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8/2013: 9–19

nóra Kugler

The negativity of Hungarian modal adverbs 
(aligha, bajosan, nehezen)1

Abstrakt (Negatywność w węgierskich przysłówkach modalnych (aligha, bajosan, 
nehezen)). niniejszy artykuł bada językową dwubiegunowość manifestującą się w syste-
mie przysłówków modalnych. po dokonaniu przeglądu literatury dotyczącej przysłówków 
modalnych oraz związków pomiędzy pozytywnym i negatywnym znaczeniem (część 1), 
autorka zwraca uwagę na rolę konstrukcji w wyrażaniu modalności (część 2). ostatecznie, 
prezentuje własną interpretację zjawiska „polarności” przysłówków modalnych, korzysta-
jąc z wyników uzyskanych w swych wcześniejszych badaniach (część 3 i 4). szczególną 
uwagę poświęca temu, jak negatywnie skonstruowane etymony wpływają na zachowanie 
przysłówków modalnych oraz jakie ogólne wnioski można  wysnuć na podstawie rezultatów 
analizy (część 4). 
W języku węgierskim przysłówki modalne posiadające najniższy stopień potencjalności 
uległy gramatykalizacji z wyrażeń o charakterze ograniczającym lub negatywnym, stając 
się markerami epistemologiczno-inferencyjnymi. ich etymony należą z reguły do takich 
domen konceptualnych, jak trUdnoŚĆ, Wysiłek, probleM, bół i cHoroba. 
epistemologiczno-inferencyjne przysłówki modalne czynią sytuację lub zdarzenie dostępnym 
jedynie poprzez procesy inferencyjne mówcy. ich interpretacja jako przeczące nie może być 
oddzielona od badań nad gramatykalizacją.

Abstract. this paper investigates linguistic polarity as it is manifested in a system of modal 
adverbs. after a review of the literature on modal adverbs and the relationship between af-
firmation and negation (section 1), the author highlights the role of construal in the expression 
of modal force (section 2). Finally, she presents her interpretation of the polarity of modal 
adverbs, drawing on the results of her previous work (sections 3 and 4). special attention 
is paid to how negatively construed etymons affect the behaviour of modal adverbs, and to 
what general conclusions the data afford (section 4).
in Hungarian, modal adverbs marking the lowest degree of possibility have grammaticalized 
from expressions of a restrictive or negative character into epistemic-inferential markers. 
typical conceptual domains of etymons include difficulty, effort, trouble, paiN, and illNeSS. 
epistemic-inferential modal adverbs construe a situation or event as accessible only through 
the inferential processes of the speaker. their interpretation as negative cannot be dissociated 
from the study of grammaticalization.

1 this paper was supported by the Hungarian scientific research Fund (otka, k100717). 
the author thanks andrás imrényi for english translation.
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1. Modal adverbs between yes and no

some authors suggest that modal adverbs (Madvs) situate the target structure 
(the event represented in the clause) in between the two poles marked by yeS and No 
(Halliday 19942: 88–92, keszler 1995: 305). there certainly is some intuitive appeal 
to placing the domains of poSSibility and probability between clearly couNterfactual 
situations and obviouS facts. For the sake of simplicity, this can be simulated in two 
dimensions, with the following scale:

No yeS

negative pole e p i S t e m i c  S c a l e  positive pole
esetleg talán biztosan
possibly perhaps surely

1. Figure: Modal adverbs between yeS and No

let us now consider the positive declarative clause in (1). according to the model, 
(2) represents the pole No, (6) (a reduced version of (1)) the pole yeS, and (3)–(5) fall 
into a transitional “modal (epistemic) domain” between them.

(1) Megoldotta  a  feladatot.
 prev2-solve-paSt-3Sg the  task-acc 
 ‘she has solved the task.’
(2) nem oldotta meg [a feladatot]. ‘she hasn’t solved it.’ negative pole
(3)  Esetleg megoldotta. ‘she has possibly solved it. epiStemic

(4)  Talán megoldotta. ‘Perhaps she has solved it.’ domaiN

(5)  Biztosan megoldotta. ‘she has surely solved it.’
(6)  Megoldotta. ‘she has solved it.’ positive pole

this line of investigation can produce interesting insights, e.g. the proposal by 
cornillie (2009: 46) that “there is a continuum including probability to possibility”. 
However, the metaphors involved may also lead scholars into traps. For example, the 
author considers the following two hypotheses as traps to be avoided:

(a)  Hypothesis 1: similarly to affirmation and negation, modal force is 
also organized by the categories of logic, and it represents a scale of 
discrete points (kratzer 1991). this hypothesis is refuted by empirical 
studies with a cognitive orientation (kugler 2003, 2010, cf. cornillie 

2 prev = preverb.
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2009). Modal force is not a stable, logically determinable value but 
is variable even for the same expression, and largely depends on the 
background, on available information, and on other factors within the 
current discourse space.

(b)  Hypothesis 2: Modal adverbs marking a low degree of probability can 
be likened to the operation of negation (kiefer 2005). this proposal 
will now be discussed in more detail. 

in my view, modal adverbs cannot be interpreted in such a way that those marking 
a low degree of probability are akin to negation, whereas those marking a high degree 
of probability are close to the positive pole. the modal adverbs biztosan and bizonyosan 
‘surely, certainly’ are associated with great modal force, and they signal the speaker’s 
commitment to an assertion regardless of its positive or negative character. (7) and (8) 
are different from yes and no-type judgments by virtue of marking subjectification (cf. 
langacker 2006, pelyvás 2006). 

(7) Biztosan nem oldotta meg a feladatot.
 ’surely, she hasn’t solved the task.’
(8) Biztosan megoldotta a feladatot.
 ’she has surely solved the task.’

in reply to a yes/no question, a typical modal adverb (whatever its modal force) 
defines a positive context of interpretation. it can be interpreted as a weakening of the 
positive reply (cf. imrényi 2013: 59). Furthermore, it gives an overt signal that the 
reply expresses the speaker’s personal opinion. 

(9) Megoldotta  a  feladatot?
 prev-solve-paSt-3Sg the  task-acc 
 ‘Has she solved the task?’
(10) (a) Biztosan. ‘surely.’
 (b) igen, biztosan. ‘yes, surely.’
 (c) *nem, biztosan. ‘no, sure/surely.’
(11) (a) Talán. ‘perhaps.’
 (b) igen, talán. ‘yes, perhaps.’
 (c) *nem, talán. ‘no, perhaps.’
(12) (a) Esetleg... ‘possibly.’
 (b) igen, esetleg. ‘yes, possibly.’
 (c) *nem, esetleg. ‘no, possibly.’

it can be concluded that the expressions yes and no are not adequate for signposting 
the two extremes of the scale. the function of the modal adverb is to signal the mental 
path which leads to the target structure at the centre of attention. they highlight the 
fact that the target structure is a possible situation accessed via the mental operations 
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(inferences) of the speaker. in the linguistic model of the world, the mental domain of 
poSSibility/probability are linked to the positive pole.

2. Implications of the positive nature of modal adverbs

in Hungarian, the basic (unmarked and default) sentence type is the neutral positive 
declarative clause with a level prosody (imrényi 2009, 2012, 2013, cf. boucher–osgood 
1969, osgood 1980, szilágyi 1996: 111). 
(13) (a) elkapja a hév, és vásárolni kezd.
 ‘she catches the fever (of excitement) and goes shopping’

this basic type is a grammaticalized schema for expressing the speech act of sharing 
knowledge (croft 1994). sentences of this type can be reduced to a core component 
(roughly, a synthetic or analytic predicate including the finite verb) which functions 
as a proto-statement, i.e. a schematic clause (elkapja) (cf. imrényi 2009, 2012: 220, 
2013: 62−64). in its default realization, this clausal core is positive and declarative (cf. 
imrényi 2012: 221−224). 

negation and other operations affecting illocution and polarity define marked sentence 
types, and restrict the core’s capacity to function as a schematic clause which represents the 
sentence as a whole. such restrictions are marked iconically by the de-stressing of the core 
component, and the inverted order of its elements (kapja el) (imrényi 2009, 2012).

(13) (b) Nem/sohasem kapja el a hév... 
 ’she doesn’t get/never catch the fever (of excitement)’ 

When a modal adverb is used in a neutral sentence, the default word order is at-
tested. the modal adverb does not restrict the proto-statement, and it does not trigger 
inversion (cf. (13c–d)). 

(13) (c) [...] biztosan elkapja a hév, és vásárolni kezd. (Hnc)3

 ’she surely catches the fever (of excitement), and goes shopping’
 (d) *biztosan kapja el a hév, és vásárolni kezd.

the key to the subjectivizing function of modal adverbs is that the speaker (based on her 
knowledge, belief, emotions, etc.) signals her assumptions about the possibility or probability 
of the represented event. Marking a higher or lower degree of possibility and speaker com-
mitment has no effect on the core component’s4 capacity to function as a proto-statement, 

3 Hnc = Hungarian national corpus of the research institute for linguistics of the Hun-
garian academy of sciences, http://corpus.nytud.hu/mnsz/.

4 Elkapja ’gets, catches’ is the core component in (13)(a)−(d).

nóra kUGler
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that is a positive declarative clausal core which is schematic for the clause it appears in. 
this is so even in the cases of modal adverbs marking a very low degree of possibility 
(e.g. esetleg ’possibly’). that is, attributions of probability does not induce a sentence 
type shift with respect to the communication of situations treated as facts.

the modal adverb serves as a reference point for accessing the target structure. 
therefore, its activation is only temporary (langacker 1991: 207, 2008: 83, pelyvás 
1998, 2002: 408), and it receives no prominent accent.

(13) (e) *BIZtosan kapja el a hév, és vásárolni kezd.

3. Exceptional modal adverbs with a “negative character” 

the properties discussed so far are characteristic of epistemic-inferentional modal 
adverbs in general. However, there are also three epistemic modal expressions, the 
modal adverb aligha, and the expressions bajosan and nehezen (with a similar gram-
maticalization path) whose negative character survived the process of semantic change. 
When they function as utterances by themselves, they imply negation (see (14)(c)−(e), 
and inversion in (14)(a), (15)−(16)). 

(14) (a) az, hogy a titkos berendezések előkerültek önmagában aligha 
 csillapítja le a szenvedélyeket […] (Hnc) *lecsillapítja
  ’the fact that secret equipment has been found by itself will hardly calm 
 emotions.”
 (b) – lecsillapítja a szenvedélyeket?
 ’Will it calm emotions?’ 
 (c) – Aligha.
 ’Hardly.’
 (d) – *igen, aligha.
 *yes, hardly. 
 (e) – nem, aligha.
 ’no, hardly.’ 

even as modal adverbs, these expressions can be accented, triggering inversion (cf. 
(14a), (15), (16)). in the context of the highlighted expressions, elements belonging 
to the core component (lecsillapítja; eljuthatnak; el fog készülni) appear in a marked 
(inverted) pattern, which contrasts with the default word order.

(15) […] a kosovóból elűzött albánok saját erejükből bajosan 
 juthatnak el Magyarországra […] (Hnc) *eljuthatnak

’the albanians ousted from kosovo can hardly reach Hungary on their own.’

the negativity of Hungarian modal adverbs (aligha, bajosan, nehezen)
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(16) kellene vagy 150-200 millió, de abból az évi háromból nehezen 
 fog elkészülni idő ben a belvízvédelmi rendszer. (Hnc) *el fog készülni

’around 150-200 million Forints would be necessary, but from 3 million 
annually the inundation protection system will hardly be completed.’

according to Ferenc kiefer, the negative context they create and the triggering of 
inversion are properties which signal a parallel between modal adverbs and the nega-
tive particle (kiefer 2005: 94). in the author’s view, the similarity between the two can 
be captured as a restrictive function with respect to the core component (cf. imrényi). 
However, differences can also be detected in the use of these expressions. 

Aligha is a negative type marker with an epistemic-inferential function; that is, it 
signals that the speaker is making an assumption. by contrast, the negative particle 
by itself cannot mark an epistemic attitude. the two elements are also different in 
terms of what expressions may appear in their scope. although the universal quantifier 
mindenkit (with a collective interpretation) can occur in the scope of both the negative 
particle and the model adverbs mentioned, cf. (17) there is a difference in terms of their 
compatibility with indefinite pronouns and negative universal quantifiers.

(17) (a) nem  csillapít le mindenkit az értő figyelem
  ’does not calm everybody down’
 (b) aligha/nehezen/bajosan  csillapít le mindenkit az értő figyelem
  ’hardly calms everybody down’

the positive context marked by the particle is ’also’ is only compatible with the 
operation signalled by aligha, but not with negation. Furthermore, the negative context 
of senkit ’nobody-acc.’ can only be integrated with that of negation.

(18) (a) aligha csillapít le bárkit is 19) (a) nem csillapít le bárkit (*is)
 (b) aligha csillapít le *senkit 19) (a) nem csillapít le bárkit (*is)

 hardly calms anybody down     
 *hardly calms nobody down ’does not calm anybody down’

restricting the validity of a proposition cannot be equalled with negation (cf. 
imrényi). thus, aligha csillapítja le in (14) does not mean ’it will not calm (it, them) 
down’, only the fact that the speaker finds this to be the most likely. to get a better 
picture of the negative character of these modal adverbs, it is necessary to look at the 
process by which they are grammaticalized. 

nóra kUGler
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3.1. The negative character of aligha ’hardly’

the negative character of the modal adverb can be traced back to the restrictive 
function of the adverb alig ’only to a low degree’. this in turn is motivated by the 
meaning of the nominal stem (al- ’lower part, lowest degree’).

in relation to pronouns of the bárki ’anybody’-type, the behaviour of aligha can 
be put down to the properties of alig. Alig, for its part, is more similar in behaviour to 
negative adverbs like ritkán ’rarely’ than to the negative particle. it expresses restric-
tion but not complete negation. 

(20) (a) alig csillapít le bárkit is
 ’only to a low degree does it calm anybody down’ 
 (b) ritkán csillapít le bárkit is 
 ’it rarely calms anybody down’
(21) nem csillapít le soha/semmikor senkit
 ’it does not calm anybody down at any time’

in conclusion, the restrictive function of the modal adverb aligha (and its cor-
responding syntactic behaviour) can be explained by the restrictive function of its 
component structure, the mood/degree adverb alig. this function has survived the 
processes of lexicalization and grammaticalization. the modal function of the ad-
verb results from the opening of a hypothetical mental space (cf. Fauconnier 1985, 
Fauconnier–turner 1998), whose marking is primarily the function of the conjunction 
ha as a component of aligha. 

2. Figure: the integration of properties from the component structures 

the negativity of Hungarian modal adverbs (aligha, bajosan, nehezen)
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3.2. The negative character of bajosan and nehezen ’with difficulty’ > ’hardly’ 

the two expressions are remarkably similar: both have an adjectival stem with nega-
tive polarity (see table 1–2). However, their degrees of lexicalization are different.

baj- -os -an

N Suff
adj

Suff
adv

’trouble’ ’to be with N’ maNNer

nehez- -en
adj Suff

adv

’heavy, difficult’ maNNer

1−2. tables: the component structures of bajosan, and nehezen adverbs (’with difficulty’)

all tokens of bajosan function as signals that the speaker regards the event represented 
in the clause to be unlikely. this is illustrated by example (15), repeated in (22) below.

(22) […] a kosovóból elűzött albánok saját erejükből bajosan juthatnak el 
 Magyar országra […] (Hnc)    
 ’the albanians ousted from kosovo can hardly reach Hungary on their own.’

compared to bajosan, the use of nehezen as a modal adverb has a much lower 
frequency. in the majority of occurrences, nehezen is an adverb elaborating the manner 
in which some action is taking place. in only 6% of the cases does it serve as a modal 
adverb, as a previous example, repeated in (23), demonstrates. this sentence does not 
suggest that the inun dation system will be difficult to complete. rather, it expresses 
that in the speaker’s view, it is unlikely to be completed.

(23) kellene vagy 150-200 millió, de abból az évi háromból [3 millióból] nehezen 
 fog elkészülni idő ben a belvízvédelmi rendszer. 
 ’around 150-200 million Forints would be necessary, but from 3 million 
 annually the inundation protection system will hardly be completed.’

based on the corpus data, it can be assumed that the grammaticalization of these 
expressions and their affinity with negation may have been influenced by the figure 
of speech of litotes (see Grimm–Grimm 1854–1961). restricting the possibility of an 
event may be a cautious/subtle way of avoiding explicit negation. the impression of 
cautiousness and subtlety comes from the indirectness of the device. the expressions 
evoke the domain of poSSibility (’it can be done, although with difficulty’), and suggest 
that the speaker is voicing her opinion rather than stating a fact.

nóra kUGler
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4. Cross-linguistic comparison

Modal adverbs marking the lowest degree of possibility show similar sources of 
grammaticalization across languages, independently even of language type or areal con-
tact.5 common conceptual domains in the source of grammaticalization include (a) 
difficulty/effort, (b) trouble/problem, and paiN/illNeSS. the fact that these domains 
are also in contact is clearly demonstrated by processes of semantic change.

examples
hard 
maNNer,
effort

nehezen hardly difficilmente difficilement kaum

language Hungarian english italian French German
source Harper 

2001–2012
Grimm–
Grimm 

1854–1961

3. table: conceptual domains (a)

examples
trouble,
paiN,
illNeSS

bajosan tuskin kaum
(chûmo ’infirmus’ > )

language Hungarian Finnish German
source salminen, jutta (coFula)1 Grimm–Grimm 1854–1961

1 cognitive linguistic perspectives on Finno-Ugric languages, principal investigators: tuomas Huumo (turku), 
tiina onikki-rantajääskö (Helsinki), renate pajusalu (tartu), Gábor tolcsvai nagy (budapest, nitra).

4. table: conceptual domains (b)

the metaphorical extension from the manner of an observed behaviour (e.g. 
nehezen csinál valamit ’he/she is doing it with difficulty’) to an aspect of mental 
processes (the speaker’s assessment of probability, as in nehezen tudom elképzelni/
elhinni, hogy... ’it’s difficult for me to believe that...’) results in a more abstract and 
more subjective meaning (traugott 1995, langacker 2006). the mental effort involved 
in the assessment of probability translates into a low degree of probability being at-
tached to the event.

5 i thank bernadett Modrián-Horváth, and jutta salminen for their help in ethymological 
issues.

the negativity of Hungarian modal adverbs (aligha, bajosan, nehezen)
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(24) manner of action  manner in which mental processes take place  assessment 
 of higher or lower probability for an event to happen

From a different perspective, the model of force dynamics can also be applied to 
epistemic modality (talmy 2000: 440kk., sweetser 1990: 49kk., pelyvás 2002: 410kk., 
2006: 138kk., 146–7). in force dynamic terms, the factors influencing the assessment 
of probability (the functioning of memory, traces of earlier experiences; observed and 
interpreted signs, etc.) act as forces. these forces prompt speakers to believe that one 
situation is more likely than another. the two opposite meanings in the history of the 
english adverb hardly is especially interesting for this line of research.

negative expressions are marked with respect to their positive counterparts be-
cause their functions are more complex: forces lead speakers toward scenarios that 
can probably be discarded. 

5. Summary

epistemic-inferential modal adverbs present the target structure as accessible only 
through the speakers’ processes of inference and their assessment of probability. this 
explains why even modal adverbs with a negative, restrictive function behave differ-
ently from the negative particle. their negativity can be best interpreted with a view to 
the history of their grammaticalization. their similarity to the negative particle can be 
explained by the restrictive relationship in which they stand with the core component 
of the clause, and also by the fact that the need to avoid explicit negation may have 
been a trigger in the grammaticalization of negative modal adverbs.
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Romowie w węgierskim dyskursie prasowym 
na podstawie analizy Węgierskiego Korpusu Narodowego

Abstract (The Roma in the Hungarian press: Discourse analysis on the basis of the 
Hungarian National Corpus). this article presents the result of an analysis of Hungarian 
press discourse concerning the roma, carried out within a critical discourse analysis (cda) 
framework and focusing on attributives that stand before the ethnonyms cigány (Gypsy) and 
roma (roma) in the Hungarian national corpus. after introductory information regarding 
the concepts of discourse and the foundations of cda, the author describes the typical char-
acteristics of press discourse: onesidedness and schematic thinking which is characterized, 
among other ways, by the limited amount of thematic areas in which information about 
the roma minority appears as well as the division of roma groups according to the social 
boundaries of the majority.

Abstrakt. artykuł prezentuje wyniki analizy węgierskiego dyskursu prasowego dotyczącego 
romów, przeprowadzonej w ramach paradygmatu krytycznej analizy dyskursu (kad) na 
podstawie przydawek stojących przed etnonimami cigány (cygan) i roma (rom) w Węgier-
skim korpusie narodowym. po przedstawieniu wstępnych informacji dotyczących pojęcia 
dyskurs oraz założeń kad autorka wskazuje na typowe cechy dyskursu prasowego: jed-
nostronność i schematyzm, przejawiające się między innymi w ograniczonej ilości kręgów 
tematycznych, w których pojawiają się informacje o mniejszości romskiej, oraz w podziale 
grup romskich wedle granic społeczeństw większości.

Wstęp

Mniejszość romska po zmianach ustrojowych na Węgrzech w 1989 roku przestała 
stanowić temat tabu. z roku na rok coraz więcej węgierskich dzienników i tygodników 
podejmuje na swoich łamach tematykę mniejszościową, a romowie stali się nieodłącz-
ną częścią węgierskiego dyskursu prasowego. obrazowi romów stworzonemu przez 
media poświęca się jednakże stosunkowo mało uwagi i refleksji. jest on przedmiotem 
zainteresowania nielicznych prac socjologicznych. niniejszy artykuł ma na celu uzu-
pełnienie wyników dotychczasowych badań poprzez wykorzystanie językoznawczych 
narzędzi w ramach paradygmatu krytycznej analizy dyskursu.
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punktem wyjściowym dla niniejszej analizy jest artykuł teuna van dijka New(s) 
racism: A discourse analytical approach (2000), w którym autor zwraca uwagę na nowe 
formy dyskryminacji mniejszości etnicznych i imigrantów. odwołuje się do koncepcji 
nowego rasizmu, który nie przejawia się w aktach bezpośredniej agresji, nie opiera 
na przekonaniu o biologicznej niższości mniejszości, lecz podkreślając odmienność 
kulturową, skupia się na ukazaniu nieumiejętności funkcjonowania mniejszości w no-
woczesnych społeczeństwach. charakter tego rodzaju rasizmu jest dyskursywny i przede 
wszystkim niejawny, obecny w mowie i piśmie na porządku dziennym. Wyraża się 
między innymi w ograniczonym spektrum kręgów tematycznych, w których pojawiają 
się informacje prasowe o mniejszościach.

teun van dijk wykazał, iż poza swoistą wybiórczością cechą dominującą dyskursów 
prasowych dotyczących mniejszości i imigrantów jest wyraźny podział: „my” kontra 
„oni”. podobnymi wnioskami zakończyła się analiza różnic w obrazie mniejszości 
romskiej na Węgrzech w zależności od użycia etnonimu Cygan i Rom na podstawie 
stworzonego przeze mnie korpusu węgierskich artykułów prasowych (kozakiewicz 
2012). zgodnie ze wstępnymi założeniami okazało się, iż etnonim cigány (cygan, 
cygański), występując zarówno w złożeniach, jak i w formie przydawki, posiadał bar-
dziej negatywne konotacje niż etnonim roma (rom, romski), jednakże wspólną cechą 
obu nazw było pojawianie się ich w kontekście wyraźnej opozycji do „społeczeństwa 
większości”, czyli „nas”.

Uznając zatem podział „my” i „oni” za typowy dla węgierskiego dyskursu prasowe-
go dotyczącego romów, niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na kolejne nasuwające 
się pytania: jacy oni są? jak „my” widzimy „ich”? W tym celu przeprowadzono analizę 
przydawek stojących przed etnonimami rom i cygan, występujących w Węgierskim 
korpusie narodowym (Magyar nemzeti szövegtár). zanim wyniki analizy zostaną 
zaprezentowane, warto przyjrzeć się pojęciu dyskurs i omówić pokrótce podstawy 
krytycznej analizy dyskursu.

1. Dyskurs

termin dyskurs nie jest jednoznaczny – popularność i szeroki kontekst użycia 
w znacznym stopniu przyczyniły się do rozmycia jego znaczenia. Wiąże się on z różnymi 
dziedzinami humanistyki: z językoznawstwem, filozofią języka, retoryką, pragmatyką, 
ale funkcjonuje także w ramach nauk społecznych. Może więc być rozumiany jako 
dyskusja, forma organizacji języka bądź sztuka argumentacji.

Współczesne teorie dyskursu w różny sposób charakteryzują to zjawisko, dlatego 
też nie sposób przytoczyć jedną, spójną definicję. Wspólnym założeniem dla badaczy 
dyskursu jest kluczowa rola kontekstu oraz trzech głównych wymiarów dyskursu: 
użycia języka, przekazywania idei, interakcji w sytuacjach społecznych (van dijk 
2006). dyskursem można zatem określić powstały w ramach danej formacji kulturowej 
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spójny system znaczeń przekazywany zarówno w mówionej, jak i pisanej formie języ-
ka, który z jednej strony odzwierciedla rzeczywistość społeczną, a z drugiej również 
ją kształtuje.

krytyczna analiza dyskursu (kad) to rozwijający się od lat 90. interdyscypli-
narny obszar badawczy, którego korzenie wyrastają z lingwistyki krytycznej (Fowler, 
kress, Hodge i trew 1979), a ze względu na społeczny charakter analiz inspiruje się 
nim także socjologia i psychologia kognitywna. skupia się na społecznej roli języka 
i stara opisać asymetryczne relacje władzy, które są tworzone, umacniane i reprodu-
kowane przez dyskursy.

norman Fairclough, ruth Wodak, teun van dijk, paul baker, theo van leeuwen 
należą do najbardziej znanych analityków dyskursu. W polsce w tym nurcie badawczym 
duże sukcesy odnoszą anna duszak, dariusz Galasiński oraz młodzi naukowcy, tacy 
jak victoria kamasa i barbara jabłońska. badaczy zajmują różne rodzaje dyskursu 
między innymi populistyczny, polityczny, medialny, prasowy, edukacyjny, religijny. 
ponadto uwzględniane są rozmaite aspekty dyskursów. ruth Wodak zwraca uwagę na 
istotność ram historycznych i nieuświadomionych motywacji, teun van dijk podkreśla 
szczególną rolę procesów poznawczych w rozumieniu dyskursów, a theo van leeuwen 
interesuje się rolą obrazu w dyskursie.

2. Metodologia badań

przeprowadzając analizę dyskursu, można sięgnąć zarówno do metod jakościo-
wych, jak i ilościowych. W pierwszym przypadku badacz skupia się na szczegółowej 
analizie jednego lub kilku tekstów. bierze pod uwagę różne poziomy tekstu. począwszy 
od tytułu i śródtytułów, poprzez sposób organizacji tekstu, analizę semantyczną i syn-
taktyczną. Gdy przedmiotem analizy jest artykuł prasowy, należy także uwzględnić 
profil polityczny czasopisma, przyjrzeć się zdjęciom towarzyszącym tekstowi, zwrócić 
uwagę, na której stronie artykuł został umieszczony. analiza treści polega nie tylko na 
określeniu sposobu prezentacji postaci przedstawionych w artykule, obejmuje także 
przyjrzenie się związkom pomiędzy słowami, wyszukanie synonimów, eufemizmów, 
omówień, wychodząc poza leksykę, zwraca uwagę na konstrukcje gramatyczne. istot-
nym elementem tego rodzaju analizy jest także zastanowienie się nad tym, co w tekście 
się nie pojawia, co pozostaje niewypowiedziane lub niedopowiedziane. następnie, 
porównując rezultaty analizy z innymi artykułami, badacz jest w stanie określić ce-
chy wspólne, naszkicować relacje pomiędzy tematyką innych artykułów i opisać ich 
wspólny kontekst (jákusné 2002).

podczas gdy badanie jakościowe stara się odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”, 
analiza ilościowa pozwala na określenie dominujących tendencji (np. kolokacji) w dys-
kursie na podstawie znacznie większego materiału badawczego, którym w przypadku 
analizy dyskursu prasowego będzie korpus tekstów prasowych. do obsługi zawartości 
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korpusu mogą posłużyć programy komputerowe typu Wordsmith lub antconc. szukana 
fraza pojawia się w konkordancji ustalonej przez badacza, a dzięki standardowym funk-
cjom programów można określić listę frekwencyjną, listę słów kluczowych i kolokacji, 
gotowych do analizy. W niniejszym artykule podjęta zostanie jedynie analiza kolokacji, 
czyli bardziej utrwalonych niż inne zestawień wyrazowych. zainteresowanych zasto-
sowaniem tego i wielu innych narzędzi korpusowych w badaniu dyskursu odsyłam do 
artykułu victorii kamasy Metody korpusowe w Krytycznej Analizie Dyskursu (2013). 

