowymi (fiń. puhekieli) (za lammervo 2005: 228):

(1)   Joo ja se (poikansa) pystyy lukeen suomen kieltä niinku lehtiä ja ei tääl oo 
vaan paikallisia lehtiä mutta se että sano ei hän kirjottaa sitä osaa. 

  ang. ‘yeah and he (son) can read Finnish like papers and there aren’t (real 
Finnish papers) only the local papers but he said that he can’t write it.’

(2)   Kaikki neljä (lasta) puhuu suomee mutta se on semmosta fingliskaa kun 
ne sit jos ne joutuu ihan pakosta puhumaan oikeen suomee ni kyl se löytyy 
sieltä mut sit siellä tulee just tämmösii setä lehmiä ja muita @@ joil ei 
oo koskaa löytynyt sitä suomen kielistä että ne se on niinkö lapsen tasolla 
tosiaan jääny se. 

  ang. ‘all four (children) speak Finnish but it is a kind of Finglish when 
they absolutely must speak proper Finnish they can find it there but along 
come these mister cows and others @@ which have never had a Finnish 
name so it (the vocabulary) has in a way been left on a childish level.’

W literaturze przedmiotu kwestie bilingwizmu i związanej z nim interferencji ję-
zykowej są żywo opisywane przez językoznawców zachodnioeuropejskich. Uczeni na 
podstawie przeprowadzonych badań empirycznych antycypują oddziaływanie języka 
angielskiego na fiński na różnych poziomach systemu z uwzględnieniem poszczegól-
nych generacji imigrantów. tablica 1 przedstawia model przewidywanego wpływu 
angielszczyzny na język ojczysty australijskich Finów według Gregory’ego johna 
Watsona (1996: 56). 

tablica 1. Model antycypowanej interferencji języka angielskiego na język fiński dla trzech 
generacji fińskich australijczyków (za Watson 1996: 56)

ang. (l2) → 
Fiń. (l1)
sl → rl

1 generacja

ang. (l?) → 
Fiń. (l?)
sl → rl

2 generacja

ang. (l1) → 
Fiń. (l2)
sl → rl

3 generacja
leksyka umiarkowany/silny silny silny
fonologia słaby silny silny
morfosyntaktyka słaby umiarkowany/silny silny
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legenda
sl – język źródłowy (source language) lub język włączony (embedded language)
rl – język odbiorcy (recipient language) lub język podstawowy (macierzysty) (matrix 
language)
Majuskuła oznacza dominację danego języka.

W modelu tym zapis sl reprezentuje język źródłowy (source language) lub włą-
czony (embedded language), natomiast zapis rl – język-biorca (recipient language) 
lub język-matryca (matrix language). Źródłem potencjalnej interferencji jest język 
włączony; jest to język transferu. język-matryca jest językiem-obiektem, tj. językiem, 
w którym na przykład przeprowadzono rozmowę. W układzie oznaczonym jako sl 
→ rl język źródłowy stanowi dominantę lingwistyczną (najprawdopodobniej także 
dominantę socjalną) w stosunku do języka-biorcy. przeciwieństwem powyższej relacji 
jest układ sl → rl, w którym dominantą jest język-biorca lub język-matryca. z badań 
wynika, że interferencja angielszczyzny (l1) na język fiński imigrantów (l2) jest zde-
cydowanie najsilniejsza w przypadku trzeciego pokolenia i ujawnia się we wszystkich 
aspektach systemu językowego. 

sytuację językową bilingwów niektórzy językoznawcy opisują w kategorii 
modelu etnolektalnego kontinuum. oznacza to, że odległość od języka imigrantów 
(mniejszości etnicznej) przybiera charakter kontinuum, w którym przez przełączenie 
kodu język większości zyskuje coraz więcej elementów włączonych. ową sytuacją 
komunikacyjną można zobrazować za pomocą poniższego modelu wypowiedzi (za 
kovács 2002: 245): 

(1)   Hän meni paikalliseen pupiin. 
(2)   Hän meni paikalliseen pUbiin. 
(3)   Hän meni (siihen) paikalliseen pUb. 
(4)   Hän meni siihen local pUb. 
(5)   Hän meni local pUb. 
(6)   Hän meni to tHe local pUb. 
(7)   ?(He Went to tHe local pUb.)

W fazie wyjściowej kontinuum nadawca posługuje się nieskażoną fińszczyzną. 
W fazie drugiej wyrażenie sprawiające kłopot i desygnujące dane pojęcie ma prawi-
dłową formę fińską i znamię interferencji. W trzeciej fazie pojawia się już zapoży-
czenie słowne, zaś w czwartej następuje przełączenie kodu – nie zachodzi adaptacja 
morfologiczna, lecz właściwy przypadek zostaje wyrażony za pomocą drugiego języ-
ka-matrycy. W wypadku szóstym przełączenie kodu nie jest wsparte żadnym słowem 
języka-matrycy, lecz podporządkuje się gramatyce języka wyjściowego i może dotyczyć 
bądź pojedynczej jednostki leksykalnej, bądź całej kolokacji. na etapie końcowym 
rozmówca produkuje całe zdanie w języku angielskim. 
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podsumowanie

opisane powyżej emigracyjne odmiany języka fińskiego ewoluują w sposób natu-
ralny. W rozwoju obu etnolektów – finglish amerykańskiego i finglish australijskiego 
dostrzec można wyraźne paralele mimo zróżnicowanego oddziaływania czynników 
ekstralingwistycznych oraz odmienności parametrów chronologicznych. opierając się 
na prezentowanych w zachodnioeuropejskim piśmiennictwie wynikach badań można 
zaryzykować twierdzenie, iż obu (nowszym) odmianom, mimo silnej, globalnej inter-
ferencji języka dominującego w danym kraju (tj. angielskiego), nie grozi obumarcie. 
Wydaje się jednak, iż ukierunkowany, indywidualny rozwój każdego z etnolektów 
prowadzi nieuchronnie do wykształcenia się konkretnych języków mieszanych, opar-
tych na etnicznych dialektach i językach.
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bavant, Marc 2014: Résultatif, diathèse et possession en basque, vieux perse 
et élamite. Utrecht: landelijke onderzoekschool taalwetenschap. isbn 
978-94-6093-126-0. 406 p.

in this study bavant focuses on the way the syntax of possession intersects with 
that of resultativity and diathesis in sentences like (1) J’ai le questionnaire de rempli or 
(2) J’ai une lettre d’écrite – popular French for ‘(1) i (have) got the questionnaire filled 
out; (2) i (have) got a letter written’. bavant watches these key phenomena interact in 
basque (a living language whose native speakers he consults) and in old persian and 
elamite (dead languages relevant to these concerns). also of interest in this study is 
the fact that split ergativity often targets perfect tenses, a choice that bavant seeks to 
relate to the interaction central to his study.

in examples like (1) or (2), featuring the three phenomena at stake, (a) the pos-
sessive auxiliary ‘have’ casts the subject in the role of a possessor; (b) the resultative 
participle depicts the result of an action keeping the patient in view from either the 
agent’s or the experiencer’s standpoint; (c) in terms of diathesis (or ‘syntactic voice’), 
the clause occupies a poorly understood diathetic state.

various definable and familiar options (passive, active…) branch out of this dia-
thetic vantage point that is built around the y-resultative core of the construction but 
factors in its possessive outwork. ‘y’ in this terminology refers to a clause structure 
in which dyadic predicates take X (agent) and y (patient) arguments. in the variant of 
dependency syntax bavant adapts from lazard (2001), a monadic predicate takes a ‘z’ 
argument which, regardless of its semantic role, is initially distinguished from X as well 
as y. it is up to the architecture to (typically) identify z’s morpho-syntactic encoding 
with either X or y, thus choosing an accusative or an ergative setting. For possessives, 
bavant takes adnominal possession as prototypical, with an X possessee and a y pos-
sessor; he borrows this deployment of X and y from a different author and takes care 
not to align it with the homonymous notation that encodes argument structure.

bavant notes with concern that much traditional work on these and related 
constructions in diachronic and synchronic inquiry, even by scholars as insightful 
as benveniste, is affected not just by excessive concentration on phenomena from 
nominative-accusative languages, but also by a willingness to associate these phenom-
ena with an active/ passive voice distinction imagined as invariantly applicable to the 
morphological classification of participles and to syntactic constructions built around 
them. bavant highlights ‘active’ constructions built around a ‘passive’ participle in 
accusative languages, with the possessive auxiliary have facilitating this dual role for 
what is morphologically one and the same participle. 

From this vantage point, he takes us into ergativity and other, less familiar phe-
nomena, plausibly reconstructing diachronic steps leading from the known to the 
unknown, and readably cluing us into the minimal theoretical apparatus deployed. His 
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early chapters engage with the three factors in general linguistic terms. part two brings 
this conceptualization to bear on one living and two dead languages. 

this is no ordinary addition to the literature on old persian and elamite. bavant has 
painstakingly created and uploaded data bases facilitating their study. He acknowledges 
epigraphic decipherment issues, and other uncertainties besetting the study of limited 
corpus languages, but plays them down. He succeeds in making the point that such unclari-
ties do not prevent the facts of these languages from shedding light on issues in general 
linguistics – and on specific constructions in modern descendants of old persian.

this reviewer’s interest in the phenomena is admittedly driven by unresolved 
issues in the diachrony of ergativity in new indic languages, whose history closely 
parallels that of persian. in both these branches of indo-iranian, a construction featur-
ing a resultative participle and an oblique case-marked agent gets restructured, over 
a millennium or so, into a finite verb wedded to an ergative argument. What makes the 
indic puzzle harder to crack is the conduct of the renegade eastern branch, including 
bangla, this reviewer’s first language.

the loss of grammatical gender and the rise of classifiers in eastern indic triggered 
more than just a non-canonical agreement system. What also emerged in the wake of 
these changes was an unusual bifurcation of auxiliates. Where the aspect-bearing parti-
ciple in a compound tense form in gender and number-laden mainland indic agrees with 
an argument – as in Hindi laṛkaa aayaa hai ‘the boy has.m come’/ laṛkii aayii hai ‘the 
girl has.f come’ – the auxiliate in an eastern indic compound tense form is an invariant 
adverbial participle, as in bangla cheleṭa/ meyeṭa khælna kine-che ‘the boy/ the girl 
has bought a toy’. asamiya, with compound tense forms systematically ambiguous 
between perfect and progressive aspect, offer a puzzle within this larger puzzle.

the reason we are flagging these problems from a neighbouring region is that they 
may serve as a site for unleashing the full potential of bavant’s approach. the concrete 
model he builds in this book, shaped by the empirical material he sets out to tame, 
focuses on the syntactic relations between arguments, participles, finite verbs, posses-
sive construction material, and considers morphology only at the level of highlighting 
mechanisms that connect pronominal arguments to the finite verb. such a model might 
initially equate a bangla compound tense form kineche with its english gloss has bought 
(they do both mark argument agreement exclusively on the auxiliary, unlike romance 
languages or mainland indic, where participles also agree). insightful analysis of east-
ern indic would elude a model that stops at that point. However, bavant has a reserve 
fuel tank: he often turns to esperanto counterparts for conceptual inspiration. now, it 
so happens that esperanto compound tense forms in certain contexts (which need not 
detain us here) deploy the non-agreeing adverbial form of the participle. pressing this 
point might prove a useful strategy.

to elaborate: pressing the point would involve comparing the compact compound 
tense forms (venintus ‘come.perfact.cond, would.have.come’), which suspend the 
adjectival or adverbial character of the participle, with their standard diffuse versions 
(e.g. estus veninta/aj ‘be.cond come.perfact.sg/pl, would.have come’), which operate 
with an adjectival default. one would also ask why isolated adverbial participles (like 
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Farite! ‘done!’) normally choose passive, why esperanto appears to resist the active 
diathesis for such participles. the option of expanding on Surprize! ‘Surprising!’ and 
saying ‘Ankoraŭ ne surprize, sed baldaŭ surprizonte! ‘not surprising yet, but soon to.be.
surprising!’ should exist in principle. Why is this option systematically shunned? this 
reviewer feels that, via the route of cross-linguistic triangulation that bavant exempli-
fies in the work under review, the passive inclination of isolated adverbial participles in 
esperanto holds out hope for advances in our understanding of eastern indic compound 
tense forms that feature active adverbial participle auxiliates.

these considerations suggest that bavant’s approach, pushed beyond the boundaries 
of the specific implementation he builds here, could place the eastern indic facts on an 
augmented version of the map, which one would be able to draw without introducing 
tools radically different from his.

to be sure, any reader engaging with bavant’s work in detail will find things to 
add, subtract, expand, question. His examples (68) elaborating the observation that 
“la construction « X y-sec » possède encore une autre variante, où le terme pos-
sédé est fourni par un procédé de dérivation qui crée un adjectif possessif à partir du 
substantif ou du pronom personnel” are reminiscent of pseudo-proper adjectives in the 
sense of postal (1969), studied systematically by bartning (1976). on p 70, ce qui disions 
must be a typo (for ce que nous disions?). the observation (75) that “il y a toutefois 
des contraintes stylistiques qui empêchent, par exemple, le français de dire *le frère de 
lui, alors que le russe et le latin ne peuvent pas faire autrement (brat ego, frater ejus)” 
leads one to wonder what it is that exempts You will be the death of me! or You are not 
the boss of me from this resistance, which is otherwise as strong in english as it is in 
French. reading p 76, one misses a discussion of the mien/tien series of possessive 
pronouns in French (the english counterpart being the mine/yours series). Multiplying 
these observations beyond necessity serves no purpose. suffice it to highlight especially 
significant contributions, like bavant’s brilliant critique (227) of skalmowski’s (1976) 
claim that old persian manā kartam ‘done by me’ syntactically belongs to the active 
diathesis, or the demonstration in section 8.3.4.3 (‘une nouvelle reconstruction’, 315-6) 
of the serious diachronic capabilities of bavant’s framework. that the book sheds light 
on the contemporary isolate basque and the ancient isolate elamite is a real bonus, 
reflecting the major investment made by bavant to get his teeth into elamite; given 
space constraints, let me just note that close comparison of matching old persian and 
elamite versions of the same text frequently holds the key to crucial exegetic issues.

readers with particular backgrounds will have more to say, or to explore on their 
own. an anglophone reader will wonder how Your average teenager will have these 
sandwiches digested in three minutes and Your pizzeria will have these pizzas delivered 
in half an hour end up with strikingly different responses to the possessive auxiliary 
and the y-resultative participle. she may find illuminating the results of substituting 
get for have in these structures. Hindi and bangla deploy de ‘give’ and paa ‘receive’ 
as semi-auxiliaries meaning ‘let, allow’ and ‘have an opportunity to’, respectively; 
such phenomena raise questions about the porosity of the syntax-semantics boundary 
for possessive constructions. there is a lot to rethink – not least for those of us who 
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have made concrete proposals about ergativity in a mainstream generative syntactic 
framework. Where i now stand on the views on ergativity expressed in my emphati-
cally preliminary working paper (dasgupta 1984) or the only slightly less provisional 
proposals in my first book (dasgupta 1989), and how authors who have used my work 
as a point of departure for their own study of ergativity such as Mahajan (1994, 1997) 
may want to revise old views (such as the view that verb-final ergative languages 
don’t feature a ‘have’-type auxiliary – a view that clashes with the facts of basque), 
are obviously questions that exceed the bounds of a book review. all i can do here is 
explicitly dissociate myself from the ergativity passages in dasgupta 1984, 1989 and 
urge all syntacticians to take bavant’s important work on board. if one doesn’t speak 
French, there’s always Google translate.
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piotr noWaK

Dziesięć lat z Językiem. Informacją. Komunikacją

Abstract (Ten years of Language. Communication. Information). in the year 2015 the 
tenth volume of the annual publication Language. Communication. Information appeared 
(jki). the journal publishes articles and other materials from the fields of linguistics, com-
munication science and information science. a detailed analysis is carried out of the formal 
publishing characteristics of the annual, the background of authors whose cooperation has 
been obtained in the first ten volumes of the journal as well as the topics described in the 
material published. the conclusion is that the greatest accomplishment of the editorial team 
is the unusually high attraction power of the journal, which has regularly increased over the 
ten years of the publication’s existence. in the latest issue of the journal the percentage of 
authors who have published with JKI and who are affiliated with academic research institu-
tions based outside of poland reached 75 %.

AbstrAkt. W 2015 roku ukazał się dziesiąty tom rocznika Język. Komunikacja. Informacja 
(jki). czasopismo publikuje na swych łamach artykuły i inne materiały z zakresu języ-
koznawstwa, nauk o komunikacji oraz nauki o informacji. autor drobiazgowo analizuje 
cechy wydawniczo-formalne rocznika, środowisko autorów, których udało się pozyskać do 
współpracy w pierwszych dziesięciu tomach czasopisma, oraz tematykę opublikowanych 
w nim materiałów. dochodzi do wniosku, że największym osiągnięciem zespołu redak-
cyjnego jest niezwykle wysoki wskaźnik przyciągania czasopisma; w ciągu dziesięciu lat 
jego istnienia wzrastał on systematycznie, w ostatnim numerze rocznika odsetek autorów 
afiliowanych przy zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, którzy publikowali 
w JKI, sięgnął 75%.