3. Obraz Romów w prasie węgierskiej

podstawową funkcją prasy jest przekazywanie informacji oraz formowanie opinii. 
prasa dysponuje siłą organizującą i integrującą życie społeczne mieszkańców danego 
kraju. poprzez doniesienia prasowe obywatele poznają problemy swojego społeczeń-
stwa i kształtują własne poglądy. ze względu na nieliczne osobiste kontakty z przed-
stawicielami mniejszości narodowych oraz etnicznych rola prasy w reprodukowaniu 
i umacnianiu stereotypów ich dotyczących jest bardzo duża.

dyskursy prasowe odnoszące się do imigrantów, mniejszości narodowych i et-
nicznych charakteryzują się jednostronnością i schematyzmem. Większość artykułów 
koncentruje się na zagrożeniach spowodowanych egzystencją mniejszości w danym 
społeczeństwie i przedstawia je w ograniczonej liczbie kręgów tematycznych: prze-
moc, przestępczość, bezrobocie, dotacje państwowe, problemy z integracją, lokalne 
konflikty (van dijk 2000). tematy tak samo istotne i aktualne, jak: emigracje, codzienne 
życie mniejszości, rola mniejszości i imigrantów w społeczeństwie większości, akty 
dyskryminacji, nie są typowe dla dyskursów prasowych. doniesienia tego rodzaju 
pojawiają się sporadycznie.

romowie stanowią najbardziej liczną mniejszość etniczną zamieszkującą Węgry, 
dlatego nie dziwi fakt, iż artykuły ich dotyczące ukazują się niemal każdego dnia. ana-
lizą obrazu romów kreowanego przez węgierskie media zajmuje się regularnie Urząd 
ds. Mniejszości narodowych i etnicznych (nemzeti és etnikai kisebbségi Hivatal) 
we współpracy z romskim centrum prasowym (roma sajtóközpont). W niniejszym 
artykule zostanie zaprezentowane tylko jedno sprawozdanie, które z uwagi na zbliżony 
czas powstania materiału badawczego stanowić będzie dobre odniesienie dla rezultatów 
analizy Węgierskiego korpusu narodowego.

Vágóképként, csak némában (Obecni w filmie, ale niemi) to raport opracowany przez 
Gábora bernátha i verę Messing, opublikowany w 1998 roku. W sposób ilościowy 
analizowano w nim artykuły pochodzące z dwóch krajowych („népszabadság”, „Mai 
nap”) i czterech lokalnych dzienników („Hajdú-bihari napló”, „dél Magyarország”, 
„Észak-Magyarország”, „kisalföld”) w okresie pomiędzy końcem 1996 i 1997 roku. 
natomiast przedmiotem analizy jakościowej były artykuły dotyczące konfliktu nazy-
wanego „sprawą getta z székesfehérváru”.
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z analizy ilościowej wynikało, iż połowa artykułów, których tematyka dotyczyła 
mniejszości narodowych lub etnicznych, odnosiła się do romów i posiadała znacznie 
większą objętość. zazwyczaj ukazywały się one na którejś z pierwszych pięciu stron 
czasopism, zatem można zaliczyć je do grupy ważniejszych wiadomości. romowie 
pojawili się w następujących kręgach tematycznych:

Liczba artykułów

Średnia 
objętość 

fragmentów 
dotyczących 

Romów 
(liczba 

znaków)

Odsetek artykułów 
zajmujących się 
daną tematyką1

Kręgi tematyczne Romowie
Mniejszo-
ści naro-

dowe
 Romowie

Mniejszo-
ści naro-

dowe
cygańskie organizacje 
polityczne, działalność 
samorządów 
mniejszościowych

58 37 1819 11% 19%

polityka rządu, dotacje 89 37 2713 18% 20%
kwestie prawne, prawa 
mniejszości 83 11 1870 16% 5%
informacje ogólne 53 21 5093 11% 11%
kwestie socjalne 101 0 2760 20% 0%
rynek pracy 19 0 2633 4% 0%
Gospodarka 8 0 2981 2% 0%
kultura 110 109 2745 21% 56%
edukacja mniejszości 72 52 2095 14% 27%
Media mniejszościowe 13 0 1315 3% 0%
służba zdrowia 7 0 3579 1% 0%
przestępczość, 
doniesienia policyjne 129 0 2142 25% 0%
lokalne konflikty 
interetniczne 126 1 2856 25% 1%
odniesienia zagraniczne 11 28 2412 5% 14%
inne tematy 48 15 1616 9% 8%
liczba artykułów, 
średnia długość 508 196 2400   

1  jeden artykuł mógł dotyczyć kilku tematów.
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Większość artykułów dotyczyła polityki (polityka rządu wobec mniejszości, 
dotacje rządowe, tworzenie ustaw), edukacji i kultury oraz konfliktów (przestęp-
czość, doniesienia z kronik policyjnych, lokalne konflikty interetniczne). zatem 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami van dijka, dla węgierskiego dyskursu 
prasowego również trzeba uznać za typową wybiórczą uwagę, w wyniku której 
romowie pojawiali się tylko w doniesieniach o określonej tematyce. natomiast 
stosunkowo duża ilość artykułów mówiących o kulturze romskiej, ale także innych 
mniejszości (56%) świadczy o tym, iż wykluczenie kulturowe nie jest znamienne 
dla węgierskiego dyskursu prasowego.

analiza jakościowa, która skupiała się na sposobie prezentacji romów jako 
uczestników wydarzeń, wykazała całkowity brak cytowań i komentarzy romów 
bezpośrednio biorących udział w lokalnych konfliktach. przedstawiano natomiast 
opinie przywódców lub rzeczników organizacji romskich. Można uznać tę praktykę 
za marginalizującą i przyczyniającą się do utrzymania jednostronności dyskursu.

4. Romowie w węgierskim dyskursie prasowym – analiza korpusu

Węgierski korpus narodowy powstał w latach 1998-2002 w instytucie języko-
znawstwa Węgierskiej akademii nauk. do 2005 roku został poszerzony o odmiany 
języka węgierskiego spoza granic kraju. jest dostępny na stronie http://mnsz.nytud.
hu, na której istnieje możliwość wyszukiwania pożądanych słów w konkordancjach 
o różnej rozpiętości i przy różnych kryteriach wyszukiwania. jedynym mankamen-
tem korzystania z korpusu na stronie internetowej jest ograniczona do pięciuset 
ilość wyników. pełną ich listę można otrzymać po skierowaniu prośby do instytutu 
językoznawstwa Węgierskiej akademii nauk, jednakże opracowanie otrzymanego 
materiału wymaga zastosowania programów obsługujących korpusy, o których wcze-
śniej wspomniano.

podkorpus prasowy liczy 71 milionów słów. kryteria wyszukiwania były następu-
jące: przymiotniki, imiesłowy czynne, imiesłowy bierne stojące przed frazami cigány* 
i roma* w kontekście 30 słów. lista skupiona wokół etnonimu cygan posiadała 1527 
wyników, lista przydawek stojących przed etnonimem rom wyniosła 1387 przypadków. 
łącznie analizie poddano 2914 trafień.

4.1.  Przynależność Romów

Większość przydawek (1107), czyli 38% całości, wskazuje na miejsca zamieszkałe 
przez romów. nie będzie zaskoczeniem fakt, iż najwięcej z nich dotyczy romów 
i cyganów węgierskich (magyarországi/magyar romák/cigányok), przy czym należy 
zwrócić uwagę na niedającą się przełożyć na język polski różnicę w przydawkach ma-
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gyarországi i magyar. W obu przypadkach poprawnym tłumaczeniem jest węgierski, 
jednak w pierwszym przykładzie chodzi o romów zamieszkujących terytorium kraju 
(Magyarország Węgry, -i formant przymiotnikowy), a w drugim o romów, których 
długotrwała obecność w jakiś sposób związała z kulturą i językiem węgierskim, ich 
„węgierskość” jest zatem wyznacznikiem tożsamości. W podobny sposób różnią się 
przydawki określające romów słowackich (szlovákiai/szlovák), rumuńskich (romániai/
oláh), czeskich (csehországi/cseh) itd.

przydawki posiadające odniesienie geograficzne można pogrupować na następujące 
kategorie od poziomu makro do mikro: kontynent (európai, közép-európai, amerikai 
romák/cigányok romowie/cyganie europejscy, środkowoeuropejscy, amerykańscy), 
kraj (cseh/csehországi, szlovák/szlovákiai, oláh/romániai, németországi, holland, len-
gyel, szerb romák/cigányok romowie/cyganie czescy, słowaccy, rumuńscy, niemieccy, 
holenderscy, polscy, serbscy), region (erdélyi, partiumi romák/cigányok romowie/
cyganie siedmiogrodzcy, z partium), miasto (zámolyi, koszovói, székesfehérvári, 
budapesti/fővárosi, borsodi, nagykanizsai, gyöngyösi romák/cigányok romowie/cy-
ganie z zámoly, kosowa, székesfehérváru, budapesztu/stolicy, borsod, nagykanizsy, 
Gyöngyös), dzielnica (az V. kerületi/ a VIII. kerületi cigány kisebbségi önkormányzat 
cygański samorząd mniejszościowy z v dzielnicy/ z viii dzielnicy), ulica (a Zöldfa 
utcai romák romowie z ulicy zöldfa, a Várna utcai roma állampolgárok obywatele 
romscy z ulicy várna).

porównując te dane ze sprawozdaniem Gábora bernátha i very Messing, liczba 
odniesień zagranicznych już po kilku latach wyraźnie wzrosła, jednak zaskakująco 
mało kolokacji dotyczyło grup subetnicznych romów. poza bardzo ogólnymi magyar 
cigányok (cyganie/romowie węgierscy, inaczej romungrzy) i oláh cigányok (cyganie 
przybyli na Węgry z Wołoszczyzny w XiX wieku, podzieleni na kilkanaście grup, które 
nie określają się mianem oláh cigányok, a jedynym wspólnym wyznacznikiem była 
znajomość języka romani, np. lowarzy, kełderasze) 7 razy pojawiło się określenie 
beás cigány* (cyganie beás), trzeciej największej grupy zamieszkującej Węgry. raz 
pojawia się określenie lovári cigányok (lowarzy) i raz sátoros cigányok. romowie są 
tym samym przedstawiani w dyskursie prasowym jako grupa homogeniczna, której 
przynależność i tożsamość określają granice społeczeństw większości.

4.2.  Kręgi tematyczne

na podstawie pozostałych grup przydawek i ich kontekstów można stwierdzić, 
w jakich kręgach tematycznych najczęściej pojawiali się romowie w latach 1998-
2002. słowo önkormányzat (samorząd) wystąpiło aż w 1365 przypadkach, np. Cigány 
Országos Önkormányzat krajowy samorząd cyganów, Pécs Városi Kisebbségi Ön-
kormányzat samorząd Mniejszościowy Miasta pécs. W 477 przypadkach jest mowa 
o innych organizacjach romskich, nie tylko politycznych, ale także kulturalnych. 200 
razy pojawiają się nazwy fundacji działających na rzecz romów, np. Roma Polgárjogi 
Alapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány. z kontekstu wynika, iż w tam-

joanna kozakieWicz



27

tym czasie duże zainteresowanie samorządami, także romskimi, było spowodowane 
zbliżającymi się wyborami samorządowymi w 2002 roku.

kolejna grupa przydawek odnosi się do sytuacji życiowej romów. należą do nich: 
szegény biedny (17), munkaképes zdolny do pracy (21), munkanélküli bezrobotny (19), 
hátrányos helyzetű w ciężkiej sytuacji (15), gazdag bogaty (8), hajléktalan bezdomny 
(4), analfabéta analfabeta (5), többgyermekes wielodzietny (12), magyar anyanyelvű 
węgierskojęzyczny (5), magyar állampolgárságú romák romowie dysponujący węgier-
skim obywatelstwem (3), kiköltöztetett eksmitowany (1). Mniej liczna grupa dotyczy 
edukacji romów: tehetséges cigány/roma gyerekek zdolne dzieci cygańskie/romskie 
(21), homogén/tiszta cigány osztályok homogeniczne/całkowicie cygańskie klasy (5), 
fiatal roma értelmiség młoda inteligencja romska (3), ifjú/fiatal roma egyetemisták mło-
dzi studenci romscy (3), tanulni akaró cigányok cyganie chcący się uczyć (1). oprócz 
tego pojawiają się także przydawki odnoszące się do kultury i sztuki cygańskiej: neves 
cigány muzsikusok sławni muzycy cygańscy (2), sikeres cigány származású zenészek 
odnoszący sukces muzycy pochodzenia cygańskiego (1), kéttucatnyi roma zenész dwa 
tuziny romskich muzyków (1), fiatal roma művészek młodzi artyści romscy (1), kortárs 
roma zeneszerzők współcześni kompozytorzy romscy (1), színház iránt érdeklődő 
tehetséges romák zdolni romowie interesujący się teatrem (1).

kręgi tematyczne, w których pojawili się romowie, pozostały takie same, zmieniła 
się jedynie ich proporcja. polityka stała się jeszcze większą częścią dyskursu praso-
wego, natomiast życie kulturalne mniejszości romskiej zajęło marginalną pozycję. 
słowa takie, jak: artysta (56), teatr (56), wydarzenie kulturalne (51), kultura (49) oraz 
wystawa (37) pojawiły się łącznie w 249 przypadkach.

interesujący wydaje się fakt, iż na listach wyników zabrakło przydawek, które 
odnosiłyby się bezpośrednio do konfliktów lub przestępczości. dwukrotnie pojawiło 
się wyrażenie roma tolvaj (romski złodziej), natomiast bűnöző cigány (cygan krymina-
lista/przestępca) wystąpiło tylko raz. pewna część trafień niewątpliwie dotyczyła tego 
kręgu tematycznego. Świadczy o tym występowanie w kontekstach innych kolokacji 
słów takich, jak: policja (66), konflikt (22), więzienie (21), wyrok (17), napięcie (14). 
zastanawiający jest ich tak znikomy odsetek.

4.3. Pozytywne i negatywne obrazowanie

najmniej liczna, lecz równie ciekawa, grupa kolokacji zawiera przykłady pozy-
tywnego i negatywnego obrazowania mniejszości romskiej. przydawki w nich zawarte 
wartościują wygląd romów oraz ich usposobienie: köpcös, bajszos cigány férfi krępy, 
wąsaty cygan (1), testes cigány asszony tęga cyganka (1), testes cigány ember tęgi 
cygan (1), tolószékes cigány keresztapa cygański ojciec chrzestny na wózku inwalidz-
kim (1), kigyúrt izmú cigány férfi cygan z wyrobionymi mięśniami (1). 

przydawki o wydźwięku pozytywnym: legendás cigányok legendarni cyganie (2), 
boldog szczęśliwy (3), érdemes cigányok godni/zasłużeni cyganie (3), rendes cigány 
porządny cygan (2), tiszteletbeli honorowy (3), vállalkozó roma nők przędsiębiorcze 
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romki (1), törvénytisztelő romák romowie szanujący prawo (1), ártatlan roma nie-
winny rom (3), rokonszenves roma fiú sympatyczny romski chłopiec (1), rokonszenves 
roma családok sympatyczne rodziny romskie (1), derűs cigány pogodny cygan (1), 
méltóságteljes cigány emberek cyganie pełni godności (1), jó képességű cigány fiatalok 
zdolna młodzież cygańska (1). do negatywnych przydawek należą: „büdös cigány” 
śmierdzący cygan (12), „mocskos cigány” brudny cygan (2), megbízhatatlan romák 
romowie niegodni zaufania (2), legagresszívabb cigányok najbardziej agresywni 
cyganie (1), szerencsétlen cigányok nieszczęśni cyganie (1).

na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, iż w opisach wyglądu 
przedstawicieli mniejszości romskiej dominują negatywne obrazy, jednak wyrażeń z ne-
gatywnymi przydawkami jest stosunkowo niewiele w korpusie. przydawki o znaczeniu 
pozytywnym wydają się być liczniejsze i bardziej zróżnicowane, lecz gdy przyjrzymy 
się kontekstom, w których wystąpiły, okaże się, że druga część danego zdania burzy 
pozytywny obraz. przykład:

Megnyugtatásul dr. Bartalos telefonon annyit azért mondott: beszélt ő a jegy-
zővel erről a problémáról, aki azt mondta, hogy nem rossz, hanem nagyon 
is rendes cigányok fognak beköltözni a Kölcsey Ferenc utcai lakásokba. 
A Kölcsey Ferenc utca végében összegyűlt tüntetők azonban nem hisznek 
a képviselő szavaiban [...].

Dla uspokojenia dr Bartalos powiedział: rozmawiał o tym problemie z no-
tariuszem, który powiedział, że nie źli, lecz bardzo porządni Cyganie wpro-
wadzą się do mieszkań na ulicy Ferenca Kölcseya. Protestujący zebrani na 
końcu ulicy Ferenca Kölcseya nie wierzą w słowa rzecznika [...].

zatem pozytywne wyrażenie „porządni cyganie” nie posiada rzeczywistej wartości 
dodatniej, gdyż z dalszej części fragmentu wynika, iż protestujący „nie wierzą w to, 
że porządni cyganie istnieją”.

Podsumowanie

obraz romów w węgierskim dyskursie prasowym szybko się zmienia, jednak 
kręgi tematyczne, w których są przedstawiani, wydają się stałe. niekiedy, na skutek 
bieżących wydarzeń, dany temat staje się bardziej eksponowany i zaczyna dominować 
w dyskursie, jednak w dalszym ciągu do najbardziej popularnych tematów należą: 
polityka, sytuacja socjalna mniejszości romskiej, a w ostatnim czasie przestępczość. 

romowie pojawiają się w artykułach w roli pasywnej, z wyjątkiem przedstawicieli 
samorządów lub organizacji romskich. dyskurs jest tu jednostronny, gdyż media mniej-
szościowe nie dysponują odpowiednimi środkami i nie posiadają takiego zasięgu, by 
kontrprzykłady czy kontrargumenty mogły podważyć już ustalony i uformowany sposób 
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pisania o mniejszości romskiej. Węgierski dyskurs prasowy w pewnym sensie dehu-
manizuje romów poprzez sprowadzenie i upowszechnienie postrzegania ich obecności 
na Węgrzech do „problemu”. brakuje pozytywnych doniesień o codziennym życiu tej 
grupy, które mogłyby wpłynąć na zmianę stereotypów. jedynym pozytywnym obszarem, 
który z różnym natężeniem pojawia się w dyskursie, pozostaje kultura romska.

znikoma ilość przydawek o pejoratywnym znaczeniu świadczy o tendencji dyskur-
su do unikania bezpośredniej krytyki. pojawiające się pozytywne określenia nie mają 
rzeczywistej siły oddziaływania na przekształcanie stereotypów, gdyż są stosowane 
zamiast otwartego wyrażania niepochlebnych opinii. istnieje również możliwość, że 
materiały prasowe, które weszły w skład Węgierskiego korpusu narodowego, były 
weryfikowane pod względem poprawności politycznej. 

artykuł w żadnej mierze nie rości sobie pretensji do bycia uznanym za wyczerpujące 
omówienie węgierskiego dyskursu prasowego. przedstawiony rodzaj analizy stanowił 
jeden z wielu możliwych kroków, zatem również wyniki rzucają światło jedynie na 
kilka aspektów praktyk dyskursywnych względem mniejszości romskiej. kolejnym 
etapem badań nad dyskursem prasowym mogłoby być stworzenie korpusu, w którego 
skład weszłyby artykuły z ostatnich lat, by można było porównać wyniki niniejszej 
analizy i uzyskać jak najbardziej aktualny obraz sytuacji.

Bibliografia

baker, paul 2006: Using corpora in discourse analysis. london: continuum.
bernáth, Gábor & Messing, vera 1998: „Vágóképként, csak némában” – Romák a magyarországi 

médiában. nemzeti és etnikai kisebbségi Hivatal. «http://mek.oszk.hu/00100/00144/00144.
pdf».

bernáth, Gábor & Messing, vera 2011: Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi 
médiaképéről. «http://www.amenca.hu/uploads/pdf/szelre_tolva.pdf».

duszak, anna (red.) 2008: Krytyczna Analiza Dyskursu. Intedyscyplinarne podejście do komunikacji 
społecznej. kraków: Universitas.

Fairclough, norman 1989: Language and Power. london: longman.
Fairclough, norman & Wodak, ruth 2006: Krytyczna analiza dyskursu. in: jasińska-kania, aleksandra 

(red.): Współczesne teorie socjologiczne, tom ii. Warszawa: scholar. 1020-1046.
jabłońska, barbara 2012: Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem – szkic teoretyczny. 

Studia Socjologiczne 1/2013 (204), 75-92.
jakusné Harnas, Éva 2002: a nyomtatott sajtó hírei a diskurzuselemzés szemszögéből. a diskurzus-

elemzés alkalmazása a nyomtatott sajtó kutatásában. in: Magyar Nyelvőr. 126/2, 142–156.
kamasa, victoria 2013a: Metody korpusowe w krytycznej analizie dyskursu. Socjolingwistyka. 

(w druku).
kamasa, victoria 2013b: Rodzina w dyskursie Polskiego Kościoła Katolickiego. Badania korpusowe 

z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu. Socjolingwistyka (w druku).
kozakiewicz, joanna 2012: Językowy obraz Cygana i Roma w prasie węgierskiej. (w druku).
Magyar nemzeti szövegtár. «http://mnsz.nytud.hu».

romowie w węgierskim dyskursie prasowym...



30

van dijk, teun 1984: Prejudice in discourse. An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Co-
nversation. amsterdam: benjamins.

van dijk, teun 2000: New(s) racism: A discourse analytical approach. in: simon cottle (ed.): ethnic 
Minorities and the Media. Uk: open University press. 33-49.

van dijk, teun 2006: badania nad dyskursem. in: jasińska-kania, aleksandra (red.): Współczesne 
teorie socjologiczne. tom ii. Warszawa: scholar. 1020-1046.

van leeuwen, theo 2008: Discourse and practice: new tools for critical discourse analysis. new 
york: oxford University press.

szalai, andrea 2006: egységesség? változatosság? a cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség. in: 
Nyelvtudományi Közlemények, 103: 163–204.

Wodak, ruth & Meyer, Micheal (ed.) 2001: Methods of Critical Discourse Analysis. london: 
sage.

joanna kozakieWicz



31

Język. Komunikacja. Informacja
Language. Communication. Information

i. koutny, p. nowak (red./eds.)
8/2013: 31–37

Mihály Szilágyi-gál

The politics of meaning.
The Rhetoric Framing of Speech Acts

Abstrakt (Polityka znaczenia. Retoryczne ramowanie aktów mowy). choć słowa walczą-
ce (mowa nienawiści, zniesławienie, podżeganie) zostały wstępnie zbadane zarówno przez 
specjalistów w dziedzinie prawa, politologii, jak i medioznawstwa, mogą one być także 
uznane za problem natury filozoficznej. niniejszy artykuł jest próbą ukazania, że tym, co 
czyni te akty mowy wyjątkowymi, jest retoryka polityczna, która definiuje ograniczenia ich 
publicznego użycia. takie ujęcie tej kwestii pokazuje, że choć szeroki kontekst społeczno-
polityczny czyni walczące słowa zrozumiałymi, ich retoryczne ramowanie może utrudnić 
określenie ich znaczenia normatywnego.

Abstract. although fighting words (hate speech, defamation and instigation) are primarily 
examined by scholars of legal studies, political science and media, they can also be consid-
ered as a philosophical problem. this article is an attempt to show that what makes them 
special speech acts is the political rhetoric that defines the limits of their public use. this 
approach highlights that although the broader social/political environment makes fighting 
words understandable, their rhetoric framing may make their normative meaning difficult 
to account for.

Introduction

the pragmatic phenomena related to freedom of speech and to abuses such as hate 
speech, instigation and defamation (fighting words) are studied by several disciplines. 
political scientists define the principles according to which freedom of speech is limited 
within a particular political community, such as the value of human dignity in German 
basic law or the test of “clear and present danger” in the american regulation of free 
speech. legal experts define the special circumstances that make sanctions against 
those who direct fighting words toward others legally justified.

the distinction between hate speech, defamation and instigation comes from legal 
approaches. Fighting words are acts which carry meanings of exclusion, stigmatization 
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and of inferior value of individuals of clearly defined groups of people (jacobs, potter 
1998: 113-121). both hate speech and defamation are usually protected by democratic 
constitutions as non-threatening modes of expression. they are considered to be legiti-
mate manifestations of the freedom of expression. the philosophical reasoning upon 
which such hateful speech acts are protected by the laws of a democratic society is 
that such speech acts cause less damage to society than banning them would (dworkin 
2012: 340). in this framework, the only modes of expression which should not be pro-
tected by a constitution are those which clearly call for action against groups of people 
referenced by fighting words or which clearly threaten violence. these speech acts are 
instigations. less permissive (usually less liberal) legal solutions define the limits of 
protection of speech acts closer to the expression of mere hate than to imminent threat 
that is to say, they are less tolerant toward such acts (Waldron 2012: 335).

philosophers and linguists contribute to broad discussions about fighting words 
and freedom of speech in two ways: the analysis of the moral principles of limitations 
and the pragmatic aspects of speech acts. both political and legal approaches refer 
to pragmatic and ethical disputes of the topic because the emergence of meaning is 
studied primarily by philosophers and linguists. Given that both political and legal 
approaches address the phenomena of fighting words and free speech in the context 
of communication rather than in the context of propositional meanings, the pragmatic 
perspective seems to be the most plausible one for examining the practical relevance 
of these phenomena.

this paper addresses a consideration of rhetoric in the pragmatic analysis of fighting 
words as abuses of freedom of speech. the rhetorical element is that not only hateful, 
instigating and defaming words can be considered as speech acts, but the political 
environment which sets limits to them can as well. in this context politics means both 
the source of policies regarding freedom of speech and the framework of principles 
within which such policies occur.

Politics as speech acts

the politics that regulates free speech consists of a series of speech acts. politics 
then acquires the role of speech acts in the sense that it assigns roles to free speech 
in the political community. thus the rhetoric of the political environment that applies 
to free speech can be seen as the broader pragmatic framework of the narrower prag-
matic context of speech acts themselves. rhetorical/pragmatic acts of politics define 
the framework within which public speech acts are meaningful within the community 
as a whole. this framework can be called the rhetoric framework. More precisely the 
rhetoric of the politics that supports, protects, rejects or sanctions speech acts offers 
its own pragmatic framework (a horizon of indicated meanings) around the prag-
matic context (horizon of narrower, immediate meanings) within which those acts are 
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meaningful in the first place. the politics of free speech appears in this respect to be 
a framing of framings, as the pragmatic framework defined by the specific political 
agenda setting, around the pragmatic context of the meanings of hateful, instigating 
and defaming speech acts.

the author argues that the performative potential of fighting words as abuses of 
free speech depends on the pragmatic role that free speech plays in the overall rhetoric 
of the political environment of a given community of the users of language which is 
the political community. this is the sense in which some authors have observed that 
certain contents become politically relevant by means of their re-contextualization 
carried out by the institutions of power (butler 2006: 34-35). others have identified 
the entire political machine including state administration, as a system of meaningful 
gestures (edelman 1985: 201-205, 206-208).