1. nieco historii

W ubiegłym roku minęło 10 lat od momentu, gdy ukazał się pierwszy numer naszego 
czasopisma. Miał on stanowić kontynuację wydawanej w latach 1994-2005 w instytucie 
językoznawstwa Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w poznaniu serii wydawniczej 
o podobnym profilu tematycznym (tzw. serii z dyskiem optycznym) . obecnie rocznik 
Język. Komunikacja. Informacja jest jednym z siedemnastu wydawanych na Wydziale 
neofilologii UaM periodyków naukowych1. Wydawcą tomów 1-6 było wydawnictwo 

1 poza JKI na Wydziale neofilologii UaM ukazują się: Comparative Legilinguistics, Folia 
Scandinavica Posnaniensia, Glottodidactica, Investigationes Linguisticae, Journal of Multimodal 
Communication Studies, Lingua Posnaniensis, Linguistic and Oriental Studies from Poznań, Karaite 
Archives, Scripta Biblica et Orientalia, Scripta Neophilologica Posnaniensia, Silva Japonicarum, Stu-
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„sorus” sc, tomów 7-10 oficyna „rys” (obie firmy działają w poznaniu); nakładcą 
natomiast instytut językoznawstwa UaM.

pomysłodawcy nowego czasopisma zakładali, że stanie się ono trwałym elementem 
komunikacji naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk o języku, informacji 
i komunikacji. lakonicznie zamiar ten przedstawiony został we Wstępie do pierwszego 
numeru rocznika, w którym mogliśmy przeczytać, że

prezentowany tom [pierwszy, za rok 2006] jest w rozumieniu redaktorów 
początkiem nowej serii wydawniczej o charakterze periodycznym, która 
powstaje w zakładzie infolingwistyki instytutu językoznawstwa UaM.
publikujemy teksty […] z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, 
nauk o komunikacji i informacji, a także związków pomiędzy tymi dyscy-
plinami [http://jki.amu.edu.pl/files/jki-tom%201-2006.pdf].

jako przykład takiego podejścia posłużyć może już pierwszy numer JKI, w którym 
opublikowano cztery prace legilingwistyczne: ioany costache z bukaresztu na temat 
aspektu performatywności integracji pojęciowej (z wykorzystaniem rumuńskiego 
materiału językowego), krzysztofa kredensa zajmującego się statusem dowodu, 
jakim jest opinia językoznawcza w systemie prawnym common low w anglii i Usa, 
aleksandry Matulewskiej i pauliny nowak, piszących o błędach w tłumaczeniach 
oficjalnych dokumentów Ue na język polski, eleny Ferran larraz z barcelony, która 
poruszyła problem rozumienia tekstów prawniczych przez studentów innych kie-
runków niż prawo. W tym samym numerze pojawił się artykuł patrycji kłos, emilii 
Maternik, aleksandry Matalewskiej i pauliny piontek dyskutujących wpływ języka 
angielskiego na polską terminologię w zakresie biotechnologii. cztery kolejne opu-
blikowane w numerze pierwszym JKI artykuły reprezentowały socjolingwistykę. były 
to teksty stefana Wiertlewskiego piszącego o anglicyzmach w polskim cyklolekcie, 
pawła korcza i Marka Matulewskiego, którzy zajęli się polsko-angielskim pidżynem 
zawodowym w logistyce i informatyce, Marcina lewandowskiego omawiającego 
pewne aspekty języka subkultury punków oraz artykuł Fallou ngoma z Waszyngtonu, 
który przeanalizował uwarunkowania zapożyczeń z języków francuskiego, arabskiego 
i angielskiego w języku wolof.

pozostałe artykuły, które znalazły się w pierwszym numerze pisma, były pod 
względem tematycznym bardziej rozproszone. norbert kordek pisał na temat dydak-
tyki języka chińskiego, przemysław Wiatrowski przeanalizował strukturalne składniki 
spójności w listach Marii konopnickiej do ignacego Wasiłkowskiego, natomiast 
pewnymi aspektami biolingwistyki zajmował się paweł nowakowski. także paweł 
nowakowski, wspólnie z piotrem nowakiem, omawiali wybrane problemy teorii 
społeczeństwa informacji.

Mamy więc całą mozaikę zagadnień wkraczających na wszystkie wymienione 
obszary tematyczne, jakim poświęcony został rocznik – językoznawstwo, naukę o ko-

dia Azjatystyczne, Studia Germanica Posnaniensia, Studia Phonetica Posnaniensia, Studia Romanica 
Posnaniensia, Studia Rossica Posnaniensia, Studia Ukrainica Posnaniensia, Turkic Studies.
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munikacji oraz naukę o informacji. triada ta, wiążąca różne, choć istotnie powiązane 
przez występujący w każdym z nich komponent, jakim jest język, obszary refleksji 
naukowej, miała wychodzić naprzeciw rozwojowi badań interdyscyplinarnych. W jakim 
stopniu zamiary redakcji zostały w latach późniejszych urzeczywistnione, czy rocznik 
przyczynił się do rozwoju badań we wspomnianych dyscyplinach wiedzy, na to odpo-
wiedzieć muszą sami czytelnicy. redakcja JKI żywi nadzieję, że ocena ta wypadnie 
pozytywnie. aby przekonać do niej także niezdecydowanych, niżej przedstawimy nieco 
bardziej szczegółową charakterystykę naszego czasopisma.

2. zespół redakcyjny

od powstania czasopisma zespół redakcyjny stanowiła grupa specjalistów 
z dziedzin, którym jest ono poświęcone. zarówno skład redakcji, jak i obsada funkcji 
sekretarza redakcji ulegały na przestrzeni lat zmianom. naszą prezentację zacznijmy 
od sekretarzy redakcji.

W całym dotychczasowym okresie wydawania czasopisma funkcja ta pełniona 
była przez doktorantów instytutu językoznawstwa. sekretarzem redakcji w tomach 
1-4 była anna zięba, w redakcji tomów 5 oraz 6 wspomagała ją Marta borowiak-
dostatnia; tomy kolejne, 7-10, przygotowała natomiast joanna kozakiewicz. po niej 
funkcję tę przejął adam araszkiewicz, który jest sekretarzem redakcji w bieżącym 
11 numerze pisma.

natomiast komitet redakcyjny debiutował w składzie: jerzy bańczerowski 
(poznań), aleksandra Matulewska (poznań), thuat nguyen chi (Hanoi, poznań), 
paweł nowakowski (poznań), kyong-Geun oh (seul, poznań), Małgorzata Witaszek-
samborska (poznań) oraz piotr nowak (poznań). W roku 2011 został rozszerzony 
o ilonę koutny (poznań), w 2012 Marię ladányi (budapeszt), a w 2015 sabine Fie-
dler (lipsk). od bieżącego numeru czasopisma dołączył do niego probal dasgupta 
(New Delhi).

każdy z tomów miał również redaktora/redaktorów tematycznych: w tomach 
1-4 zadania tego podjęli się piotr nowak oraz paweł nowakowski (przy współpracy 
w tomie 1 aleksandry Matulewskiej, w kolejnych Marcina lewandowskiego), tomy 
5-9 zredagowane zostały przez ilonę koutny oraz piotra nowaka, ostatni – dziesiąty 
tom – samodzielnie przez ilonę koutny. Wszyscy wymienieni redaktorzy to pracownicy 
instytutu językoznawstwa UaM.

W 2013 roku w zespole zaangażowanym w redagowanie czasopisma pojawił się 
edytor językowy odpowiedzialny za adiustację tekstów angielskich, jest nim długoletni 
pracownik wspomnianego instytutu – Michael Farris.
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3. Metody recenzowania

jednym z ważnych warunków utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego 
czasopisma naukowego jest stosowanie obiektywnych metod recenzowania nadesła-
nych materiałów. początkowo poszczególne tomy Języka. Komunikacji. Informacji 
opiniowane były przez jednego recenzenta. byli nimi: krzysztof Maćkowiak (tom 1), 
ewa kołodziejek (2), bronisława Woźniczka-paruzel (3), Maciej karpiński (4), piotr 
Wierzchoń (5), tadeusz zgółka (6) oraz janusz bańczerowski (7).

od roku 2013 redakcja zaczęła stosować dwuetapowy proces opiniowania. po 
wstępnej ocenie artykułu przez zespół redakcyjny, w której decydującym kryterium jest 
zbieżność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz jego poprawność formalna, 
artykuły przechodzą tzw. double-blind review process (opinia dwóch niezależnych 
specjalistów). Gdy tekst pomyślnie przechodzi przez oba sita selekcji, redakcyjne i re-
cenzenckie, redakcja podejmuje decyzję o dopuszczeniu go do druku. W przeciwnym 
wypadku kierowany jest do poprawy (lub uzupełnienia) przez autora bądź odrzucany. 
kryteria stosowane w ramach drugiego etapu opiniowania to przede wszystkim „stopień 
aktualności prezentowanego stanu wiedzy, poprawność sformułowań tez, wyboru, opisu 
i zastosowania metod badawczych, sposobu prezentacji wyników badań oraz oryginal-
ności osiągnięcia naukowego, jakie nadesłany artykuł wnosi do dotychczasowego stanu 
wiedzy” (ze Wskazówek dla autorów). W przypadku trzech ostatnich tomów naszego 
rocznika odsetek pozytywnie zaopiniowanych artykułów wyniósł prawie dokładnie 
połowę, jednoznacznie negatywną recenzję otrzymało ok. 30% artykułów, natomiast 
sugestie poprawek znalazły się w ok. 20% recenzji (z czego mniej więcej połowę ar-
tykułów, po wniesieniu poprawek przez autora, redakcja opublikowała).

4. Autorzy

W pierwszych dziesięciu tomach Języka. Komunikacji. Informacji znalazły się 
teksty napisane przez 89 autorów. W tej grupie było 36 kobiet (40,5%) oraz 53 męż-
czyzn (59,5%). 

z naszych autorów 49 afiliowanych było przy polskich ośrodkach naukowo-ba-
dawczych (55,0%), 40 natomiast reprezentowało inne niż polskie instytucje (45,0%).
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Warto nadmienić, że reprezentowali oni zarówno duże, jak i mniejsze ośrodki 
akademickie w polsce. największą ich liczbę stanowili pracownicy oraz doktoranci 
Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w poznaniu (41 osób). następnie: Uniwersytetu 
Gdańskiego (5), Uniwersytetu Wrocławskiego (3), Uniwersytetu Warszawskiego (2) 
oraz, po jednym autorze, uniwersytetów: Mikołaja kopernika w toruniu, opolskiego, 
łódzkiego, Śląskiego w katowicach, kazimierza Wielkiego w bydgoszczy, jagielloń-
skiego w krakowie i białostockiego. na łamach JKI publikowali także reprezentanci: 
Uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu (1), Wyższej szkoły logistyki w poznaniu 
(1) oraz państwowej Wyższej szkoły zawodowej w elblągu (1).

interesujących informacji może dostarczyć struktura środowiska autorów afi lio-
wanych przy innych niż polskie ośrodkach naukowo-badawczych. W sumie związani 
byli oni z instytucjami na czterech kontynentach: w europie, ameryce północnej, 
ameryce południowej oraz azji.

autorzy europejscy pochodzą z kilkunastu krajów i afi liowali byli przy kilkudzie-
sięciu uniwersytetach: elte w budapeszcie (6), kościoła reformowanego karola 
Gaspara w budapeszcie (1), segedynie (1), istvána széchenyiego w Győr (1), amster-
damie (3) Utrechcie (1), antwerpii (1), zagrzebiu (1), kownie (1), Milano-bioccoca 
w Mediolanie (1), lipsku (1) Wolnym Uniwersytecie w berlinie (1), Wysp balearskich 
w palma de Majorka (1), roskilde (1), Helsinkach (1), Uniwersytecie Masaryka w brnie 
(1), nottingham (1), Uniwersytecie karola w pradze (3), narodowym Uniwersytecie 
lwowski im. iwana Franki (2), Uniwersytecie im. ernsta Moritza arndta w Greifswal-
dzie (1), w bukareszcie (1), UpF w barcelonie (1). ponadto nasi autorzy afi liowani 
byli w takich instytucjach jak: austriacka biblioteka narodowa (1), Światowy zwią-
zek esperantystów z siedzibą w rotterdamie (1), dyrekcja Generalna ds. tłumaczeń 
Ustnych komisji europejskiej w brukseli (1). czterech autorów nie było związanych 
z żadnymi instytucjami o charakterze naukowo-badawczym lub dydaktycznym.
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jedyny nasz autor z ameryki południowej związany był z Federalnym Uniwersy-
tetem stanu parana w kurytybie (brazylia), z kolei trzech autorów reprezentujących 
amerykę północną z principia college (elsah), Uniwersytetem w Hartford oraz Uni-
wersytetem w Waszyngtonie (Usa). dwóch autorów pochodziło z azji – Uniwersytetu 
sophia w tokio oraz Uniwersytetu w duhok (irak).

5. … i ich prace

W zamyśle jego twórców czasopismo miało zawierać trzy stałe działy: artykuły, 
recenzje oraz kronikę. trzy z dziesięciu analizowanych tomów JKI miały charakter 
monotematyczny: tom 5 poświęcony był wykorzystaniu technik informacyjnych 
w nauce języków, tom 6 polityce językowej w europie Środkowo-Wschodniej, tom 
10 interlingwistyce i esperantologii.

poza materiałami o charakterze informacyjnym (wstępy redakcyjne, noty o autorach 
i wskazówki dla autorów) oraz sześcioma okazjonalnymi sprawozdaniami opubliko-
wanymi w dziale Kronika, w ciągu dziesięciu lat istnienia w naszym roczniku drukiem 
wydano 124 artykuły oraz 12 recenzji krytycznych (łącznie 136 prac o charakterze 
stricte naukowym)2. spośród wszystkich tych tekstów 78 opublikowanych zostało 

2 W zestawieniach statystycznych, które pojawią się w kolejnych fragmentach artykułu, 
nie uwzględniono materiałów opublikowanych w dziale Kronika. należy jednak zaznaczyć, że dwa 
obszerne teksty, które z uwagi na stosowane przez redakcję JKI kryteria formalne znalazły się w tym 
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w języku polskim (57,35%), 49 w języku angielskim (36,02%) oraz dziewięć w ję-
zyku esperanto (6,61%). zanotować także należy jednostkowe przypadki publikacji 
w językach: czeskim, słowackim oraz węgierskim.

na marginesie warto dodać, że w przypadku pierwszych 10 tomów Języka. Ko-
munikacji. Informacji tzw. współczynnik zespołowości autorskiej3 wyniósł dokładnie 
0,9 – na 124 artykuły 13 zostało napisanych przez więcej niż jednego autora. jest to 
typowy dla prac humanistycznych poziom wieloautorstwa.

nieco trudniej określić tematykę, jaką reprezentowały opublikowane opracowa-
nia. z uwagi na częste ujęcia interdyscyplinarne nie da się ich struktury tematycznej 
przedstawić w sposób precyzyjny, dlatego poniższe dywagacje traktować należy jako 
pewną generalizację.

spośród trzech obszarów wiedzy, jakie pojawiają się w tytule naszego rocznika, najwię-
cej opublikowanych opracowań dotyczy pierwszego z nich, czyli językoznawstwa. kilka 
zaledwie prac wprost sytuować możemy w obszarze wiedzy o komunikacji, kilka także 
nauki o informacji. przyjrzyjmy się nieco bliżej strukturze tematycznej prac opublikowanych 
w pierwszych dziesięciu numerach JKI. struktura tytułowej triady (językoznawstwa, nauk 
o komunikacji oraz nauk o informacji) przedstawia się następująco: językoznawstwo – 104 
artykuły, nauki o informacji – 11, nauki o komunikacji – 5 artykułów, inne – 4 artykuły.

dziale, mają charakter stricte naukowy. chodzi o publikacje z tomu dziesiątego: d. chartersa Poly-
glot Conferences and Gatherings: observing a New phenomenon oraz M. bavanta Rezulta aspekto, 
dispozicio kaj posedo en la lingvoj eŭska, malnovpersa kaj elama. 

3 oblicza się go jako stosunek liczby publikacji wieloautorskich do sumy tych samych prac 
wieloautorskich oraz opracowań jednoautorskich powstałych w określonym czasie lub korpusie pu-
blikacji (zob. subranayaman & stephens 1987: 26-29).

kronika/ cHronicle



306

W środowiskach potencjalnych odbiorców czasopisma interesująca wydaje się 
przede wszystkim struktura subdyscyplin komponentu, jaki stanowi językoznawstwo. 
W pierwszych dziesięciu tomach Językoznawstwa. Komunikacji. Informacji pojawiło 
się: 45 artykułów reprezentujących socjolingwistykę (w tym te, które dotyczyły po-
lityki językowej), 10 interlingwistykę, tyleż samo translatorykę, 10 glottodydaktykę, 
5 legilingwistykę, 3 leksykografi ę, po 2 językoznawstwo porównawcze, teorię dys-
kursu, psycholingwistykę, semantykę, grafematykę (teorię pisma), językoznawstwo 
typologiczne, składnię, językoznawstwo ogólne, po jednym tekstologię, biolingwi-
stykę, lingwistykę komputerową (technologię mowy), językoznawstwo normatywne, 
leksykologię, etnolingwistykę oraz językoznawstwo porównawcze.

6. Recepcja i ocena

spełnienie przez redakcję określonych warunków tworzenia periodyku naukowego 
(przede wszystkim w zakresie obiektywnego recenzowania publikowanych materia-
łów) stanowi zaledwie teoretyczną przesłankę wysokiego poziomu czasopisma. za-
tem wszystko to co powyżej zostało napisane na temat rocznika Język. Komunikacja. 
Informacja to opis dążeń redakcji mających na celu obiektywny wybór najlepszych, 
z nadesłanych, tekstów naukowych i ich formalny rezultat w postaci publikacji stu 
kilkudziesięciu artykułów i recenzji. rzeczywiste życie artykułu naukowego w tym 
momencie dopiero się jednak zaczyna i o poziomie pisma, na łamach którego się ukazał, 
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decydują jego dalsze losy, konkretnie odbiór w postaci cytowań w innych czasopismach. 
W ten sposób buduje się w nauce paradygmat.

bez wątpienia odpowiedź na pytanie o odbiór naszego rocznika, skalę cytowań 
ogłaszanych w nim artykułów, stanowi problem. z góry musimy pogodzić się z faktem, 
że – podobnie jak ma to miejsce ze wszystkimi polskimi periodykami humanistycznymi 
– nie da się nadać takiej analizie charakteru kwantytatywnego. nie jest tajemnicą, że 
żadnemu polskiemu czasopismu humanistycznemu nie nadaje się wskaźnika wpływu 
(impact factor), a podejmowane próby kalkulacji cytowań w ramach polskiego sys-
temu czasopiśmiennictwa naukowego nie pozwalają na w pełni obiektywną ocenę 
w tym zakresie. jakiekolwiek natomiast pobieżne oceny niewątpliwie obarczone będą 
poważnymi błędami.

Fakt indeksowania artykułów publikowanych w Języku. Komunikacji. Informacji 
w bazach danych o szerokiej recepcji oraz dostęp do zawartości wszystkich jego tomów 
poprzez sieć (http://jki.amu.edu.pl) nie wyróżnia naszego rocznika z pejzażu polskiego 
czasopiśmiennictwa naukowego. niewątpliwie jednak bardzo duży, jak na polski hu-
manistyczny periodyk naukowy, współczynnik przyciągania (attraction power) może 
stanowić pośrednią przesłankę szerokiej recepcji pisma nie tylko w polsce, ale także 
za granicą4. przez dziesięć analizowanych przez nas lat współczynnik ten w zasadzie 
wzrastał.

tom/rok i/2006 ii/2007 iii/2008 iv/2009 v/2010 vi/2011 vii/2012 viii/2013 iX/2014 X/2015
auto-

rzy afi-
liowani 
w pol-

sce

81,2% 100% 100% 90% 53,8% 63,6% 66,7% 52,9% 36,4% 25%

au-
torzy 
afilio-

wani za 
granicą

18,8% 0% 0% 10% 46,2% 36,4% 33,3% 47,1% 63,6% 75%

z danych, które zawarte zostały powyżej w tabeli, wynika, że w pierwszych 
czerech latach edycji Języka. Komunikacji. Informacji (2006-2009) odsetek autorów 
afiliowanych za granicą był znikomy i, średnio dla czterech branych pod uwagę w tej 
chwili tomów, wynosił niewiele ponad siedem procent (7,2%). W ostatnich sześciu 

4 Attraction power of a journal funkcjonuje w praktyce bibliometrycznej jako jeden ze 
wskaźników oceny wartości czasopisma naukowego. Dictionary of Bibliometrics (diodato 1994) 
definiuje to pojęcie jako „udział artykułów napisanych przez autorów spoza kraju, w którym wy-
dawane jest czasopismo […], lub autorów nie związanych z instytucją, która wydaje czasopismo” 
(s. 4). zgodnie z tą definicją wysoki odsetek autorów „obcych” stanowi przesłankę wysokiego po-
ziomu periodyku naukowego.
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tomach sięgał już ponad połowę (50,2%), przy czym w tomie dziesiątym wyniósł 75%. 
niewiele polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki może pochwalić się 
tak wysokim wskaźnikiem przyciągania i, co ważne, wykazującym wyraźną progresję. 
z pewnością to najważniejszy atut naszego rocznika.

rocznik Język. Informacja. Komunikacja figuruje na liście punktowanych polskich 
czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (tzw. lista „b” 
Ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego), osiągając 5 punktów. podstawą refe-
rencyjną jest jego wersja tradycyjna (papierowa).
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Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Język sportu”, 
poznań, 31 marca 2016 r. 

W ostatnich kilkunastu latach język sportu jako jedna z odmian języka fachowego 
budzi rosnące zainteresowanie ze strony lingwistów na całym świecie. dowodem na 
to są liczne publikacje z tego zakresu w postaci monografii autorskich, słowników te-
matycznych oraz artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych (por. m. in. lavric 
i in. 2008; taborek i in. 2012; czapla i koper 2016). tworzone są grupy badawcze 
oraz stowarzyszenia zajmujące się językiem oraz kulturą futbolu, np. Football rese-
arch Group (z innsbrucka) oraz deutsche akademie für Fußballkultur (z norymbergi). 
zorganizowano również konferencje naukowe oraz sesje tematyczne dotyczące języka 
sportu, w szczególności języka piłki nożnej, np. konferencję „language and Football” 
w innsbrucku (2007 r.), konferencję „pisarze wobec futbolu. negacje, irytacje, fascy-
nacje” w lublinie (2012 r.) oraz sesję tematyczną „the sociolinguistics of Football” 
w ramach 19-ego sympozjum socjolingwistycznego w berlinie (2012 r.). 

W ten trend wpisało się również sympozjum naukowe „język sportu”, które zo-
stało zorganizowane przez instytut Filologii Germańskiej, instytut językoznawstwa 
i instytut Filologii romańskiej Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w poznaniu. 
jednodniowe obrady toczyły się na Wydziale neofilologii UaM 31 marca 2016 r. 
było to pierwsze sympozjum naukowe zorganizowane przez utworzoną na podstawie 
uchwały rady Wydziału neofilologii z dnia 24 września 2015 r. Wydziałową Grupę 
badawczą języka sportu / sports language research Group spolareG (http://spo-
lareg.home.amu.edu.pl/). członkowie założyciele grupy, prof. UaM dr hab. janusz 
taborek (iFG UaM), dr Marcin lewandowski (ij UaM) i dr anna Godzich (iFrom 
UaM), są autorami licznych publikacji (monografii, opracowań leksykograficznych 
oraz artykułów) z zakresu języka sportu, głównie języka piłki nożnej. zespół planuje 
cykliczne organizowanie tego wydarzenia. sympozjum odbyło się pod honorowym 
patronatem pani dziekan Wydziału neofilologii UaM prof. zw. dr hab. teresy to-
maszkiewicz, uroczystego otwarcia obrad dokonał natomiast prodziekan ds. nauki 
prof. UaM dr hab. Maciej karpiński. 

owocem pierwszego sympozjum jest pięć artykułów opublikowanych w niniejszym 
numerze czasopisma „język komunikacja informacja”. tegoroczne sympozjum stało 
się okazją do zintegrowania polskiego środowiska badaczy języka sportu oraz dało 
sposobność przyjrzenia się kierunkowi badań z zakresu dziedziny, a także spotkania 
z praktykami, tj. dziennikarzami sportowymi poznańskich mediów (zapis tej dyskusji 
został również opublikowany w niniejszym numerze) oraz sędzią międzynarodowym 
ping ponga, kingą oryl. Udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawiciele następują-
cych ośrodków naukowych: katolickiego Uniwersytetu lubelskiego jana pawła ii, 
Uniwersytetu Mikołaja kopernika w toruniu, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu 
szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w katowicach, Uniwersytetu im. adama 
Mickiewicza w poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. referaty wygłosiło 
12 uczestników, przedstawicieli filologii polskiej, angielskiej, rosyjskiej, romańskiej 
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i germańskiej. prelegenci reprezentujący różne dziedziny językoznawstwa przedstawili 
wyniki swoich badań podczas trzech sesji poświęconych m.in. badaniom typologicz-
nym, kwestiom terminologii, składni, językowemu obrazowi świata, leksykonowi-
gramatyce oraz językoznawstwu korpusowemu. 

Wstępny referat wygłosił dr Mariusz koper z katolickiego Uniwersytetu lu-
belskiego, dokonując syntezy dotychczasowych badań z zakresu języka sportu oraz 
wskazując prawdopodobne kierunki rozwoju tej dziedziny językoznawstwa. W swym 
przeglądzie dr koper podkreślił, że w skład tzw. polszczyzny sportowej wchodzą 
zarówno mówione warianty wypowiedzi używane przez sportowców, trenerów, ki-
biców, jak też gatunki oficjalne, którymi posługują się dziennikarze sportowi w mass 
mediach. kolejnym referentem był prof. UMk dr hab. lech zieliński z Uniwersytetu 
w toruniu. autor prześledził powstanie ping ponga jako odmiany tenisa stołowego 
ze szczególnym uwzględnieniem elementów komercyjnych. podkreśleniu istoty 
terminologii w nowych dyscyplinach sportu posłużyła analiza relacji nazw „tenis 
stołowy” i „ping  pong” w perspektywie historycznej oraz w kontekście powstania 
tej  nowej dyscypliny, które to według niego rozpoczęło proces  desynonimizacji obu 
pojęć, przebiegający w kierunku powstania relacji  hipero/hiponimicznych lub relacji 
zachodzenia na siebie obu pojęć z  częściami oddzielnymi i pewną częścią wspólną. 
pierwszą część obrad zamknęła dr beata Grochala z Uniwersytetu łódzkiego wystą-
pieniem na temat językowych prezentacji tzw. stałych fragmentów gry, posługując się 
bogatą egzemplifikacją z trzech dyscyplin: piłki nożnej, ręcznej i koszykówki. na tym 
materiale przedstawicielka ośrodka łódzkiego pokazała, że transmitowana dyscyplina 
determinuje kształt komentarza. 

jako pierwszy w kolejnej sesji wystąpił dr konrad szcześniak z Uniwersytetu 
Śląskiego, który omówił sposób i konstrukcje w języku sportu na przykładzie współ-
wydarzeń sportowych, egzemplifikując swoje konstatacje przykładami z kilku języków, 
m. in. z polskiego, czeskiego, angielskiego i portugalskiego. następnie dr katarzyna 
burska z Uniwersytetu łódzkiego na przykładzie nazw własnych przedstawiła swe 
spostrzeżenia dotyczące antroponimów i ich odpowiedników w prasie sportowej, 
omawiając zarówno ich właściwości strukturalne, jak i językową i pozajęzykową 
motywację semantyczną na materiale  źródłowym zaczerpniętym z tygodnika „piłka 
nożna”. ostatnim prelegentem w tej części sympozjum był dr yury Fedorushkov 
z Uniwersytetu im. adama Mickiewicza, który przedstawił metodę ekscerpcji rosyjskich 
członów werbo-nominalnych na przykładzie kolokacji w leksyce futbolowej. Wyeks-
cerpowany materiał wywodził się z dziewięciu tomów encyklopedii World Cups. Все 
чемпионаты мира по футболу. 

po przerwie obiadowej odbył się panel dyskusyjny z dziennikarzami sportowymi 
reprezentującymi poznańskie media: red. Grzegorzem Hałasikiem z „radia Merkury” 
oraz red. radosławem nawrotem z „Gazety Wyborczej”. Moderatorem dyskusji był 
mgr krzysztof szymoniak z instytutu językoznawstwa UaM. Wymiana poglądów 
dotyczyła m. in. takich kwestii jak: zmiany w języku komentarzy i sprawozdań z wy-
darzeń sportowych w kontekście ekspansji mediów elektronicznych, obiektywizm 
w sprawozdaniach i relacjach sportowych oraz metaforyzacja języka sportu. 
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ostatnią sesję sympozjum otworzył referat prof. zw. dra hab. ryszarda lipczuka 
z Uniwersytetu szczecińskiego na temat wyrazów obcych w polskiej i niemieckiej 
leksyce sportowej, w którym ukazano rolę adaptacji leksemów obcych do polszczyzny 
i języka niemieckiego, a także germanizacji bądź slawizacji nazewnictwa z zakresu 
sportu. następnie dr stefan Wiertlewski z Uniwersytetu im. adama Mickiewicza 
omówił dwa pozornie rozbieżne zjawiska występujące w socjolekcie rowerowym, tj. 
synonimię, której przejawem jest występowanie ciągów wyrazów jednoznacznych, oraz 
homonimię/polisemię. z kolei dr hab. artur tworek z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
odwołując się do przykładów z języków polskiego, niemieckiego i włoskiego, skupił 
się na roli piłki nożnej jako nośnika tożsamości lokalnej i regionalnej. zdaniem ba-
dacza pod względem funkcji integrowania lokalnych społeczności sport można uznać 
za najskuteczniejszy obszar szeroko rozumianej kultury. na zakończenie sympozjum 
referat wygłosili członkowie założyciele grupy badawczej spolareG na Wydziale 
neofilologii UaM: dr anna Godzich, dr Marcin lewandowski oraz prof. UaM dr hab. 
janusz taborek. W swoim wystąpieniu zaprezentowali oni własny dorobek naukowy 
dotyczący języka sportu oraz spróbowali nakreślić nowe perspektywy badawcze do-
tyczące tej dziedziny.   

powyższy krótki przegląd unaocznia różnorodność podejmowanych przez badaczy 
zagadnień w obszarze języka sportu. W dyskusji podsumowującej sympozjum jego 
uczestnicy wskazali na potrzebę organizowania cyklicznych spotkań poświęconych 
tej tematyce, które poprzez wymianę myśli i integrację środowiska badaczy języka 
sportu, mogą rozwijać współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków 
akademickich i stać się inspiracją do podejmowania nowych tematów badawczych. 
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na żywo o piłce nożnej

z redaktorem grzegorzem Hałasikiem – dziennikarzem sportowym poznańskiego 
radia „Merkury”, i redaktorem Radosławem nawrotem – dziennikarzem sportowym 
poznańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, rozmawia Krzysztof Szymoniak – wy-
kładowca w poznańskim instytucie językoznawstwa UaM

– przed nami około 60 minut rozmowy o praktyce zawodowego sprawozdaw-
cy sportowego. To, że jeden z panów głównie pisze, a drugi głównie mówi o piłce 
nożnej w trakcie relacjonowania meczów piłkarskich, na pewno wzbogaci naszą 
refleksję dotyczącą języka sportu. Wcześniej przygotowaliśmy zakres interesują-
cych nas zagadnień, więc teraz przejdźmy od razu do pierwszej kwestii. Jest nią, 
najogólniej rzecz biorąc, specyfika pracy sprawozdawcy sportowego w kontekście 
zmian, jakie zachodzą w obrębie technik relacjonowania wydarzeń sportowych. 
A to na przykład w związku z ekspansją nowych mediów, zwłaszcza zaś telewizji 
oraz internetu.

grzegorz Hałasik: zakładam, że mówimy o relacjonowaniu meczów na żywo, 
o tym, czym się na co dzień zajmuję. zawody sportowe, jak każdą imprezę, można 
zrelacjonować na żywo, ale można też przygotować z tych zawodów relację do emi-
sji w późniejszym czasie. Faktem jest, że język najbardziej dynamiczny pojawia się 
w trakcie relacji na żywo. i właśnie zastanawiam się, czy bardzo się to zmieniło na 
przestrzeni lat? łatwiej jest mi oczywiście mówić o relacjach radiowych, bo nimi się 
głównie zajmuję. nie pamiętam, jak relacjonowano zawody sportowe w latach 60. czy 
70., znam jedynie jakieś wyrywki archiwalne, legendarne fragmenty meczów, czy też 
innych wydarzeń sportowych, które nawet ukazywały się kiedyś na kasetach, a potem 
na płytach cd. Myślę, że wszystko to zmienia się tak, jak zmienia się język polski. 
pewne słowa wypadają z użycia, inne wchodzą w to miejsce, a chyba sporo pojawia 
się różnych zapożyczeń z języków obcych, przede wszystkim słownictwa odzwier-
ciedlającego zachodzące wokół nas zmiany. najbardziej znany przykład słowa, które 
zniknęło z relacji sportowych, jaki mi w tej chwili przychodzi do głowy, to słowo, 
a właściwie wyrażenie przyimkowe, związane ze sławnym golem zdobytym przez 
polską drużynę na londyńskim stadionie Wembley w roku 1973, golem, który dał nam 
awans na mistrzostwa świata odbywające się rok później. tam polacy zdobyli bram-
kę, jak to relacjonowano – z wypadu. co dzisiaj znaczy wypad? obecnie może tylko 
młodzież mówi między sobą: wypad stąd, a i to nie wiadomo. W każdym razie o tak 
zdobytym golu powiedzielibyśmy dzisiaj, że padł z kontry lub z kontrataku. prawie 
nikt już dzisiaj nie mówi o golu, że zdobyto go z wypadu. ja czasami lubię wtrącić 
takie słowo, ale robię to tylko raz po raz, bo wielu słuchaczy, zwłaszcza młodszych, 
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może tego nie zrozumieć. tym bardziej, że często bliższe jest im słownictwo fachowe 
pochodzenia obcego. 

Radosław nawrot: ja pozwolę sobie do tego dodać, że sprawozdawanie i rela-
cjonowanie, to jednak dwie różne sprawy. W przypadku sprawozdawania właściwie 
wszystko zmieniło się w chwili, kiedy zajęły się tym także inne media niż tylko radio 
i telewizja. Mam na myśli przede wszystkim internet i relacje online, które zmieniły 
wszystko, bo charakter tych relacji odzwierciedla naszą współczesność. internet pro-
muje zatem nowoczesny język, nowoczesny w takim znaczeniu, że zmieniający się 
pod wpływem tego, co nazywamy językiem potocznym. tak więc język tych relacji 
także jest bardziej potoczny niż na przykład tak zwany język literacki, którego uży-
wamy w sytuacjach raczej pozasportowych. nie ukrywam, że absolutnym zbiorowym 
liderem we wprowadzaniu tych zmian są przede wszystkim ludzie młodzi. dzisiaj to 
młodzież decyduje o tym, jak mówi się także o piłce nożnej. Grzegorz posłużył się 
w tej kwestii jednym tylko przykładem – gol zdobyty z wypadu – ale jest tego dużo 
więcej. pamiętajmy, że piłka nożna zawsze była dziedziną życia sportowego podatną na 
zapożyczenia. język, jakim mówiono u nas o piłce nożnej, od zarania niemal wchłaniał 
głównie anglicyzmy, jak chociażby sławny korner, którego dzisiaj prawie się już nie 
używa. polszczyzna potrafiła się jednak przed tym obronić, znajdując własne określe-
nia, chociażby dla stałych fragmentów gry, na przykład spalonym zastępując angielski 
offside. to, że tych zapożyczeń w polszczyźnie jest w sumie raczej niewiele, bierze 
się stąd, jak podejrzewam, że my uczyliśmy się piłki nożnej od anglików pośrednio, 
a nie bezpośrednio.

głos z sali: W latach 20. XX wieku te rodzime formy słownictwa piłkarskiego 
próbowano dość mocno w polsce wprowadzać. to była wyraźna fala.

Radosław nawrot: z dzisiejszej perspektywy wygląda to dosyć humorystycz-
nie, bo na przykład angielskie słowa starano się pisać po polsku, na przykład futbal 
i futbaliści. nie tak dawno sprawdzałem zapiski prasowe na temat międzywojennego 
meczu polska–jugosławia, gdzie takie właśnie, dosyć archaiczne spolszczenia się 
pojawiały. pamiętajcie państwo jednak, że sport w ogóle, a szczególnie piłka nożna, 
zwłaszcza w ujęciu sprawozdawczym, jest bardzo podatna na parę rzeczy. akurat 
zapożyczenia z języka angielskiego to jest jedna sprawa, ale chyba nie najbardziej 
charakterystyczna. bardziej wyraziste są tutaj pojawiające się w języku sprawozdań 
i relacji eufemizmy.

– Ale i omówienia. Można założyć, że sprawozdawanie sportu to jest ten obszar 
żywego języka, w którym pojawia się sporo eufemizmów, peryfraz i metafor. 

Radosław nawrot: jest ich naprawdę mnóstwo. nie wiem, Grzegorzu, czy się ze 
mną zgodzisz, ale sądzę, że sprawozdawcy chętnie z tego korzystają. 
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grzegorz Hałasik: tak, to było zawsze.

Radosław nawrot: oto na przykład jakiś skórzany przedmiot pożądania... pań-
stwo zapewne pamiętacie te wszystkie dziwaczne skojarzenia, których komentatorzy 
używają.

grzegorz Hałasik: Mogę powiedzieć skąd to się bierze, tym bardziej, że też mi 
się to czasem przydarza. Mecz trwa dwa razy po 45 minut plus to, co doliczy sędzia. 
i rzadko ten sprawozdawca, szczególnie radiowy – bo telewizyjnego podpiera jesz-
cze obraz, więc on nie musi mówić non stop – może sobie pozwolić na kilka sekund 
milczenia. on musi mówić praktycznie bez przerwy. i teraz popatrzmy na niejeden 
mecz, podczas którego dzieje się tyle, ile zazwyczaj się u nas dzieje. sprowadza się 
to do tego, że dziennikarz radiowy musi być przygotowany, także merytorycznie, do 
zapełniania własnym głosem czasu antenowego. a jeśli merytorycznie, to znaczy, że 
trzeba znać zawodników z imienia i nazwiska, wiedzieć o nich dużo, a najlepiej jeszcze 
więcej, żeby mieć o czym mówić, zwłaszcza gdy na boisku nic specjalnego się nie 
dzieje. potrzebne są wówczas także różnego rodzaju, szeroko rozumiane ciekawostki, 
ale i najróżniejsze synonimy i zamienne określenia opisujące sytuację meczową (lub 
brak sytuacji) w danym momencie, od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty. tego 
zresztą oczekują od nas i słuchacze, i nasi przełożeni. 

– Jak to wpływa na język sprawozdań radiowych? Obserwujecie panowie, 
w tym obszarze jakieś zmiany na poziomie leksykalnym i semantycznym? Mam 
na myśli także swoistą metaforykę w opisach widowiska sportowego.

grzegorz Hałasik: język się na pewno liberalizuje. nie chcę powiedzieć, że po-
zwala się nam na jakiekolwiek wulgaryzmy, ale na pewno pojawiają się słowa, które 
nie przyszłyby na myśl sprawozdawcy sportowemu w latach 60., czy 70. dzisiaj już 
gdzieś takie słowa czasami się pojawiają. nie są to na pewno owe bardzo rozpowszech-
nione wulgaryzmy na k..., na ch... i na p..., bo one nigdy nie pojawią się w mediach, 
zwłaszcza w kontekstach pozaliterackich, czyli na przykład w języku sprawozdawcy 
sportowego, ale jakaś cholera może czasami przemknąć na antenę w ferworze relacji 
na żywo. nawet dzisiaj nie wolno tego oczywiście nadużywać, a myślę, że w ustach 
redaktora bogdana tomaszewskiego było to po prostu nie do pomyślenia. 