For instance by uttering some words usually uttered by a left-wing politician 
in his speeches, a right-wing politician re-contextualizes the topics or formulations 
of his political opponents. similarly by comparing the situation created by the loss 
of territory of a country as a consequence of a peace treaty to genocide, a politician 
re-contextualizes the trauma attached to the word “genocide”, making various public 
speakers, in this way, react to the implied traumatic meanings. another example is 
that 1989 was followed in a post-socialist state by strong liberalizations in free speech 
policies. it is in this sense that politics offers a rhetoric which frames public speech 
acts. Further the “times of stress” theory of Michel rosenfeld is conceived in a similar 
vein in the sense that it demonstrates why it is reasonable that courts are more punitive 
against fighting words in times of increased public stress such as manifestations of 
political extremism or terrorism. in the present context “times of stress” is understood 
as a mode of altering the rhetorical framing of speech acts by imposing more severe 
sanctions on them. these were instances of changing what is here labeled as the rhe-
torical framing of speech acts.

the point being made here is that the ultimate rhetorical framing of abuses of 
free speech such as fighting words by political measures as gestures is the following. 
Whereas the strict propositional content of statements such as “Gypsies are genetically 
predisposed to steal”, “the jews rule the world”, “the poor are responsible for their lot”, 
“women are not natural leaders” and the like can be accounted for as claims with direct 
meanings, the rhetorical framing around similar speech acts makes their propositional 
meaning so imprecise that they are often hardly accountable in terms of their direct 
meaning. this needs clarification.

Statements of facts as implicit statements of values

in order to explain the role of the broader rhetorical framing of speech acts such 
as fighting words in turning them into less accountable statements than the more direct 
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propositional contents of the same meanings the following must first of all be stressed: 
speech acts of fighting words are the strongest in conveying their meaning if they have 
the form of statements of fact rather than of statements of value. For instance by giving 
a lecture about the “fact” that some people are born with a stronger hereditary disposi-
tion for burglary than others may convey implicit racist meanings stronger than any 
straightforward explicit racist sentence. it is, however, less accountable in its normative 
potential to hint at that racist content. the question is why such a lecture should convey 
any potentially racist meaning in the first place. as a matter of fact it shouldn’t. What 
could make it carry a meaning of racist normative potential is the possible broader 
rhetoric within which the pragmatic role of the delivered propositions may acquire 
some particular extended normative meaning.

an example of this is the story about a professor of philosophy who wrote a book 
on the notion of happiness. this sounds like an absolutely normal professional under-
taking by a professor of philosophy. However the outrage his book caused was due to 
the fact that he wrote it in a country ruled by a strict dictatorship at that time, where 
no public expression of unhappiness was allowed. this fact turned his otherwise valu-
able undertaking into a terrible irony, of heavy moral burdens in that particular public 
context. the rhetorical framing within which this book was published turned in the 
minds of many readers the thought that the author addressed happiness without actu-
ally saying that “there is no happiness here and now” or else, any similar proposition 
that would have hint at the very troublesome meaning of the notion happiness in that 
public context.

the rhetorical element of the constitution of the normative potential of the publica-
tion of the above mentioned book consisted of the various possible unspoken sentences 
that could have addressed the troublesome meaning of the notion of happiness in that 
context. the un-accountable element of the act of the publishing the book was that no 
ultimate sentence could have been specified to be missing from this undertaking. the 
sentence “there is no happiness here and now” could be just one of the indefinite pos-
sible ones to indicate a meaning expected by the community the book was addressed 
to. there was not only no ultimate truth claim that could be attached to the publication 
of such a book. one could not even identify any precise meaning that should have 
been expressed as attached to the act of publication. it is the imprecision of both the 
undertaking and attribution of the demand for any particular truth claim or illocution-
ary act that would have rendered the content somehow missing from the publication, 
that made the act of publication un-accountable in any specified normative sense. and 
it was the pragmatic framework of the public perception of the dictatorship that cre-
ated the rhetorical framing that made the publishing un-accountable in terms of any 
particular and clear meaning.

in order to examine the phenomenon of accountability one should recall brandom’s 
understanding of inferential commitments. His set of notions may also help to clarify 
the phenomenon of normative statements in the form of statements of fact. brandom 
distinguishes between expressive, conditional, institutional and prudential versions of 
the concept “ought”. He labels them as inferential commitments and claims they are 
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rational (brandom 2000: 87-89). He also claims that these are practical commitments 
and as such they are claims rather than promises (brandom: 93). in clarifying the nature 
of practical inferential commitments he states that they appear as evidence as reports 
on perceptions of something which is red for instance (brandom: 96). He describes 
the normative character of the necessity of the meaning of concepts. He identifies this 
necessity in the inevitable rule following commitment in the utterance of concepts 
(brandom: 164).

to consider practical commitments as “necessary or desirable” implications of 
alleged facts is crucial for the present argument that as normative rules, such commit-
ments blur the strict difference between the factual and the normative. by recalling 
kant’s characterization of judgments and concepts as rules, brandom ends up with 
a conception according to which statements of facts “can behave” as normative state-
ments because they assign a rule and conversely practical commitments “appear” as 
facts as straightforward as perceptions of colors.

it is crucial in the understanding of the problem of accountability and of the po-
tential “fact-ness” of normative statements to make sense to the potential reversibility 
of factual and normative statements. this may also help to clarify the special role the 
rhetorical framing of speech acts can play in the constitution of their publicly decoded 
meanings.

What links the meanings conferred by a rhetorical framing to the narrower pragmatic 
context of speech acts is accountability. the apparent factual judgment that “certain 
people are less valuable by birth than others” (the choice of such a very strong value 
judgment was deliberate) is pragmatically stronger than the same meaning expressed 
in a value-based proposition, such as “i share the value judgment that some people 
are less valuable by birth”. the elaborated version of the former, factually formulated 
would be: “i know very well that it is a fact that some people are less valuable by birth”. 
prejudicial propositions are usually of the latter sort. plain value judgments may easier 
be subject to difficulties of accountability than judgments of fact which are really like 
the perception of something being red or blue as brandom puts it. the reason for this 
is that if a speaker puts forward a statement of fact, they implicitly put forward that the 
claim is highly accountable because they are making an “is” statement instead of an 
“ought” statement. contrary to this, a value judgment may easily be implicitly relative. 
it can be acknowledged at this point that intuitions of meanings and moral intuitions 
may turn into each other: the compelling evidence of a statement of fact may actually 
carry more normative force than a non-factual value judgment.

The un-accountable character of the rhetorically framed speech acts

brandom further states that “propositionally contentful” beliefs and claims are 
also necessarily “representationally contentful”. accordingly in the antecedents and 
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in the consequences of their related doxatic commitments, such propositions necessar-
ily involve a social dimension. He argues that communication would not be possible 
without these representational locutions which are commitments either undertaken 
by the speaker or attributed by the audience to the speaker. thus the representational 
dimension of the propositional contents reflects the social structure of their inferential 
articulation in the “game of giving and asking for reasons” (brandom: 183). the in-
escapable social aspect of communication as described by brandom differs from the 
present understanding of the rhetoric aspect in the following sense.

Whereas the social dimension of commitments undertaken and attributed in the acts 
of communication refer to the process in which the exchange of meanings occurs, the 
rhetorical aspect as employed here refers to deliberate public measures and principles (even 
circumstances) which define and re-define the place which public acts of free speech (and 
its abuses) may obtain in different cases. this is the sense in which the rhetorical framing 
of the phenomena of fighting words exceeds the strict pragmatic borders of displaying 
speech acts and moves the process of the public constitution of meanings to the political 
level. the actors of the political dimension, understood in this way, involve potentially 
anyone in the community who contributes either as an author (even as a policymaker) or 
as a speaker or as a receiver of the public constitutions of meanings.

accordingly the reaction provoked by the publication of the book in a dictator-
ship about the notion of happiness occurred in the rhetorical framing of a political 
environment by virtue of the strong illocutionary meaning of that act of publication. 
the same phenomenon is displayed in the example of labeling any kind of misfortune 
on the national scale as “genocide” that deliberately opens the pragmatic context of 
possibly associated meanings by virtue of the rhetorical framing in the given political 
environment.

there is no definite accountability of the allusive character of the illocutionary 
meanings acquired in these rhetorical framings. the author of the book could in the 
end not be seriously sanctioned morally for having written and published a book about 
that particular topic in those political circumstances. the act could only occasion a pos-
sibly morally negative interpretation, but it is not directly accountable as if, the author 
would have written a note in the introduction: “i don’t care about the tastelessness of 
my writing a book about happiness in a system, in which we are unhappy, without 
even mentioning this fact.”

a final example: if the speech act “hold on!” was the slogan of a radical move-
ment decades ago and a politician says it in a context in which this speech act would 
neither acquire some clearly special context as during a sports championship nor be 
un-intelligible for the target audience, he would utter the propositional content in 
a pragmatic context, extended by a rhetorical frame in such a way that competent 
members of the community would understand its historical reference, but without 
being in the pragmatic position to ultimately account its acquired extended meaning 
(connotation). in the present terminology this kind of re-contextualization is a rhetori-
cal framing because it further frames an already existing illocutionary framing of the 
original expression of that slogan.
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the un-accountable imprecision of the meaning in the above cases is similar to but-
ler’s characterization of public pornographic pictures about which she highlights that these 
acts are attitudes rather than points of view (butler: ibid). it also recalls the observation 
of a hermeneutically inspired theory of rhetoric according to which communication is not 
just supplying information, but it is a context of action in which the author interacts with 
the surrounding discursive frame and turns the text into action (knape 2000: 119).

Conclusion

in this article it is considered that the strongest acts of hate speech, defamation and 
instigation are of the former (statement of fact) rather than of the latter (statement of 
value) kind. and the reason why it is usually difficult to sanction such hateful acts by 
either legal or political and ethical means is the rhetorical framing of their illocution 
which clearly distinguishes them philosophically from illocutions un-burdened by 
such rhetorical framing. such simple illocutions are like “bad dog” as a warning on an 
entrance, “i promise to pay back the money”, “i decorate you now”. these illocutions 
do have an accountable pragmatic meaning which does not coincide with their mere 
propositional meaning, but they do not acquire any framing that would further extend 
their meaning either. such an extended framing is of a rhetorical nature. even the 
mere silencing of a public lecture as well as acts of censorship are rhetorical in nature 
because they carry a meaning which could be neither propositionally nor pragmatically 
accounted for, but which nevertheless still exists.
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Analiza komunikacji konfliktowej na podstawie kłótni

Abstract (The analysis of conflictual communication on the basis of disagreements). in 
this article, a short overview of the mechanisms operating in disagreements is given, based 
primarily on the theories of U. Windisch and c. kerbrat-orecchioni . consequently, there is 
an analysis of the strategies which allow for victory in verbal arguments. in addition, there is 
a preliminary analysis of how manipulated interlocutors become manipulative and how they 
defend their positions. special attention is paid to how an interlocutor introduces arguments 
of their opponent into their own and how these are reformulated and negated, that is, how 
counter-arguments are created.

Abstrakt. W niniejszym artykule, głównie w oparciu o teorie U. Windisch’a i c. kerbrat-
orecchioni, dokonany został skrótowy przegląd mechanizmów rządzących kłótnią, a w rezul-
tacie przeprowadzona analiza strategii, jakie pozwalają na wygranie walki na słowa. oprócz 
tego, w artykule podjęto próbę zbadania, jak rozmówca manipulowany staje się manipulu-
jącym i jak broni tej pozycji. szczególną uwagę zwrócono na to, w jaki sposób rozmówca 
wprowadza do swojej wypowiedzi wypowiedź przeciwnika, jak ją przeformułowuje, neguje, 
czyli w jaki sposób tworzy kontrwypowiedź. 

celem artykułu jest wstępna refleksja na temat kłótni i mechanizmów nią rządzą-
cych. Wybrane aspekty tej banalnej, a jednocześnie skomplikowanej czynności stano-
wić będą treść przedstawionych tu przemyśleń. banalnej ze względu na częstotliwość 
swojego występowania, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu angażujemy się 
w kłótnie, a skomplikowanej w mnogości mechanizmów, jakie ją tworzą. punkt wyj-
ścia niniejszech rozważań stanowić będą definicje etymologiczno-historyczne. Według 
andrzeja bańkowskiego (bańkowski 2000: 732): „kłócić się – powodować, że coś się 
chwieje, kołysze, miota, burzy, miesza. W literaturze polskiej dopiero od XiX wieku 
w nowym znaczeniu przenośnym «waśnić się», «spierać się», wcześniej w znaczeniu 
«gwałtownie mieszać, potrząsając, wzburzać itp.». z kolei Wiesław boryś (boryś 
2005: 239) definiuje kłótnie „od Xvi wieku [jako] sprzeczkę, zwadę, zamieszanie, 
zamęt, niezgodę [...] pierwotna nazwa czynności od «koltiti» wstrząsnąć, mieszać, 
wyprowadzać ze stanu spokoju”. W Słowniku języka polskiego (karłowicz, kryński, 
niedźwiecki 1952: 375) czytamy: „kłótnia – swara, zwada, waśń, spór, sprzeczka, 
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warchoł, burda, awantura, rozterka, niezgoda”. natomiast Inny słownik języka pol-
skiego (bańko 2000, 633) podaje następujacą definicję: „ostra wymiana zdań miedzy 
osobami, które się kłócą”.

Wobec powyższych definicji, postaram się odpowiedzieć na następujące pytania: 
czym właściwie jest kłótnia i dzięki jakim strategiom wychodzi się z niej wygranym? 
W jaki sposób rozmówcy używają języka „ze” swoim partnerem i „przeciw” niemu? 
jak traktują i jak manipulują wypowiedzią przeciwnika, by go pokonać? jak rozmówca 
„manipulowany” staje się „manipulującym” i jak broni tej pozycji? 

Co to jest kłótnia? 

kłótnia składa się z trzech głównych osi (reuter 1994: 5-26). centralną osią jest 
werbalna konfrontacja protagonistów, której motyw i słowa odnoszą się do ich wspólnej 
historii. druga oś to techniki ekspansji werbalnej, do których dołączają wspomnienia 
i flash-backi przywołujące wspólną przeszłość. trzecia oś to techniki kładące nacisk 
na akty mowy jako na wskaźniki uczuć i emocji. y. reuter dodaje, że kłótnie odbywają 
się głównie w miejscu raczej prywatnym i podkreśla chęć złagodzenia jej przez co 
najmniej jedną z osób, jeśli ta odgrywa się w miejscu publicznym. 

kłótnia zdecydowanie przekracza ramy komunikacji niekonfliktowej, dlatego 
ważne jest, żeby nie traktować tego typu rozmowy jak komunikacji niekonfliktowej, 
do której „dorzucimy” konflikt. poza tym kłótnia w mistrzowski sposób łączy ze sobą 
współdziałanie i współzawodnictwo. oscyluje pomiędzy tymi dwoma biegunami aż 
do momentu, kiedy dialog zostanie przerwany. podczas słownego konfliktu rozmówcy 
muszą odgrywać trudne role partnera i rywala jednocześnie: muszą znaleźć sposób na 
dotarcie do celu komunikacji, zanim nastąpi jej koniec. kłótnia nigdy nie powstaje 
bez pierwotnej przyczyny, zawsze stanowi kolejne ogniwo „historii konwersacyjne-
j”1 (Golopentia 2000: 64-72). odznacza się gwałtowną, słowną konfrontacją między 
dwoma protagonistami motywowanymi przez element wyzwalający powstały podczas 
ich wspólnej historii konwersacyjnej – jest więc zawsze konsekwencją poprzednich 
epizodów, niezależnie od tego, czy konkretny motyw został wypowiedziany otwarcie 
czy też nie. kłótnia łączy w ciekawy sposób silne zaangażowanie emocjonalne z chęcią 
dominowania nad przeciwnikiem. jest to wymiana słowna typu argumentacyjnego, 

1 badania nad historią konwersacjyjną lub interakcyjną przeprowadzone przez s. Galopen-
tie w 1980 ukazały wagę pojedyńczych epizodów interakcyjnych składajacych się na całość wspól-
nej historii konwersacyjnej konkretnych rozmówców. jest to suma wspólnych przeżyć i zdobytych 
informacji na temat rozmówcy podczas całego trwania znajomości. chodzi tu o wszystkie interak-
cje, podczas których podmioty tworzą swoją relację, komunikując się. „jest to pojęcie odnoszące się 
do konkretnej grupy rozmówców i w konkretnym momencie. Historia konwersacyjna między X a y 
w momencie M jest przedstawiona jako otwarta suma konwersacji, które miały między nimi miejsce 
od poczatku ich relacji i które będą kontynuowane aż do ich definitywnej separacji lub do śmierci X 
lub y”. 
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zawierająca różne akty mowy, między innymi takie, jak: rozkazy, groźby, wyzwiska, 
oskarżenia itd., a nawet ciszę. 

Kłótnia w ujęciu teoretycznym

W świetle powyższych objaśnień i w celu znalezienia odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie postawione w tym artykule – „czym jest kłótnia?” – pomocne będą następu-
jące teorie:
– W badaniach na temat komunikacji konfliktowej U. Windisch (1987) określa 

reguły, ograniczenia i strukturę właściwą kłótniom. autor nazywa kłótnie „roz-
mową znieważającą”, która jest zbudowana wokół strategii walki takich, jak: chęć 
zniszczenia, zdyskwalifikowania rozmówcy poprzez zniekształcenie, obalenie 
jego słów – stworzenie kontrwypowiedzi w celu triumfowania nad przeciwnikiem 
i gwałtownej negocjacji pozycji zajmowanych podczas interakcji. chodzi tu o sym-
boliczne przemieszczenie przeciwnika przy użyciuc obelg, wyzwisk lub innych 
zwrotów dewaloryzujących. podczas kłótnii przeciwnicy znacznie wykraczają 
poza ramy „grzecznej” rozmowy – poprzez brutalne zaangażowanie emocjonalne 
i chęć wygrania walki starają się słownie nawzajem znokautować. 

– dla F. jacques’a (1985) kłótnia jest strategią w interakcji, która determinuje sposób, 
w jaki jej uczestnicy wchodzą ze sobą w relację siłową w celu uniemożliwienia 
przeciwnikowi zajęcia pozycji interakcyjnej, do której prawo sobie uzurpuje. 
ponadto kłótnia charakteryzuje się „wymiarem erystycznym”, co wywiera zna-
czący wpływ na zachowanie werbalne i niewerbalne protagonistów próbujących 
ochronić własne pozycje interakcyjne oraz indywidualne punkty widzenia. Według 
jacques’a, charakter erystyczny jest raczej cechą antydialogu. oznacza to, że każdy 
z rozmówców uzewnętrznia tu indywidualne umiejętności komunikacyjne będące 
środkiem niezbędnym do słownego pokonania przeciwnika.

– e. Goffman (1973) w swoich badaniach porównuje każdą interakcję – kłótnię 
również – do „zimnej wojny”, co oznacza, że każdy z rozmówców broni swoich 
celów i stara się uniemożliwić przeciwnikowi wygranie starcia. rozmówcy podczas 
kłótni znajdują się w relacji konfliktowej, podczas której dochodzi do gwałtownej 
wymiany słów, argumentów, zarzutów, obelg, czyli protagoniści nigdy nie komu-
nikują dla przyjemności rozmowy, a zawsze w celu wywołania zmiany w partnerze 
– i to w sposób gwałtowny. 
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– r. vion (1992: 139) uważa kłótnie za skrajną formę dyskusji. W jego rozumieniu 
jest to agonalna wersja konfliktu, rozmowa niestabilna, podyktowana emocjami2, 
która może rozwinąć się w kierunku przemocy fizycznej, zakończenia znajomości 
lub rozwiązania problemu poprzez powrót do negocjacji. ze względu na to, że 
kłótnia rozgrywa się na płaszczyźnie nie tyle konfliktowej, co agonalnej (kerbrat- 
orecchioni 1998: 128), każdy z protagonistów uzewnętrznia oznaki niechęci 
interakcyjnej; innymi słowy, podczas kłótni rozmówcy manifestują odrzucenie 
woli negocjacji. 
po przedstawieniu ogólnego zarysu kłótni i głównych nurtów teoretycznych mo-

żemy przejść do szczegółowej analizy wybranych elementów zagadnienia. zaczniemy 
od jednego z podstawowych aspektów kłótni, jakim jest jej skrajnie interaktywny cha-
rakter. dalej przyjrzymy się fenomenowi pozycji interakcyjnych właściwych kłótniom 
i przejdziemy do analizy zależności między współdziałaniem a współzawodnictwem. 
poniższe rozważania zakończymy ogólnym opisem dwóch aktów mowy, które odgry-
wają zasadniczą rolę podczas kłótni. 

Kłótnia – czynność skrajnie interaktywna

Skupienie na osobie przeciwnika

jeśli kłótnia jest typem komunikacji szczególnie interaktywnym, to właśnie dlatego, 
że jest skoncentrowana na przeciwniku. Wszystkie operacje stosowane podczas kłótni 
(odmowy, manipulacje, przekraczanie granic itd.) skupione są na osobie odbiorcy. 
oczywiście, każda interakcja skierowana jest na drugą osobę, z tą różnicą, że konflikt 
zbudowany jest głównie wokół przeciwnika. nie można mówić o kłótni, nie mając na 
myśli konkretnego przeciwnika; nieważne, czy jest to osobisty, ideologiczny, polityczny 
czy jakikolwiek inny wróg. 

i tak jak to zostało powiedziane, Piekło to Inni. oprócz swojego stereotypo-
wego charakteru, to zdanie zawiera inną cechę charakterystyczną dla każdej 
rozmowy opartej na konflikcie: fakt, że w nieunikniony sposób będziemy mó-
wić o innym, o przeciwniku, w sposób negatywny. (Windisch 1987: 25)

rozmowa oparta na konflikcie tworzy się wokół odrzucenia idei zaproponowanej 
przez przeciwnika, może jednak osiągnąć wymiar argumentum ad personam. ataki 

2 przez długi czas czynnik emocjonalny był pomijany w badaniach językoznawczych. 
sytuacja ta ulegała zmianie wraz z rozwojem badań nad interakcją. należy wspomnieć tu o roli 
uprzejmości, a dokładniej, jeśli chodzi o kłótnie, nieuprzejmości wywołanej emocjami, która nie 
ogranicza się do form czy rytuałów ogólnie rozumianych jako grzeczne lub niegrzeczne, ponieważ 
jest warunkiem sine qua non rozwoju kłótni. 
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słowne dyskwalifikujące przeciwnika występują często bez żadnego powiązania z sednem 
konfliktu – osoba wypowiadająca się konfliktowo angażuje się w podwójne działanie 
w celu wygrania walki, z jednej strony – dyskwalifikuje wypowiedź, a z drugiej – osobę 
przeciwnika.

Skupienie na wypowiedzi przeciwnika

Mamy tu do czynienia z wypowiedzią, która sprzeciwia się innej wypowiedzi, co 
stanowi źródło skrajnie interaktywnego charakteru kłótni. 

Wypowiedź konfliktowa jest to wypowiedź, która sprzeciwia się innej wy-
powiedzi: jest to kontrwypowiedź. nadrzędnym celem autora wypowiedzi 
konfliktowej jest przeformułowanie, w swojej własnej wypowiedzi, wy-
powiedzi przeciwnika tak, aby ją odrzucić, sprzeciwić się jej, zanegować, 
zdyskwalifikować. (Windisch 1987: 25)

Żeby wygrać podczas kłótni, należy stworzyć kontrwypowiedź, stosując przefor-
mułowanie wypowiedzi rywala. rozmówca wprowadza do swojej wypowiedzi słowa 
przeciwnika po to, by je następnie zanegować i narzucić swój punkt widzenia. przyswaja 
sobie wypowiedź rywala, modyfikuje ją lub nawet przekształca w celu dostosowania 
jej do własnych potrzeb komunikacyjnych i narzucenia swoich racji. Wypowiedź 
pierwszego rozmówcy drugi modyfikuje tak, aby uzyskać inny cel niż to, co było za-
miarem jej autora. ponieważ „mówić, oznacza przewidywać intencję komunikacyjną 
nadawcy” (Flauhault 1978: 77), rozwój kłótni sprzyja skłonności do ukrywania bądź 
uwidaczniania informacji w zależności od potrzeb interakcji. 

ze względu na to, że każdy dyskurs cechuje polifoniczna struktura komunikatu, wypo-
wiedziana wiadomość nie jest już kontrolowana przez nadawcę – to odbiorca dostosowuje 
ją do swoich potrzeb. rozmówcy komunikują zawsze w odniesieniu do tego, co zostało 
wcześniej powiedziane lub zrobione. poza tym, że reagują w zależności od wypowiedzi 
poprzednika, należy wspomnieć, iż odbiorca wywiera stały wpływ na konstrukcje wy-
powiedzi nadawcy. Windisch (1987: 30) twierdzi, że podczas kłótni nadawca:
– odrzuca punkt widzenia przeciwnika,
– uwłacza jego słowom,
– dyskwalifikuje je,
– dekonstruuje je,
– reformułuje je,
– tłumaczy je. 

Wszystkie te zachowania przyczyniają się do przemocy słownej będącej motorem 
napędowym kłótni, podczas której celem nadrzędnym partnerów-przeciwników jest 
chęć wymuszenia uznania swoich racji i umniejszenia racji drugiej osoby. W celu 
wyjaśnienia tej gry polegającej na przeformułowywaniu słów przeciwnika d. Ma-
ingueneau (1983) używa pojęć „wypowiedź pierwotna” (wypowiedź konfliktowa) 
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i „wypowiedź wtórna” (wypowiedź przyswojona i przekształcona). ilość modyfikacji, 
jakim poddawana jest przez rozmówcę wypowiedź przeciwnika, jest do tego stopnia 
znacząca, iż nazwy zaproponowane przez Maingueneau nie wydają się wystarczająco 
silne i nie oddają stopnia obopólnej zależności. z tego powodu pojęcia zaproponowane 
przez Uli Windisch (1987: 26-27): „wypowiedź manipulująca” (zamiast wypowiedź 
pierwotna) i „wypowiedź manipulowana” (zamiast wypowiedź wtórna), są bardziej 
adekwatne. W ramy pojęć wypowiedzi manipulującej i wypowiedzi manipulowanej 
wchodzą wszystkie naruszenia stosowane podczas kłótni nie po to, aby poddać pod 
dyskuję przeciwne punkty widzenia, ale po to, by podważyć ich podstawy. to właśnie 
poprzez manipulowanie i przekształcanie wypowiedzi przeciwnika rozmówcy wymie-
niają pozycje interakcyjne osoby dominującej i dominowanej. 

Skupienie na odpowiedzi

kolejny dowód na to, że kłótnia jest rozmową skrajnie interaktywną stanowi 
prawo, a nawet obowiązek odpowiedzi. tak jak podczas każdej komunikacji słownej 
rozmówcy mają do tego prawo, tak podczas kłótni odpowiedź jest koniecznością, która 
strukturyzuje konflikt. jeśli osoba, której wypowiedź została zmanipulowana, pozostaje 
bez odpowiedzi, to tak, jakby przyznawała rację przedmówcy. 

W kłótni należy odpowiadać, by się bronić, by przetrwać walkę. podczas żadnego 
innego typu rozmowy prawo do odpowiedzi nie jest aż tak ważne i znaczące jak podczas 
kłótni. W pierwszej wypowiedzi nadawca próbuje narzucić własny punkt widzenia 
odbiorcy, który wprowadza te słowa lub idee do swojej wypowiedzi. W ten sposób, 
manipulując słowami przeciwnika, staje się podmiotem manipulującym, a jego wypo-
wiedź wypowiedzią manipulującą. podmiot manipulowany po to, by wygrać słowny 
pojedynek, musi odpowiedzieć i stworzyć wypowiedź manipulującą, która będzie 
zawierała słowa przeciwnika. często, by się obronić, odpowiedź jest agresywna. to 
sprawia, że konflikt słowny zmienia się w gwałtowną walkę pomiędzy manipulowanym 
a manipulującym, gdzie, by wygrać, należy odpowiedzieć. W ten właśnie sposób proces 
walki jest rozpoczęty i trwa aż do momentu, kiedy jeden z przeciwników zdecyduje 
o zakończeniu albo kłótni, albo całej znajomości. ponadto kłótnie są bitwami, które 
wymagają „wielkiej sprawności słownej, szerokiego wachlarza zdolności dyskursyw-
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nych i argumentacyjnych, a także mistrzowsko opanowanych możliwości językowych” 
(Windisch 1987: 32). 