Radosław nawrot: pamiętajmy, że świętej pamięci redaktor tomaszewski nigdy 
nie pozwoliłby sobie na to, żeby w jakiś negatywny sposób wyrazić się o przeciwniku 
naszego sportowca. tej wysokiej kultury nauczył go tenis, który z założenia jest grą 
bardzo kulturalną. pamiętam, że kiedyś była straszna awantura w mediach społeczno-
ściowych, gdy redaktor tomaszewski relacjonował jakiś mecz agnieszki radwańskiej 
(nie pamiętam już nazwiska jej przeciwniczki) i o tej przeciwniczce wypowiadał się 
w samych superlatywach. kibice strasznie go za to skrytykowali pytając, dlaczego 
nie kibicuje naszej zawodniczce. no właśnie dlatego, że tak został wychowany. a był 

kronika/ cHronicle



315

wychowany w innej (niż dzisiejsza) kulturze wypowiedzi, kulturze języka relacji spor-
towej i w ogóle postrzegania sportu jako szlachetnej rywalizacji opartej na zasadach 
fair. ja osobiście żałuję, że redaktora tomaszewskiego nie ma już z nami, bo on nam 
czasami o tym wszystkim przypominał. rywalizacja sportowa, niekiedy nawet brutal-
na, mimo wszystko oparta jest na pewnych szlachetnych zasadach. to samo powinno 
więc wynikać z języka, którym się ową rywalizację opisuje. dzisiaj ten język trochę 
parszywieje. nie ma się co w tej kwestii oszukiwać. jest on coraz prostszy, a nam 
zwyczajnie brakuje niekiedy repertuaru określeń, które moglibyśmy w danej chwili 
zastosować. Mój tata na przykład zawsze powtarza, że irytuje go, gdy ktoś napisze lub 
powie futbolówka zamiast piłka. a proszę teraz zaproponować jakiś nowy, oryginalny 
synonim dla słowa piłka... Mam na myśli piłkę, jako przedmiot z boiska... ta cisza z sali 
wskazuje na fakt, że nie ma takich zamienników. jesteśmy więc w kropce. i w takich 
właśnie sytuacjach pojawiają się eufemizmy, neologizmy, jakieś cuda językowe. Wtedy 
pojawia się też tasiemiec w rodzaju dwudziestotrzyletni wychowanek klubu z Ameryki 
Środkowej zamiast słowa Meksykanin, bo ten Meksykanin już pojawił się kilka razy. 
a jeśli chodzi o tę cholerę, o której wspomniał Grzegorz, to i ja miałem w podobnej 
sprawie drobne starcie z koleżanką redakcyjną, co zresztą bardzo dało mi do myślenia. 
chciałem napisać dosadny felieton, krytyczny, w którym użyłem słowa cholera i wy-
dawało mi się, że to jest cool. a ona przyszła do mnie i powiedziała, że jej dziecko za 
użycie w szkole tego słowa dostanie uwagę. to była trafna reprymenda, dzięki której 
uświadomiłem sobie, że chyba jednak czasem przesadzamy z tą ekspresją języka. ja 
wiem, że opis sportu jest tak samo emocjonalny jak sam sport, tyle tylko, że te emocje 
przesłaniają niekiedy kulturę języka. W związku z czym ja z całą odpowiedzialnością 
stwierdzam, że język, którym obecnie mówimy o sporcie, często nie jest kulturalny. 

– pojawia się więc od razu pytanie, jak panowie we własnej praktyce zawodo-
wej reagujecie na te przemiany w obrębie języka? Szczególnie interesujące byłoby 
zagadnienie obiektywizmu, kiedy to sprawozdawca ma za plecami kilkadziesiąt 
tysięcy kibiców, a nasi przegrywają.

grzegorz Hałasik: dotykamy ciekawej kwestii, jeśli chodzi o obiektywizm spra-
wozdawcy w trakcie racjonowania zawodów sportowych, bo nie tylko polską specjal-
nością, zwłaszcza wśród kibiców, bywa zasada, że kto nie z nami, ten przeciwko nam. 
sport oparty jest na rywalizacji, więc nic dziwnego, że do języka sportu wchodzą różne 
synonimy zaczerpnięte z terminologii wojennej. relacjonując wydarzenie sportowe 
w radiu czy telewizji, musimy w pierwszej kolejności zdawać sobie sprawę z faktu, 
dla kogo to relacjonujemy i w jakich okolicznościach. to pomaga nam wyważyć 
istotne dla relacji na żywo akcenty. jeżeli relacjonuję mecz lecha poznań dla radia 
poznańskiego, od pierwszej do ostatniej minuty mogę pozwolić sobie na tak zwaną 
stronniczość. i mówię to z całą odpowiedzialnością. tyle tylko, że w tej stronniczości 
muszę być obiektywny. ja nie mogę przekłamywać obrazu sytuacji na boisku. jeżeli 
lech gra słabo, a legia gra dobrze, to ja nie mogę ludziom wmawiać, że jest odwrotnie. 
jeżeli legia montuje na boisku jakieś super akcje, to ja muszę o tym powiedzieć, ale 
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poznański, wielkopolski słuchacz wymaga ode mnie, żebym ja wspierał jego drużynę, 
żebym był zaangażowany po właściwej stronie. to jest dosyć bliskie lokalnemu szowi-
nizmowi, ale nic na to nie poradzimy, bo sport był i zapewne zawsze będzie podszyty 
rodzajem szowinizmu. dotyczy to szczególnie piłki nożnej. Może nie tenis, może nie 
lekka atletyka, choć i tam się to zdarza.

– na pewno dotyczy to sportów zespołowych, które przyciągają na widownię 
tysiące kibiców.

grzegorz Hałasik: a piłka nożna z całą pewnością przyciąga ich najwięcej. W me-
czach Węgrów z rosjanami to może być także piłka wodna, bo obie nacje mają na 
tym polu historyczne zaszłości. tak więc, wracając do futbolu, ja, jako sprawozdawca 
radiowy, muszę uważać, aby w ten szowinizm nie popaść. dlatego też sprzyjać mogę 
swojej drużynie, ale już w ocenie trzeba być obiektywnym. jeżeli lech strzeli bram-
kę legii, to mogę eksplodować przy mikrofonie, mogę się cieszyć razem z kibicami 
i razem z drużyną, ale jeśli legia strzeli bramkę lechowi, generalnie nie muszę się 
z tego powodu cieszyć, ale muszę fachowo ocenić ten fakt: czy zrobili to zasłużenie, 
niezasłużenie, po mistrzowsku, przypadkowo lub brzydko. a zatem sprzyjanie le-
chowi, kibicowanie drużynie, z którą się utożsamiam, nie zwalnia mnie z obowiązku 
obiektywnej oceny zdarzeń na boisku i przebiegu gry. nie wyobrażamy sobie, by 
Mateusz borek, czy dariusz szpakowski komentując mecze reprezentacji polski nie 
był za reprezentacją polski. redaktor tomaszewski opowiadając o rywalce agnieszki 
radwańskiej po prostu trochę był do tego zmuszony, bo o samej radwańskiej, po kilku 
jej wcześniejszych meczach, powiedział już wszystko.

Radosław nawrot: Myślę, że przyczyna tego mogła być nieco inna. też kiedyś 
z tego powodu ucierpiałem. pamiętasz, Grzegorzu, zastępowałem cię pewnego dnia 
w komentowaniu meczu w szwecji. lech grał wtedy na stadionie råsunda i dostał baty 
od zespołu aik solna. jedna z bramek, którą wtedy szwedzi strzelili, była naprawdę 
piękna. ja się tą bramką nieopatrznie zachwyciłem i... co się wtedy działo. 

grzegorz Hałasik: ja za mecz lecha z legią też musiałem się nasłuchać. legia 
wygrała 2:0 i nie było żadnej dyskusji. po tym meczu, powiedzmy sobie szczerze, nie 
było co zbierać, jeśli chodzi o lecha poznań. tak to w każdym razie ująłem. i to się 
oczywiście nie wszystkim podobało, ale takie były fakty. ja zresztą mówiłem o tym 
ze smutkiem. niestety, lech był słabszy.

Radosław nawrot: cóż, ludzie oczekują tego, że w naszych relacjach pojawią 
się emocje. i to wcale nie dotyczy tylko sprawozdania radiowego, ale również tekstów 
w prasie drukowanej. proszę zwrócić uwagę na to, że w te teksty wtopione są opinie 
wartościujące, wręcz oceny tego, co dzieje lub działo się na boisku. jak wszyscy wiemy, 
stara zasada dobrego dziennikarstwa nakazuje oddzielać informacje od komentarza. 
W sporcie ta zasada niemal nie obowiązuje, a na pewno poważnie zostaje naruszona. 
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Mówienie o sporcie bez oceniania tego, co się widzi, nie wchodzi dzisiaj w rachubę. 
i to nie tylko z tego powodu, że kibice oczekują emocji, ale także dlatego, że cały sport 
zasadza się na emocjach i ocenach, że tak chcemy go postrzegać. podam państwu 
przykład pewnych zachowań, których w polsce się nie stosuje, ale we Włoszech już 
tak. otóż Włosi, kiedy mają na przykład derby Mediolanu, sadzają przy mikrofonach 
dwóch komentatorów. jeden kibicuje interowi, a drugi Milanowi. W efekcie wydziera 
się ten, mówiąc kolokwialnie, którego drużyna w danym momencie przeważa na boisku. 
i to jest akceptowalny przez obie strony consensus.

grzegorz Hałasik: ostatnio czesi posadzili przy mikrofonie dwóch artystów 
kabaretowych podczas derbów slavii praga ze spartą praga. dosyć zabawnie to wy-
glądało, bo przecież nie byli to rasowi sprawozdawcy i komentatorzy, ale sprawdziło 
się to jako swoista ciekawostka. zanim przejdziemy dalej, chciałbym wrócić do myśli, 
kiedy mówiłem państwu o sprzyjaniu i kibicowaniu przez komentatora jednej z drużyn. 
W przypadku, gdy gra drużyna narodowa, trudno żeby polski sprawozdawca kibicował 
przeciwnikom. są jednak przypadki, kiedy sprawozdawca musi te emocje odłożyć na 
bok, jeżeli będzie komentował i relacjonował mecz dla kibiców jednej i drugiej drużyny. 
W Wielkopolsce takich przypadków mamy coraz mniej, bo lech nie gra już z amicą 
Wronki, czy Groclinem dyskobolią. Wielokrotnie w przeszłości zdarzało mi się dla 
radia poznańskiego takie derby relacjonować. i chociaż kibiców tych drużyn z małych 
miejscowości była garstka, to jednak musiałem się pilnować, bo oni słuchali tych 
relacji dość uważnie. natomiast w programie pierwszym polskiego radia jest studio 
s-13, które odradza się teraz tylko wtedy, gdy mecze ostatnich kolejek rozpoczynają 
się o tej samej porze. Wówczas Warszawa łączy się ze stadionami w różnych miastach 
i czasem prosi nas o relacjonowanie na antenę ogólnopolską fragmentów meczów, 
które obsługujemy przede wszystkim dla lokalnej społeczności. i w takich sytuacjach 
ja muszę zapomnieć, że siedzę na stadionie lecha w poznaniu i prowadzę relację dla 
kibiców tej drużyny. nie wolno mi było cieszyć się ani z goli lecha, ani z potknięć 
drużyny przeciwnej, bo nigdy nie wiadomo, jaka grupa kibiców przeważa w danym 
momencie przy odbiornikach radiowych. Musiałem podkreślać urodę dobrych zagrań 
i świetnych goli obu drużyn. przykładem na pewno pozytywnym w tej materii jest 
stacja telewizyjna canal+, gdzie mecze oglądają kibice obu drużyn, a sprawozdawcy 
i komentatorzy dosyć mocno się pilnują, aby nie wychylać się za bardzo ani w jedną, 
ani w drugą stronę. jest to więc wzorcowy niemal przypadek profesjonalizmu i obiek-
tywnego relacjonowania spotkań.

– A jeśli którejś drużynie przytrafiła się szmaciarska bramka?

grzegorz Hałasik: no to szmata i wynik 2:2...

Radosław nawrot: ja dodam jeszcze tylko kilka słów o pewnej kwestii związanej 
z prasą papierową. otóż miałem kiedyś pewien spór z kolegami z oddziału w byd-
goszczy, bo oni od lat zawsze pisali o zespołach ze swojego terenu jako nasza drużyna, 
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nasze zawodniczki, wygraliśmy... a to już jest stopień wyżej, bo to nie wygrali nasi 
zawodnicy, tylko my wygraliśmy, czyli ja też.

grzegorz Hałasik: ja nigdy tak nie robię, ani czegoś takiego nie wypuściłbym 
na antenę.

Radosław nawrot: ja też tego nie akceptuję, ale niestety niektórzy tak właśnie 
robią. Może państwo zauważyliście, że tak właśnie dzieje się podczas meczów piłkar-
skiej reprezentacji polski, kiedy to sprawozdawcy mówią gramy dobrze, gramy nieźle, 
wynika więc z tego, że my wszyscy, cały naród, gramy dobrze. 

grzegorz Hałasik: ja to tępię.

Radosław nawrot: ja z kolegami z bydgoszczy często się nie zgadzałem w tej ma-
terii, ale sam musiałem także uważać, aby nie napisać, że nasze koszykarki wygrały. 

grzegorz Hałasik: to akurat dopuszczam.

Radosław nawrot: Grzegorz dopuszcza, więc widzicie państwo, że w tej kwestii 
nie ma między nami pełnej zgody. od razu więc nasuwa mi się myśl, że nie tylko ja 
mam z tym pewien problem. W meczach ekstraklasy transmitowanych przez telewizję 
pojawia się dwóch sprawozdawców. i oni występują tam w parze nieprzypadkowo, 
bo jeden to klasyczny komentator, a drugi to ekspert. komentator jest po to, żeby 
się podniecić, żeby podkręcić nastrój. on jest narzędziem przekazującym emocje, 
a ekspert jest od tego, żeby przekazać merytoryczną warstwę meczu. zadania zostały 
rozdzielone. komentator ma problem z głowy, bo nie musi występować w dwóch 
rolach jednocześnie.

– A co w panów przypadku z komentarzem zamykającym, podsumowującym? 
Sędzia odgwizdał koniec meczu, więc jeden z panów ma jeszcze kilka minut na 
podsumowanie widowiska sportowego, a drugi z panów wraca do redakcji i pisze? 
Czy pisze od razu, nie opuszczając swojego stanowiska na trybunie stadionu?

Radosław nawrot: piszemy wszędzie, gdzie się da. ja natomiast największy 
problem mam z rutyną, która zabija język sportowy i doprowadza do tego, że staje się 
on bardzo nudny, a nawet wyświechtany. duży problem mam także z tak zwanymi 
wypowiedziami pomeczowymi, których udzielają piłkarze. proszę zwrócić uwagę 
na to, że wiele instytucji organizujących zawody sportowe, na przykład ekstraklasa, 
wprowadziło dla zawodników obowiązek współpracy z mediami. tak więc piłkarz 
musi się wypowiedzieć dla prasy, musi to zrobić, a jeśli odmówi, to robi się z tego 
afera. tak więc pomeczowe wypowiedzi zawodników są ich obowiązkiem, a skoro jest 
to obowiązek, to stało się to strasznie nudne, strasznie rutyniarskie. państwo czasem 
słuchacie tego, co w takich sytuacjach mówią piłkarze? Żeby była jasność – to nie jest 
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tak, że czepiamy się tylko piłkarzy. a jakie pytania zadają niekiedy dziennikarze? to 
jest już taka sztampa, że trudno w zasadzie wyobrazić sobie coś nudniejszego. redaktor 
zydorowicz zwrócił się kiedyś do piłkarza z takim oto pytaniem: Było zero zero ...?, 
oczekując jakiejkolwiek wypowiedzi, bo to i tak nie jest ważne, co powie zawodnik. 
Ważne, by powiedział cokolwiek.

grzegorz Hałasik: na pomeczowych konferencjach prasowych najzabawniejsze 
są momenty, kiedy rzecznik prasowy klubu prosi o pytania do trenera, a z sali pada 
głos, którego wszyscy się spodziewamy: To co, panie trenerze, teraz Śląsk... My z góry 
możemy przewidzieć konkretne pytania od konkretnych dziennikarzy. 

Radosław nawrot: dlatego coraz częściej niemal błagamy los o takich piłkarzy 
i takich trenerów, którzy potrafią rozmawiać, którzy nie udzielają wypowiedzi a właśnie 
rozmawiają, czyli mają coś w głowie. czekamy na takich uczestników widowiska spor-
towego, którzy mają coś do powiedzenia, którzy potrafią własnymi słowami ciekawie 
opowiedzieć jakąś interesującą historię. ja wiem, że po meczu to jest trudne, bo wtedy 
ciągle jeszcze buzują w nich emocje.

grzegorz Hałasik: trudno jest na przykład znaleźć piłkarza, który po przegra-
nym meczu, czyli po meczu zawalonym – że użyję słowa, które kiedyś pewnie by nie 
przeszło na antenie – stanie w tak zwanej mixzonie (to à propos zapożyczeń), czyli 
tam, gdzie mieszają się po meczu piłkarze i dziennikarze, i szczerze, ludzkim językiem 
opowie o tej porażce. no, jest kilku takich piłkarzy, którzy potrafią się przyznać do 
tego, że zawalili mecz, czy, jak to mówił Mateusz Możdżeń z podbeskidzia bielsko 
biała, który skwitował występ swojej drużyny słowami: daliśmy dupy. jeżeli takie coś 
idzie na żywo, to mówi się trudno, ale kiedy taka wypowiedź jest najpierw nagrana, 
a dopiero później emitowana, to trzeba się trochę nagimnastykować, zastanawiając 
się, co zrobić z takimi słowami.

Radosław nawrot: ja mam trzy kropki...

grzegorz Hałasik: U nas można to wypikać. W sumie jednak, w różnych oko-
licznościach przepuszcza się takie wulgaryzmy, ale w materiałach dziennikarskich 
nawet ta przysłowiowa cholera już nie przejdzie. Wróćmy jednak do pytania. W tym 
momencie warto wspomnieć o różnicy w pracy sprawozdawcy radiowego i telewizyj-
nego. sprawozdawca telewizyjny ma obraz, więc on pomaga tylko widzowi odebrać 
i zrozumieć dane widowisko. Ma czas, żeby dorzucić kilka uwag merytorycznych do 
tego, co dzieje się na boisku i zawsze może wesprzeć się towarzyszącym mu ekspertem. 
oni obaj więc nie muszą mówić bez przerwy, bo obraz sam wiele wyjaśnia, nawet nie 
mogą zamęczać widzów nieustannym gadaniem. stąd wniosek, że relacja telewizyjna 
siłą rzeczy staje się coraz bardziej komentarzem. 
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– A można go rozwijać i pogłębiać, bo telewizja dysponuje powtórkami najważ-
niejszych lub najciekawszych akcji oraz najbardziej kontrowersyjnych zdarzeń, 
za którymi idą mające wpływ na przebieg meczu decyzje sędziego.

grzegorz Hałasik: no tak, oni to mają i dlatego mogą przeanalizować każdy 
szczegół owej akcji czy owego zdarzenia. na stanowisku radiowym ciężko analizować 
takie sytuacje, gdy widziało się je tylko raz i to z daleka, z wysokości trybun. tak więc 
w radiu mecze się faktycznie relacjonuje, tam trzeba mówić o tym, co się dzieje, bo 
słuchacz tego nie widzi. Można oczywiście uciekać w różne opowieści, eufemizmy, 
metafory czy gole pachnące rzepakiem, ale nigdy nie należy zapominać o piłce. trzeba 
wiedzieć, gdzie ona jest i co się z nią dzieje. jeżeli ktoś zapędzi się za bardzo w tych 
swoich opowieściach, to może zgubić piłkę lub przeoczyć coś naprawdę ważnego, 
co dzieje się w obrębie prostokąta o wymiarach 68 na 109 metrów. sprawozdawcę 
radiowego to przede wszystkim powinno interesować. ja staram się mówić o tym, co 
dzieje się z piłką i kto ją aktualnie ma przy nodze, ale też staram się jednocześnie na 
bieżąco analizować sytuację na boisku. Wykorzystuję do tego głównie chwile zastoju, 
każdą przerwę w grze. jest na to także minuta lub dwie po ostatnim gwizdku sędzie-
go, kiedy głowa kipi jeszcze od emocji lub od frustracji. W takich momentach różne 
rzeczy przychodzą sprawozdawcy radiowemu głowy. co ciekawe, czasami zdarza 
się, że moja ocena meczu zaraz po jego zakończeniu może być inna od tego, co już na 
chłodno dociera do mnie kilka godzin później, gdy wrócę do domu i włączę powtórkę 
tego meczu w canal+.

Radosław nawrot: pozwolę sobie jeszcze dodać do tego drobną uwagę, że zda-
rzenie sportowe ma bardzo krótkie życie. ono jest jak motyl, obumiera po kilku, kil-
kunastu godzinach. kiedyś sprawozdawcy sportowi mogli relację z meczu sobotniego 
napisać do poniedziałkowego wydania gazety. był na to czas i ludzie chętnie takie 
relacje w poniedziałek czytali. dzisiaj, jeżeli nie dostarczę takich informacji ludziom 
w ciągu kilku minut po meczu, to przestaje mieć to sens. a to oznacza, że piszę swoją 
relację w trakcie spotkania. W takiej sytuacji trudno zebrać myśli, trudno sformułować 
jakieś pogłębione sądy, improwizując na laptopie już podczas trwania meczu. zatem 
zupełnie inny charakter ma tekst, który ja wrzucam do internetu na bieżąco, a który 
siłą rzeczy jest tekstem tylko informacyjnym, pokazującym przebieg zdarzeń, a czym 
innym będzie to, co ukaże się w gazecie. ponieważ wszystkie informacje o przebiegu 
spotkania piłkarskiego już poszły w świat, to tekst na ten sam temat do poniedziałko-
wego wydania gazety może przybrać niemal formę eseju. i tak właśnie coraz częściej 
to wygląda, jeśli chodzi o pisane relacje pomeczowe. W roku 1982 lech grał mecz 
w pucharach z islandzkim zespołem, a poznańskiej gazecie, która ukazała się dzień 
później, do zamknięcia numeru nie udało się ustalić wyniku meczu. tak to kiedyś 
wyglądało. a czy dzisiaj coś takiego jest możliwe? dzisiaj od razu, w czasie rzeczywi-
stym, mamy wynik z dowolnego meczu, który dzieje się w dowolnym miejscu świata, 
o dowolnej porze dnia czy nocy. 
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grzegorz Hałasik: radio dzięki temu zawsze wygrywało z prasą, jeżeli oczywiście 
było obecne na takim meczu. a jeśli nie było, to – jak w przypadku owej islandii – 
nie było od kogo wyciągnąć podstawowych informacji o wyniku i przebiegu meczu. 
dzisiaj szanse się wyrównały, bo relacja prasowa także idzie w świat na bieżąco za 
sprawą internetu. są oczywiście sytuacje, gdzie to radio wygra z gazetą, bo na przy-
kład kierowca prowadzący samochód nie może w tym samym czasie przeglądać stron 
internetowych i sczytywać twittów (a przynajmniej nie powinien tego robić), ale może 
bez problemu słuchać relacji radiowej. 

– Jeżeli relacja radiowa i relacja prasowa niemal w tym samym czasie trafiają 
do odbiorców dzięki internetowi, to jak to wpływa na jakość owych relacji? Mam 
na myśli przede wszystkim język tych przekazów.

grzegorz Hałasik: nie chcę twierdzić, że szybkość przekazu obniża jego poziom, 
zwłaszcza w sferze języka, ale ten pośpiech musi jakoś oddziaływać na styl pracy spra-
wozdawcy. dzisiaj prasa internetowa konkuruje z radiem, bo ma możliwość śledzenia 
sytuacji na boisku minuta po minucie, co w pewien sposób upraszcza język relacji do 
komunikacyjnego minimum, są to niemal twitty czy esemesy. 

Radosław nawrot: esemesy i twitty to są takie narzędzia, które bardzo wpłynęły na 
język relacji sportowej, bo zwyczajnie go upraszczają. stosujemy więc krótsze wersje 
wszystkiego, a to sprawia, że pojawiają się w tych relacjach dziwolągi i łamańce, które 
za czas jakiś mogą wywrzeć spory wpływ na język, jakim będziemy mówili o sporcie. 
a ten wpływ już widać.

grzegorz Hałasik: a widać go chociażby w tekstach radiowych, które piszę do 
serwisów informacyjnych. serwis w radiu Merkury trwa najwyżej pięć minut, z czego 
na swoją informacjo-relację (z tego, choćby, dzisiejszego wydarzenia na Wydziale 
neofilologii UaM) mam najwyżej 55 sekund. jakich więc muszę kuglarskich sztuczek 
językowych się imać, żeby w tym czasie zmieścić całą istotę tego spotkania i swo-
jego w nim udziału. to powoduje w efekcie spłaszczanie tematu i zagadnień z nim 
związanych. W radiu publicznym serwis trwa aż pięć minut na godzinę, a w stacjach 
komercyjnych nie przekracza już trzech minut. co więc w tym czasie można powiedzieć 
o pięciu różnych newsach? i jak to robić?

Radosław nawrot: z tekstami na papierze jest podobnie. My się sami przyznaje-
my do tego, że takie rzeczy się dzieją na naszych oczach. pośpiech oraz konieczność 
dokonywania skrótów zabija język informacji i relacji.

– A czy wprowadza przy okazji terminologię specjalistyczną i żargon?

Radosław nawrot: tak. bez dwóch zdań. obwiniam o to telewizję. przepraszam, 
że formułuję tutaj takie oskarżenie, ale telewizja jest kluczowym winowajcą takiego 
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stanu rzeczy. kiedy przychodzą do mnie, czyli do redakcji, młodzi ludzie, którzy chcą 
pisać o sporcie, a ja proszę ich, żeby przynieśli lub pokazali jakiś swój tekst na próbę, 
to on zazwyczaj jest pełen wyrażeń żargonowych, wręcz slangowych. i to są niestety 
wszystko zapożyczenia z telewizji. pierwsze, co wtedy robię, to zwalczam u młodych 
autorów chęć stosowania zwrotów typu mieć więcej z gry albo że strzelił gola z naj-
bliższej odległości. ja pytam, co to w ogóle znaczy? jaki to ma sens?

grzegorz Hałasik: jest też ciekawe słowo, które zapewne wymyślili sprawoz-
dawcy sportowi, słowo ekspediować. a oznacza ono wybić piłkę, tylko że to nie brzmi 
zbyt efektownie. 

Radosław nawrot: W polskiej lidze często piłkę wybija się w różne miejsca 
i  w różnych kierunkach, więc jeśli było tych wybić już kilka w ostatnich pięciu mi-
nutach, to szuka się zastępnika i wtedy się tę piłkę ekspediuje. to przypomina mi fakt, 
że jest także kilka słów w języku polskim, które sprawozdawcy sportowi ocalili od 
zapomnienia. Ekspediować jest właśnie jednym z takich słów, które funkcjonują niemal 
wyłącznie w branży spedycyjnej. to samo można powiedzieć o zwrocie forsować tempo. 
U nas nie gra się szybciej, nie przyspiesza się gry, tylko forsuje się tempo.

grzegorz Hałasik: ja czasem używam określenia podkręcić tempo. 

Radosław nawrot: no właśnie. jeżeli w polskim zespole jest kilka gwiazd, to 
sprawozdawca mówi o plejadzie. te słowa, oraz wszystkie inne z tego zbioru, mają 
moim zdaniem dodać relacji splendoru oraz sprawić, że komentarz będzie efektowny. 
a to z kolei wynika z tego, że my, sprawozdawcy i komentatorzy sportowi, ulegamy 
stanom euforycznym w trakcie wydarzeń sportowych. Używając wyszukanych słów 
i zwrotów mamy wrażenie, że powiedzieliśmy więcej.

– To chyba wiąże się bezpośrednio z kwiecistymi opisami miejsca, czasu i ja-
kości zdarzeń sportowych, które zahaczają niemal o literackie opisy przyrody.

grzegorz Hałasik: nie chcę źle mówić o kolegach, którzy w tej kwestii popadają 
czasem w lekką przesadę, ale tak to niekiedy wygląda. osobiście jestem zwolennikiem 
tego, aby owe opisy jednak odpowiadały stanowi faktycznemu. Miałem wątpliwości 
słuchając kiedyś relacji radiowej z meczu piłkarzy ręcznych, relacji, która była naszpi-
kowana ozdobnikami i barwnymi opisami. i oto w chwili, gdy zawodnik wyskoczył 
z piłką do rzutu ponad rękami zawodników blokujących, to okazało się, że on – cytuję 
komentatora – wzbił się jak orzeł nad turniami. 

Radosław nawrot: nasz kolega tomek zimoch jest absolutnym specjalistą od 
tego typu sformułowań, tyle tylko, że on się już chyba niekiedy sam nakręca.
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grzegorz Hałasik: tomek zimoch jest autorem gola pachnącego rzepakiem. ale 
ogólnie rzecz biorąc, jeśli orzeł nad turniami pojawia się raz na jedną połowę meczu, 
to można ten fakt zrozumieć, ale jeśli zaraz po orle nad turniami gol mu zapachnie 
rzepakiem, to wszyscy odczuwamy zdecydowany przesyt. My obaj dobrze znamy 
tomka zimocha, więc wiemy, że te jego wynalazki frazeologiczne podobają się lu-
dziom, którzy niekoniecznie interesują się sportem, ale za to lubią posłuchać takich 
właśnie, kwiecistych opowieści i historyjek. a jeżeli kogoś wyłącznie interesuje, 
gdzie jest piłka i co się z nią dzieje, to wtedy, mówiąc kolokwialnie, może go czasem 
trafić szlag. tomasz zimoch lubi popłynąć w momentach szczególnie patriotycznych, 
a więc przy Małyszu, przy justynie kowalczyk, przy meczach reprezentacji polski. 
pamiętam jednak, że kiedyś, podczas euro 2012, kiedy redaktor zimoch komentował 
mecz bez udziału polaków, chyba niemcy – Grecja z Gdańska, to była to uczta dla 
uszu. Wykazał się wtedy pełnym profesjonalizmem, no i nie nakręcał się patriotycznie. 
słuchałem tego z zachwytem.

Radosław nawrot: ów nadmiar, o którym tu mówimy, wynika i z tego, że komen-
tatorzy wpadają w rutynę, zagalopowują się. dariusz szpakowski powiedział kiedyś, że 
Johan Cruijff dokonał bardziej zmiany taktycznej niż zmienił taktykę zespołu. zapewne 
w myśl zasady, że nie wiem, co to znaczy, ale i tak użyję. Wszystko to, o czym teraz 
mówimy, jest trochę jak epidemia. komentatorzy się tym zarażają. jeżeli ktoś zaczy-
na używać jakiegoś efektownego zwrotu i oklepie go w kolejnych wystąpieniach, to 
natychmiast zaczynają włączać ten zwrot do swoich relacji następni sprawozdawcy. 
Mateusz borek wprowadził do polskiej nomenklatury sprawozdawców sportowych 
amerykański sposób zapisywania wyników. zawsze mówiliśmy polska – belgia 3:0, 
albo, wcześniej, trzy do zera, a kolega borek mówi dzisiaj: polska – 3, belgia – 0. 
Warto by sprawdzić, ilu komentatorów już to naśladuje. 

– Szanowni panowie, na koniec tej niewątpliwie interesującej debaty chciałbym 
spojrzeć na to, co dzieje się poza boiskiem, czyli na trybunach. najnowsze, dra-
matyczne wydarzenia społeczne i polityczne, jakich jesteśmy świadkami w kraju 
i Europie, przenoszą się co jakiś czas głównie na trybuny stadionów piłkarskich, 
gdzie przyjmują kształt agresywnych kibolskich haseł, politycznych sloganów, 
wulgarnych zawołań i całych parapieśni o treści rasistowskiej, antysemickiej, 
narodowo-patriotycznej, nacjonalistycznej, a nawet religijnej i anarchistycznej. 
Co z tymi faktami mogą zrobić sprawozdawcy sportowi? Jakiego wreszcie języka 
potrzeba, aby to opisać i/lub skomentować?

grzegorz Hałasik: W tej kwestii różne media stosują różną politykę informacyjną. 
zdarza się na przykład, że dana stacja telewizyjna czy radiowa nie informuje, że taki pro-
blem pojawił się na konkretnym meczu, bo ta redakcja wyznaje zasadę niepokazywania 
tego, co dzieje się poza boiskiem, czyli na trybunach. jeżeli więc pojawi się tam jakieś 
hasło, czy rozpoczną się zamieszki, to na przykład canal + tego nie pokazuje...

Radosław nawrot: W myśl zasady – nie promować.
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grzegorz Hałasik: owszem, powiedzą, że na trybunach rozgrywają się jakieś 
gorszące sceny, ale powiedzą otwartym tekstem, że tego pokazywać nie zamierzają. 
jeżeli chodzi o mnie, to w sportowym dziennikarstwie także staram się tego wszystkiego 
nie łączyć, chociaż nie da się od tego uciec. Generalnie ograniczam się do uwagi, że 
coś dzieje się na trybunach, ale jeśli pojawiają się tam hasła kompletnie oderwane od 
tego, co dzieje się na boisku, to wyznaję zasadę podobną, jak canal+, czyli nie promuję 
zachowań patologicznych. nie da się jednak uniknąć nagłaśniania takich sytuacji, bo 
one bardzo nakręcają dziennikarzy, którzy niekoniecznie zajmują się tym, co dzieje 
się na boisku. dla nich przebieg meczu nie jest priorytetem, ale już wszelkiej maści 
zadymy stadionowe zdecydowanie tak. telewizje typowo informacyjne, czy popularne 
gazety kolorowe, jeśli już pojawią się na meczu, polują przede wszystkim na tego typu 
sytuacje i zdarzenia.

– Można śmiało powiedzieć, że chodzi głównie o dziennikarzy z tabloidów, 
o TVn24, czy polsat news.

grzegorz Hałasik: no tak, oni to pokażą na pewno. dla nich to będzie ważne wy-
darzenie. Mnie jednak w pierwszej kolejności interesuje sport. Faktem jest, że wszystko 
to ma często związek ze sportem, bo obraźliwe, z wulgarnymi treściami, transparenty 
atakujące konkretnych piłkarzy mają niekiedy związek z aktualną sytuacją konkretnych 
klubów, czyli na przykład lecha i legii. i wtedy nie da się o tym nie wspomnieć. tyle 
tylko, że owych wulgaryzmów nigdy nie cytujemy. 

Radosław nawrot: ja mam do tej sprawy trochę inne podejście, a konkretnie 
wyznaję zasadę: pokazywać, piętnować, zwalczać. a przede wszystkim nie zamykać 
oczu na tego typu sytuacje, ponieważ mój spór z kibicami przebiega na nieco innej 
płaszczyźnie, czyli na płaszczyźnie tego, co jest dopuszczalne podczas meczu piłkar-
skiego, bo stanowi pewien uogólniony już standard. W poznaniu utarło się, że niektórzy 
kibice przychodzą tylko na mecze lecha z legią, bo zainteresowani są wyłącznie blu-
zganiem na legię, a robią to od lat z godną podziwu konsekwencją. zastanawiam się 
więc, gdzie znajduje się owa granica określonych zachowań kibiców, za którą należy 
powiedzieć – stop. dla mnie taką granicą były okrzyki antysemickie na Widzewie, 
z naśladowaniem syczenia gazu włącznie, co jest moim zdaniem absolutnie niedopusz-
czalne. i ja w takich sytuacjach nie przyjmuję argumentacji, że tak się robi od lat, że 
to taka swoista tradycja. za kibicowski transparent z hasłem Klęknij litewski chamie... 
na lecha spadły spore kłopoty, bo było to nie tylko z gruntu chamskie zachowanie, ale 
miało także znamiona wyraźnej prowokacji politycznej. nie należy zatem ukrywać, 
że polityka wkracza na stadiony... 

grzegorz Hałasik: a właściwie już wkroczyła.
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Radosław nawrot: Faktem jest, już wkroczyła, można więc użyć w tej kwestii 
czasu przeszłego, a co gorsza kibice uznali, że jest to dla nich świetna platforma dla 
wypowiedzi tego typu.

– Tym bardziej, że niektóre zorganizowane grupy kibiców stały się brutalnym 
głosem określonej opcji politycznej.

Radosław nawrot: na pewno kibicie angażują się w politykę tak, jak inni ludzie, 
a może nawet bardziej. obecnie nie ma już sensu się zastanawiać, czy to dobrze (czy 
źle), że polityka wkroczyła na stadiony, bo ona już tam jest i nie usuniemy jej stamtąd. 
należy natomiast pytać, jak powinna wyglądać w przestrzeni publicznej jakakolwiek 
dyskusja w ramach swobody wypowiedzi, gdzie są granice tej swobody i kiedy do-
chodzi do przekroczenia granic wolności i dyskusji? a właśnie na stadionach ludzie 
w swej masie, w poczuciu siły i bezkarności wykazują skłonność do przekraczania 
tych granic, używając wulgaryzmów, bez oporów głosząc rasizm, antysemityzm, czy 
homofobię. a w moim odczuciu takie zachowania w cywilizowanym kraju nie powinny 
być tolerowane. nawet jeśli założymy, że na trybunach stadionów wolno więcej niż 
chociażby na ulicy, to należy bacznie się temu przyglądać i na to reagować.

grzegorz Hałasik: ja mam świadomość, że pewne zachowania są oczywiście 
dopuszczalne na stadionach, bo tak się dzieje na niemal wszystkich stadionach świata, 
ale prywatnie martwi mnie fakt, że polityka, a co za tym idzie, także agresja językowa, 
dosyć bezceremonialnie wkroczyła na polskie stadiony. ja rozumiem, że wiele osób 
chce sobie pokrzyczeć, poskakać i zamanifestować w ten sposób swoją obecność 
i polityczną aktywność w przestrzeni publicznej, ale uważam – i taki był zawsze mój 
pogląd – że kibic jest od kibicowania, a nie od uprawiania na trybunach polityki. ze 
smutkiem i niesmakiem przyjmuję do wiadomości fakt, że stało się inaczej. a cofnąć 
tego chyba się już nie da. 