Pozycje interakcyjne 

podczas każdej wymiany słownej partnerzy negocjują pozycje interakcyjne od po-
czątku wspólnej historii komunikacyjnej. otóż, podczas kłótni to już nie jest negocjacja, 
ale walka o zachowanie swojej pozycji, a nawet narzucenie jej uznania partnerowi. 
W istocie walka ta wywodzi się w dużej mierze z erystycznej natury kłótni. kłótna jest 
czynnością paradoksalną, ponieważ może mieć miejsce jedynie podczas komunikacji 
poziomej, pomiędzy osobami, które łączy relacja symetryczna3, a które starają się 
narzucić sobie nawzajem uznanie wyższości tak, jakby byli w relacji niesymetrycznej. 
W rzeczywistości każdy uczestnik kłótni stara się zająć pozycję dominującą i wymusić 
jej uznanie na rywalu niezależnie od ich statusów społecznych. 

chodzi tu o dostosowanie strategii, która służy osobie manipulującej: przemieścić 
przeciwnika na niższą pozycję i walczyć o utrzymanie się na pozycji wyższej. rozwój 
kłótni w większym stopniu zależy od zachowania rozmówców, od sposobu, w jaki 
zajmują pozycje interakcyjne, niż od statusu społecznego bądź innych czynników 
wynikających z kontekstu sytuacji. Wprowadzając w życie różne strategie, każdy 
uczestnik kłótni dąży do jej zakończenia w pozycji zwycięzcy. jednocześnie jeden 
z partnerów, narzucając swoją pozycję, obsadza drugiego na pozycji niższej, wymu-
szonej. oczywistym jest fakt, że podczas kłótni lepiej jest zajmować pozycję, z której 
można oskarżać i zdyskwalifikować przeciwnika, niż taką, która wymaga usprawie-
dliwiania się i obrony. 

3 każda komunikacja to wzajemna relacja dwóch osób oparta albo na relacji symetrycznej, 
gdzie każda ze stron ma taki sam bądź zbliżony status albo na relacji niesymetrycznej, gdzie jedna ze 
stron ma pozycję uprzywilejowaną. W oparciu o badania dostarczone przez szkołę palo alto rozróż-
niamy interakcje typu niesymetrycznego, kiedy rozmówcy odgrywają role interakcyjne zróżnicowane 
hierarchicznie w zależności od ich statusów społecznych, i interakcje typu symetrycznego, kiedy 
rozróżnienie to nie istnieje. Watzlawick twierdzi, że zachowanie rozmówców podczas komunikacji 
niesymetrycznej opiera się na uwypukleniu różnic, podczas gdy interakcja symetryczna funkcjonuje 
jak lustro, inaczej mówiąc, relacja dominująca jest wykluczona. Według autora: „[...] relacja między 
dwoma partnerami jest w niektórych sytuacjach symetryczna, a w innych niesymetryczna” (Watz-
lawick, beavin, jackson, 1972: 105). oznacza to, że interakcja opiera się na równości bądź na nie-
równości ról, które zajmują rozmówcy w zależności od kontekstu rozmowy. należy tu odróżnić ko-
munikację pionową (hierarchiczną lub dominującą) dotyczącą najczęściej komunikatów formalnych 
przepływających pomiędzy osobami mającymi różne statusy, np. interakcja między pracownikiem 
a jego przełożonym, i komunikację poziomą (stopień zażyłości) wówczas, gdy przebiega ona między 
członkami tej samej grupy, pełniącymi funkcje na tym samym poziomie, np. pracownikami. 
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Współdziałanie/ współzawodnictwo 

Mimo tego, że przeciwnicy prowadzą gwałtowną wymianę słowną, podczas któ-
rej starają się dominować czy nawet zwyciężyć nad partnerem, to – tak jak pokazał 
H. p. Grice (1979) – „każda wymiana zdań jest z natury współdziałaniem”, czyli każda 
interakcja, kłótnia również, jest owocem wspólnej pracy. konflikt dyskursywny oparty 
jest na współdziałaniu, które stale towarzyszy współzawodnictwu. 

dla c. kerbrat-orecchioni (1998) ta para pojęć (współdziałanie/ współzawodnic-
two) jest naznaczona asymetrią, ponieważ w samym pojęciu „komunikacja konfliktowa” 
wyraz współdziałanie jest już zawarty. kłócić się oznacza dzielić niektóre wartości 
i reguły gry, bez których konflikt nie mogłby istnieć. parafrazując słynne zdanie 
p. Watzlawicka, „nie możemy nie komunikować, czy tego chcemy czy nie” (Watzla-
wick, beavin, jackson 1972: 46) otrzymujemy: podczas komunikacji konfliktowej nie 
możemy nie współpracować ani nie współzawodniczyć. W związku z tym, w parze 
współdziałanie/ współzawodnictwo żaden z elementów nie jest bardziej lub mniej 
ważny. konfliktowe wymiany zdań nie mogą istnieć, kiedy jeden z tych składników 
jest nieobecny. inaczej mówiąc, z jednej strony – przeciwnicy rozpoznają pewien rodzaj 
zgodności celów (pokonać swego rozmówcę), z drugiej zaś – żądają uznania różnic, 
bez których konflikt dyskursywny nie mogłby istnieć. 

r. vion (1992, p. 139) definiuje kłótnię jako rozmowę czysto konfliktową z za-
ostrzeniem elementów związanych ze współzawodnictwem, bez spychania na drugi plan 
faktu, że skoro jest to jeden z typów komunikacji, musi się opierać na współdziałaniu. 
podczas kłótni rozmówcy powiązani są umową ściśle obustronną, co oznacza, że od-
grywają jednocześnie role partnera i rywala. kłótnia jawi się jako zajęcie paradoksalne 
– by móc rywalizować, należy współdziałać. 

Akty mowy 

każda komunikacja konfliktowa opiera się na samoobronie i ataku przeciwnika, 
o czym świadczą „wartości taksonomiczne”4 wypowiedzi nadawanych wszystkimi 
kanałami (werbalnie, niewerbalnie i parawerbalnie). przeciwnicy grają wartościami 

4 „taksemem pozycji wyższej jest każdy akt mowy, który stanowi potencjalne zagrożenie 
dla «ja» odbiorcy tego aktu mowy. – dla «ja negatywnego»: są to rozkaz, zakaz a nawet pozwolenie, 
rada, podpowiedź, itd. – cała seria dyrektywnych aktów mowy, które stanowią o «wtargnięciu na 
terytorium» drugiej osoby. – dla «ja pozytywnego»: będą to krytyka, kpina, zniewaga, niezgoda, 
zniewagi, nagany i zarzuty, obelgi i wyzwiska, itd. – wszystkie wyrażenia poniżające mogące spo-
wodować cierpienie odbiorcy. taksemem pozycji niższej jest każdy akt mowy, który stanowi poten-
cjale zagrożenie dla «ja» nadawcy tego aktu mowy. – dla «ja negatywnego» są to: obietnica (która 
angażuje nadawcę, zagraża więc jego własnemu «terytorium») jak i wszystkie inne komisywne 
akty mowy. – dla «ja pozytywnego»: będą to podziękowania, przeprosiny, wyznania, samokrytyka, 
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taksonomicznymi, które w ujęciu catherine kerbrat-orecchioni przedstawiają zespół 
czynników umożliwiających rozmówcy usytuowanie się w pozycji niższej lub wyższej, 
w zależności od rodzaju aktu mowy. podejście interakcyjne przynosi ważne wyjaśnie-
nia kwestii aktów mowy, ponieważ „stanowią [one] zasób «relacjonemów» równie 
różnorodnych, co skutecznych” (kerbrat-orecchioni 2001: 68). kerbrat-orecchioni 
nazywa akty mowy „relacjonemami” ze względu na to, że dostarczają wielu „wyznacz-
ników” i tworzą relację międzyludzką – odgrywają zatem kluczową rolę w interakcji. 
rzeczywiście, relacja międzyludzka zmienia się w zależności od tego, czy rozmówcy 
używają rozkazu, przeprosin, pochwały itd. to właśnie akty mowy są w stanie odwrócić 
pozycje komunikacyjne rozmówców i decydują o rodzaju interakcji. każdy akt mowy 
zawiera intencję komunikacyjną (illokucję) i za jej pośrednictwem wywiera wpływ na 
rozmówcę. rozwój kłótni zależy od illokucji zawartej w danym akcie mowy i od tego, 
co uda się (bądź nie), osiągnąć za pomocą aktu perlokucyjnego (j-l. austin 1970).

poza intencją komunikacyjną aktów mowy istnieją dwa inne rodzaje wartości 
pragmatycznych nazywanych przez kerbrat-orecchioni „konwersacjonalnymi” (akty 
służące do otwarcia i zamknięcia rozmowy) i „socjo-relacyjnymi”, które tworzą relację 
międzyludzką poprzez konfrontację własnych „ja” rozmówców. W poniższej analizie 
skupimy się na tych ostatnich, ponieważ podczas kłótni chęć narzucenia swojego 
„ja” jest niezbędna do wygrania walki słownej. W tym celu rozmówca ma do swojej 
dyspozycji akty mowy, których nadrzędną funkcją jest zagrożenie „ja” przeciwnika. 
kłótnia jest oparta na ciągłej grze aktów mowy atakujących „ja” rywala. nie ma tu 
miejsca na akty łagodzące zaproponowane przez browna i levinsona w teorii o Fta 
(Faces threatening act z 1978 roku (penelop, levicon 1987: 56-289), której to model 
zainspirował badania kerbrat-orecchioni). 

spośród pięciu typów aktów mowy: asertywnego, dyrektywnego, komisywnego, 
ekspresywnego i deklaratywnego, poniżej przedstawimy jedynie dwa – dyrektywny 
i ekspresywny, najbardziej charakterystyczne dla kłótni.

Akty dyrektywne 

dyrektywne akty mowy podkreślają wyższą pozycję interakcyjną nadawcy, atakują 
i poniżają odbiorcę, stanowią więc taksem pozycji wyższej. klasyfikacja czasowni-
ków dokonana przez vandervekena (1988: 181) umożliwia odnalezienie wśród aktów 
dyrektywnych rozkazu, zakazu, pozwolenia, rady, zarzutu i innych aktów nakazują-
cych, będących szczególnie zagrażającymi dla „ja” odbiorcy. vanderveken opisuje 
dyrektywne akty mowy jako czsowniki mające „illokucję dyrektywną ze specjalnymi 
warunkami” (vanderveken 1988: 182).

na przykład rozkaz, akt bezpośredni i dyrektywny, obecny w sytuacji walki słow-
nej, jest według Goffmana (1973), szczególnie zagrażający dla „ja” przeciwnika. Żeby 
ochronić swoje „ja”, odbiorca musi wyrazić niezgodę, atakując „ja” nadawcy. realizując 

samooskarżanie się, samozawstydzanie, samoupokarzanie i inne akty mowy «samoponiżające»” 
(c. kerbrat-orecchioni 1987: 339).
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akt, który zagraża „ja” przeciwnika, odbiorca ma zawsze możliwość zaakceptowania 
lub odmowy otrzymanego aktu. jeśli odbiorca nie zaakceptuje go i odpowie przez 
odmowę, krytykę, szyderstwo, zniewagę itd., ustala wyraźną relację dominujacą i sam 
się obsadza na wyższej pozycji. 

Akty ekspresywne 

innym typem aktów mowy obecnych podczas kłótni są akty ekspresywne, prze-
kazywane przez czasowniki takie, jak: skarżyć się, ubolewać, chwalić się, potępiać, 
dziękować, itd. ekspresywne akty mowy opisane również przez d. vandervekena (1988: 
199) służą do przekazywania, dzięki ich illokucji ekspresywnej, stanów mentalnych 
nadawcy. inaczej mówiąc, nadawca pokazuje zaangażowanie emocjonalne, dostoso-
wując swoją postawę, tak by zagrażać odbiorcy. kłótnia charakteryzuje się spontanicz-
nością i wolnością dyskursywną; jej uczestnicy nie są ograniczeni przez konwenanse 
językowe właściwe innym typom rozmów, co zachęca do używania słów przekazujących 
stany emocjonalne z różnych poziomów rejestrów języka po to, aby zranić rozmówcę. 
„słowa drugiej osoby sprawiają mi ból. krzywdzić i mieć ostatnie krzywdzące słowo, 
takie są cele walki na słowa. słowa-mordercy, małe zdania-zabójcy, znacie je?” – pyta 
Uli Windisch (1987: 21). podczas kłótni używane zwroty są naznaczone charakterem 
dyrektywnym i ekspresywnym; nie ma tu miejsca na „eufemizmy syntaktyczne”, czyli 
na zwroty, które według kerbrat-orecchioni służą do złagodzenia konfliktu. 

Werbalne, niewerbalne i parawerbalne 

zachowania konfliktowe często manifestowane są również poprzez elementy natury 
fatycznej lub regulującej, takie jak: wskaźniki werbalne, niewerbalne i parawerbal-
ne. Wyróżnimy tu zarówno intensywność artykulacyjną, ton, wysokość i natężenie 
głosu, jak i szybkość wypowiadanych słów. często intonacja ukazuje ekspresyjność 
rozmówcy i służy do podkreślania wybranych słów. odgrywa rolę sygnału ostrzegają-
cego odbiorcę o emocjach, jakie towarzyszą wypowiedzi nadawcy. parajęzyk stanowi 
jeden z głównych czynników, który wpływa na wzajemną interpretację wypowiedzi. 
podczas konfliktu dyskursywnego rozmówca ma do swojej dyspozycji również inne 
kody używane w zależności od potrzeb w walce słownej, takie jak: cisza, gesty, kontakt 
wzrokowy, mimika i inne elementy kinestetyczne i proksemiczne. 

powyższe rozważania dalekie są od szczegółowego podejścia do zagadnienia 
kłótni. zamiarem artukułu było pokazanie głównych elementów charakteryzujących 
tę formę komunikacji i mechanizmów nią rządzących. z jednej strony – zostało udo-
wodnione, iż chęć wygrania, odniesienia zwycięstwa nad rywalem i narzucenia mu 
swojego punktu widzenia jest nadrzędnym celem kłótni, a z drugiej – wskazane jakie 
środki służą do jego osiągnięcia.

analiza komunikacji konfliktowej na podstawie kłótni
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Cultural roots of foreign trade terminology

ABSTRAKT (Kulturowe podstawy terminologii handlu międzynarodowego). W handlu 
międzynarodowym spontanicznie rozwinęła się terminologia specjalistyczna dostosowana do 
zmieniających się warunków kulturowych i ekonomicznych. standaryzacja tej terminologii 
nastąpiła na skutek globalizacji i standaryzacji praktyk biznesowych. doprowadziło to jed-
nakże do nieoczekiwanego rezultatu: zamiast ujednolicenia, na poziomie ogólnoświatowym 
powstały dwie paralelne terminologie: pierwsza tradycyjnie wiąże się z narodowym obszarem 
kulturowym, nowa natomiast jest wynikiem procesów standaryzacyjnych.
artykuł omawia rozwój terminologii handlu zagranicznego, zasady jej standaryzacji oraz dy-
glosję, która wytworzyła się pomiędzy poszczególnymi obszarami użycia. studium przypadku 
poszczególnych wersji danego terminu i różnic między nimi zostały przedstawione w oparciu 
o analizę węgierskiego i międzynarodowego korpusu terminologii handlowej. przyczyną 
utrzymywania się tego paralelizmu może być niedocenienie roli, jaką odgrywa terminologia 
dla tożsamości kulturowej danej wspólnoty językowej.

ABSTRACT. in foreign trade there was a spontaneously developed technical terminology ap-
plied to a changing cultural and economic area. terminological standardization has occurred 
due to the spreading process of globalization and to the standardization of business practices. 
this standardization has led to an unexpected result: instead of unification, it developed on 
a worldwide basis into two parallel terminologies: one traditional terminology connecting to 
the national cultural area and the new one the result of standardization efforts. 
the article presents the development of foreign trade terminology, the principles of standardiza-
tion and the diglossia created between areas of usage. a case study of the versions of a concrete 
term and its divisions has been presented by analyzing Hungarian and foreign trading corpora. 
in conclusion: the reason for the survival of this parallelism could be an unrecognized function: 
that is the function of cultural identity terminology has for a local speech community.

Introduction

1. The duality of foreign trade language

Hungary joined the eU on the 1st of May, 2004; hence, trade with other eU 
countries is not considered foreign trade according to the official definition of foreign 
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trade. However, it would be mistaken to think that by joining the eU, the importance 
and the meaning of the terminology ‘foreign trade’ would have decreased and the two 
main reasons for this are: 
a)  trade among eU countries still applies foreign trade techniques (constantinovits 

2002) and 
b)  due to the openness of the Hungarian economy, trading with countries outside the 

eU, such as Usa, japan, russia etc. gained in importance. in light of globalization, 
the significance of well-functioning and straightforward foreign trade practices are 
increasing. logically, the harmonization of foreign trade techniques and standardi-
zation of terminology are essential.
in practice, however, this is not the case. in this article, we are not considering the 

other problems of the foreign trade terminology, but instead are focusing on those that 
are most likely represent the european foreign trade languages and this is the double 
naming of the same concept.

First, we would think that this double naming stems from the difference between 
Hungarian and international terminology such as the payment method named akkreditív 
– okmányos meghitelezés in Hungarian. also, the same occurs in english with letter 
of credit – documentary credit.

What can be the reason for this?
the solution is found in cultural differences in the development and usage of 

specialized terminology. participants in foreign trade cannot be considered one profes-
sional community.

rather, these participants can be considered the sum of professional communities 
separately developed and having different cultural backgrounds. these professional 
communities need to match the communicational requirements of communities with 
different cultural backgrounds. this can became a reality only if there is unified ter-
minology that is used by all participants. on the other hand (although this aspect is 
seldom given its due) they need to represent their own cultural identity. Foreign trade 
terminology is seldom examined from an intercultural viewpoint; rather, it is viewed 
from economic and legal perspectives. 

in the first part of this article, we will briefly go over the evolution of foreign trade 
language, the origin of double meanings, its present status and a possible future one. 

in the second part, we will demonstrate the problem of double naming by examin-
ing a concrete term akkreditiv. 

2. The development of the language of foreign trade

the development of trade language is tied to trade itself. the expansion of foreign 
trade among many countries required the harmonization of previously one-on-one trade 
habits. this harmonization occurred within a specific trading-economic interest sphere. 

cultural roots of foreign trade terminology
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in any given sphere, the most dominant economic power set the standard and others 
followed. the language of this power became the lingua franca and the commonly used 
language, the terminology was established on this basis and the languages within the 
sphere adopted this terminology. the terms, as in most cases of terminology, evolved 
from everyday usage. 

Historically, two main economic interest zones were established in eU. in the east 
and Middle europe it was German; and in the rest of the continent the english lan-
guage prevailed. the result of this was the spread of German and english terminology 
respectively. in most instances, the english and German expressions were tailored to 
the local national language as these english and German words were similar across 
european languages. even within these economic spheres, we cannot talk about total 
harmonization as these terminologies represented only customs, and the intended 
meaning varied from the specific occurrence and in the different spheres, there were 
not only languages differences present. 

the meaning of the terms was also influenced by the prevailing jurisdiction that 
set the framework for their usage. in this respect, in europe the continental and british 
legal systems were widely used and this is represented in the terminology. the overseas 
expansion of trade created new difficulties.

the meaning of the terms differed between stock exchanges and ports (bánrévy, 
2003. 171). Furthermore, these terms, were not precisely defined and they changed 
their meaning like other words used in everyday communication. the changes of the 
meaning of these terms was most palpable in the Usa where the great distances in 
the country’s domestic trade almost behaved as it was foreign trade and they began to 
create their own trade terminology.

For instance, the term Fob was exclusively used for sea transportation in europe, 
whereas in the Usa it is used for sea, land, rail and air.

 

3. The role of the International Chamber of Commerce (ICC) in 
standardization

due to expanding international trade and the development of globalization in the 
middle of the last century, the correct use of terms goes a long way in providing the legal 
certainty upon which mutual confidence between business partners must be based. the 
technique of foreign trade is the system of special knowledge partnered with special words 
(terminology). terminological planning is usually controlled by a government agency.

the fundamental weakness of terminology is that the terms need to meet with two, 
opposite requirements: they need to be fixed but yet, they need to remain flexible in 
order to cope with technological and other changes.

to meet these challenges, the icc assumed the role of the governing body over-
seeing terminology. the chamber reviewed trade expressions and in addition to the 
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organization of the concepts, it organized the terminology as well. collected, named and 
supplied with the proper terminology the most commonly used commercial practices 
and going forward she named them rules. 

Globalization and the popularity of english made english the official language of 
the icc. the set of rules were officially translated for participating member countries 
and these translations were simply english words adjusted to the local language or loan 
translations from english. in this way, a united and defined set of rules were created 
to which english or international terminology was assigned.

However, the story took an unexpected turn.
the unification of trade made a set of united customs, and the icc ruled the control 

of definitions, and the majority of international transactions are based on the uniform 
customs of the icc. While globalization and harmonization have been growing, local 
trading customs live on based on the different cultures. in international trade, the icc 
rules are honored and participating trading partners can choose from them. the pre-
ferred usage of international sales terms (mode of payment, guarantees) is not identical 
globally, but rather it differs from one cultural region to another, and is influenced by 
the local culture (constantinovits 2002). 

the same occurred with the terminology: after the harmonization. the establish-
ment of new terms did not eliminate the old ones; hence inadvertently, the icc stand-
ardization itself created double terminologies: both the formal/official and informal/
unofficial terms co-exist. Harmonized and widely accepted and used terminology is 
a basic requirement of effective professional communication.

the question remains why did the new set of clearly defined terms not eliminate 
the old, ambiguous ones. We suppose that the old terms still carry functions that the 
new ones cannot offer; hence, this is why they still exist. this function is likely to be 
based on existing differences between cultures as well as the maintenance of cultural 
identity. 

CASE STUDY: THE TERM LETTER OF CREDIT 

1. Names and definitions prior to standardization

the example of the term letter of credit, will be used here to demonstrate the situ-
ation previously described. originally, the letter of credit was created to serve the 
interest of travellers and was the prototype of later travellers checks, money deposited 
in the country of the travellers which could be cashed in the currency of the destination 
country (constantinovits–sipos 2003: 231).the origin of this is likely north-italy, where 
the name lettera di credito was given to it. the term lettera ‘letter’, refers to the actual 
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written communication between two banks. the english named it Letter of Credit, 
Germans Kreditbrief and Hungarians hitellevél. later, the letter of credit referred to the 
specific foreign trade transaction when the buyer and seller brought into the transac-
tion one or more banks where one of the banks provided the proof of delivery while 
the other offered the proof of payment. the modern letter of credit differed from the 
original as an exchange of goods was introduced and transactions occurred between 
companies and not individuals.

the english term was adapted by many european languages. in the meantime, 
in countries where German was the prevailing power and culture, the German word 
Akkreditiv was adopted and this was taken over into a number of other languages such 
as Hungarian and russian. 

these words, however, were not precisely defined, the payment term was rather 
a custom than a rule, conditions were subject to change depending on the particular 
transaction; hence, the conditions of payment were a source of many difficulties and 
disagreements.

2. Usage in modern business language (corpus examination)

the icc defined the letter of credit as a payment custom, and introduced a new 
term for it, namely documentary credit. the main motive for this name was the pres-
ence of documents, so the new term became documentary credit. (the most recent 
rule is under title Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600, 
2007.)

in english, in addition to the informal term of Letter of Credit, a formal one was 
created, documentary credit. similarly, in the international languages a standardized 
and formal terminology was created by icc (in Hungarian, for instance, it is okmányos 
meghitelezés, which is a loan translation from english). this raises the question of 
which term should be used.

We do not have reliable data that would show whether the formal or informal ter-
minology is more widely used in modern business communication. in the absence of 
exact surveys, it is possible to turn to the special dictionaries that deal with terminology. 
randomly, we checked the two most reputable business dictionaries, collins business 
english dictionary (1990) and oxford dictionary of business (2003) to find out which 
terminology they consider official and secondary. 

also, we looked up the usage of terminology in the bible of Us business life, the 
Hinkelman Dictionary of International Trade (2002) and for Hungary, we checked 
the most recent foreign trade dictionary (engel 2000). For the official reference, the 
presently updated icc keywords collection in 7 languages is used as this provides 
the user with the official english terminology coupled with the official translation in 
different languages. 
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as result among the leading foreign trade dictionaries, the base is the icc edition, 
and in this the english usage of ’documentary credit’ is used with the corresponding 
subdivisions. the official translation, tailored to the particularities of the given language, 
of the documentary credit are for example in German Akkreditiv, in French crédit docu-
mentaire, in italian and spanish crédito dokumentario, in russian Кредитное письмо 
(документ). the Hungarian translation is an exception as the Hungarian terminology 
okmányos meghitelezés is the result of a loan translation and it sounds a bit awkward. 
in addition to the official translation, the informal but more widely used ’akkreditiv’ is 
also listed. icc publications often refer to the more widely used but not necessary the 
official versions of terms but always refers back the official expressions. in english letter 
of credit (=credit, documentary), in Hungarian akkreditív (=okmányos meghitelezés), 
in German Akkreditiv (=Dokumenten Akkreditiv), in French lettre de crédit (=crédit 
documentaire), in spanish Carta de crédito (=crédito dokumentario), in italian Lettera 
di credito (=crédito dokumentario), in russian Aккредитив (=документированный 
кредит).

it is clear, that official usage follows the newer english version but the older and 
informal terminologies ally with the former economic and cultural powers such as 
German (which is followed by Hungarian and russian ) and english (which French, 
spanish and italian follow). the collection of the icc terminologies simultaneously 
present the official and the more widely used, informal versions. 

an examination of the dictionaries cited shows that Hungarian ones follow the 
icc practice. to our surprise, in english dictionaries, the older term Letter of Credit 
predominates and is the first entry (the exact opposite of the icc publications) in fact, 
this is the only one as the official term of the icc (documentary credit) is just a refer-
ence. 

in the work of Hinkelman there is a comment that the term documentary credit 
is the formal version of the Letter of Credit which is the main entry where the term is 
actually explained.

We also examined the terms used in other sources. text and specialty books are 
also important as these are the main source of the specialized knowledge and they are 
also used as references in daily usage. business people are not directly in contact with 
cumbersome and complex legal texts, but rather, they use books written by economic 
professionals and esteemed businessmen. the terminological usage of these textbooks 
describes and prescribes the preferred terms at the same time. 

in our examination, we looked at two basic textbooks used in higher education in 
the Usa and these two were the works of cateora and czinkota. We also examined 
the Hinkelman dictionary as it has an extensive business practice guide. in Hungary, 
we examined the most recent publications used in universities. We deemed it useful to 
examine both the titles and definitions as well as the explanatory sections. based on our 
historical research, the titles are usually the formal section of the works; hence, these 
are precise, credible and follow the official usage while in the explanatory section, the 
main goal is to make the specialty text easy-to-understand and they often reflect local 
and cultural usage.

cultural roots of foreign trade terminology
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3. Results of examination:

the two basic american textbooks do not even mention the documentary credit 
although they explain the meaning of it in details and they do mention the regime of the 
icc and its importance. the dictionaries and Hinkelman (2002) handbook uses both.

in the Hungarian textbooks the term okmányos meghitelezés is used in the titles 
and definitions. in the legal textbook (bánrévy 2003) the term okmányos meghitelezés 
is used everywhere but in the economic books the informal terminology is used.

typically, there is no reference to the difference between the formal and informal 
set of terms; hence, we conclude that even the authors do not know the difference.

Results

in the interest of international trade, the customs defined by icc prevail in the usage 
of payment terms. in the field of terminology, icc rules have been widely accepted 
and the previously used ambiguous definitions are harmonized.

the result of our research on dictionaries and textbooks shows that in addition to 
the official terminologies, informal and culture based customs have also survived.

presently, we can talk about synonyms but this is not desirable in business language. 
the existence of synonyms can be justified by the identification function of language. 
this can be explained by the strong interest in local customs and in the simplicity of 
the informal terminology despite the results of globalization.

the future of this diglossia depends on the resistance of local communities against 
globalization. the question remains whether the pressures for unification turn out to 
be stronger than the maintenance of local cultural identity.

References

bánrévy, G. 2003: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga ’the law of international economic 
relations’. budapest: szent istván társulat. 

chapman, k. & Walker, d. F. 1991: Industrial Location: Principles and Policies. pcford: blac-
kwell.

cateora, p. r. 1993: International Marketing. illinois – sydney, australia, boston, Massachusetts: 
irwin, burr ridges. 

Collins Business English Dictionary 1990. budapest: sorger kolon ltd.
constantinovits M. 2002a: A nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje ’Management of 

international business’. Gödöllő: phd dissertation. 

Milán constantinovits, zsuzsa vladár 



57

constantinovits, M. 2002b: interkulturális hatások a külgazdasági ügyletek terminológiájában ’in-
tercultural impacts on international business terminology’. in: dróth, j. (ed.) Szaknyelv és 
szakfordítás. 101–105. Gödöllő: szent istván egyetem.

constantinovits, M. 2004: nemzetközi kereskedelmi ügyletek ’international business’. budapest: 
novoprint. 

constantinovits, M. & sipos, z. 2003: Külkereskedelmi technika – külpiaci kockázat ’Foreign trade 
business techniques – Foreign trading risks’. budapest: aula. 

constantinovits, M. & sipos, z. 2008: Nemzetközi kereskedelmi ügyletek ’international business’. 
budapest: aula.

czinkota, M., & ronkainen, i. & Moffet, M. 1999: International Business. Usa: dryden press.
engel péterné 2000: Angol–magyar, magyar–angol külkereskedelmi szótár ’english–Hungarian, 

Hungarian–english Foreign trade dictionary’. budapest: külkereskedelmi oktatási és to-
vábbképző központ.

Füleki G. (ed.) 2003: A külkereskedelem technikája ’Foreign trade business techniques’ ii. külke-
reskedelmi oktatási és továbbképző központ, budapest.

Hinkelman, e. G. 2002: Dictionary of International Trade. california: World trade press, novato.
icc – Magyar Gazdasági kamara 1989: Kulcsszavak a nemzetközi kereskedelem világából (angol–ma-

gyar–német–francia–spanyol–olasz–orosz) ’keywords of the international trade’. budapest: 
Magyar Gazdasági kamara.

Oxford Dictionary of Business 2003. oxford: oxford University press. 

cultural roots of foreign trade terminology



58

Język. Komunikacja. Informacja
Language. Communication. Information

i. koutny, p. nowak (red./eds.)
8/2013: 58–76

eliza Pieciul-KarmińsKa

„Niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć 
baśni braci Grimm z języka rosyjskiego

Abstract (“Sky-blue beard” or why Grimm’s Fairy Tales should not be translated from 
Russian). this article discusses the new polish translation of Grimm’s Fairy tales (Bracia 
Grimm. Wszystkie baśnie i legendy, Warszawa: rea), translated via a so called “langue 
pivot” – that is, a third language. the collection of Grimm’s Fairy tales under discussion is 
based on a russian translation from the 19th century and reveals numerous spelling mistakes 
arising from the transcription first from German to russian and then from russian to polish. 
the translation analyzed also shows other types of translation mistakes (over literal transla-
tions, grammatical errors etc.), but first of all it ignores the polish translation tradition of 
Grimm’s Fairy tales and refers only to the russian version of the Children’s and Household 
Tales by the brothers Grimm. the edition discussed is a good example of the consequences 
of translation from a third language.

Abstrakt. niniejszy artykuł poświęcony jest polskiemu przekładowi baśni braci Grimm 
(Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy, Warszawa: rea), wykonanemu niebezpośrednio 
z języka oryginału, lecz poprzez tzw. langue pivot – język pośredni. omawiany przekład 
baśni braci Grimm opiera się na dziewiętnastowiecznym tłumaczeniu rosyjskim i staje się 
dobrym przykładem konsekwencji tłumaczenia poprzez język trzeci, gdyż zawiera on liczne 
błędy wynikające z transkrypcji z alfabetu łacińskiego na cyrylicę (i z powrotem) oraz inne 
błędy tłumaczeniowe, które zostały szczegółowo omówione w niniejszym artykule. równo-
cześnie największym problemem tego zbioru baśni są nie tyle niezręczności językowe czy 
translatorskie, co całkowite zignorowanie dotychczasowej recepcji baśni braci Grimm w 
polsce i skupienie się wyłącznie na jednej rosyjskiej wersji oryginalnego zbioru Kinder- und 
Hausmärchen jakuba i Wilhelma Grimmów. 

W roku 2012, gdy w niemczech hucznie obchodzono dwusetną rocznicę pierwszego 
wydania baśni braci Grimm, w polsce, krótko przed bożym narodzeniem, pojawiła 
się niespodziewanie książka: Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy (Warszawa: 
rea). było to o tyle zaskakujące, gdyż wspomniane wydanie pojawiło się raptem dwa 
lata po innej pełnej edycji baśni braci Grimm (Baśnie dla dzieci i dla domu. poznań: 
Media rodzina), a jak dotąd pełne wydania oryginalnego zbioru baśni zatytułowanego 
Kinder- und Hausmärchen były w polsce rzadkością. 
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Warto najpierw krótko przypomnieć historię oryginalnego zbioru baśni. pierwsze 
wydanie ich ukazało się na boże narodzenie 1812 roku. ponieważ wydawnictwo oraz 
czytelnicy domagali się, by baśnie przekształcić w książkę dla dzieci, Wilhelm Grimm 
(por. orłowski 2010: 10) usunął wyrażenia nieodpowiednie dla dzieci, a tekstom nadał 
bardziej „bajkowy” styl. W takim kształcie w roku 1815 ukazał się drugi tom baśni. 
następnie w roku 1819 opublikowano drugie wydanie obydwu tomów (uzupełnione 
w roku 1822 trzecim tomem z komentarzami): tę edycję określa się mianem „Wielkiego 
wydania”1. ostatnia, siódma edycja „Wielkiego wydania”, dokonana za życia Grimmów, 
przypada na rok 1857 – jest to wersja kanoniczna i ostateczna (Ausgabe letzter Hand), 
która stanowi zwykle podstawę przekładów na inne języki. 

natomiast pierwsze pełne polskojęzyczne wydanie wszystkich 200 baśni datuje 
się dopiero na rok 1982; były to: Baśnie braci Grimm. Baśnie domowe i dziecięce 
zebrane przez braci Grimm. czytelnicy w polsce musieli zatem czekać ponad 120 
lat na przekład pełnego zbioru. była to edycja złożona z tekstów przetłumaczonych 
przed ii wojną światową przez Marcelego tarnowskiego oraz z przekładów współ-
czesnych, wykonanych przez emilię bielicką. prawie trzydzieści lat później, w roku 
2010, nakładem poznańskiego wydawnictwa Media rodzina ukazują się Baśnie dla 
dzieci i dla domu, czyli drugie pełne wydanie baśni ze wstępem wybitnego germanisty, 
profesora Huberta orłowskiego oraz z przypisami i obszernym posłowiem tłumaczki 
elizy pieciul-karmińskiej. 

i oto nagle, już po dwóch latach, nieoczekiwanie pojawia się wydanie trzecie! 
autorka niniejszego artykułu, która jest równocześnie tłumaczką Baśni dla dzieci i dla 
domu (2010), siłą rzeczy musiała zainteresować się nowym tłumaczeniem i sprawdzić, 
czym się różnią owe dwa nowe przekłady. 

od razu zwraca uwagę, że wydawnictwo rea nigdzie nie podaje źródła przekładu 
dla Baśni Grimm. Wszystkich baśni i legend. pierwsze pełne tłumaczenie „Wielkiego 
wydania”, czyli Baśnie domowe i dziecięce zebrane przez braci Grimm (1982), zgodnie 
z informacją wydawcy opiera się na wydaniu Kinder- und Hausmärchen gesammelt 
durch die Brüder Grimm (Frankfurt am Main: insel verlag 1975). drugie tłumaczenie 
zbioru, czyli Baśnie dla dzieci i dla domu (2010), jako źródło przekładu podaje: brüder 
Grimm, Kinder- und Hausmärchen (kreuzlingen-München: Hugendubel verlag 2005), 
tymczasem Wszystkie baśnie i legendy opierają się na nieznanym źródle. należy tu 
zaznaczyć, że informacja o źródle przekładu jest w przypadku baśni braci Grimm nie-
zwykle istotna, zważywszy na ich kolejne edycje i zmiany redakcyjne, jakim podlegały 
na przestrzeni lat (od i wydania w 1812 roku do vii wydania w roku 1857). ponadto 
informacja o tytule oryginału jest informacją standardową w przypadku tłumaczeń 
literatury pięknej, więc jej brak stwarza wrażenie działania zamierzonego. z jakiego 
powodu czytelnik nie powinien wiedzieć, co stanowiło podstawę najnowszego prze-
kładu baśni braci Grimm?

1 pełne wydanie Kinder- und Hausmärchen, liczące 200 baśni i 10 legend dziecięcych, na-
zywane jest w piśmiennictwie niemieckim „Wielkim wydaniem” (Grosse ausgabe) w odróżnieniu 
od tzw. „Małego wydania” (kleine ausgabe), czyli wyboru 50 baśni uznanych przez Wilhelma 
Grimma za najodpowiedniejsze dla czytelnika dziecięcego.

„niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka...
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odpowiedź daje nazwisko tłumaczki, która zgodnie z informacjami dostępnymi 
w internecie jest rusycystką. jednak trop personalny nie jest tutaj wcale kluczowy. 
o rosyjskim pochodzeniu tekstu bowiem świadczą niechlubne błędy – przede wszystkim 
w zakresie ortografii nazw własnych, które jednoznacznie zdradzają, iż ich źródłem 
była transkrypcja poprzez język rosyjski. 

najwyraźniej samo wydawnictwo było świadome, że ujawnienie, iż nowe wyda-
nie baśni braci Grimm zostało wykonane z języka rosyjskiego, czyli niebezpośrednio 
z oryginału, będzie z punktu widzenia marketingu nierozsądne2. oczywiście wydaw-
nictwo ma prawo do takiego przemilczenia, jednak potężna ilość błędów językowych 
i translatorskich, wynikająca z przekładu poprzez trzeci język, czyli tzw. langue pivot, 
sprawia, że również czytelnik ma prawo rozliczyć wydawnictwo z tych błędów. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że przekłady pośrednie poprzez trzeci język mają swoje 
(ograniczone) uzasadnienie wyłącznie wobec tzw. języków mniejszych3, a trudno za 
taki uznać język niemiecki i w ten sposób uzasadnić konieczność przekładu baśni braci 
Grimm za pośrednictwem języka rosyjskiego.

1. Przedmowa do Wszystkich baśni i legend i co z niej wynika

omawiane wydanie zostało poprzedzone kilkustronicową przedmową zatytułowaną 
Kilka słów o baśniach braci Grimm i samych autorach. przedmowa jest anonimowa, 
więc można założyć dwojakie źródło: albo jest to przedmowa z wydania rosyjskiego, 
albo wydawnictwo rea zleciło napisanie przedmowy do wydania polskiego. Wiele 
wskazuje, że poprawna jest odpowiedź pierwsza, przekład bowiem w wielu miejscach 
zawiera nieporadne kalki z języka rosyjskiego, a treść ośmiostronicowej przedmowy 
zawiera informacje już nieaktualne, pisane z perspektywy XiX wieku. te dwie kwestie 
skutecznie obniżają jakość całej (luksusowej) edycji i mogą służyć jako poglądowe 
źródło dla adeptów tłumaczenia, by wiedzieli, „jak nie tłumaczyć”.

2 Wydawnictwo rea udzieliło mi szczegółowej odpowiedzi na pytanie o źródło przekładu. 
zgodnie z listowną informacją wydawcy są to: Baśnie zebrane przez braci Grimm, tłumaczenie pod 
redakcją p. n. polewoja, wydanie a. F. Marksa w sankt-petersburgu, bez wzmianki roku wydania 
(zezwolenie cenzury z 24 lutego 1893), biblioteka ilustrowana „niwy”. odrębną kwestią pozostaje, 
dlaczego współczesne wydanie opiera się na tekście przekładu z XiX wieku. ponieważ powodem są 
tu zapewne kwestie finansowe (starego wydania rosyjskiego nie chronią prawa autorskie), nie będę 
w to wnikać, niemniej chciałabym także wskazać na konsekwencje przekładu w oparciu o tekst 
niewspółczesny.

3 jak pisze ciesielczyk: “depending on the so-called >langue pivot<, the mediating lan-
guage, in translating from and into less widely known languages […] is a very common phenom-
enon” (ciesielczyk 2010: 2).

eliza Pieciul-KarmińsKa 
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1.1. Błędna transkrypcja nazwisk

na początek refleksja ogólna: w dobie internetu i wszechobecnej wyszukiwarki 
Google musi dziwić, że książka – wydana na pięknym papierze i w twardej okładce 
– nad którą pracowały co najmniej dwie osoby (wymieniona z nazwiska tłumaczka 
i redaktorka), zawiera kardynalne błędy w pisowni nazwisk postaci dobrze znanych 
z historii literatury niemieckiej i obecnych także w polskim literaturoznawstwie (oraz 
internecie). 

drobnym błędem jest użycie oryginalnej formy imienia starszego brata Grimm 
(„jacob”), gdyż w języku polskim przyjęła się forma „jakub Grimm”4. błąd większego 
kalibru zawiera następujący cytat: 

W 1803 r. znakomity niemiecki pisarz romantyk ludwig t i k 5 (1773-1853) 
wydał swój pierwszy zbiór. (rs: 5) 

oczywiście, chodzi tutaj o ludwiga johanna tiecka, a forma „tik” jest pierwszym 
wskazaniem na źródło rosyjskie – niemieckie nazwisko zostało przetranskrybowane na 
cyrylicę (Людвиг Иоганн Тик), a następnie – bezkrytycznie – przeniesione do alfabetu 
łacińskiego w zmienionej formie: tieck → Тик → tik.

podobnie rzecz się ma z nazwiskiem dorothei viehmann, która dostarczyła braciom 
Grimm materiałów do wielu baśni. W omawianym przekładzie czytamy: 

prawdziwym odkryciem okazała się chłopka ze wsi niderzwern6, znajdującej 
się w pobliżu kassel. była to pani F i m a n n .  (rs: 8) 

i znowu łatwo rozpoznać tok myślenia autora przekładu: nazwisko „viehmann” 
zapisywane jest cyrylicą jako „Виманн” lub „Фиманн”, z czego powstała hybryda: 
„Fimann”. 

znajdziemy tu także wiele drobnych, lecz irytujących przekłamań: niezwykle ważna 
dla baśni braci Grimm rodzina Hassenpflug zwie się tutaj „Hassenpflung”, dyrektor 
szkoły johann Georg zinckhan to (bezimienny) „zinkhan”, a nazwisko rodowe żony 
Wilhelma Grimma zapisywane jest jako „Wilde”, a nie „Wild”, i na dodatek odmieniane 
jak nazwisko oscara Wilde’a: „kiedy mieszkali w Hessen [sic!], rodzina Grimmów 
przyjaźniła się z rodziną miejscowego aptekarza W i l d e ’ a , który miał pięć córek 
i jednego syna” (rs: 7). Gdyby nawet rodzina zwała się „Wilde”, a nie „Wild”, nale-
żałoby przecież pisać o rodzinie „aptekarza Wildego”, a nie „Wilde’a”7.

4 chociaż współcześnie raczej nie adaptuje się obcojęzycznych imion (za wyjątkiem imion 
monarchów i papieży), to imiona starsze, zgodnie z utrwaloną tradycją spolszczania, są adaptowane 
(jan jakub rousseau, jan sebastian bach) (por. pieciul 2003: 41n.).

5 Wszystkie podkreślenia w cytatach autorstwa epk.
6 Właściwie: niederzwehrn.
7 podobnie w innym miejscach mowa jest o „rodzinie Wilde’ów” oraz o przyjaźni z „Wil-

de’ami”.
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1.2. Błędna topografia

podobne błędy znajdziemy w zapisie nazw miejscowości. niemiecka wieś „nie-
derzwehrn”, gdzie mieszkała dorothea viehmann, zwie się tutaj „niderzwern”. jednak 
o wiele bardziej razi następujący powtarzający się błąd:

ród Grimmów należał do starych rodów wywodzących się z okolic H e s -
s e n . (rs: 4)
pół roku później zapisała obu braci do liceum w H e s s e n . (rs: 4)
kiedy mieszkali w H e s s e n , rodzina Grimmów przyjaźniła się z rodziną 
miejscowego aptekarza Wilde’a, który miał pięć córek i jednego syna. 
(rs: 7)

„Hessen” to oczywiście niemiecka nazwa kraju, zwanego zgodnie z polską tradycją 
„Hesją”. natomiast tłumaczka uznaje „Hessen” za miasto, a nie kraj (pisze bowiem 
o „okolicach Hessen” oraz o „liceum w Hessen”). tymczasem ród Grimmów wywodził 
się z terenu Hesji, a bracia Grimm uczęszczali do słynnego lyceum Fridericanium 
w mieście kassel. także w kassel, a nie „w Hessen” zaprzyjaźnili się z rodziną ap-
tekarza Wilda.

niestety forma „Hessen” rodzi dalsze nieprzyjemne skutki i staje się punktem 
wyjścia dla przymiotnika „hesseński”, chociaż – jak się domyślamy – chodziło o przy-
miotnik „heski”:

z pomocą przychodzi im ciotka, siostra matki, Henrietta Filipina zimmer, 
dwórka h e s s e ń s k i e j  hrabiny. (rs: 4)
z Wilde’ami i Grimmami przyjaźniła się rodzina ministra ostatniego h e s -
s ń s k i e g o  [sic!] urzędu wojskowego ludwiga Hassenpflunga. (rs:8)

W innym miejscu bracia muszą opuścić „Hannover”, chociaż w języku polskim 
obowiązuje spolszczona nazwa „Hanower”:

[…] a pewnego razu z rozkazu kumberlandzkiego księcia ernesta augusta 
musieli w ciągu trzech dni opuścić H a n n o v e r .  (rs: 7)

powyższe zdanie ciekawe jest także z innych względów: enigmatyczny „kum-
berlandzki książę ernest august” to po prostu król Hanoweru ernest august i, książę 
cumberland, panujący w Hanowerze w latach 1837-1851, a bracia Grimm nie tyle mu-
sieli na jego rozkaz opuścić „Hannover” (w rosyjskim oryginale chodziło z pewnością 
o królestwo Hanoweru, a nie o miasto Hanower), co Getyngę, gdzie byli profesorami 
(poniżej więcej o proteście „siedmiu z Getyngi”). nawet pobieżna znajomość biografii 
braci Grimm pozwoliłaby tłumaczowi przedmowy uniknąć także tego typu błędów.

eliza Pieciul-KarmińsKa 
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1.3.  „Ząb czasu”

dzięki prywatnej korespondencji z wydawnictwem wiadomo, że przekład, a zapewne 
i przedmowa, opierają się na rosyjskim wydaniu baśni z końca XiX wieku. szkoda, że 
w książce nie znajdziemy stosownej informacji, że tekst zatytułowany: Kilka słów o baśniach 
braci Grimm i samych autorach liczy ponad 100 lat. szkoda, bo taka wskazówka wyjaśniła-
by czytelnikowi, dlaczego ta przedmowa trąci myszką, a wiele z erudycyjnych szczegółów 
jest już nieaktualnych w świetle najnowszych rozpoznań historyków literatury. 

już zdanie z pierwszego akapitu mówiące o „starych, dobrodusznych narratorach” 
wędrujących „po terytorium niemiec” brzmi niezbyt precyzyjnie:

dla większości z nas jawią się jako dwaj starzy, dobroduszni narratorzy 
i doświadczeni staruszkowie rozśmieszający lub straszący dzieci, zawsze 
z ciepłym uśmiechem. nawet wielu studentów filologii uważa, że byli 
zbieraczami folkloru, którzy wędrowali po terytorium niemiec i zapisywali 
baśnie opowiadane przez wiekowe staruszki. (rs: 3)

także informacje o źródłach baśni są już nieaktualne8 i ogólnikowe. nie do końca 
jasne jest, co to znaczy, że „baśnie leżały pod nogami”:

Można rzec, że baśnie leżały po prostu pod nogami i nikomu do głowy nie 
przyszedł pomysł, żeby te historie, którymi zabawiały i układały do snu 
swoje pociechy mamy i babcie, mogą stać się częścią literatury niemieckiej, 
a później i światowej. (rs: 6)

oczywiście trzeba też zaznaczyć, że obydwa powyższe cytaty zawierają również 
błędy językowe („jawić się dla kogoś”* zamiast „jawić się komuś” czy: „historie, 
którymi […] układały do snu swoje pociechy mamy i babcie”*).

jednak „ząb czasu” najbardziej widoczny jest w poniższym cytacie: 

[…] a pewnego razu z rozkazu kumberlandzkiego księcia ernesta augusta 
musieli w ciągu trzech dni opuścić Hannover. (rs: 7)

jak już wspomniałam, w cytacie tym jest mowa o wydaleniu braci Grimm z Getyn-
gi. jakub i Wilhelm Grimm należeli do tzw. „siedmiu z Getyngi”, którzy w roku 1837 
zaprotestowali przeciwko uchyleniu liberalnej konstytucji przez króla ernesta augusta. 
W wyniku protestu bracia Grimm musieli opuścić królestwo Hanoweru i stracili tym 
samym posady na uniwersytecie w Getyndze, przy czym w ciągu trzech dni granice 
królestwa musiał opuścić jedynie jakub Grimm. ich sytuacja zawodowa nie była łatwa 
i dopiero pomoc Fryderyka Wilhelma iv, króla prus (por. Martus 2013: 416nn.), który 

8 szczegółową i nowatorską rekonstrukcję źródeł baśni braci Grimm podejmuje Heinz röl-
leke w swych książkach: Grimms Märchen und ihre Quellen (trier 2004) oraz Es war einmal: Die 
wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte (Frankfurt a. M. 2011).

„niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka...
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powołał ich w poczet członków pruskiej akademii nauk9, zapewniła im utrzymanie 
i stabilny byt. jest zrozumiałe, że w wydaniu baśni dopuszczonym przez cenzurę carską, 
informacje o proteście „siedmiu z Getyngi” zostały podane w sposób zawoalowany, by 
czytelnik nie mógł się dowiedzieć, z jakiego powodu bracia musieli w ciągu trzech dni 
opuścić „Hannover”. jednak w tekście, który został wydany ponad 100 lat później, w in-
nym świecie i bez cenzury, powinno się znaleźć jakieś wyjaśnienie istotnego wydarzenia 
z życia braci Grimm, którzy w swojej ojczyźnie cenieni są także za ten odważny akt 
sumienia. jednakże, zważywszy na wymienione wcześniej rażące błędy ortograficzne 
i gramatyczne, trudno się dziwić nonszalanckiemu podejściu tłumacza.

1.4.  Niejasności i niezręczności językowe

tekst przedmowy zawiera wiele zdań brzmiących niezręcznie lub niejasno. Warto 
zacytować kilka z nich:

W 1803 r. znakomity niemiecki pisarz romantyk ludwig tik (1773-1853) 
wydał swój pierwszy zbiór Pieśni minnesingerów opracowane [sic!] z dialektu 
szwabskiego (południowa część ziem niemieckich)… (rs: 5)

W zdaniu tym pojawia się nieszczęśliwa zbitka: „zbiór Pieśni minnesingerów 
opracowane z dialektu szwabskiego”, a sformułowanie, iż dialekt szwabski pochodzi 
z „południowej części ziem niemieckich” brzmi anachronicznie w czasach, gdy niemcy 
funkcjonują jako jeden organizm państwowy w ostatecznie ustalonych granicach. nie 
wiadomo więc, czym mogą być dzisiaj owe „ziemie niemieckie”. zabawne wrażenie 
robi także następujące zestawienie: na stronie 4. dowiadujemy się, że „W ich [Grim-
mów] rodzinie było pięcioro dzieci, c z t e r e c h  chłopców i jedna dziewczynka”, a na 
stronie 7 możemy przeczytać: „U Grimmów było p i ę c i u  synów i jedna córka”. które 
zdanie jest poprawne? z książki nie wynika, że drugie.

nie jest także jasne, co znaczy „minister ostatniego hessańskiego urzędu wojsko-
wego” („z Wilde’ami i Grimmami przyjaźniła się rodzina ministra ostatniego hessń-
skiego [!] urzędu wojskowego ludwiga Hassenpflunga [!]”; rs 8).

dość nieszczęśliwe jest również tłumaczenie fragmentu przedmowy braci Grimm, 
w której opowiadają oni o spotkaniu z dorotheą viehmann, zwanej tu oczywiście 
„Fimann”. przekład na język polski niewiele ma wspólnego z podniosłym tonem 
tekstu Grimmów10. Warto przyjrzeć się poniższemu zdaniu, w którym bracia Grimm 
relacjonują swoje spotkanie z panią viehmann:

9 Warto nadmienić, że król prus zatrudnił braci Grimm nieoficjalnie, pensję wypłacał im 
z prywatnych środków i nigdy ich nie mianował profesorami na uniwersytecie, gdyż obiecał swemu 
wujowi – królowi Hanoweru, że nie przyjmie ich na żadne oficjalne stanowisko i nie da im zatrud-
nienia (por. Martus 2013: 416).

10 Warto wiedzieć, że oryginalna przedmowa do baśni jest napisana stylem niezwykle sta-
rannym, wzniosłym, a chwilami wręcz patetycznym.
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szczęśliwy przypadek połączył nas z tą k o b i e t ą , jeszcze dość żwawą 
i energiczną, chociaż była już s p o r o  p o  p i ę ć d z i e s i ą t c e  (rs: 8). 

taki opis „kobiety sporo po pięćdziesiątce” mógłby się znaleźć we współczesnej 
prasie, jednak w przekładzie tekstu sprzed dwustu lat razi i śmieszy. dla porównania 
przytaczam oryginalne zdanie i własny jego przekład:

die Frau viehmännin war noch rüstig und nicht viel über 50 jahre alt. / pani 
viehmannowa była jeszcze pełna werwy i miała niewiele ponad pięćdziesiąt 
lat. (epk. t. ii. 438)

1.5.  Nieznajomość tradycji literackiej

szczególny typ błędów dotyczy także dosłownego tłumaczenia dzieł literatury, które 
mają już w języku polskim swoje tytuły. i tak dzieło Des Knaben Wunderhorn nosi 
w języku polskim tytuł: Cudowny róg chłopca, i nie nazywa się wcale: Czarodziejski 
róg młodzieńca, jak w cytacie poniżej:

swój zbiór ludowych pieśni pt. Czarodziejski róg młodzieńca brentano i ar-
nim wydali w 1806 r., ale dzięki znajomości [jakiej? kogo?] bracia Grimm 
poznali te teksty jeszcze przed ukazaniem się książki. (rs: 5)

do rangi anegdoty urasta też poniższy cytat:

W 1797 r. niemiecki pisarz romantyk ludwig tik [sic!] wydał zbiór Baśnie 
ludowe (jest również autorem komedii baśniowych: Kot w butach i N i e -
b i e s k a  b r o d a )… (rs: 5)

owa nieszczęsna Niebieska broda, która stała się inspiracją dla tytułu niniejszego 
artykułu, może posłużyć także jako poglądowe wprowadzenie do problematyki prze-
kładu tytułów dzieł literackich, która zostanie omówiona w kolejnej części. przekład 
niemieckiego tytułu Der Blaubart za pomocą kalki (blau – niebieski, Bart – broda) 
zdradza bowiem nieznajomość literackiej tradycji (tutaj: postaci sinobrodego), bez 
której nie da się przecież skutecznie tłumaczyć tytułów.