Radosław nawrot: Mnie zawsze zastanawiała jedna rzecz, jakiś rodzaj stadionowej 
schizofrenii – oto pojawia się na trybunach wielki transparent z dużym, agresywnym 
hasłem, media to pokażą i o tym napiszą, a kibice moją później do mediów pretensje 
o nagłośnienie tego faktu. czegoś tu nie rozumiem, w końcu wielki transparent jest 
wieszany po to, żeby inni go zobaczyli i przeczytali zawarte na nim treści. o co więc 
chodzi? a samo zachowanie mediów w takich sytuacjach też zastanawia, bo różne 
media i różni dziennikarze mają swoje, niejednolite podejście do tych kwestii. ja wy-
znaję zasadę, że jeśli coś jest podłe, to trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć, że takie 
właśnie jest.

głos z sali (Marcin Lewandowski): Mam pytanie do pana redaktora Hałasika. 
otóż w telewizji utrwalił się już system z dwoma komentatorami. zastanawiam się, 
czy panu w pańskiej pracy brakuje współkomentatora, czy nie zazdrości pan kolegom 
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z telewizji? W niemczech chyba i w Wielkiej brytanii pojawia się w relacjach radio-
wych dwóch komentatorów.

grzegorz Hałasik: U nas też się to niekiedy zdarza. oczywiście o wiele łatwiej 
jest komentować mecz we dwóch, tylko że w polskim radiu rzadko zdarza się współ-
komentowanie eksperckie. do tej pory było tak, że jeśli już komentujemy we dwóch, to 
jesteśmy równorzędnymi sprawozdawcami, ale tak czy inaczej taka sytuacja na pewno 
ułatwia pracę. bo jeśli kolega mówi i opowiada o sytuacji na boisku, ja mogę w tym 
czasie przejrzeć notatki, mogę coś sprawdzić w internecie, czy zwyczajnie napić się 
wody. od pewnego czasu eksperymentujemy w radiu z takim właśnie współdziałaniem. 
i tak, krzysztof ratajczak zaprosił kiedyś do współkomentowania prezesa lecha, 
a innym razem mieliśmy przy mikrofonie piotra reissa. bywało i tak, że zapraszali-
śmy eksperta, który dla nas wypowiadał się w studiu przed meczem, w przerwie i po 
meczu. Współkomentowanie eksperckie w radiu ma na pewno tę jedną słabość, że 
ekspertowi trzeba przerywać, gdy na boisku dzieje się coś ważnego lub interesującego, 
bo najważniejsze jest, aby nie stracić z oczu piłki. W telewizji działa to jednak inaczej, 
o czym już zresztą tutaj mówiliśmy.

Radosław nawrot: pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź Grzegorza. Wbrew 
pozorom nie jest to tylko kwestia radia czy telewizji, bo dotyczy to również prasy. 
Wspominałem już, że kiedy ja w trakcie meczu muszę dostarczyć ludziom do internetu 
informacje na bieżąco, to albo piszę, albo patrzę na boisko. jeśli więc ma to wszystko 
się udać, to ja potrzebuję wtedy kogoś do pomocy. Wygląda to tak, że ja piszę, czyli 
wzrok przesuwam na monitor komputera, ale ktoś w tym czasie musi śledzić boisko, 
na którym w każdej chwili może się coś wydarzyć. i najczęściej tak się to właśnie 
odbywa. ja rzucam komendę: Mów mi!, albo Patrz!, a sam piszę. dzięki temu mam 
jednak przekaz, choć przez moment nie widzę boiska. W konsekwencji zdarzało się 
już, że nie widziałem sytuacji, z których padały gole. 

grzegorz Hałasik: ja, współdziałając na antenie z kolegą, mogę nie tylko spraw-
dzać notatki, ale także zajrzeć na Facebooka czy twittera w swojej komórce, aby 
dowiedzieć się, co społeczeństwo myśli o trwającym właśnie meczu. trochę więc 
dzieje się na tym naszym stanowisku radiowym, a uświadamiają mi to znajomi kibi-
ce, którzy mecze lecha śledzą za sprawą przekazu telewizyjnego lech tv. ta stacja 
emituje nasze transmisje, ale z kamerą skierowaną na nas. dlatego na antenie lech tv 
w trakcie poznańskich meczów lecha można cały czas oglądać pracę sprawozdawców. 
stąd też przestało mnie już dziwić, że w trakcie meczu, ale i po meczu dostaję różne 
zabawne, żartobliwe wpisy od znajomych kibiców na temat mojego wyglądu, czy 
moich zachowań, bo oni cały czas mają mnie na widoku.

Radosław nawrot: to jest też kwestia swoistego ekshibicjonizmu. Można powie-
dzieć, że prawie wszyscy dziennikarze doświadczyli zmasowanego zainteresowania 
swoimi osobami. Mówiąc krótko, kibice są zainteresowani tym, jak wygląda nasza 
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praca, jak my wyglądamy, co robimy, jak to wszystko w ogóle przebiega, chcą to 
wszystko wiedzieć. chcą znać kulisy pracy sprawozdawcy sportowego. te wszystkie 
wrzutki do internetu, czy to, co piszemy na twitterze o naszej pracy, jest formą dzielenia 
się z publicznością naszym zawodowym warsztatem. ja się przed tym przez pewien 
czas broniłem, ale w końcu uległem urodzie tych zdarzeń. najpierw tego spróbowałem, 
a potem okazało się, że wejście w bezpośrednią interakcję z ludźmi jest fantastycz-
ną przygodą. jest to jedna z bardziej interesujących rzeczy, jakie mi się w tej pracy 
przydarzyły. dzięki takim zachowaniom możemy reagować na to, co ludzie myślą, 
o czym piszą, co komentują, możemy brać to do siebie, a nawet dzięki temu weryfi-
kować swój sposób pracy. jednym słowem – świetna rzecz. trochę chyba na wyrost 
widzimy w internecie jakieś straszne zagrożenie, bo to wszystko ponoć niszczy język, 
demoluje wypowiedzi, skraca je, a nawet spłyca, ale z drugiej strony ta sfera otwiera 
przed nami rewelacyjne możliwości komunikacyjne. i jeśli państwo pozwolą, to użyję 
w tym momencie podsumowującego kolokwializmu – mnie te możliwości kręcą.

rozmowę spisał i zredagował:
Krzysztof Szymoniak
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perspectives of language communication in the Eu
nitra, Slovakia, 28–29 July 2016 

the international conference “Perspectives of Language Communication in the 
European Union” organized by the Faculty of central european studies of constantine 
the philosopher University and subsidized by the visegrad Fund was held in nitra, 
slovakia on july 28-29, 2016. partners included the international visegrad Fund, adam 
Mickiewicz University in poznań, poland, eötvös loránd University in budapest, Hun-
gary, the Ministry of Foreign and european affairs of the slovak republic, the World 
esperanto association, the University of south bohemia in České budějovice, czech 
republic and the slovak esperanto Federation. the conference was a meeting point for 
politicians, language experts and representatives of civic associations of the visegrad 
Four (czech republic, Hungary, poland, slovakia). but despite the visegrad emphasis, 
conference participants from other eU countries such as italy, spain, lithuania, latvia, 
estonia, croatia, slovenia and ireland also took part. the three central themes of the 
conference were citizen engagement and multilingualism, economic integration and 
multilingualism, and educational inclusion through improved language learning.

the conference opened with a plenary session addressed by vytenis andriukaitis 
the european commissioner from lithuania. speaking in esperanto, he said that the 
official multilingualism of the eU is weak in practice with citizens forced to use the 
major languages, especially english, in contacts with eU institutions, a situation that 
could lead to alienation. He also stressed that every language is important for those who 
speak it as their native tongue, describing the personal importance that lithuanian has 
for him despite it being spoken by only one per cent of the eU citizenry. conference 
participants were also addressed by Mark Fettes, the president of the World esperanto 
association whose 101st World esperanto congress was taking place in nitra at the 
same time.

other speakers during the plenary session included eva polákova (Matej bel Uni-
versity, banská bystrica, slovakia). she spoke on the “activities of the slovak civic 
platform in international communication” which she claimed can serve as a positive 
example in an unstable european political environment, partly caused by the absence of 
a viable language policy in the eU. seán ó riain (irish department of Foreign affairs 
and trade, ireland) expounded upon “the propedeutic approach to improved language 
learning” in the context of the eU arguing that the streamlined and exceptionless nature 
of esperanto grammar makes a 50-100 hour course the optimal preparation for subse-
quent foreign language learning. ildikó vančo (constantine the philosopher University 
in nitra, slovakia) reflected on the “european language regime: nations, minorities, 
languages”. Her talk addressed the complex web of relationships between language 
groups and national borders within the eU concentrating on the case of Hungarians 
in southern slovakia.

after the plenary session, parallel panel discussions were held. the theme of one 
was “Language problems of Civic participation and Economic Integration into 
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the Eu” while the second was “state and perspectives of Foreign language learning 
in the eU”. in these sessions, participants briefly presented their topics and open di-
scussion followed. papers were delivered in one of the three official languages of the 
conference, english, esperanto and slovak with simultaneous interpretation into the 
other two.

selected papers given during the first section include “personality + subsidiarity: 
expanding linguistic justice in the cities” by javier alcalde who said that current 
language policy fails to reach its full potential as it does not take migrants into account 
as political subjects, is too focused on the national level and neglects cities and there 
is not enough cross-disciplinary dialogue between fields such as political philosophy 
and sociolinguistics.

in “de sargon al eŭropa Unio: enserĉade de “lingvo por la mondo” (From sargon 
to eU: at the search for “a language for the world”) davide astori said that questions 
about “Which language(s) for europe” in the context of the creation of a european 
identity built on the integration of individual states, guidelines from linguistic ecology 
and democracy are necessary as are individuals’ rights to their native languages. pierre 
dieumegard presented “Ĉu eŭropa Unio povas esti demokrata? lingvaj bariloj plu 
estas, kaj novaj problemoj ekestas” (could european Union be democratic? language 
barriers remain and unsolved problems appear). this addressed a basic fact that citizen 
dissatisfaction with the functioning of the eU is often based on the fact that some citizens 
simply don’t understand the political speeches of politicians from other countries. 

pádraig b. ó laighin, in his paper “strategies of engagement with the eU in matters 
of language equality” described how irish received the designation of an official lan-
guage of the eU and how two language equality issues were resolved by the european 
ombudsman. ivana kapráliková’s “corpus analysis of english language abbreviations 
in eU documents” focused on the fact that eU documents frequently use abbrevia-
tions with no clarification which contributes to the perception that eU institutions 
are isolated and over-reliant on “eurojargon” which most citizens do not understand. 
a corpus analysis of eU documents provides additional understanding to european 
discourse and could contribute to the design of specialist language course materials. 
Marcelle provost spoke of an often overlooked population in “lingvaj problemoj en 
integriĝo de eksterlandaj viktimoj de prostituado” (language problems in integration 
of foreign victims of prostitution). currently in Western europe prostituted people 
are mostly foreign and many do not know the language of the country they are in and 
therefore cannot access legal help or social services. the paper addressed strategies 
for overcoming this situation.

Federico Gobbo spoke on “approaches to multilingualism of esperanto speakers” 
describing the evolution of attitudes toward multilingualism since the 1996 prague Ma-
nifesto which outlined seven principles shared by a majority of esperanto speakers. in 
her paper “nový jazyk v strednej európe. Čo o ňom vieme a ako ho prijímame?” (new 
language in central europe – What do we know about it, and how do we perceive it?” 
eva Čulenová examined local knowledge of the arabic language, speakers of which 
are now appearing in central europe through migration and refugee flows.
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bengt-arne Wickströhm’s paper “lingvopolitiko kaj kostoj” (language policy 
and costs) applied an economic cost-benefit analysis for research the cost structures of 
language rights in order to find the optimal federal structures for multilingual states. 
Michel Farris addressed “national varieties of english and the eU: attempts to square 
the circle” pointing out the conflict between various national standards of english which 
still serve as markers of identity for native speakers and non-native speakers’ desire for 
a culturally neutral deracinated standard. Filip křepelka spoke on “linguistic aspects 
of integration of healthcare in the european Union” which includes trade in pharma-
ceuticals, the migration of healthcare personnel, emergency treatment for tourists and 
issues related to medical tourism. He spoke of some surrogate communication strategies 
in use and how language issues are still not adequately addressed in this area.

the other panel was dedicated to the State and perspectives of foreign language 
learning in the Eu. seán ó riain introduced the topic. Maria kocór, in „Unnoticed and 
insufficiently appreciated areas of language communication in europe from a pedago-
gical point of view” brought attention to areas of language communication in europe 
that are liable to be problematic and the role of education in solving them, especially 
regarding value systems, inclusive education and multiculturalism.

papers on the teaching of esperanto were common in this section. Mireille Grosje-
an presented „esperanto as a springboard to language learning” supporting ó riain’s 
positions. Maria Majerczak also analyzed „the propaedeutic value of esperanto in 
foreign language learning”. in „Why do i teach esperanto and why my students learn 
it?” zsófia kóródy gave some arguments on the benefits of teaching and learning 
esperanto. ilona koutny, in „the educational role of esperanto at different levels of 
mainstream education” first outlined the knowledge of foreign languages in the eU and 
foreign language teaching praxis before describing the educational role of esperanto 
in creating language awareness at the beginning of education, in the efficacy of inter-
cultural links and facilitating the learning of other foreign languages at different levels 
of mainstream education from elementary and advanced classes, through university 
programs and courses at universities of the third age.

other speakers and topics included dominika tekeliová with „to the problems of 
interlingual and intercultural communication in the eU”, Giorgio silfer with „brexit: 
which consequences for the language policy in the eU?” and ladislav György with 
„vyučovanie slovenčiny ako druhého jazyka v radoch slovensko-maďarských bilin-
gvistov – teoretické súslivosti, prolematické javy, kontrasty” (teaching slovak as 
a second language to the slovak-Hungarian bilingual speakers (theoretical background, 
problematic phenomena, contrasts)).

taken together the countries of the european Union are characterized by a rich 
linguistic diversity. but this is not always reflected in eU policy, either in eU institu-
tions, or in many member states. despite many initiatives by the european commission 
towards a consensus language policy no consensus has emerged. there seems to be 
no single language (or subset of languages) that can be considered as impartial and 
non-discriminatory toward all eU citizens. english may be the dominant language in 
eU institutions and foreign language classrooms but a large percentage of eU citizens 
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cannot use it at all or only in the most basic types of communication. in addition, some 
national languages (and official languages of the eU) are significant minority languages 
in other eU member states where they often do not enjoy official recognition. Finally, 
the languages of immigrant and refugee communities are becoming more important in 
many eU countries. in light of these factors at the end of the conference the Declaration 
of Nitra in the form of a general statement of principles and detailed recommendations 
in the three topic areas mentioned above was presented and discussed (see below). the 
approved declaration with 3 documents on the main topics were dissent by Ľuboš blaha, 
chairman of the committee of european affairs of the national council of slovakia 
to his partners in all eU Member states.  

some papers of the conference appeared in the publication: tekeliová, d. (ed) 
2016: Perspectives of Language Communication in the EU. nitra: constantine the 
philosopher University in nitra, Faculty of central european studies. 

Michael Farris, ilona koutny

Declaration of nitra

L’Italia è fatta. Restano da fare gli italiani. 
(We have made Italy. now we must make Italians), Massimo d’Azeglio, 1866. 

We have made europe, now we must make europeans. only europeans can provide 
the necessary affective and democratic legitimacy for the eU. brexit has made clear that the 
present crisis in european integration is one of identity. Governing diversity is the key issue. 
there is a need to improve governance by aligning government institutions with communities 
of communication. the lack of such alignment is an existential problem for the eU. 

Many citizens have legitimate fears that, for europe to succeed, their national 
identity will be destroyed. their concern must be addressed. citizen engagement with 
europe will remain weak until citizens feel a european identity, in harmony with their 
national and regional identities. this is so because, despite the great strides of euro-
pean integration in the economic and commercial spheres, its cultural, educational and 
linguistic aspects have remained at the national level. there has been no attempt to 
develop a common education for european citizens. languages enable communication 
but, of equal importance, they express identity. there is at present no one language 
which expresses a pan-european identity. the eU motto of united in diversity appears 
to favour diversity at the expense of unity. yet a balance between both is essential. 

increasing globalisation has led to the dominance of english. as a global language, 
english is poorly equipped to express a european identity. in the post-brexit eU, only 
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10% of eU citizens speak english as a mother tongue or very well as a foreign language, 
so its exclusive use in the eU would exacerbate social inequalities, and be perceived 
as elitist. over-concentration on english is a crucial factor weakening motivation to 
study other languages. linguistic inequalities are often the result of ill-advised language 
policies and not the outcome of spontaneous socio-economic phenomena. linguistic 
injustice generates different forms of economic and social discrimination, which should 
be tackled through appropriate language policies at the eU level.

there is a widespread tendency to undervalue the importance of language policy 
as an integrating factor. this strengthens the status quo, which is unsatisfactory, even for 
native english speakers, as brexit and other referendums have shown. Multilingualism 
is a core eU value, as it is essential to ensure non-discrimination in the treatment of 
eU citizens, including speakers of regional or minority languages. there is a need for 
thorough exploration of these crucial areas. 

Foreign language teaching is not producing the expected results. both eurobarometer 
and surveylang have shown decreases in competence, both in first and second foreign 
languages. there is a clear need for a new strategy to improve language learning, and 
increase language awareness and intercultural competence, by testing empirically which 
first foreign language is most likely to encourage subsequent language-learning. the 
visegrad 4+ countries present an ideal framework for this innovative approach, and 
to take practical steps to make it a reality, thus promoting both linguistic diversity and 
a common european identity. 
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Jahrestagung der gesellschaft für Interlinguistik 2016

vom 11. bis zum 13. november 2016 fand in berlin-konradshöhe die inzwischen 
26. jahrestagung der Gesellschaft für interlinguistik e.v. (Gil) mit ungefähr dreißig 
teilnehmern, größtenteils Gil-Mitgliedern, statt. erstmals fand eine Gil-tagung ohne 
den im august verstorbenen Mitbegründer, langjährigen vorsitzenden und ehrenvor-
sitzenden der Gil, detlev blanke, statt. 

das schwerpunktthema lautete „sprache und Migration“1, wie üblich wurden 
aber nicht nur vorträge über dieses themenfeld, sondern zu vielen anderen Facetten 
der interlinguistik gehalten, so dass aufs neue die inhaltliche breite dieses „kleinen“ 
Fachs deutlich wurde. die folgenden vorträge wurden gehalten:
• prof. dr. sabine Fiedler / agnes Wohlfarth (leipzig): Deutsch oder Englisch? Zur 

Sprachenwahl von Migranten in Leipzig – zu sprachwahl und den sprachbezogenen 
Haltungen von zwanzig gut ausgebildeten zuwanderern in deutschland, die von 
ablehnung über langsamen erwerb bis hin zur schnellen aufnahme des deutschen 
reichen.

• dr. cyril brosch (leipzig): Esperanto als Mittlersprache bei längerfristiger Mobilität 
– zu den eher seltenen Fällen, in denen esperanto nicht kurzzeitigen reisen, sondern 
dem Umzug ins ausland dient, sowie den dazu gehörigen besonderheiten, v.a. dem 
ideologisch bedingten erhalt der sprache über den eigentlichen bedarf hinaus.

• Fritz Wollenberg (berlin): Die Emigration einer Schauspielerin von Berlin nach 
Zagreb, beschrieben von der kroatischen Schriftstellerin Spomenka Štimec in ihrem 
originalen Esperanto-Roman „Tilla“ – zur literarischen beschreibung der emig-
rations- und kriegserfahrungen der österreichischen schauspielerin tilla durieux 
in kroatien 1936–1952.

• prof. dr. velimir piškorec (zagreb): Der kroatische Esperantist Stjepan Mišak in 
der Türkei der Zwischenkriegszeit – biobliografisches zu den erlebnissen eines 
in der türkei gestrandeten ingenieurs und esperanto-propagandisten, der seine 
erlebnisse in Form von reiseberichten niederlegte.

• prof. dr. bengt-arne Wickström (budapest): Sprachplanung und Kosten – zu den 
stark verschiedenen dimensionen von kosten- und nutzen-effekten sprachbezoge-
ner amtshandlungen (z.b. mehrsprachige schilder, minderheitenfreundliche oder 
-feindliche verwaltungsgliederung).

• prof. dr. ilona koutny (poznañ): Das internationale Studienprogramm zu Esperan-
tologie und Interlinguistik – zu aufbau und Geschichte des seit 1998 bestehenden 
post-diplom-Fernstudiums der interlinguistik an der adam-Mickiewicz-Universität 
posen und zu einem geplanten neuen ethnolinguistischen ba-studium mit inter-
linguistischem schwerpunkt.

1  erstmalig enthielt das schwerpunktthema nicht namentlich „interlinguistik“ oder „plan-
sprachen“, die beiträge waren aber dennoch interlinguistisch ausgerichtet. zur Gil allgemein 
(charakter, personen, tätigkeit) vgl. den konferenzbericht zur jahrestagung 2014 in jki 9 (2015), 
s. 170–173 sowie www.interlinguistik-gil.de.
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• dr. ida stria (Warschau): Ein gemeinsames Weltbild bei mehrsprachigen Esperanto-
Sprechern? Umfrageergebnisse – zu einer studie (dissertation), der zufolge espe-
ranto-sprecher gemeinsame kultureme teilen, aber in bezug auf grundlegendere 
(kognitive) kategorisierungen der Welt von ihrer Muttersprache bestimmt sind.

• pd dr. dr. rudolf Fischer (Münster): Möglichkeiten der Reform in Richtung einer 
phonetischen Rechtschreibung des Deutschen – zu erfahrungen aus alphabetisie-
rungskursen und daraus folgenden prinzipien zu einer lautgerechten reform der 
inkonsequenten deutschen rechtschreibung.

• Micha³ kozicki (poznañ): Planung der amharischen Sprache – zum aufstieg des 
amharischen als lingua Franca in Äthiopien und den dabei auftretenden problemen, 
sowie zur auf Gleichberechtigung ausgerichteten äthiopischen sprachenpolitik 
(dissertationsprojekt).

• claus j. killing-Günkel (köln): Ist Französisch international überflüssig? – zu 
der tatsache, dass zahlreiche internationalismen französischer Herkunft durch 
englische vermittlung bekannt sind, so dass mehrsprachige aufschriften in englisch 
und Französisch mangels lexikalischer Unterschiede redundant sind.

• dr. habil. cornelia Mannewitz (Greifswald): Orthografische Prinzipien in den sla-
wischen Sprachen – zur Geschichte und vielfalt der alphabetisierungen slawischer 
sprachen und den mehr oder weniger angemessenen heutigen norm-orthografien 
und deren reformen.
neben den vorträgen gab es auch eine diskussion zu esperanto und interlingu-

istik an Universitäten und Hochschulen, und prof. dr. bengt-arne Wickström / dr. 
Michele Gazzola (berlin) präsentierten das von ihnen herausgegeben sprachenpoliti-
sche buch The Economics of Language Policy (cambridge (Ma): Mit press, 2016). 
Weiters fanden die vereinsrechtliche jahreshauptversammlung der Gil, in der eine 
weitere zweijährige amtszeit des bisherigen vorstands und präzisierungen des statuts 
beschlossen wurde, sowie eine abschlussdiskussion zur tagung statt. Während das 
schwerpunktthema für die 27. jahrestagung Mitte november 2017 bereits 2015 auf 
den bereich sprachenpolitik festgelegt worden war, ist der zukünftige tagungsort noch 
offen, nachdem die bisherige stätte im kommenden jahr geschlossen wird.

cyril brosch 
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Detlev Blanke (1941-2016)
and his outstanding contribution to Interlinguistics

on 20th august 2016 the scientific community lost a brilliant and highly respected 
member, the German interlinguist and esperantologist dr. sc. detlev blanke. He and 
his works were honoured in a large number of articles and obituaries in both the Ger-
man and international press and in various languages. this article does not aim to 
reiterate these, nor does it claim to present detlev blanke’s work completely. on the 
contrary, it is intended to address only a few aspects, but these in more detail, because 
they have had a lasting influence on the development of the discipline to which detlev 
blanke devoted his life. 

interlinguistics has been defined differently in the course of its history, but there is 
agreement among most researchers about its main subject, planned languages. detlev 
blanke always made it clear that we will not do justice to planned languages if we 
confine ourselves to linguistic aspects. instead, interlinguistic research must include 
linguo-political, cultural, psychological, sociological, historical and economic factors 
of communication. in a similar way, he favoured a broad approach to esperantology or 
esperanto studies, the subdiscipline of interlinguistics studying the hitherto most suc-
cessful planned language, esperanto. He demanded that, in addition to linguo-structural 
descriptions, esperanto should include research into the actual use of the language by 
its speakers and the literature produced by them. detlev blanke’s outstanding work as 
a scholar was strongly based on his profound knowledge of esperanto and its speech 
community. He was both an esperanto researcher and an esperanto speaker and as 
such was an embodiment of a close connection between theory and practice, which 
set a high standard for future work.

detlev blanke was influenced considerably by eugen Wüster, the founder of 
terminology science. Wüster introduced the term planned language into the German 
language (as a translation of jespersen’s constructed language, rejecting the German 
equivalent “konstruierte sprache” used elsewhere). although planned language is not 
a perfect term, emphasizing only the origin of the language, and not its utility, it is to 
be preferred to the somewhat negatively connotated expression Kunstsprache (artificial 
language). it is above all thanks to blanke’s comprehensive work that the term planned 
language has since become firmly established in the scholarly literature describing 
phenomena such as esperanto. 

More important than the term however is the definition of the subject. Here again 
blanke follows Wüster defining a planned language as “a language consciously created 
to facilitate international linguistic communication” (blanke 1985: 53; 2015: 201). this 
definition is important because it accentuates the purpose of these language systems; it 
is the reason why languages created for film or sci-fi and fantasy literature (e.g. klingon, 
tolkien’s elvish languages and dothraki) are not considered planned languages. in their 
respective works, they serve to evoke exoticism and pseudo-authenticity. Features that 
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are relevant to planned languages, such as the international character of vocabulary, 
regularity of word-formation or learnability, are rather a hindrance in this context. both 
types of deliberately created languages are certainly of interlinguistic interest, not least 
because of the points of intersection between them (shown in Fiedler 2011), but they 
should not be treated as the common subject of interlinguistics in an undifferentiated 
way, as is done in many publications. 

to me, out of all of detlev blanke’s voluminous work, the most important contri-
bution to interlinguistics is his classification of planned language systems according 
to application, their real role in communication. it represents a significant addition to 
the classic linguo-typological division into a priori and a posteriori planned language 
with their respective subtypes. blanke shows that the majority of planned language 
systems were not able to develop beyond the publication of the manuscript and therefore 
remained projects. only a small group of systems (including volapük, ido, occidental-
interlingue, latino sine flexion, basic english and interlingua) transcended initial pub-
lication, passing through evolutionary steps such as organized forms of instruction, oral 
communication, use as a language for specific purpose and as a medium of translated 
and original literature to become, in blanke’s term, planned semi-languages. the only 
system that has succeeded in becoming a fully-fledged language is esperanto, initi-
ated by l.l. zamenhof in 1887. a large number of features characteristic of planned 
languages, including intra- and extralinguistic properties can therefore be studied only 
in esperanto. detlev blanke’s classification of planned language projects, planned semi-
languages and the planned language esperanto, does not only take the social character 
of language into account, it also indirectly gives an answer to the question of whether 
it is entirely possible to “invent” a language: what an author can do is create or initiate 
a project. Whether it becomes a living language depends on the existence of a speech 
community that applies and develops it. remarks such as “artificial languages such as 
esperanto or basic english” or “esperanto, volapük, Glossa to name only a few artificial 
languages”, which can be quite often found in the literature, do not consider this aspect 
sufficiently and show that their authors have not dealt with the subject intensively.

there is yet another reason why detlev blanke’s classification is important. it 
provides insight into the evolution of interlinguistic research. in his seminal book, 
Internationale Plansprachen. Eine Einführung ‘international planned languages. an 
introduction’ (1985), he introduces a scale of evolutionary steps of planned language 
projects that includes 18 steps, culminating in “family language/bilingual children”. in 
succeeding publications he revised and expanded this system up to “original culture” 
(step 27) and “language development” (28) (cf. blanke 2006; for the latter blanke 2010). 
this expansion suggests that the existence of native speakers of esperanto is not the 
decisive step on the way from a project to a living language. the existence of expressions 
reflecting the culture of the speech community, i.e., in addition to artifacts, the speak-
ers’ knowledge, traditions, conventions, values and attitudes, and the proof of language 
change are more important. the status of esperanto native speakers cannot be equated 
with the status of native speakers of an ethnic language, as these so-called denaskuloj 
are numerically marginal and have no bearing on the standard of the language.
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it is to a large extent thanks to detlev blanke and his extraordinarily comprehensive 
work – his bibliography from 2011 included no less than 1284 titles (becker 2011) – 
that interlinguistics with the study of planned languages as its key subject has found 
its firm place in the range of linguistic disciplines and has become acknowledged as 
a serious field of research beyond esperanto circles. scholarly work needs structures 
and organizational settings that promote the exchange of experience and the publica-
tion of findings. detlev blanke rendered enormous service to interlinguistics in this 
respect as well, above all through the foundation of the Gesellschaft für interlinguistik 
[society for interlinguistics], of which he was president for two decades until 2011. 
this organization will continue to play an active role in research on planned languages 
in his memory.
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Lingvaĵo de sporto

katarzyna BursKa: Strukturaj kaj semantikaj ecoj de antroponimoj kaj iliaj formoj 
en la sporta gazetaro 
la artikolo traktas plurvortajn nomojn, kiuj havas siajn unuvortajn ekvivalentojn kaj 
inverse – unvortajn nomojn – aperantajn en gazetaj tekstoj en plurvorta strukturo. 
personaj kaj familiaj nomoj, el ili devenantaj karesnomoj (ekz. devenanta el la persona 
nomo kiel Franciszek Smuda – Franz, el familia nomo kiel Andrzej Juskowiak – Jusko 
aŭ de ili sendependaj kiel Rafa Benitez – Księgowy ‘librotenisto’) estos esplorataj, 
kaj ankaŭ sintezaj nomoj, kiuj estas ĉirkaŭskriboj (ekz. Adriano – Balangowicz z Rio 
‘amuziĝanto el rio’; Eusebio – Czarna Perła z Mozambiku ‘nigra perlo el Mozambi-
ko’). krom la strukturaj ecoj aperos semantika motivado (lingva kaj eksterlingva) de 
la menciitaj analizaj kaj sintezaj formoj. Fontomaterialo devenas el la semajna revuo 
Piłka Nożna ‘piedpilko’. 

beata Grochała: priskribmanieroj de la t.n. konstantaj fragmentoj de ludoj en la 
televidaj sportelsendoj 
pri televidaj sportelsendoj ne ekzistas multaj sciencaj laboraĵoj. en la artikolo estos 
esplorata unu el iliaj aspektoj, nome la priskribo de konstantaj fragmentoj de matĉoj. 
por la esploro mi uzis elsendojn pri piedpilko, korbopilko, flugpilko, manpilko kaj 
glacihokeo, t.e. la plej popularaj teamaj sportoj en pollando. por ke la materialo estu 
homogena, mi koncentriĝis al la matĉoj de la polaj naciaj teamoj elsendataj en la publika 
pola televido. dum la analizo estis komparataj la priskriboj de elementoj: libera ĵeto, 
punĵeto, akiro de punkto (golo), perdo de punkto. Ĉiufoje la elirpunkto estis pli fruaj 
analizoj de elsendoj de pilkoludoj faritaj sur pli granda datumbazo.
la kompara analizo montris, ke la priskribmaniero de konstantaj ludfragmentoj estas 
tre simila, kio permesas konkludi, ke la prezentadon ne determinas la sportbranĉo. 
eblas ankaŭ starigi la tezon, ke la formo de elsendo kiel ĝenro estas analoga por ĉiuj 
teamaj ludoj. eblus paroli pri unu ĝenro (televida sportelsendo de teamaj ludoj), kies 
variantojn por la unuopaj sportbranĉoj realigas alternaj formoj (laŭ la terminologio de 
Maria Wojtak). 

ryszard LipczuK: Fremdoriginaj vortoj en la pola kaj germana sportaj lingvaĵoj
la artikolo fokusiĝas unue pri provoj forigi pruntvortojn el la pola sporta vortoprovizo, 
t.e. el la lingvaĵo de gazetaro ĉe la turno de la 20-a jarcento. poste la nuntempa sporta 
vortoprovizo estos prezentata el etimologia vidpunkto, inkludante ankaŭ referencojn 
al la germana sporta leksiko. la granda diferenco inter la pola kaj germana sportaj 
vortoprovizoj estas klarigebla per la malsamaj fontolingvoj. la germanaj tekstoj ĉefe 
enhavas francajn pruntaĵojn, dume la polaj ĉefe latinajn. Granda proporcio de pola 
sporta leksiko estas pruntita el la germana. 
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konrad SzcześniaK: Trarigardo de sportaj kun-eventoj. Antaŭdirebleco en la 
sporta lingvaĵo 
en la nuna artikolo mi okupiĝas pri ekzemplaj esprimoj el la sportaj komentoj kaj 
komparas ilian uzon en la lingvoj pola, angla, gemana, ĉeĥa kaj portugala. Unuavice 
mi fokusiĝas pri la uzo de manieraj verboj en rezultaj frazoj kaj elmontras, ke ili estas 
ĝeneralaj en la pola, angla kaj germana, dume en la portugala praktike ili ne ekzistas. 
tiun diferencon eblas klarigi per la malsama funkcionado de integrado de eventoj 
(talmy 2000) en la lingvoj ĝermanaj kaj slavaj unuflanke kaj en la lingvoj latinidaj 
aliflanke. sekvos priparolo de distribuo de la substantivo golo. Mi provas montri, ke 
ĝiaj kolokaĵoj dependas de ĝiaj elvokaĵoj (konotacioj). el taksa perspektivo de datumoj 
kiel golo, malkovreblas kio influas la elekton de kolokaĵoj bazitaj sur la verboj akiri aŭ 
perdi. tiuj du ekzemploj de strukturoj (integrado de eventoj kaj kolokaĵoj) montras, 
ke temas ne pri kazoj de rifuzemo en la konkretaj lingvoj, sed pri sufiĉe antaŭvideblaj 
formoj kiuj respegulas profundajn gramatikajn kaj logikajn principojn.

stefan WiertLeWsKi: Multaj vortoj, ne multaj signifoj? Sinonimeco kaj homonimeco/
polisemeco en la biciklista sociolekto 
komence la artikolo prezentas la ĝeneralan karakterizon de la biciklista sociolekto, kiu 
konsistaj el pli ol 4 000 lingvaj unuoj. poste estos diskutataj du kontraŭaj fenomenoj 
en tiu lingvotavolo. Unuflanke temas pri sinonimeco en la formo de samsignifaj vor-
tovicoj, kiuj subtenas la opinion (kp. kołodziejek 2006), ke sociolekta leksiko estas 
grandmezure rezulto de ludo kun vortoj. tamen aliflanke renkonteblas sufiĉe granda 
nombro da homonimaj kaj polisemaj (plursignifaj) kazoj. la lasta parto provas klarigi 
la kaŭzojn, pro kiuj okazas sufiĉe granda tensio inter preskaŭ nelimigita libera lingva 
kreemo kaj samtempe apero de multaj plursignifecoj. la tuton ilustras ekzemploj 
kolektitaj far la aŭtoro. 

Hungara lingvistiko

Ágnes domonKosi: perspektivo kaj socie influata deikto en la hungara lingvo
la artikolo diskutas la rolon de perspektivo en la lingva markado de konversaciaj 
partoprenantoj kaj signoj en la referenca scenejo, akceptante kognan pragmatikan 
kadron. referencoj al la parolanto, alparolato aŭ al signoj ekster la parolevento, ĉiuj 
tiuj povas havi socie influatan deiktan kapablon en la konversacio, nome la envolvitaj 
elementoj esprimas sociajn kondutojn trans sia referenca funkcio. analizante la hun-
garajn ekzemplojn la studo esploras, kiel elformiĝas la socia signifo influata per ŝovo 
en la perspektivo, per manieroj malligitaj de la egoo kiel deikta centro, alivorte per 
la deikta projekciado. la artikolo prezentos unue kazojn de deikta projekciado en la 
uzo de gramatika persono kaj nombro, poste esploros la vidpunkton kiun nomvortaj 
referencoj povas aldoni al la socia signifo.
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Ágnes Kuna: Laŭpersona deikto kaj mem-reprezentado en kuracista konversacio. 
uzmodeloj de unuapersonaj deiktaj elementoj en komunikado de kuracistoj
la rilatoj kuracisto–paciento estas konstruataj dinamike dum speciala situacia kunteksto, 
elformitaj per la konduto kaj lingva aktiveco de la partoprenantoj. inter tiuj faktoroj 
la mem-reprezentado de la kuracisto estas baza por la procezo. por plibonigi tion, la 
nuna artikolo esploras la uzon de la unuapersonaj deiktaj elementoj en la komunikado 
de la kuracistoj dum iliaj variaj formoj kaj funkcioj, en interrilato kun autoritataj kaj 
partner-orientitaj rilatoj.
la analizo baziĝas kaj sur la modeloj de kuraca rilato kaj sur la funkcia kogna aliro al 
pragmatiko. la empiriaj datumoj devenas el registradoj de 60 kuracistaj konsultadoj. 
sume 1182 lingvaj reprezentaĵoj estas analizitaj en la fono de kuracista konversaci-
scenaro. el la esploroj sekvas ke la unuapersonaj deiktaj elementoj montras variajn 
formojn kaj rolojn en la kuracista komunikado, kun rekta asocio al interpersonaj kaj 
profesiaj rilatoj, empatio kaj la laborrutino de la ĝenerala kuracisto. singularaj unu-
apersonaj formoj tipe antaŭenigas la centran rolon de la kuracisto ene de la kuracista 
scenejo, dume la uzo de pluralaj deiktaj elementoj tendencas korelacii kun partner-
orientita kuraca rilato.

paweł KornatoWsKi: Hungaraj-polaj tautonimoj. provo de sistemigo
temo de la nuna artikolo koncentriĝas al certa tipo de lingva interferenco ligita kun 
la erara egaligo de semantikaj signoj en diversaj lingvoj surbaze de ilia laŭforma si-
mileco. en la literaturo de la tereno la problemaron karakterizas signifa diverseco kaj 
terminologia kaj interpreta. la plej ĝenerala nomado de tiuj lingvaj signoj estas falsaj 
amikoj, tamen i.a. pro ilia metaforeco kaj ĉiutageco, ĉi tie prefere la termnino tautoni-
mo estas uzata. en la unua parto de la artikolo la interpreta flanko estos priparolata, la 
tipo kaj grado de ilia simileco kaj la diferencoj inter ili, same la nombro kaj genetika 
distanco de lingvoj, kiuj uzas tiujn ĉi signojn. la dua parto okupiĝos pri la sistemigo 
de la vortoj kiuj havas similan fonetikan strukturon, sed tute aŭ parte malsimilan se-
mantikan flankon kaj/aŭ uzon en la hungara kaj pola lingvoj. esplormaterialo enhavas 
proks. 200 hungarajn–polajn parojn de tautonimoj, kiuj estas analizataj laŭ 4 kriterioj: 
i) etimologia, ii) forma, iii) semantika, iv) uzkunteksta.