2. Tytuły baśni

Wszystkie baśnie pomieszczone w oryginalnym tomie Kinder- und Hausmärchen 
posiadają numerację, a numery poszczególnych baśni nie są rzeczą przypadkową ani 
obojętną. W zbiorze znajdziemy teksty, które od pierwszego wydania znajdują się pod 

„niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka...
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tym samym numerem (np. baśń Rumpelstilzchen od roku 1812 ma numer 55)11, nume-
racja innych zmieniała się (np. z racji wycofywania pewnych baśni i umieszczania na 
ich miejscu nowych). tymczasem w omawianym wydaniu numeracji baśni brakuje 
– prawdopodobnie z powodu analogicznego braku w wydaniu rosyjskim. takie roz-
wiązanie jest jednak sprzeczne z literacką tradycją, zarówno niemiecką, jak i polską, 
a ponadto znacznie utrudnia lekturę i analizę poszczególnych baśni, gdyż w zbiorze 
liczącym ponad 200 odrębnych tekstów łatwo stracić orientację.

tytuł dzieła literackiego jest gatunkiem osobnym i podlega – silniej niż sama treść 
utworu – ciśnieniu tradycji translatorskiej. takie tytuły baśni Grimmów, jak Kopciuszek 
czy Śpiąca Królewna, utrwaliły się w tradycji literackiej. tłumacz powinien być świa-
domy, że oryginalny Aschenputtel to coś więcej niż „kopciuszek” i że alternatywną 
wersją może być „popielątko”, jak proponuje tłumaczka bettelheima, danuta danek 
(por. bettelheim 1985: t. ii. 133), ale chyba mało kto będzie chciał eksperymentować 
z tym uświęconym tradycją imieniem. 

podobnie rzecz się ma ze Śpiącą Królewną, która w niemieckim oryginale nosi 
imię Dornröschen, czyli „cierniowa różyczka”. także w tym przypadku tłumaczowi 
pozostaje zrobienie przypisu wyjaśniającego semantykę oryginalnego imienia12.

z takiej perspektywy warto spojrzeć na tytuły baśni proponowane przez wydaw-
nictwo rea. Wobec wielu z nich można sformułować zarzut, że autorzy tej publikacji 
ignorowali lub nie znali utrwalonej tradycji tytułów baśni braci Grimm, a w swych 
wyborach translatorskich nie kierowali się również wiernością wobec oryginału, lecz 
trzymali się wyłącznie tytułu rosyjskiego, który wywodzi się z innej, często zupełnie 
odmiennej tradycji literackiej. 

2.1.  Przykłady tytułów, które zdradzają nieznajomość polskiej tradycji

problem ten obrazuje poniższe zestawienie, gdzie dla ułatwienia analizy podaję 
tytuły baśni w tabelce, mieszczącej kolejno: numer baśni, tytuł oryginalny, trzy polskie 
tytuły w kolejności chronologicznej (według wydań z lat 1982, 2010 i 2012):

nr tytuł oryginalny 1982: t/b 2010: epk 2012: rs
8 Der wunderliche 

Spielmann
o dziwnym grajku Grajek cudak niecodzienny 

muzykant
10 Das 

Lumpengesindel
spółka hultajska Hultaje zgraja 

oberwańców
24 Frau Holle pani zima pani Holle pani Śnieżyca

11 podobnie rzecz się ma z baśnią pierwszą i baśnią ostatnią – zbiór otwiera Żabi Król, a koń-
czy Złoty klucz.

12 Mój przypis do baśni Śpiąca królewna brzmi następująco: „oryginalny tytuł to Dorn-
röschen – cierniowa różyczka. imię królewny nawiązuje do występującego w baśni kolczastego 
żywopłotu” (epk. t. i. 258).
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54 Der Ranzen, das 
Hütlein und das 
Hörnlein

tornister, 
czapeczka i róg

tornister, 
czapeczka i róg

sakwa, kapelusz 
i róg

61 Das Bürle chłopek-roztropek chłopek Mądrala
65 Allerleirau Wieloskórka Wieloskórka pstra skórka
90 Der junge Riese Młody olbrzym Młody olbrzym Młody wielkolud
130 Einäuglein, 

Zweiäuglein und 
Dreiäuglein

jednooczka, 
dwuoczka, 
trójoczka

jednooczka, 
dwuoczka, 
trójoczka

jednooka, 
dwuoka i trójoka

158 Das Märchen von 
Schlauraffenland

bajka o krainie 
pieczonych 
gołąbków

baśń o krainie 
pieczonych 
gołąbków

bajka o 
niesłychanej 
krainie

W powyższym zestawieniu wyraźnie ujawnia się pewna „osobność” najnowszego 
przekładu, podczas gdy dwa pozostałe przekłady (wykonane z języka niemieckiego) są 
w wielu kwestiach jednakowe i zgodne13. i tak, gdy w baśni nr 8 mowa jest o „grajku”, 
w nowym przekładzie pojawia się „muzykant”, a „hultaje” stają się „zgrają oberwań-
ców” (nr 10); w baśni nr 61 nie pojawia się „chłopek”, lecz „mądrala”, tradycyjna 
baśniowa postać „olbrzyma” (nr 90) staje się „wielkoludem”. są to jednak rozstrzy-
gnięcia, które nie rażą. 

o wiele większy problem stwarzają tytuły, w których znajduje się imię własne – 
„pani Śnieżyca” (nr 24) różni się od „pani zimy” czy „pani Holle”, a „pstra skórka” 
(nr 65) jako imię głównej bohaterki jest trudna do wymówienia. także „jednooka, 
dwuoka i trójoka” (nr 130) powinna zostać zastąpiona o wiele bardziej udaną wersją 
„jednooczką, dwuoczką i trójoczką”. dziwi również nieznajomość tradycji, w której 
das Schlaraffenland jest w polskiej literaturze „krainą pieczonych gołąbków” (nr 158), 
a nie jakąś bliżej niesprecyzowaną „niesłychaną krainą”.

2.2.  Przykłady tytułów, których polskiej wersji językowej nie można 
uzasadnić wiernością wobec niemieckiego oryginału

poniżej znajduje się zestawienie tytułów, których nowy kształt językowy nie daje się 
uzasadnić kształtem oryginału, gdyż tytuły te są niezgodne czy to z tytułem oryginalnym, 
czy z treścią baśni, co po raz kolejny ujawnia negatywny wpływ języka trzeciego. 

13 oczywiście, warto zaznaczyć, że autorka przekładu z roku 2010 znała wydanie z roku 
1982 i jedynie w uzasadnionych przypadkach decydowała się na zmianę tytułu (np. jak w przypadku 
baśni nr 24: Pani Holle). autor przekładu z rosyjskiego także mógłby się zapoznać z wydaniami 
poprzednimi.
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nr tytuł oryginalny 1982: M/t 2010: epk 2012: rs
13 Die drei Männlein 

im Walde
o trzech 
krasnoludkach 
w lesie

trzy leśne trolle trzech ludzi 
w lesie

20 Das tapfere 
Schneiderlein

o dzielnym 
krawczyku

dzielny krawczyk dzielny krawiec

40 Der 
Räuberbräutigam

zbójecki 
narzeczony

zbójecki 
narzeczony

narzeczony, który 
był zbójem

47 Von dem 
Machandelboom

krzak jałowca o drzewie jałowca zaczarowane 
drzewo

91 Dat Erdmänneken podziomek Gnom podziemny 
człowiek

133 Die zertanzten 
Schuhe

stańcowane 
pantofelki

stańcowane 
pantofelki

zniszczone 
trzewiki

155 Die Brautschau Wybór narzeczonej oględziny 
narzeczonej

jak wybrać 
narzeczoną

i tak, baśń nr 13 mówi o „trzech człowieczkach w lesie” (die drei Männlein im 
Walde), którzy w treści baśni zwani są także Haulemännerchen (Grimm 1857: 71), co 
przykładowo w przekładzie z roku 2010 zostało przekazane jako „leśne trolle” z odno-
śnym przypisem14. nowy tytuł Trzech ludzi w lesie jest błędny, bo w baśni mowa jest 
nie o zwykłych „ludziach”, lecz o baśniowych karzełkach zamieszkujących las.

analogiczny problem dotyczy przekładu baśni nr 91: w tytule oryginalnym znaj-
dziemy zdrobnienie sugerujące „człowieczka” (dat Erdmänneken), czyli baśniowe 
stworzenie zamieszkujące podziemia (stąd w dotychczasowych wersjach mamy: 
„podziomka” i „gnoma”). „podziemny człowiek” z najnowszego wydania stanowi 
identyczne zafałszowanie jak „trzech ludzi w lesie”.

niezbyt wierny jest przekład tytułu baśni nr 20, gdzie pojawia się „krawiec”, 
podczas gdy oryginał z rozmysłem pisze o „krawczyku”. Warto bowiem wiedzieć, 
że sformułowanie „dzielny krawczyk” samo w sobie już było zabawne, gdyż postać 
krawczyka stanowiła w ludowych przekazach symbol tchórzostwa i słabości15. rezy-
gnacja ze zdrobnienia idzie wbrew tej tradycji. 

dziwi również „zaczarowane drzewo” (nr 47) w miejsce nieprzypadkowego „drze-
wa jałowca” z oryginału (Vom Machandelbaum). także ten tytuł ukazuje, że autorzy 

14 przypis ten brzmi: „W oryginale słowo Haulemännerchen (Höhlenmännchen), które 
oznacza karła zamieszkującego pieczarę lub jaskinię, stąd wybór odpowiednika «troll», postaci 
z wierzeń germańskich i skandynawskich zamieszkujących najczęściej górskie pieczary, zwykle 
nieprzychylnych ludziom” (ep.: t. i. 80).

15 postać krawczyka, który nieoczekiwanie zdobywa zaszczyty i majątek, jest tematem wie-
lu baśni, np. baśń nr 163 (Szklana trumna) zaczyna się tak: „nigdy nie mów, że ubogi krawiec nie 
może dojść w życiu do niczego i nie osiągnie wielkich zaszczytów” (epk. t. ii. 276). W baśniach 
braci Grimm znajdziemy także porównania odwołujące się stereotypu krawczyka: „podskakiwały 
jak krawiec na weselu” w baśni O wilku i siedmiu koźlątkach (epk. t. i. 39).
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najnowszego wydania bazowali wyłącznie na tekście rosyjskim, nie konsultując swych 
wyborów ani z wersją niemiecką, ani z innymi wersjami polskimi. 

Zniszczone trzewiki (nr 133) są zbyt ogólnikowe w stosunku do treści i tytułu baśni, 
gdzie motywem przewodnim są buty zniszczone w tańcu. także rozbudowane tytuły: 
Narzeczony, który był zbójem (nr 40) i Jak wybrać narzeczoną (nr 155) z powodów 
formalnych obce są oryginałowi.

Wszystko to niedwuznacznie sugeruje, że przekład z roku 2012, dokonany w opar-
ciu o wersję rosyjskojęzyczną, rozminął się z oryginałem oraz z dotychczasową polską 
tradycją tłumaczeniową. baśnie braci Grimm zostały potraktowane jak twór kultury 
rosyjskiej, oderwany zupełnie od swych niemieckich korzeni. nie doceniono również 
roli dotychczasowych przekładów na język polski.

2.3.  Przypadki odrębne

jeszcze kilka słów o dwóch przypadkach odrębnych.
pierwszy dotyczy baśni nr 55 (Rumpelstilzchen), której burzliwe dzieje przekładu 

doczekały się osobnego omówienia (por. pieciul-karmińska 2010). W przekładzie z roku 
2010 zaproponowano nową wersję tytułu: Rumpelsztyk, która zerwać miała z (niejasną 
i błędną) tradycją przekładu niemieckiego imienia Rumpelstilzchen jako Titelitury. 

nr oryginał 1982: t/b 2010: epk 2012: rs
55 Rumpelstilzchen titelitury rumpelsztyk titelitury

W wydaniu z roku 1982 w notce od redakcji czytamy, że w pierwotnej wersji 
tarnowskiego imię to brzmiało „Hałasik”, lecz zostało zmienione. Uzasadnienie tej 
zmiany brzmi następująco: 

[...] np. tajemniczego pomocnika (w oryg. rumpelstilzchen), którego imię 
zdradza ptaszek, przemianowano z Hałasika na titelitury, co brzmi bardziej 
wdzięcznie i jest łatwiejsze do wyśpiewania przez ptaka. (t/b. t. ii. 407) 

jest to wyjaśnienie kuriozalne, gdyż zarówno w tekście oryginału, jak również 
w tłumaczeniu tarnowskiego, do którego odnosi się redakcja, nie pojawia się żaden 
ptaszek – swe imię karzeł zdradza sam: 

[...] wokół ogniska skakał i tańczył na jednej nodze śmieszny karzełek wo-
łając: [...] bo nikt nie wie o tym, żem jest titelitury/ o tym nie wie nikt na 
całym świecie! (t/b. t. i. 265) 

autorka niniejszego artykułu znalazła prawdopodobne szwedzkie źródło imienia 
„titelitury” (czyli „titteli ture”), jednak nie potrafiła wyjaśnić motywów dla zmiany, 
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w której niemieckie imię tłumaczone jest na język polski za pomocą szwedzkiej wer-
sji bajki (por. pieciul-karmińska 2010: 60n.). obecność „titelitury” w przekładzie 
z języka rosyjskiego rodzi pytanie, czy redaktorzy polskiego wydania z 1982 roku nie 
zaczerpnęli tej wersji imienia z rosyjskiego (a nie szwedzkiego) przekładu. a może 
odwrotnie: polska tłumaczka rosyjskiego wydania skorzystała tu z błędnej tradycji 
polskiej. zważywszy na wskazane wyżej regularne ignorowanie tradycji polskiego 
przekładu, prawdopodobna wydaje się odpowiedź pierwsza, co rzuca nowe światło 
na pochodzenie imienia „titelitury”.

i jeszcze przypadek drugi:

nr oryginał 1982: t/b 2010: epk 2012: rs
105 Märchen von der 

Unke
bajeczki o żabce baśń o zaskrońcu bajki o żabce

W przekładzie tytułu baśni nr 105 najnowsze wydanie jest zgodne z wersją tar-
nowskiego, tymczasem obydwa te przekłady zasadzają się na błędnym rozumieniu 
oryginalnego słowa Unke, które obecnie oznacza „żabę”, lecz w czasach Grimmów 
oznaczało „zaskrońca”16. treść baśni w przekładzie z roku 2012, w którym pojawiają 
się „kumkające żabki”, a nie zaskrońce, pozwala wnioskować, że tłumacz rosyjski 
popełnił ten sam błąd, co tłumacz polski, a polska tłumaczka rosyjskiego wydania nie 
weryfikowała swego przekładu w oparciu o niemiecki oryginał.

3. Analiza treści baśni 

trudno analizować jakość przekładu samych baśni bez znajomości oryginału, czyli 
w naszym przypadku wydania rosyjskiego. W takiej sytuacji bowiem nie wiadomo, czy 
ewentualne przeinaczenia lub modyfikacje tekstu należy złożyć na karb redakcji p. n. 
polewoja czy też należy się ich doszukiwać po stronie redakcji polskiej.

dla ilustracji kilka przykładów takich wątpliwości:
1. W oryginalnej baśni Żabi król (nr 1) najmłodsza królewna bawi się w oryginale 

złotą kulą – w omawianej wersji mamy „złotą piłeczkę”17 (rs: 13).
2. W baśni Wilk i siedem koźlątek (nr 5) słynna ironiczno-smutna konstatacja doty-

cząca młynarza, który ze strachu pobielił wilkowi łapę, chociaż wiedział, że wilk 

16 co zresztą jest bardziej logiczne w opowieści o matce, która przerażona widokiem swego 
małego dziecka i stworzenia zwanego Unke zabija je – można założyć, że matka raczej przestraszyła 
się zaskrońca podobnego do żmii niż niewinnej żabki.

17 Modyfikacja „złotej kuli” na pozornie bardziej logiczną „piłeczkę” prowadzi na manow-
ce, gdyż piłka w baśni tonie w studni. tymczasem trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek piłka 
(może poza piłką lekarską) miała od razu utonąć w wodzie.
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planuje jakąś niegodziwość: Ja, das sind die Menschen (kHM 1857: 27) („tacy 
właśnie są ludzie!”, epk. t. i. 38), traci na sile i staje się opisem jednostkowego 
przypadku: „cóż, tacy ludzie też bywają na świecie” (rs: 43).

3. podobnie, w tej samej baśni, żartobliwa uwaga o koźlątkach, które z radości pod-
skakiwały jak „krawiec na weselu” (Da herzten sie ihre liebe Mutter, und hüpften 
wie ein Schneider, der Hochzeit hält; kHM 1857: 28), staje się zwykłym stwier-
dzeniem: „koźlęta zaczęły […] podskakiwać wokół niej wesoło” (rs: 44).

4. W oryginalnej baśni Dobry interes (nr 6) chłop mija staw z żabami, które – jego 
zdaniem – źle wyliczyły jego zapłatę. W omawianym przekładzie pojawiają się 
kaczki, jak się można domyślić z racji podobieństwa słów: „kwa” – „dwa”: 

dochodziło stamtąd kwakanie kaczek: 
– kwa, kwa, kwa, kwa! 
– no tak – powiedział do siebie – plotą byle co, przecież dostałem siedem 
talarów, a nie dwa. (rs: 56)18

5. baśń Roszpunka (nr 12) rozpoczyna się od zaskakującego (i nieobecnego w żad-
nym z wydań oryginału19) zdania: „G d z i e ś  d a l e k o  w  t r z y d z i e s t y m 
k r ó l e s t w i e  żył mąż z żoną…” (rs: 83).

6. Wiedźma, która więzi roszpunkę, zwie się tutaj „stara Goszel” (rs: 85), chociaż 
oryginał mówi o die alte Frau Gothel (kHM 1857: 67), co oznacza ni mniej, ni 
więcej jak tylko „matkę chrzestną” (por. epk. t. i. 76).

7. W prześmiewczej baśni Trzy prząśniczki (nr 14) tytułowe postaci ratują leniwą 
dziewczynę przed przędzeniem20, przypisując defekty swojej urody czynnościom 
związanym z tą pracą (płaska stopa od naciskania pedału kołowrotka, obwisła warga 
od ślinienia nici, szeroki kciuk od kręcenia nici; por. kHM 1857: 7821, epk. t. i. 
87). z nieuzasadnionej przyczyny druga prządka w najnowszym przekładzie ma 
obwisłą wargę „od moczenia” (rs: 98)… czego? tego tłumaczka nie wyjaśnia.

18 ten sam fragment w przekładzie epk brzmi następująco: „W drodze do domu przecho-
dził obok stawu i z daleka już słyszał wołanie żab.

– rech, rech, rech – rechotały żaby.
– słychać je aż w Haberfeld – powiedział chłop do siebie. – nie dostałem trzech talarów, 

tylko cztery”. (Grimm 2010: t. i. 49).
19 W wydaniu z roku 1812 czytamy: Es war einmal ein Mann und eine Frau… (kHM 1812: 

38), przy czym początek w wydaniu z 1857 brzmi identycznie (kHM 1857: 65): Es war einmal ein 
Mann und eine Frau…

20 początkowo baśń ta zwała się Von dem bösen Flachsspinnen.
21 odnośny cytat brzmi: „ach“, sagte der bräutigam, „wie kommst du zu der garstigen 

Freundschaft?“ darauf gieng er zu der einen mit dem breiten platschfuß und fragte „wovon habt ihr 
einen solchen breiten Fuß?“ „vom treten,“ antwortete sie, „vom treten“. da gieng der bräutigam 
zur zweiten und sprach „wovon habt ihr nur die herunterhängende lippe?“ „vom lecken“, antwor-
tete sie, „vom lecken“. da fragte er die dritte „wovon habt ihr den breiten daumen?“ „vom Faden 
drehen“, antwortete sie, „vom Faden drehen“ (kHM 1857: 78).

„niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka...
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8. W baśni O rybaku i jego żonie (nr 19) nie dziwi obecność „złotej rybki” (rs: 120) 
zamiast oryginalnego „turbota” (epk. t. i. 107). tutaj źródło błędu jest raczej jedno-
znaczne – można założyć, że „złota rybka” przeniknęła do tradycji polskich przekładów 
za sprawą puszkinowskiej złotej rybki. jednak niezgodne z oryginałem jest również 
tłumaczenie kolejnych próśb żony rybaka, która chciała być jakoby „królową” i „ce-
sarzową” (rs: 125n.), podczas gdy w oryginale żona rybaka jednoznacznie życzyła 
sobie ról męskich (König, Kaiser, por. kHM 1857: 104n.), i chociaż w języku polskim 
(a także w rosyjskim) niezgodność rodzaju nie brzmi szczęśliwie: „i co, kobieto, jesteś 
teraz królem?”/”ach żono, do twarzy ci być królem!”/ „ależ żono […] na co ci być 
cesarzem?” (epk. t. i. 111), to jednak ważniejsza od poprawności powinna tu być 
wierność oryginałowi (żona rybaka, pragnąc władzy, słusznie domagała się ról mę-
skich, bo tylko one oznaczały realną władzę). jednak największym zafałszowaniem 
jest przekład ostatniego żądania żony rybaka: „chcę być samym bogiem” (rs: 127), 
podczas gdy oryginał jednoznacznie stwierdza: ik will warden as de lewe Gott (Grimm 
1857: 108) („chcę być jak dobry bóg”; epk. t. i. 115), co jest jawnym nawiązaniem 
do księgi rodzaju i grzechu pierworodnego adama i ewy, którzy pragnęli być „jak 
bóg” (por. rdz 3,4)22. niezgodna z oryginałem i nielogiczna prośba żony rybaka, by 
„być samym bogiem”, czyni z tej przypowieści o ludzkiej pysze opowieść o chorobie 
psychicznej (a nie to było zamiarem autorów).

9. Czerwony Kapturek, który w oryginale składa się z dwóch części, w tym wydaniu 
ogranicza się tylko do części pierwszej.

10. W oryginale baśni Śpiąca Królewna (nr 50) królewska para zaprasza na chrzciny 
postaci zwane die weisen Frauen (kHM 1857: 251) – są to „mądre niewiasty” 
(epk. t. i. 259), które zastąpiły zbyt francuskie „wróżki” z pierwszego wydania 
(die Feen; kHM 1812: 225). a w omawianym przekładzie znajdujemy po prostu: 
„czarodziejki”, niezgodne z intencją autorów (rs: 289).
powyższych dziesięć przykładów z pierwszych pięćdziesięciu baśni nie wyczer-

puje oczywiście problemu, ale każe się domyślać, że – podobnie jak w przypadku 
przedmowy oraz tłumaczenia tytułów baśni – odstępstwa te są wynikiem bazowania 
na przekładzie rosyjskim. tłumaczka wykonała swoją pracę, jaką był przekład tekstu 
z języka rosyjskiego na język polski, jednak w szerszej perspektywie takie podejście 
uznać trzeba za niewystarczające. tłumaczka, jak można założyć, była świadoma, że 
dokonuje „przekładu z przekładu”, ale nie wzięła pod uwagę oczywistej dla teorety-
ków przekładu kwestii, że każde tłumaczenie jest rodzajem interpretacji, a więc siłą 
rzeczy także modyfikacją oryginału. tym samym tłumaczka nie uznała za konieczne 
weryfikacji własnych decyzji translatorskich w oparciu o oryginał, jakim jest tekst nie-
miecki. Wobec tekstu tak istotnego dla kultury i literatury światowej, jakim są baśnie 
braci Grimm, tego typu podejście uznać trzeba za błędne i prowadzące do poważnych 
przekłamań.

22 księga rodzaju (3,4) w przekładzie Biblii Poznańskiej: „ale wie bóg, że gdy zjecie 
[owoc] z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak bóg wiedzieli, co dobre i złe”.

eliza Pieciul-KarmińsKa 
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4. Filologiczna wartość przekładu z języka rosyjskiego

omawiane wydanie baśni ma jednak szczególną wartość dla historyków literatury 
i przekładoznawców, gdyż wiele się z niego dowiadujemy o rosyjskim tłumaczeniu 
baśni braci Grimm. 

W kontekście polskich przekładów baśni braci Grimm zaskakujące jest to, że 
już w XiX wieku w rosji tłumaczono baśnie wiernie, bez pedagogicznych wtrętów 
i bez cenzury. nie licząc drobnych dodatków czy wspomnianych wyżej przeinaczeń, 
całość baśni robi wrażenie przekładów wykonanych z wielką filologiczną staranno-
ścią. tłumacz na język rosyjski wyraźnie nie uzurpował sobie prawa do poprawiania 
tekstu zgodnie z własnymi wyobrażeniami o oczekiwaniach czytelniczych bądź celami 
dydaktycznymi. najlepiej to widać na przykładzie zakończeń baśni opisujących kary 
wymierzane negatywnym bohaterom. 

W tradycji polskiej dominowała tendencja do łagodzenia rzekomo brutalnych kar 
czy wręcz zmiany treści i nawet baśnie przełożone wiernie przez Marcelego tarnow-
skiego podlegały cenzurze (por. pieciul-karmińska 2011: 87n.). W ten sposób epilog 
Kopciuszka o ukaraniu sióstr (gołębie wydziobują im oczy) może wyglądać tak: 

kiedy wesele miało się odbyć, przebiegłe siostry chciały się przypochlebić 
i podzielić szczęściem siostry. Gdy państwo młodzi szli do kościoła, starsza 
siostra stanęła po prawej stronie kopciuszka, a młodsza po lewej. podeszła 
też macocha, skłoniła nisko głowę przed panną młodą i powiedziała: „prze-
bacz nam nasze winy”. a szczęśliwa dziewczyna uśmiechnęła się łagodnie, 
bo nie chciała nikogo krzywdzić. (zak)

a zła macocha w baśni Królewna Śnieżka nie tyle „musiała włożyć rozżarzone do 
czerwoności buty i tańczyć w nich tak długo, aż padła martwa na ziemię” (epk. t. i. 
282), lecz „z krzykiem wybiegła z pałacu i ukryła się w wielkim gęstym lesie” (sW: 92) 
lub „zamieniła się w czarne ptaszysko i nikt już jej nigdy nie widział” (zak), wreszcie 
„zamieniła się w okropną staruchę. na zawsze” (as: 16). tymczasem w przekładzie 
z rosyjskiego czytamy: „potem zmuszono ją, by włożyła rozgrzane do czerwoności 
obuwie i tańczyła w nich, aż padnie martwa na ziemię” (rs: 312)23. 

W ten sposób historyk literatury oraz krytyk przekładu może się dowiedzieć, że 
w zakresie przekładu i recepcji baśni braci Grimm mamy w stosunku do rosjan prawie 
sto lat opóźnienia. W tym kontekście ocenić należy pozytywnie wartość omawianej 
edycji baśni, jakkolwiek nie przekłada się ona na porównywalne korzyści dla czytel-
nika, który może sięgnąć po przekłady wykonane bezpośrednio z języka oryginału, 
pozbawione wyżej opisanych błędów i uwzględniające aktualny stan badań nad ba-
śniami Grimmów. 

23 zawartość treściowa jest wiernym przekazaniem oryginału – razi jedynie słowo „obuwie” 
nieszczęśliwie dobrane przez polską tłumaczkę.

„niebieska broda”, czyli dlaczego nie należy tłumaczyć baśni braci Grimm z języka...
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5. Krytyka błędów w przekładzie

czy teoria przekładu powinna zajmować się błędami w przekładzie? Hejwowski, 
który najpierw opisuje „mit idealizacji”, zgodnie z którym „błędami nie warto się 
zajmować, teoria tłumaczenia powinna zająć się tłumaczem idealnym” (2003: 124), 
następnie szczegółowo i przekonująco udowadnia potrzebę kategoryzacji i opisu błędów 
tłumaczeniowych w ramach teorii przekładu. tym bardziej więc krytyka przekładu 
powinna zajmować się analizą i wartościowaniem błędów . oczywiście można zapytać, 
czy więcej korzyści nie przyniesie wnikliwa analiza kongenialnego przekładu literac-
kiego arcydzieła. jednak pisanie o arcydziełach przekładu i literatury to nie wszystko 
– krytyka przekładu powinna komentować także translatorskie „knoty”. 

stanisław barańczak (1990: 14), usprawiedliwiając przed czytelnikami swoje 
zainteresowanie „książkami najgorszymi”, pisał tak: 

[…] o obliczu literatury decydują utwory ambitne i wybitne; o mózgach 
czytelników decydują jednak kryminały w stutysięcznych nakładach. 

argument ten możemy odnieść do omawianego wydania – baśnie należą do gatun-
ków popularnych i czytanych dzieciom, które nie mają jeszcze tyle wiedzy językowej, 
by obronić się przed błędami. 

z tego względu niniejsza analiza nie wynika z osobistych względów: polemiki jednej 
tłumaczki baśni Grimm z tłumaczką innego wydania baśni24. Mam ponadto wrażenie, że 
większość opisywanych powyżej błędów nie została zawiniona przez samą tłumaczkę. 
błędy, jakie przedostały się do omawianego wydania, są przede wszystkim wynikiem 
działań wydawnictwa, które najwyraźniej nie wsparło tłumaczki-rusycystki w trudnym 
(i na dodatek kuriozalnym25) zadaniu przekładu niemieckich baśni z języka rosyjskiego 
na język polski. być może zawiniły krótkie terminy (tom z baśniami pojawił się na rynku 
przed samym bożym narodzeniem jako idealny prezent pod choinkę), brak kompetentne-
go redaktora (błędy językowe!) oraz zupełny brak pomysłu na samą książkę26. bo przecież 
jeśli wydawnictwo porywa się na nowy przekład Wszystkich baśni i legend braci Grimm, 
to warto byłoby także przygotować się merytorycznie, poczytać okolicznościowe artykuły, 
a przede wszystkim oddelegować germanistę do pomocy tłumaczce rusycystce. 

a tak powstało luksusowe wydanie z rażącymi błędami27. W prywatnej korespon-
dencji wydawnictwo przyznało, że pracuje nad drugim wydaniem Wszystkich baśni 

24 aczkolwiek warto zaznaczyć, że taka polemika byłaby bardzo inspirująca i mogłaby wie-
le wnieść do namysłu nad relacją między przekładem a interpretacją.