Interlingvistiko

kunoslav pušKar: Lingvoplanado de planlingvo: la kazo de Esperanto
Ĉi tiu artikolo esploras la eblecon de integriĝo de internaciaj planlingvoj en la kampon 
de lingvoplanado. Ĝi konsistas el de du partoj: la unua parto traktas la kialojn de forigo 
de internaciaj planlingvoj el la lingvoplanada kampo kaj la dua parto traktas la anali-
zon de la plej elstara internacia planlingvo esperanto tra la prismo de lingvoplanado. 
aparte, internaciaj planlingvoj (ankaŭ konataj kiel artefaritaj, konstruitaj kaj inventitaj 
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lingvoj) estas planitaj dum jarcentoj, sed la kampo de lingvoplanado ial ignoras ilin 
(kp. tonkin 2015: 194), kvankam oni povas trovi multajn similecojn koncerne etapojn 
de lingvoplanado en internaciaj kaj etnaj planlingvoj. la aŭtoro sugestas ke unu el la 
kialoj koncerne ilian preterlason en la lingvoplanada kampo povus kuŝi en la fakto 
ke la esprimoj artefaritaj, konstruitaj kaj inventitaj lingvoj estas ankoraŭ uzataj por 
internaciaj planlingvoj, portante negativan signifon kaj emfazante la enecan superecon 
de etnaj lingvoj. kiel rezulto, la aŭtoro pledas por la uzado de la termino internacia 
planlingvo anstataŭ artefarita, konstruita kaj inventita substrekante samtempe la gra-
vecon de la inkludo de internaciaj planlingvoj en la lingvoplanadan kampon kaj ilian 
seriozan sciencan traktadon. prezentante la vastan kampon de internaciaj planlingvoj, la 
aŭtoro analizas la plej disvastigitan internacian planlingvon esperanton, publikigitan en 
1887 fare d-ro l. l. zamenhof, tra unuavice kvar stadioj de lingvoplanado (selektado, 
kodigo, efektivigo, kaj ellaborigo) de Haugen (1966; 1983), elstarigante la multajn 
similecojn, sed ankaŭ diferencojn kompare al etnaj lingvoj.

sébastien moret: Lingvistiko kaj ideologio: la sovieta diskurso pri komuna lingvo 
(1917-1953)
kiel multlingva ŝtato, kiu planis unuigi la mondan proletaron, sovet-Unio, ekde la komenco 
de sia ekzisto, ne povis eviti la problemon pri komuna lingvo, ĉu interne de siaj limoj, ĉu 
mondskale. la proponitaj solvoj dependis de la aŭtoroj kaj de la epokoj de la soveta histo-
rio: la angla lingvo, esperanto, la kunfandiĝo de ĉiuj lingvoj en unu komunan lingvon aŭ 
la rusa. en tiu ĉi artikolo, mi ne konsideros la demandon pri la komuna lingvo en Ussr el 
la historia vidpunkto. Mi intencas analizi la (antaŭ)supozojn pri lingvo, kiujn enhavis tiuj 
diversaj solvoj. tiuj diversaj konceptoj kaj ideoj pri lingvo spegulis la diversajn ideologiajn 
atmosferojn, kiuj ŝvebis en la lando kaj desegnas du malsamajn bildojn de sovet-Unio.

Diversaj temoj

probal dasgupta: Antaŭdemonstrativaj pozicioj en la bengala lingvo: sintaksa kaj 
semiotika retrovebloj 
en la orienta sanskritida bengala lingvo, la rilativaj pronomoj estas fakultative preter-
laseblaj nur en tiuj rilativaj propozicioj, kiuj aperas maldekstre de la proksimaj demon-
strativoj Eto ‘tiom’ aŭ Emon ‘tia, tiel’. iuj tiaj antaŭdemonstrativaj propozicioj ŝajnas 
malobservi tion, kion la klasika genera sintakso kutime nomis la principo de la retro-
veblo de forigitaĵoj. por pli bone kompreni la priajn ekzemplojn, ni ekzamenas ankaŭ 
la komplementajn propoziciojn en tiu antaŭdemonstrativa pozicio. en ĉi tiu artikolo 
ni proponas sintaksan dismeton de la kernaj gramatikeroj de tiaj antaŭdemonstrativaj 
propozicioj kongruan kun la pli detale studitaj ecoj de iliaj postdemonstrativaj paralelaĵoj 
en la angla. tiubaze ni proponas semiotikan aliron ebligantan, ke la problemaj ekzem-
ploj sidu sur la barilo inter la rilativaj kaj la komplementaj propozicioj. sendependajn 
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argumentojn por tiu aliro oni trovas en leksike neselektitaj komplementaj propozicioj. 
ni tezas, ke tiajn elementojn integras en la frazon meĥanismoj semiotikaj.

jadwiga suWaJ: uzo de fonto- kaj cellingvoj por identigi tradukitajn filmtitolojn 
(surbaze de opinio de retumantoj)
la artikolo koncentriĝas sur la identiga funkcio de tradukitaj filmtitoloj. Ĝi serĉas 
respondon al la demando, ĉu rigardantoj bezonas la tradukon, ĉu ili preferas konscie 
ignori ilin. la interreto estas loko kie la uzantoj facile povas trovi fremdlingvajn nomojn 
kaj eĉ rigardi konkretan filmon en fremda lingvo, tial tiu medio speciale alfrontas la 
influon de fremdeco. la analizo de identiga funkcio rilatas al la opinioj de la uzantoj 
de Forum Filmowego (Filmforumo) kaj aplikiĝis en kelkaj kategorioj. esploratis la 
diferencoj koncerne la titolojn depende de ilia longeco, tradukmetodo kaj de lingvo 
de la originalo. estis kontrolate kiel la uzantoj parolas pri la titoloj – ĉu la polan aŭ la 
fremdlingvan titolon ili uzas, krome, ĉu ili mallongigas kaj transformas la titolojn, se 
jes, kiel. la rezultoj montras ke la ofteco de la uzo de la pola lingvo dependas de la 
supre menciitaj faktoroj (longeco de la titolo, tradukmaniero, lingvo de la originalo).

patrycja KrysiaK: Virinaj nomoj de publikaj funkcioj en la pola kaj franca lingvoj
la artikolo celas prezenti kaj kompari la plej oftajn kaj plej produktivajn mekanismojn 
krei la virinajn formojn de publikaj funkcioj en la pola kaj franca. elektitaj francaj virinaj 
formoj oficiale proponataj por la publika diskurso kaj iliaj polaj formaj kaj laŭsencaj 
ekvivalentoj estis analizataj. rezultiĝis listo de similecoj inter la lingvoj pola kaj franca 
koncerne la regulojn de formado de virinaj funkcinomoj kaj ilia sociaj kaj uzlimigoj.

adam araszKieWicz: Media-propaganda modelo de la Islama Ŝtato kaj kaŭzoj de 
ĝia efikeco 
la aŭtoro de la artikolo celis respondi al du demandoj: kiel konstruiĝis la media-propa-
ganda modelo de la islama Ŝtato kaj kie fontas la kaŭzoj de ĝia grandega influefikeco. 
por tion atingi li detale analizis la amaskomunikajn kanalojn uzatajn far isis.

bożenna BoJar & Hélène włodarczyK: Deklaro kaj informado
en la nuntempa informa socio la termino „informo” devus referenci al simila enhavo 
en informadiko kaj lingvistiko. kion lingvistoj kutime nomas „informa strukturo ” 
unuavice rilatas al la maniero laŭ kiu la informoj estas ordigataj kaj transdonataj en 
naturaj lingvoj. el meta-informa perspektivo la atentocentro en la deklaro (pola mal-
longigo Mic), problemoj de topiko (temo) kaj fokuso kun la problemoj de subjekto kaj 
komplementoj devus esti traktataj kiel informoj pri la informoj, t.e. kiel meta-informoj. 
la nocio de metainformo estis difinita far du polaj kibernetikistoj Henryk Greniewski 
(1968) kaj Marian Mazur (1970). la unuan fojon uzis ĝin por la esploro de la pola 
lingvo bożenna bojar (1972). sendepende de tio, ĉ. 25 jarojn pli malfrue en Francio 
andré Włodarczyk atentigis (1999, 2004) ke ekzistas strikta rilato inter la funkcio, 
kiun plenumas la atento en la komunikado kaj la metainforma informcentrigo en la 
deklaro, tiel limigante la terenon de la termino “informo “ al semantika (ĉefe rilata) 
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enhavo de la deklaro. de tiam ankaŭ aserto en naturaj lingvoj devus esti traktata kiel 
apartenanta al pragmatiko.
en la artikolo estas przezentitaj: (1) fonto de la koncepto metainformo, (2) koncepto 
de metainforma atentocentrigo, (3) kvar elementoj de la deklaro: sintaksa, paradigma, 
semantika (informa) kaj pragmatika (metainforma), (4) kronologio de esploroj de bo-
żenna bojar pri la elementoj de metainformoj en la pola lingvo (difino, portantaj verboj, 
performativoj, modaleco ktp.). la kvina parto de la artikolo resumas la esplorrezultojn 
pri la polaj deklaroj en la kadro de la teorio Mic far Hélène Włodarczyk. la temoj tuŝas 
la vortordon, la metainforman partikulon „to”, la uzon de ortotonaj kaj atonaj (neakcentaj 
formoj de personaj pronomoj kaj pragmatikan funkcion de la verba aspekto.
necesas plua esploro de metainformaj elementoj en diversaj lingvoj. atentante meta-
informon eblas pliproksimigi „priecon” al aliaj pragmatikaj taskoj – el la vidpunkto de 
lingvo same gravaj – tiaj kiaj prozodio, sintakso kaj morfologio, kiuj forte diferencas 
de la soci-komunikaj strategioj (ekz. argumentado, konvinkado aŭ ĝentileco).

katarzyna WoJan: Variaĵoj de la finna lingvo. Diversaj bildoj de Finglish 
la artikolo prezentas sintezan socilingvistikan priskribon de du signifaj variaĵoj de finna 
lingvo uzataj far enmigrantoj en diasporo en norda-ameriko kaj aŭstralio, t.e. American 
Finglish kaj Australian Finglish. estis konstatita ke ambaŭ etnolektoj disvolviĝas rapide 
en natura kaj individua vojo. en la evoluo de ambaŭ etnolektoj eblas rimarki leksikajn 
kaj gramatikajn paralelaĵojn malgraŭ la influo de diversaj ekstralingvaj faktoroj kaj 
kronologiaj parametroj. ambaŭ variaĵoj estas karakterizataj per signifia diverseco kiu 
interagas en komunikado. 

piotr noWaK: Dek jaroj de la revuo Language. Communication. Information 
en la jaro 2015 aperis la deka volumo de la jara publikaĵo Lingvo. Komunikado. 
Informado’(pola mallongigo jki). la revuo publikigas artikolojn kaj aliajn materialojn 
el la tereno de lingvistiko, komunikada scienco kaj informadiko. la jara revuo estis 
detale analizata, laŭ la deveno de la aŭtoroj kiuj kunlaboris en la 10 volumoj, laŭ la 
temoj traktitaj en la publikaĵoj. konkludiĝas ke la plej granda plenumaĵo de la redak-
ta teamo estas la nekutime granda altirforto de la revuo kiu sisteme kreskis dum la 
10 pasintaj jaroj. en la lasta numero de la revuo la procentaĵo de eksterlandaj aŭtoroj 
atingis 75 %-ojn.
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Wskazówki dla autorów

1. czasopismo Język. Komunikacja. Informacja poświęcone jest szeroko rozumia-
nemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom 
zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami.

2. rocznik prowadzi trzy działy: (i) artykuły, (ii) recenzje oraz (iii) kronika.
3. teksty, wyłącznie w języku polskim, angielskim, --francuskim, niemieckim lub 

esperanto, można nadsyłać elektronicznie do końca września każdego roku.
4.  artykuł powinien mieć następujący układ:

– imię i nazwisko autora(ów)
– tytuł
–  abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 1000 znaków) wraz z angielskim 

tłumaczeniem tytułu
– abstrakt w języku polskim (objętość j.w.) wraz z polskim tłumaczeniem tytułu
–  treść
– bibliografia (na wzór bibliografii stosowanej w czasopiśmie)

5. redakcja prosi wszystkich autorów o przygotowanie notatki o sobie w języku 
polskim i angielskim według następującego schematu:

jan Wieczorek – doktor, adiunkt, zakład kognitywistyki, 
instytut Filozofii UkW

email@email.edu

6. artykuły nadesłane do rocznika „język. komunikacja. informacja” przechodzą 
dwuetapową ocenę. Wstępnej dokonuje zespół redakcyjny, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim zbieżność tematyki nadesłanego artykułu z profilem czaso-
pisma oraz poziom jego formalnej poprawności. Materiały, które pomyślnie 
przyszły pierwszą fazę oceny, przekazywane są dwóm niezależnym recenzentom 
(tzw. double-blind review process), którzy dokonują oceny artykułów pod kątem 
stopnia aktualności prezentowanego stanu wiedzy, poprawności sformułowań tez, 
wyboru, opisu i zastosowania metod badawczych, sposobu prezentacji wyników 
badań oraz oryginalności osiągnięcia naukowego, jakie nadesłany artykuł wnosi 
do dotychczasowego stanu wiedzy. recenzenci dokonują także oceny formalnej 
struktury tekstu oraz poprawności języka, w jakim został napisany.

7. zespół redakcyjny rocznika „język. komunikacja. informacja” przywiązuje dużą 
wagę do etyki i rzetelności w pracy naukowo-badawczej. z tego powodu w przy-
padku artykułu wieloautorskiego prosimy o dokładną informację dotyczącą stopnia 
i charakteru udziału wniesionego przez poszczególnych autorów w jego powstanie. 
niedopuszczalne jest wymienianie nazwiska osoby, która ma niewielki udział 
w pracy nad tekstem w nagłówku artykułu jako jednego z autorów (sugerujemy 
wymienienie go na przykład w podziękowaniach). nie można także pomijać na-
zwisk osób, które wniosły istotny wkład w powstanie artykułu. redakcja deklaruje, 
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że korzystając ze wszelkich dostępnych środków, w tym również instrumentów 
prawnych, przeciwdziałać będzie zarówno zjawisku „ghostwriting”, jak również 
„guest authorship”. W przypadkach artykułów raportujących prace badawcze 
finansowane ze środków zewnętrznych prosimy o podanie ich źródła w krótkim 
oświadczeniu.

8. redakcja rocznika „język. komunikacja. informacja” nie płaci honorariów autor-
skich.

adres redakcji:

Redakcja Rocznika JKI
Instytut Językoznawstwa uAM, 

al. niepodległości 4
61-874 poznań

e-mail: 
ikoutny@amu.edu.pl
pnowak@amu.edu.pl
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guidelines for Authors

1. Langue. Communication. Information is an annual journal devoted to linguistics in 
its broad sense, communication and information sciences, as well as relationships 
between these research areas.

2. the journal consists of three major sections: (i) articles, (ii) reviews and (iii) chro-
nicle.

3. texts in polish, english, German, French and esperanto should be sent electroni-
cally by the end of september every year.

4. each paper should have the following format:
– name(s) of author(s)
– title
– english abstract (maximum 1,000 characters) including the english translation 

of the title
– polish abstract (same length) including the polish translation of the title
– content
– references (according to the format used in the journal)

5. the editorial board kindly requests all authors to submit short notes about them-
selves in polish and in english in accordance with the following format:

jan Wieczorek – phd, assistant profesor; department of cognitive science, 
institute of philosophy, kazimierz Wielki University

email@email.edu

6. articles sent to the annual „język. kommjunikacja. informacja” undergo a two 
stage review process. the first is carried out by the editorial board taking first and 
foremost into consideration whether the article is in line with the journal’s areas of 
interest as well as its level of formal correctness. those articles that pass the first 
stage are sent to two independent reviewers (double-blind review), who evaluate 
the article in terms of accurate understanding of the current state of knowledge, the 
appropriateness with which research goals are formulated, the selection, descrip-
tion and application of research methodology, the manner in which the results of 
research are presented and the originality of the contribution that the article makes 
to current knowledge. reviewers also evaluate the formal structure of the text and 
evaluate the quality of the language in which it’s written.

7. the editorial board of the annual „język. komunikacja. informacja” attaches 
a great deal of importance to issues of ethics and transparency in academic work. 
therefore, in the case of articles with more than one author, precise information 
on the degree and nature of the contribution made by each author in its creation is 
requested. the naming of persons who have made only a modest contribution to 
the article as authors in the heading above the text is unacceptable (thanking them 
in the acknowledgements section is suggested instead). it is also not permissible to 
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omit the names of those persons who made a substantive contribution to the article. 
the editorial board declares that it will use all the means at its disposal, including 
legal recourse, to prevent articles that involve ghostwriting or „guest authorship” 
from being published. in cases of articles reporting on research funded by outside 
sources it is requested that these be given in a short declaration. 

8. the editorial board of „język. komunikacja. informacja” does not pay compensation 
to authors whose articles are published.

journal address:

Redakcja Rocznika JKI
Instytut Językoznawstwa uAM, 

al. niepodległości 4
61-874 poznań

e-mail: 
ikoutny@amu.edu.pl
pnowak@amu.edu.pl
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