25 o kuriozalnych przeróbkach Alicji w krainie czarów z francuskiego czy włoskiego pisze 
w podobnym duchu rajewska (2004: 37).

26 oczywiście można tylko stawiać hipotezy, jednak w świetle Raportu o sytuacji tłumaczy 
literackich w Polsce można z dużym prawdopodobieństwem odgadnąć, jakie są przyczyny niskiej 
jakości przekładu (paszkiet 2011: 15nn.). 

27 Warto również wspomnieć o błędzie drukarskim – źle dobranych znakach polskich, które 
utrudniają lekturę tego prawie tysiącstronicowego tomiszcza.

eliza Pieciul-KarmińsKa 
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i legend, gdyż jest świadome błędów obecnych w wydaniu pierwszym. jednak dopiero 
publikacja drugiego wydania pokaże, czy i na ile wydawnictwo rea faktycznie jest 
tych błędów świadome. 
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Użycie nazw barw niebieski, błękitny, granatowy w języku 
polskim i kék (niebieski) w języku węgierskim

Abstract (The use of the color terms niebieski, błękitny, granatowy in Polish and the color 
term kék in the Hungarian language). according to the idea that language and worldview 
are inextricably bound it can be argued that there is a connection between worldview and 
use of color terms in different languages. this paper presents the results of research on use 
of the color terms niebieski (blue), błękitny (light blue) and granatowy (dark blue) in polish 
compared to the use of the color term kék (blue) in Hungarian. the basis of the research was 
a survey among native speakers of polish and Hungarian.

Abstrakt. opierając się na założeniu, że język i sposób postrzegania świata są ze sobą ściśle 
związane, możemy stwierdzić istnienie zależności pomiędzy językowym obrazem świata 
a użyciem nazw barw w różnych językach. artykuł przedstawia wyniki badania dotyczącego 
użycia nazw barw niebieski, błękitny i granatowy w języku polskim, porównując je z użyciem 
nazwy barwy kék (niebieski) w języku węgierskim. podstawą badania była ankieta, a ankie-
towanymi byli rodzimi użytkownicy języka polskiego lub węgierskiego.

Wstęp

Używane przez nas w codziennym życiu nazwy barw, które z pozoru wydają się 
nieszczególnie znaczące, w istocie mogą być dla nas źródłem informacji o sposobie 
postrzegania rzeczywistości charakterystycznym dla danego języka i porozumiewającej 
się za jego pośrednictwem społeczności. stanowią one interesujący przedmiot badawczy 
dla naukowców z wielu dziedzin, w tym językoznawstwa, w ramach którego badania 
te można prowadzić w oparciu o różnorodne teorie i metody badawcze.

punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest teoria językowego obrazu świa-
ta, która stała się podstawą dla badania kontrastywnego między językiem polskim 
i węgierskim przeprowadzanego w oparciu o ankietę, wypełnioną przez rodzimych 
użytkowników badanych przeze mnie języków1. Moim celem było badanie przede 

1 W publikacji odwołuję się do wyników badania, które przeprowadziłam w 2013 roku 
będąc studentką w instytucie balassiego na Węgrzech. W artykule zostanie zaprezentowana analiza 
jedynie części danych uzyskanych w trakcie badania.
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wszystkim podstawowych nazw barw, a dokładniej ich percepcji i użycia przez użyt-
kowników badanych języków. interesowało mnie, w jakich kolorach ankietowani 
postrzegają dane elementy otaczającej nas rzeczywistości (takie jak np. morze lub 
ziemia), jakie konotacje wywołują w nich dane nazwy barw – biorąc pod uwagę 
konkretne elementy rzeczywistości, symbole, abstrakcyjne pojęcia, przypisywane 
im właściwości, a także związane z nimi powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy. 
dalszym celem analizy miało być stwierdzenie różnic pomiędzy językiem węgier-
skim i polskim w kontekście badania. Główna hipoteza bowiem opierała się na 
założeniu, że poprzez użycie nazw barw w komunikatach językowych realizuje się 
językowy obraz świata charakterystyczny dla danego języka, dlatego też w polskim 
i węgierskim mogą występować znaczące i interesujące różnice w kontekście użycia 
nazw barw. ponadto wpływ na użycie nazw barw może mieć również subiektywny 
punkt widzenia użytkownika języka, który stosuje nazwy barw zarówno w oparciu 
o językowy obraz świata zawarty w języku, którego on używa, jak i własny sposób 
postrzegania rzeczywistości oraz intuicję.

przedmiotem badania były głównie podstawowe nazwy barw. W niniejszej 
pracy chciałabym przedstawić analizę wyników badania dotyczących następują-
cych nazw barw: niebieski, błękitny, granatowy, a także kék będący węgierskim 
odpowiednikiem koloru niebieskiego. W pierwszej kolejności jednak skoncentruję 
się na teoretycznych podstawach badania, krótkim opisie teorii językowego obrazu 
świata i procesu konkretyzacji, a następnie krótkim przedstawieniu danych doty-
czących ankiety i ankietowanych.

1. Językowy obraz świata

początków teorii i badań związanych z językowym obrazem świata można doszuki-
wać się już za czasów Martina lutra, jednak teorię tę zaczęto rozwijać dopiero później, 
w okresie oświecenia europejskiego. stworzenie teorii językowego obrazu świata, jej pod-
stawowych założeń wiąże się jednak tak naprawdę z postacią Wilhelma von Humboldta, 
który uważał, że każdy język naturalny posiada właściwy mu sposób postrzegania świata 
(por. anusiewicz, dąbrowska, Fleischer 2000: 24-26, bańczerowski 1999: 188-189).

badanie językowego obrazu świata zajmuje ważne miejsce w amerykańskim 
językoznawstwie XX wieku. Według teorii językowego relatywizmu wywodzącej się 
z hipotezy sapira-Whorfa, „język jest nie tylko narzędziem służącym do komunikacji, 
lecz zawiera również określony obraz świata, ponieważ świat człowieka jest w ścisłym 
związku ze strukturą języka“ (bańczerowski 1999: 190).

począwszy od lat 80. XX wieku problematyką związaną z językowym obrazem 
świata zajmuje się coraz więcej polskich językoznawców, którzy badają tę teorię 
z różnej perspektywy i na wiele sposobów definiują pojęcie językowego obrazu świata 
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(anusiewicz, dąbrowska, Fleischer 2000, bartmiński 2006, Grzegorczykowa 2004, 
tokarski 2004 i inne).

renata Grzegorczykowa pojmuje językowy obraz świata jako „strukturę pojęciową 
utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego języka, a więc jego właściwościach grama-
tycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), realizującą się, jak 
wszystko w języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)“ (Grzegorczykowa 2004: 41).

jerzy bartmiński natomiast kładzie nacisk na słowo „interpretacja“. Według bart-
mińskiego język jest narzędziem, które służy nie tylko do komunikacji, lecz również 
interpretacji rzeczywistości, który zmusza użytkowników danego języka do pewnego 
sposobu postrzegania rzeczywistości i typowe dla niego formy komunikacyjne, które 
zależą od efektów historycznego rozwoju społeczności, wytworzonej kultury i ludz-
kich doświadczeń, i które każdy rodzimy użytkownik języka przyswaja w procesie 
socjalizacji (por. bartmiński 2006: 14).

Według tokarskiego, językowy obraz świata to „zbiór prawidłowości zawartych 
w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składnio-
wych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego 
języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata oraz ogólniejsze rozumie-
nie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez społeczność 
językową wartości“ (anusiewicz, dąbrowska, Fleischer 2000: 29).

zainteresowanie węgierskiego środowiska językoznawczego teorią językowego 
obrazu świata wiąże się przede wszystkim z działalnością janusza bańczerowskiego, 
który prowadzi na Węgrzech badania związane z wyżej wymienioną teorią. Według 
niego, „językowy obraz świata to nic innego, niż obraz obiektywnie istniejącej rze-
czywistości doświadczanej przez użytkowników języka, którzy posiadają podobne 
doświadczenia i system wartości. językowy obraz świata możemy również rozumieć 
jako rodzaj wiedzy o rzeczywistości, który zakłada również istnienie osoby dysponującej 
tą wiedzą. jest to nic innego, jak istniejąca w umyśle człowieka mapa informacyjna, 
której częścią integracyjną jest język, ponieważ istnieje w niej, jest w niej zakodowany 
i utrwalony w formie nielinearnej struktury pojęć“2 (bańczerowski 1999: 192).

2. Językowy obraz świata i kategoryzacja

pojęcie kategoryzacji w lingwistyce kognitywnej odnosi się do procesu polegają-
cego na tym, że człowiek, poznając otaczający go świat, zarazem dokonuje percepcji, 

2 „a világ nyelvi képe nem más, mint a nyelvhasználók által tapasztalt objektívan létező 
valóságnak a képe, azon nyelvhasználóké, akik hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek és hasonló 
értékeket vallanak. a világ nyelvi képét a valóságról szóló tudásfajtaként is értelmezhetjük, amely 
a tudás hordozóját is feltételezi. ez nem más, mint az ember mentális információs térképe, amelynek 
a nyelv integráns része, mivel benne létezik, benne van kódolva és rögzítve a nem lineáris fogalmi 
struktúra formájában” (bańczerowski 1999: 192).
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i interpretacji tworzących go elementów. stara się pogrupować przedmioty, zjawiska, 
myśli, uczucia, czynności, procesy, właściwości, zależności itd., których doświadcza, 
oraz tworzy kategorie, do których przyporządkowuje je, szukając łączących je właści-
wości, a także w oparciu o hierarchię ustanawianą dla danych kategorii. W ten sposób 
pojmowana kategoryzacja ściśle wiąże się z percepcją, pojmowaniem i interpretacją 
świata, a co za tym idzie z wytworzeniem się językowego obrazu świata (por. tolcsvai 
nagy 2010: 24).

W obrębie każdego języka kategoryzacja może przebiegać w inny sposób, z czego 
wynikają niektóre różnice pomiędzy językami. porównując języki w ramach badania 
kontrastywnego, można zauważyć, że w różnych językach elementy rzeczywistości 
przyporządkowane są do kategorii w inny sposób – różnice te można dostrzec również, 
biorąc pod uwagę granice kategorii i prototypy (por. Maćkiewicz 2004: 54).

porównując różne języki, można dostrzec zatem wiele różnic także w kontekście 
nazw barw, ponieważ każda społeczność może postrzegać, kategoryzować i używać 
nazw barw w inny sposób – w niektórych językach istnieje ich wiele, w innych może 
ich być tylko kilka; niekiedy w jednym języku używa się kilku nazw barw, podczas 
gdy w innym odpowiadają one tylko jednej nazwie barwy; różnice można dostrzec 
również, biorąc pod uwagę prototypy.

3. Badania dotyczące nazw barw

z punktu widzenia badań nad nazwami barw szczególnie istotną i innowacyjną 
publikacją stał się tekst Basic Color Terms: Their Universality and Evolution (1969), 
którego autorzy brent berlin i paul kay uważają, że różne języki posiadają właściwości 
uniwersalne. Uniwersalia semantyczne przejawiają się również w obrębie nazw barw 
i związane są z historycznym rozwojem języków. na podstawie wyników badań prze-
prowadzonych na niemal 100 językach stwierdzają, że w leksykonie każdego języka 
zawiera się podstawowe słownictwo związane z nazewnictwem barw.

za definicję podstawowej nazwy barwy przyjmują poniższe kryteria, na podstawie 
których można stwierdzić, że nazwa barwy jest nazwą barwy podstawowej, jeżeli:
1) jest monoleksemiczny, czyli składa się tylko z jednego morfemu, nie jest podpo-

rządkowany innej nazwie barwy i nie jest częścią innego słowa;
2) nie jest odcieniem innej barwy, a jego nazwa nie wywodzi się od nazwy przedmiotu;
3) jego znaczenie i zakres używania nie ograniczają się do określania pewnego ob-

szaru, grupy rzeczy;
4) cechuje go wyrazistość psychologiczna, jest powszechnie znany i często używany 

przez użytkowników języka (berlin-kay 1969, b. papp 2006, kicsi 1988, kiss-
Forbes 2001, tokarski 2004, tolcsvai 2010).
Według berlina i kaya, można mówić o 11 podstawowych nazwach barw, których 

hierarchia przedstawia się następująco:
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white
fehér
biały

black
fekete
czarny

red
piros
czerwony

green
zöld
zielony

yellow
sárga
żółty

blue
kék
niebieski

brown
barna
brązowy

grey
szürke
szary

orange
narancssárga
pomarańczowy

purple
lila
fioletowy
pink
rózsaszín
różowy

leksykalizacja barw fokalnych przedstawionych na powyższym wykresie 
następuje według ukazanej kolejności ich rozwoju, mianowicie podstawowe 
nazwy barw pojawiają się w danym języku, gdy istnieją już w nim nazwy barw 
umieszczone na wykresie na lewo od nich. W podobnej kolejności nazwy barw 
przyswajają również dzieci uczące się języka ojczystego.

Może jednak zdarzyć się, że podział kolorów wygląda w danym języku inaczej, 
na przykład w języki japońskim aoi lub w wietnamskim xanh odnosi się jednocze-
śnie do dwóch podstawowych nazw barw, do zielonego i do niebieskiego. Możliwe 
jest również, że w danym języku występuje więcej podstawowych nazw barw, 
np. w języku węgierskim piros i vörös w odniesieniu do koloru czerwonego, lub 
w rosyjskim siniy ‘ciemnoniebieski’ i goluboy ‘jasnoniebieski’.

praca berlina i kaya wywarła znaczny wpływ na dalszą pracę językoznawców 
zajmujących się nazwami barw – wielu z nich badało i bada je z różnych perspektyw, 
modyfikuje teorię belina i kaya, polemizuje z nią lub też ją krytykuje (patrz: b. papp 
2006, Gage 1999, koutny 2007, 2011, 2012). teorię tę odrzuciła anna Wierzbicka, 
która twierdzi, że nie można mówić o uniwersaliach w kontekście nazw barw, ponieważ 
istnieją takie języki, których rodzimi użytkownicy nie pojmują kolorów w sposób abs-
trakcyjny; takie społeczności znane im kolory odnoszą do konkretnych przedmiotów, 
gdyż to środowisko człowieka, otaczająca go rzeczywistość wpływają na wykształcenie 
się i sposób używania każdego języka (por. b. papp 2006, koutny 2011).

4. Ankieta

W badaniu wykorzystałam dwie bardzo podobne do siebie ankiety, które ankie-
towani Węgrzy i polacy mogli wypełnić na stronach internetowych www.kerdoivem.

Użycie nazw barw niebieski, błękitny, granatowy w języku polskim i kék (niebieski)...
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hu i www.ankietka.pl. pod uwagę wzięłam 78 formularzy wypełnionych przez ankie-
towanych Węgrów (przedział wiekowy: 19-66; kobiety: 63 – 81% ankietowanych; 
mężczyźni: 15 – 19%) oraz 58 formularzy wypełnionych przez ankietowanych polaków 
(przedział wiekowy: 19-40, najwięcej pomiędzy 21 a 30 rokiem życia – 45 osób, czyli 
78% ankietowanych; kobiety: 45 – 78%, mężczyźni: 13 – 22%).

na potrzeby niniejszej publikacji przeanalizowałam wyniki dotyczące nazw barw: 
kék, niebieski, błękitny, granatowy, które wynikają z odpowiedzi na pytania 1., 2., 3. 
i 5. zredagowanej przeze mnie ankiety.

W pierwszym pytaniu poprosiłam ankietowanych o wymienienie nazw trzech rze-
czy, które są koloru kék, niebieskiego, błękitnego lub granatowego. zgodnie z moimi 
założeniami większość ankietowanych podała pojęcia odnoszące się do konkretnych 
przedmiotów, rzeczy. (Wymień 3 rzeczy, które są koloru: […] b) niebieskiego, c) błę-
kitnego, d) granatowego/ c) kék).

podobne było drugie pytanie, w którym poprosiłam ankietowanych o wymienienie 
lub opisanie pojęć, jakie przychodzą im do głowy w związku z podanymi przeze mnie 
nazwami barw. oczekiwałam od ankietowanych, że wymienią abstrakcyjne pojęcia, 
symbole, konotacje, które wiążą się z podanymi przeze mnie nazwami barw – wymie-
nili oni liczne określenia uczuć, właściwości, pojęcia. (opisz krótko lub wymień, co 
przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz o kolorze: […] b) niebieskim, c) błękitnym, 
d) granatowym/ c) kék).

W przypadku pytania trzeciego chciałam się dowiedzieć, jakiego koloru są wg an-
kietowanych wybrane przeze mnie elementy otaczającej człowieka rzeczywistości 
– w przypadku koloru niebieskiego były to niebo i morze, które uznać można za pro-
totypy dla tej nazwy barwy. [jakiego koloru według ciebie jest: a) morze, b) niebo/ 
a) a tenger, b) az ég].

W piątym pytaniu poprosiłam ankietowanych o wymienienie pięciu związków 
frazeologicznych/powiedzeń/przysłów/wyrażeń, w których występuje nazwa barwy. 
byłam ciekawa, w jaki sposób Węgrzy i polacy używają nazw barw w stałych połą-
czeniach wyrazowych i które z nich są najpopularniejsze. (Wymień 5 powiedzeń/
przysłów/wyrażeń, w których występuje jakiś kolor).

5. Kék, niebieski, błękitny i granatowy

W następującej części niniejszego artykułu chciałabym zaprezentować analizę 
wyników przeprowadzonego przeze mnie badania odnośnie do koloru niebieskiego 
w językach polskim i węgierskim. określeniem używanym na podstawową nazwę 
barwy będącej odpowiednikiem angielskiego blue w języku węgierskim jest kék, w 
polskim natomiast niebieski, który uważa się za barwę dominującą w stosunku do 
innych jego odcieni, takich jak błękitny (węg. világoskék – ’jasnoniebieski’) czy gra-
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natowy (sötétkék – ‘ciemnoniebieski’), które również są stosunkowo często używane 
na określenie jaśniejszych bądź ciemniejszych odcieni niebieskiego.

W języku polskim szczególnie istotną rolę odgrywa związek formalny i semantycz-
ny między niebem a nazwą barwy niebieski, który odnosi się zarówno do sklepienia 
niebieskiego wokół naszej planety, jak i królestwa niebieskiego, ‘siedziby boga, anio-
łów, świętych i zbawionych’. swego rodzaju „konkurentem” koloru niebieskiego jest 
błękitny, który w Xv wieku używany był zarówno na określenie koloru niebieskiego, 
jak i jaśniejszych, bledszych jego odcieni, a z czasem, gdy nasilało się rozumienie 
nazwy barwy błękitny jako synonimu nazwy barwy niebieski, coraz częściej używano 
również nazwy barwy błękitny na określenie nieba i w ten sposób zarysował się związek 
skojarzeniowy między nazwą barwy błękitny a niebem. określenie błękit można nawet 
traktować jako synonim pojęcia niebo, którego jednak nie mamy zwyczaju nazywać np. 
„niebieskością” (por. tokarski 2004: 116). W języku węgierskim nie można wskazać 
na podobne zależności odnośnie do nazwy barwy kék.

5.1.  Rzeczy koloru kék, niebieskiego, błękitnego i granatowego

za prototyp barwy niebieskiej uchodzi niebo, dlatego nie jest zaskoczeniem, iż 
w odpowiedzi na pytanie pierwsze ankietowani najczęściej wymieniali niebo jako 
przykład czegoś, co ma kolor niebieski. ankietowani Węgrzy podali razem 231 przy-
kładów na kolor kék, ankietowani polacy natomiast 165 na niebieski, 153 na błękitny 
i 151 na granatowy. przykłady oczywiście powtarzały się.

najczęściej występujące przykłady w odpowiedziach ankietowanych Węgrów: 
niebo (63), morze (43), woda (16), oczy (16), niezapominajka (7), sklepienie niebieskie 
(6), facebook (5), jeansy (5), długopis (5), chaber (4), atrament (3).

W odpowiedziach ankietowanych polaków natomiast najczęściej pojawiały się:
– niebieski: niebo (27), oczy (15), morze (12), smerfy (12), woda (8), chaber (6), 

długopis (6), jeansy (4), bratek (3), jagoda (3), niezapominajka (3);
– błękitny: niebo (46), oczy (13), morze (10), niezapominajka (9), woda (9), kwiat 

(8), laguna (6), lakier do paznokci (3);
– granatowy: niebo nocą (11), jeansy (10), atrament (8), mundurek szkolny (8), 

niebo w czasie burzy (7), mundur policyjny (7), garnitur (4), mundur marynarzy 
(4), winogrono (4), burza (3), jagoda (3), lakier do paznokci (3), morze (3), niebo 
przed burzą (3), wkład do długopisu (3).
porównując odpowiedzi ankietowanych Węgrów i polaków, nie dostrzegamy 

znacznych różnic. Warto zauważyć, iż ankietowani polacy podawali niebo jako przy-
kład zarówno w przypadku nazwy barwy niebieski, błękitny, jak i granatowy. Według 
ankietowanych, granatowe niebo można zaobserwować w nocy, przed burzą lub w jej 
trakcie. najczęściej jednak niebo pojawia się jako przykład na kolor błękitny – z pew-
nością mieli na myśli kolor rozchmurzonego nieba. analizując dalsze przykłady, można 
spostrzec, iż odnośnie do koloru niebieskiego wymienione zostały takie, które pojawiły 
się również później, w związku z nazwami barw błękitny i granatowy. jednocześnie 
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jednak podobieństwo to nie jest już tak znaczące, jeśli porównalibyśmy ze sobą przy-
kłady dotyczące kolorów błękitnego i granatowego. Fakt ten może potwierdzać, że 
w świadomości rodzimego użytkownika języka polskiego niebieski jest barwą domi-
nującą, a błękitny i granatowy stanowią jego odcienie, jasny i ciemny, które mają ze 
sobą już mniej wspólnego niż z kolorem nadrzędnym.

5.2.  Symbolika koloru niebieskiego

W przypadku drugiego pytania zredagowanej przeze mnie ankiety interesowało 
mnie, jakie symbole i pojęcia abstrakcyjne przychodzą ankietowanym do głowy 
w związku z podanymi przeze mnie nazwami barw. ciekawy i znaczący jest fakt, że 
ankietowani polacy podali niemal te same przykłady na niebieski i błękitny, z grana-
towym natomiast wiążą się wedługg nich pojęcia różne od nich. odpowiedzi ankieto-
wanych Węgrów przypominały przykłady ankietowanych polaków odnośnie do nazw 
barw niebieski i błękitny. 

najczęstsze konotacje:
– kék: niebo (32), morze (19), spokój (9), woda (7), sklepienie niebieskie (5), czystość 

(4);
– niebieski: zimno (10), niebo (8), morze (4), woda (4);
– błękitny: rozchmurzone niebo (19), spokój (9), niebo (7), wczasy (5), morze i plaża 

w egzotycznym kraju (4), zimno (4);
– granatowy: niebo w czasie burzy (8), niepokój (5), marynarz ew. oficer marynarki 

wojennej (4), ciemność (3), jeansy (3), noc (3), niebo nocą (3).
najczęstszym skojarzeniem jest zatem niebo, które można postrzegać jako miejsce 

zamieszkania boga, aniołów i świętych, dlatego według tokarskiego (2004) kolor nie-
bieski implikuje takie konotacje jak: doskonałość, szczęście, mądrość, sprawiedliwość. 
będąc kolorem kojarzącym się z postacią Matki boskiej może również symbolizować 
czystość, opiekuńczość, mądrość. dalsza symbolika: zimno, spokój, cisza, równowaga, 
nostalgia, oczekiwanie, wierna miłość, śmierć (tokarski 2004: 120-125).

ankietowani w swoich odpowiedziach wymienili podobne pojęcia związane z na-
zwami barw kék/niebieski/błękitny, są one następujące:
– spokój, cisza;
– harmonia, równowaga;
– smutek;
– czystość;
– zimno, chłód;
– obojętność, nieczułość;
– nuda, typowość;

wczasy, odpoczynek: wakacje spędzone w Grecji i innych egzotycznych krajach, 
plaża, bezludna wyspa na morzu;
– nieskończoność, przestrzeń, głebia;
– szczęście, niebieski ptak szczęścia (a boldogság kék madara);
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– mądrość;
– bóg;
– kolor Unii europejskiej i flagi Ue;
– liberalność;
– policja;
– elegancja;
– wolność;
– lekkość;
– niewinność, delikatność, kolor kojarzący się z dzieckiem, chłopcem;
– marzenie, kontemplacja;
– miłość.

Granatowy natomiast, będąc kolorem nieba w nocy, może odnosić się do takich 
pojęć jak niebezpieczeństwo, zagrożenie, zły, śmierć (tokarski 2004: 178-179). ankieto-
wani polacy podali jeszcze więcej przykładów związanych z nazwą barwy granatowy, 
są one następujące:
– burza, wichura;
– wieczór, przyjemny wieczór, niebo nocą, noc;
– niepokój (chociaż raz pojawił się również spokój);
– ciemność;
– głębia, przepaść;
– smutek, nieprzyjemne uczucia;
– ciężki;
– niebezpieczeństwo, zagrożenie;
– zimno;
– powaga, ponurość, brak spontaniczności;
– nijakość, neutralność;
– szkoła, obowiązek;
– wszechświat;
– policja;
– elegancja;
– męskość;
– walka;
– praca, korporacja;
– kreatywność;
– tajemnica;
– niepewność;
– seks;
– kościół.

analizując zatem przykłady związane z kolorem granatowym, można zauważyć, 
że konotacje te przybliżają go raczej do koloru czarnego, niż niebieskiego, jednocześnie 
niektóre pojęcia pokrywają się z tymi, które ankietowani podali odnośnie do koloru 
niebieskiego, np. policja, zimno, głębia.
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5.3. Prototypy koloru niebieskiego

za prototyp koloru niebieskiego przyjęte jest uważać niebo, jednak kwestia, jakiego 
koloru jest bezchmurne niebo w języku polskim, stanowi niezwykle ciekawy problem, 
ponieważ często określamy je zarówno jako niebieskie, jak i błękitne. jakiego koloru jest 
zatem niebo według rodzimych użytkowników języków polskiego i węgierskiego?

spoglądając na przedstawione na diagramie 1. wyniki, możemy zauważyć, że 70% 
ankietowanych Węgrów uważa, że niebo jest koloru niebieskiego (kék). Według 9% 
niebo jest világoskék (‘jasnoniebieskie’), 4% – égszínkék (nazwa barwy oznaczająca 
kolor niebieski odpowiadający swym odcieniem kolorowi nieba, możemy go zatem 
tłumaczyć zarówno jako niebieski, jak i błękitny), 3% – niebieski i biały (kék és fehér; 
zapewne ze względu na obecność chmur). do kategorii „inne” przyporządkowałam 
odpowiedzi, w których pojawiły się następujące nazwy barw: kék (‘niebieski’), égkék 
(‘niebieski, błękitny’ – odpowiada nazwie égszínkék), kékes (‘niebieskawy’), szürke 
(‘szary’), lila (‘fi oletowy’), fehér (‘biały’), narancs (‘pomarańcz’), piros (‘czerwony’), 
világoskéktől szürkéig bármilyen (‘jakikolwiek od jasnoniebieskiego do szarego’), 
szürkéskék (‘szaro-niebieski’), seszínű (‘kolor nijaki’), változó színű (‘kolor ulega 
zmianie’), fekete (‘czarny’), barna (‘brązowy’) – zazwyczaj w odpowiedzi występowała 
więcej niż jedna nazwa barwy.
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Większość ankietowanych polaków natomiast uważa, że niebo ma kolor błękitny, 
któremu w języku węgierskim odpowiada termin világoskék, ewentualnie égszínkék 
(raczej w odniesieniu do nieba). 22% odpowiedziało, że jest to kolor niebieski. 5% 
zwróciło uwagę na fakt, że kolor nieba jest zmienny, ponieważ zależy np. od pory 
dnia lub pogody. Według 3% niebo ma kolor niebieski i błękitny. do kategorii „inne” 
należą następujące nazwy barw: błękitny, niebieski, granatowy, żółty, pomarańczowy, 
różowy, czarny, szary, mleczny – w odpowiedziach pojawiało się naraz zazwyczaj kilka 
z wymienionych nazw barw.

jako drugi prototyp dla barwy niebieskiej Wierzbicka proponuje „miejsca wodne”, 
tokarski jednak uważa, że niebo jest o wiele lepszym i wystarczającym przykładem pro-
totypowym. kolor morza, jeziora, rzeki zdaje się znacznie bardziej zmienny, niż kolor 
bezchmurnego nieba, ponieważ zależy od pory dnia, środowiska, koloru przedmiotów 
odbijających się w tafl i wody. ponadto kolor niebieski w języku polskim odnosi się 
raczej do odcieni jasnych i średnich, aniżeli do tych ciemnych, które możemy nazywać 
np. granatowymi (co wynika również z wcześniejszych części rozdziału 5. niniejszej 
pracy), a kolor morza lub jeziora rzeczywiście nie zawsze jest jasny (tokarski 2004: 
118-119).
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W punkcie trzecim zapytałam więc ankietowanych także o to, jakiego koloru jest 
wedug nich morze. zdecydowana większość ankietowanych Węgrów, 60%, stwierdziła, 
że morze jest koloru niebieskiego (kék). Według 8% morze ma kolor niebiesko-zielony, 
niebieskawo-zielony (kékeszöld), 6% – turkusowy (türkiz). do kategorii „inne” należą 
następujące nazwy barw: kék (‘niebieski’), mélykék (‘głęboki odcień niebieskiego’), 
türkiz (‘turkusowy’), átlátszó (‘przezroczysty’), azúr (‘lazurowy’), szürke (‘szary’), 
sötét kékeszöld (‘ciemny niebiesko-zielony’), az ég színét tükrözi (‘odzwierciedla 
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kolor nieba’), szürkéskék (‘szaro-niebieski’), zöldesszürke (‘zielono-szary’), zölde-
skék (‘zielono-niebieski’), kékeszöld (‘niebiesko-zielony’), barna (‘brązowy’), fekete 
(‘czarny’) – w odpowiedziach występowały więcej niż jedna z wyżej wymienionych 
nazw barw.

spośród ankietowanych polaków natomiast tylko 33% uważa, że morze jest koloru 
niebieskiego. 14% sądzi, że ma ono kolor granatowy, a 10%, że jest to błękitny. do 
kategorii „inne” przyporządkowałam następujące nazwy barw: niebieski, błękitny, 
szmaragdowy, koloru nieba, koloru morza, zielony, odcienie niebieskiego od błękitu 
do granatu, brunatny, czarny, turkusowy, stalowy, zależy od morza, bo woda nie ma 
koloru, żółty, wielokolorowy, kolor zależy od podłoża – w odpowiedziach pojawiały 
się kombinacje wyżej wymienionych.

kolor morza jest zatem interesującym problemem, który być może warto by było 
poddać dalszym badaniom. Wygląda na to, że wedug rodzimych użytkowników języka 
węgierskiego morze ma raczej kolor niebieski, na podstawie odpowiedzi ankietowanych 
polaków natomiast nie sposób wyróżnić tylko jeden kolor ze względu na szczególną 
mnogość podanych nazw barw, które bywają ze sobą sprzeczne. najwyraźniej nazwa 
barwy kék w języku węgierskim odnosi się do szerszej skali odcieni związanych z tym 
kolorem, niż w języku polskim. również w języku angielskim nazwa barwy blue odnosi 
się do bardziej bogatej palety jego odcieni (por. tokarski 2004: 118-119).

5.4. Kék, niebieski i błękitny w stałych połączeniach wyrazowych

W kwestii nazwy barwy niebieski różnica między dwoma badanymi językami opiera 
się na tym, że w języku polskim bardzo wyraźny jest związek formalny i semantyczny 
między niebem a kolorem niebieskim, co potwierdzają również podane przez ankie-
towanych przykłady na stałe połączenia wyrazowe zawierające analizowane nazwy 
barw. ankietowani polacy najczęściej wymieniali związek frazeologiczny marzyć 
o niebieskich migdałach (trudno znaleźć jego odpowiednik w języku węgierskim), 
który wskazuje na znaczne oddalenie myśli, marzeń od rzeczywistości, niemożność 
lub trudność w zrealizowaniu tych marzeń. Frazeologizm ten zatem nie odnosi się 
tak naprawdę do nazwy barwy, gdyż w tym przypadku migdały nie są niebieskie, lecz 
raczej „niebiańskie” – niegdyś bowiem były one rarytasem, na który nie każdy mógł 
sobie pozwolić, dziś natomiast migdały można kupić w niemal każdym sklepie, chyba 
że rzeczywiście szukalibyśmy migdałów koloru niebieskiego. podobnie ma się rzecz 
z wymienionym przez ankietowanych wyrażeniem ciała niebieskie, które również 
można by nazywać „ciałami niebiańskimi”, ponieważ nazwa ta nie ma związku z ich 
kolorem, lecz z niebem. Właściwie to samo można powiedzieć o wyrażeniu niebieski 
ptak (węg. a boldogság kék madara – ‘niebieski/błękitny ptak szczęścia’), którego 
w przenośni możemy używać na określenie osoby wiodącej beztroski żywot.

zarówno ankietowani polacy, jak i Węgrzy wymienili przykłady stałych połączeń 
wyrazowych, które potwierdzałyby status nieba i „miejsc wodnych” jako prototypów 
barw kék, niebieski i błękitny. ankietowani Węgrzy podali takie wyrażenia, jak np. 
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tengerkék (‘odcień niebieskiego odpowiadający kolorowi morza’), kék Duna (‘niebieski 
dunaj’), égszínkék (‘odcień niebieskiego odpowiadający kolorowi nieba, niebieski, 
błękitny’), nagy kékség (polski odpowiednik: wielki błękit). Wśród odpowiedzi pojawiło 
się również zdanie Géza kék az ég (‘Géza, niebo jest niebieskie’), które czyta się dokład-
nie tak samo wspak. polscy ankietowani natomiast wymienili następujące przykłady: 
błękitna laguna, wielki błękit, błękitny jak niebo, błękit nieba, a także cytat z popular-
nej piosenki – „Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba”. W kontekście 
wyrażeń i powiedzeń uwarunkowanych tłem kulturowym warto jeszcze wspomnieć 
wymienione przez ankietowanych powiedzenie, które prawdopodobnie każdy rodzimy 
użytkownik języka polskiego zna już od dziecka: oczy niebieskie – życie królewskie. 
również w przypadku tego powiedzenia możemy mówić o związku semantycznym 
między niebem a kolorem niebieskim, uznając życie królewskie jako ziemski odpowied-
nik szczęśliwego życia po śmierci, w tak zwanym królestwie niebieskim.

zarówno w języku polskim, jak i węgierskim możemy powiedzieć, że w czyichś 
żyłach płynie błękitna krew, jednak po węgiersku kogoś takiego nazywa się osobą 
‘o niebieskiej krwi’ (kékvérű). kiedy natomiast kolor skóry bądź określony obszar na 
skórze ulegnie zmianie na skutek uderzenia, mrozu lub gniewu, w języku węgierskim 
można użyć takich czasowników, jak megkékül lub elkékül, czyli ‘stać się niebieskie’. 
ich polskim odpowiednikiem jest czasownik zsinieć, coś może zatem stać się nie 
niebieskie, lecz sine. Siniak, siniec zatem to po węgiersku kék folt, czyli dosłownie 
‘niebieska plama’.

W języku węgierskim można również stosować nazwę koloru kék jako synonim 
policji, co potwierdza przykład jednego z ankietowanych: a kékek elkapták a tolvajt 
(‘policjanci [niebiescy] złapali złodzieja’).
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Tabela 1. Nazwa barwy kék w stałych połączeniach wyrazowych
j. węgierski j. polski Liczba przykładów

kékvérű ‘o niebieskiej krwi’ 3
Géza kék az ég ‘Géza, niebo jest niebieskie’ 2
tengerkék ‘kolor niebieski odpowiadający 

‘kolorowi morza, morski’
2

megkékül ‘zsinieć’ 1
kék mint az ég ‘niebieski jak niebo’ 1
kék duna ‘niebieski dunaj’ 1
a kékek elkapták a tolvajt ‘policjanci [niebiescy] złapali 

złodzieja’
1

kék fény ‘niebieskie światło’ policja 1
a boldogság kék madara ‘niebieski ptak’ [szczęścia] 1
majd megkékült dühében ‘wkrótce posiniał [zrobił się 

niebieski] ze złości’
1

elkékül a fagytól ‘zsinieć [zrobić się niebieskim] 
z zimna [mrozu]’

1

kék a szeme, arca csupa derű ‘oczy ma niebieskie a twarz – 
sama radość’

1

haragoskék ‘ciemnoniebieski’ (ale: haragos 
– gniewny, gniewający się)

1

égszínkék ‘błękitny, niebieski, odcień 
odpowiadający kolorowi nieba’

1

nagy kékség (óceán) ‘wielki błękit’ 1

Tabela 2. Nazwa barwy niebieski w stałych połączeniach wyrazowych
myśleć o niebieskich migdałach 12
niebieski ptak 4
ciała niebieskie 1
oczy niebieskie – życie królewskie 1
niebieskie migdały 1

Tabela 3. Nazwa barwy błękitny w stałych połączeniach wyrazowych
błękitna krew 11
błękitna laguna 1
wielki błękit 1
błękitny jak niebo 1
błękit nieba 1
„oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba” 1
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6. Wnioski

na podstawie wyników badania dotyczących konkretnych nazw elementów rze-
czywistości oraz abstrakcyjnych pojęć związanych z nazwami barw kék, niebieski 
i błękitny mogę stwierdzić, że zarówno Węgrzy, jak i polacy używają podanych nazw 
barw w podobnym kontekście, na nazwanie tych samych przedmiotów, pojęć oraz 
przypisują im podobną symbolikę i pojęcia abstrakcyjne.

Użytkownicy języka polskiego są skłonni nazwać tę samą rzecz niebieską lub błę-
kitną, niebieską lub granatową, ale nie zawsze rzecz, którą jedna osoba uważa za 
granatową, może być również nazwana błękitną. również konotacje związane z ko-
lorem granatowym zdają się przybliżać go znaczeniowo niekiedy do barwy czarnej, 
innym razem do koloru niebieskiego. Świadczy to o statusie dominującym nazwy 
barwy niebieski w odniesieniu do podrzędnych mu nazw barw błękitny i granatowy. 
Fakt ten również potwierdza zasadność przyjmowania nazwy barwy niebieski za jedną 
z podstawowych nazw barw.

badanie prototypów barwy niebieskiej w języku polskim i węgierskim (niebo 
oraz morze jako przykład „miejsca wodnego”) wykazało, że nazwa barwy kék w ję-
zyku węgierskim odnosi się do szerszej skali odcieni związanych z tym kolorem niż 
w języku polskim.

kwestia uznania „miejsca wodnego” jako prototypu dla barwy niebieskiej języku 
polskim jest problematyczna, co potwierdzają wyniki badania. spośród ankietowanych 
polaków tylko 33% uważa, że morze jest koloru niebieskiego, 14% sądzi, że ma ono 
kolor granatowy, a 10%, że jest ono błękitne. dla porównania 60% ankietowanych 
Węgrów twierdzi, że morze jest niebieskie (kék).

badanie stałych połączeń wyrazowych w języku polskim na podstawie podanych 
przez ankietowanych przykładów dowodzi istnienia wyraźnego związku formalnego i 
semantycznego między niebem a kolorem niebieskim, który może nawet prowadzić do 
mylenia przez użytkowników języka polskiej nazwy barwy niebieski z przymiotnikiem 
niebieski odnoszącym się do nieba i którego synonimem jest np. słowo niebiański 
(przykład: myśleć o niebieskich migdałach).

odpowiednikiem węgierskiej nazwy barwy kék w języku polskim może być rów-
nież siny.
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Kultura języka jako wartość warsztatu dziennikarza 
w świetle kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Abstract (Culture of language as a tool of the journalistic trade in light of the campaign 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” ‘The mother tongue – Add to your favorites’). the aim 
of this article is to point out journalists as promoters of the national language culture, emphasis-
ing their role in promoting it in view of the social and educational campaign “ojczysty – dodaj 
do ulubionych” (“the mother tongue – add to your favorites”). 
the goal of the campaign is to remind poles about the role and place of the mother tongue 
in their lives and result in ensuring greater linguistic awareness as well as strengthening the 
sense that the polish language is created by every user, who should thus take responsibility 
for it. this campaign is therefore also aimed at journalists who, due to their profession, should 
take even greater care of language as a tool of the journalistic trade. 
the authors believe that, among many factors influencing the effectiveness of social cam-
paigns, the key factor is the professionalism of the organizers who should perform their tasks 
using sound knowledge and reliable tools of social marketing. 

Abstrakt. celem artykułu jest wskazanie dziennikarza jako propagatora kultury języka na-
rodowego oraz podkreślenie roli, jaką odgrywa w popularyzowaniu go w świetle kampanii 
społeczno-edukacyjnej „ojczysty – dodaj do ulubionych”. 
Misją tej kampanii jest przypomnienie o roli i miejscu języka ojczystego w życiu polaków 
oraz przyczynienie się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, 
że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika, który jest za nią odpowiedzialny. 
kampania ta jest zatem kierowana także do dziennikarzy, którzy z racji wykonywanego 
zawodu powinni w szczególny sposób zwracać uwagę na swój – językowy, dziennikarski 
warsztat. 
na koniec podkreślono, iż wśród wielu czynników mających wpływ na efektywność kampanii 
społecznych kluczowy jest profesjonalizm organizatorów kampanii, którzy swoje działania 
powinni realizować w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu marketingu społecznego oraz 
zastosowania jego narzędzi. 
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Wprowadzenie

Współcześnie polacy bardzo krytycznie oceniają jakość polszczyzny. Ubóstwo 
językowe, zapożyczenia, wulgaryzacja języka oraz jego niezrozumiałość – to tylko 
niektóre wymieniane wady polszczyzny, obecne w języku, którym posługują się osoby 
publiczne (np. politycy, dziennikarze).. 

kultura języka to dbałość o język. zależy ona od każdego, kto danym językiem 
się posługuje. jednak można wyróżnić grupy społeczne, które z racji wykonywanego 
zawodu czy też pozycji w społeczeństwie będą miały znaczący wpływ na kulturę 
języka „zwykłych” obywateli. Wśród nich kluczową rolę odgrywają dziennikarze. to 
oni, za pomocą narzędzi dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz 
internetowego, nie tylko opowiadają o aktualnych wydarzeniach, ale także poprzez 
tworzone teksty i programy stają się dla odbiorców swoistym wzorem do naśladowania 
w zakresie komunikowania się językowego. 

celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kultury języka jako elementu 
warsztatu dziennikarskiego oraz podkreślenie roli dziennikarza jako propagatora 
i popularyzatora kultury języka ojczystego w świetle kampanii społecznej „ojczysty 
– dodaj do ulubionych”.

Co to jest kultura języka?

język, którego używamy na co dzień, jest systemem umownych znaków. Mówiąc 
prościej, można uznać, że są nimi wyrazy i reguły łączenia tych znaków w większe 
całości. znajomość znaków i reguł natomiast umożliwia tworzenie językowych tek-
stów nie tylko opisujących i interpretujących świat, ale też odzwierciedlających myśli 
i emocje ich twórców i użytkowników (Markowski 2009: 9).

a zatem, to język jest podstawowym narzędziem ludzkiego myślenia. Uzewnętrz-
nianie tego procesu następuje właśnie poprzez formułowanie tekstów językowych, 
opartych na znajomości, wyżej wspomnianego systemu językowego. zarówno teksty, 
system językowy, jak i jego poszczególne elementy pełnią w życiu społecznym wiele 
funkcji (Markowski 2009: 9, saussure 2007).

podstawowym, uznanym za najważniejszy celem tych językowych przekazów 
jest zaspokojenie potrzeb komunikatywnych określonej społeczności, polegających 
na wymianie informacji na temat otaczającej rzeczywistości, a także ich gromadzeniu 
i przechowywaniu. tak więc język jest pośrednikiem w kontaktach międzyludzkich – 
intymnych, codziennych, prywatnych czy oficjalnych. (Makowski 2009: 10) Umożliwia 
wyrażanie własnych poglądów, opinii, sądów, uczuć i emocji oraz kreowanie, powo-
dowanie powstania nowego stanu, pozajęzykowej rzeczywistości. stanowi narzędzie 
oddziaływania na innych, wpływania na ich zachowanie poprzez przekonywanie czy 

kultura języka jako wartość warsztatu dziennikarza w świetle kampanii...
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nakłanianie do czegoś. Może wzruszać, a także wywoływać odczucia estetyczne. przy 
jego użyciu można mówić i pisać o nim samym, bawiąc się słowami, wykorzystując 
ich znaczenia i formy (Makowski 2009: 10).

zatem język to narzędzie pozwalające zaspokoić różne potrzeby jego użytkowni-
ków. jako pośrednik między nimi a światem zewnętrznym umożliwia interpretowanie 
otaczającej rzeczywistości. pozwala on wyodrębniać i nazywać jej składniki, porządko-
wać i oswajać świat. Fakt ten nakazuje dbałość o jego poprawność i sprawność, o jego 
jak najlepsze dostosowanie do potrzeb tych, którzy się nim posługują.

język to także wartość – immanentna i użytkowa (bugajski 2007), jednakże o tym, 
jaką jest dla kogo, decyduje użytkownik – poszczególne osoby lub grupy społeczne 
wykazujące bądź wyłącznie deklarujące zainteresowanie odpowiednim statusem 
tychże wartości. polszczyznę od wieków traktowano jako wartość równą tradycji, hi-
storii i kulturze (puzynina 1992). zatem stosunek do wartościowości narzędzia, jakim 
jest język, przejawiać się może w wyrażaniu określonego stanowiska wobec kwestii 
językowych bądź w praktyce językowej użytkowników. jednakże dla świadomego 
i celowego posługiwania się językiem mało istotne jest, czy użytkownik lub grupa 
użytkowników traktuje język jako wartość samą w sobie czy też użytkową. i tak w obu 
przypadkach prowadzi to do zainteresowania sposobem wyrażania myśli. istotne jest 
jednak to, że motywacje warunkujące te zainteresowania mogą mieć wpływ na trwałość 
oraz jakość kulturalnojęzykowych zachowań poszczególnych osób i grup społecznych. 
traktowanie języka jako dobra samego w sobie sprzyja trwałemu i dogłębnemu za-
interesowaniu kwestiami językowymi (kwestiami kultury języka) i dbałości o kulturę 
słowa (Makowski 2009: 13-14).

kultura języka natomiast jest to dbałość o język. Wynika ona ze świadomości jego 
znaczenia w życiu społecznym. przejawia się w działaniach, które odnoszą się nie tylko 
do samego języka, ale i do posługujących się nim ludzi. 

kulturę języka należy rozumieć jako umiejętność poprawnego i sprawnego mó-
wienia oraz pisania. chodzi tu o świadome i celowe posługiwanie się językiem we 
wszystkich sytuacjach komunikatywnych, oparte na zgodności skonstruowanej wypo-
wiedzi z przyjętymi w danej społeczności regułami (normami) językowymi i wzorcami 
stylistycznymi. kultura języka, rozumiana jako zbiór wyżej wymienionych umiejęt-
ności, ma wartość dodatnią. takie znaczenie widoczne jest chociażby w zdaniu: „od 
dziennikarzy należy oczekiwać dużej kultury języka” (Makowski 2009: 15).

Żeby osiągnąć odpowiedni poziom kultury języka w powyższym znaczeniu, 
należy prowadzić różne działania i zabiegi kulturalnojęzykowe, zmierzające do upo-
wszechniania (szerzenia) wiedzy o języku, udzielania porad czy opisu językowych 
norm. należy też dysponować odpowiednią świadomością językową – poziomem 
wiedzy o języku, wykazywać rzetelność w językowych kontaktach, być wrażliwym 
na słowo i traktować język jako wartość. niedostrzeganie w języku wartości wpływa 
na uznawanie za niepotrzebne zajmowanie się nim, a zwłaszcza jego kultywowanie 
(Makowski 2009: 16-17).

podstawą świadomości językowej współczesnych polaków jest ich wiedza intu-
icyjna. pozwala ona na porozumiewanie się w przeróżnych sytuacjach życiowych oraz 
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refleksje na temat rodzimego języka. Świadomość językowa ujawnia się jednak na 
różnych poziomach w reakcji rodzimych użytkowników języka na zjawiska językowe 
(zgółkowa, kula, sobczak 2005: 122-129). stąd też ważną kwestią wydaje się ocena 
współczesnej polszczyzny przez jej nadawców i odbiorców. 

polacy na ogół krytycznie oceniają polszczyznę, tak publiczną (lipowski 2007: 
285-296, Gajek 2007: 271-293), jak i prywatną, twierdząc, że się degeneruje. Wśród 
wad wymieniane są: językowe ubóstwo większości mówiących, wulgaryzacja języka, 
uleganie silnym wpływom angielszczyzny, a także niezrozumiałość języka, którym po-
sługują się osobistości publiczne – politycy czy dziennikarze. od współużytkowników 
rodzimego języka oczekują przede wszystkim „starannej wymowy”, unikania wulga-
ryzmów, przestrzegania reguł gramatycznych, bogactwa i różnorodności słownictwa, 
przy jednoczesnym zachowaniu jego prostoty, czyli nieposługiwania się wyrazami 
obcymi i trudnymi (Makowski 2000).

polszczyzna przełomu XX i XXi wieku przeżywa szybki rozwój, zwłaszcza 
w zakresie słownictwa. rozpoczyna się kształtowanie nowego wzorca językowego, 
odległego od wcześniej ustalonych kanonów kulturalnej polszczyzny drugiej połowy 
XX wieku (ożóg 2001). stan ten wydaje się równoznaczny z pojawieniem się istot-
nego zagrożenia dla polszczyzny. nasz język to niemal samodzielny organizm – żyje 
i zmienia się. powstają w nim liczne, nowe wyrazy. częste i różnorodne są zapożycze-
nia, zwłaszcza masowe zapożyczanie do polszczyzny wyrazów z języka angielskiego, 
głównie jego amerykańskiej wersji. następują także gwałtowne zmiany znaczeniowe 
słów. Wzmaga się tendencja do nadmiernej ekonomiczności języka, przejawiająca się 
w skrótowości i ikoniczności. przyczyn tego stanu należy upatrywać w rzeczywistości 
pozajęzykowej, takiej jak chociażby – globalizacja, zmiany społeczne, polityczne i go-
spodarcze, a także obyczajowe, tempo życia czy wpływ nowych mediów (Makowski 
2009: 142-143).

rozwój kontaktów z zagranicą, zafascynowanie innością (w tym zachodem), 
przepływ informacji i ludzi, masowość stosowania nowych technologii, zapoczątko-
wały przenoszenie na polski grunt nowych zachowań, zwyczajów, obyczajów, co nie 
pozostało bez odzewu w języku, zwłaszcza w jego słownictwie. znaczne rozluźnienie 
norm obyczajowych obniżyło poczucie stosowności czy też niestosowności poszczegól-
nych określeń językowych, doprowadziło do upotoczniania wypowiedzi publicznych, 
zachwiania stylistycznej jednorodności i spójności tekstów (Makowski 2009: 143).

te wszystkie, szybkie zmiany we współczesnej polszczyźnie nie byłyby możliwe, 
gdyby nie rozwój środków społecznej, masowej informacji, mediów. W nich właśnie, 
za pośrednictwem dziennikarzy, winna odbywać się działalność kulturalnojęzykowa, 
prewencyjna1 oraz interwencyjna2. stąd też do środowiska dziennikarskiego przywiązuje 
się dużą wagę. z założenia to w mediach, dokonuje się współcześnie upowszechnianie 

1 działalność prewencyjna, czyli upowszechniająca wiedzę o polskim języku i jego kultu-
rze, skierowana do wszystkich „miłośników języka polskiego” (Markowski 2009: 75-77).

2 działalność interwencyjna to poradnictwo językowe o charakterze ogólnym, mające na 
celu rozstrzyganie językowych wątpliwości bez uszczegółowienia adresata (Markowski 2009: 80-
82).
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wiedzy o języku i jego kulturze. dziennikarze są tą grupą zawodową, która nadawanymi 
przez siebie treściami w znacznej mierze kształtuje język współczesnych polaków. do 
bliżej nieokreślonego odbiorcy kierowane są chociażby, często nadawane cyklicznie, 
liczne językowe poradniki dotyczące konkretnych problemów językowych czy też 
imprezy mające zwrócić uwagę na piękno języka w różnorodnych jego zastosowa-
niach. ciągle jednak język i sposób mówienia młodych, zafascynowanych wzorami 
zachodnimi dziennikarzy komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych, którzy nie 
zwracają uwagi na kulturę wypowiedzi w języku ojczystym (często nieposiadających 
fachowego przygotowania językowego), oddziałuje na całe społeczeństwo, niemal 
wszystkie środowiska. 

człowiek, nieustannie się komunikując, ma zdolność do nawiązywania i utrzymy-
wania kontaktów z innymi. dzięki nim posiada możliwość pogłębiania swojej wiedzy, 
uczenia się odpowiedniego zachowania, dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. 
Warunkiem zaistnienia takiej korzyści jest posługiwanie się tym samym kodem, który 
nazywa się językiem. Używanie go, jak można dostrzec w różnych sytuacjach, jest 
uzależnione od wielu czynników. przede wszystkim od stopnia bogactwa słów stosowa-
nych w danym środowisku: rodziny, rówieśników, szkoły. stosowanie bogatego zasobu 
słów pomaga w lepszym, a przede wszystkim w trafnym zrozumieniu zastosowanych 
wyrażeń oraz świadczy o inteligencji rozmówcy. 

stąd też dziennikarze często dostosowują język polski do wymagań jego współ-
czesnych użytkowników – odbiorców, mimo że zawód ten obliguje do zwracania 
szczególnej uwagi na poprawność językową w użyciu języka ojczystego, rodzimego, 
narodowego. by pozyskać jak największe grono odbiorców, dziennikarze dostosowują 
kod swoich komunikatów do poszczególnych grup odbiorców, korzystając ze współ-
czesnych trendów językowych.

Współczesne trendy językowe oraz znaczenie nowych mediów

czytając książki i czasopisma z początku XX wieku, zauważyć można dziwne 
słowa, anachronizmy, wrzucone w wir kwiecistego stylu i często zagmatwanego sensu 
zdania. Wydawać by się mogło, że już w tamtych czasach, w erze pisma drukowane-
go, język powinien być taki sam, jakim posługujemy się współcześnie. Warto jednak 
zwrócić uwagę na kontekst czasowy. 

początek XX wieku to jeszcze okres nierozwiniętych mediów elektronicznych. 
im bowiem przypisuje się szeroko pojętą ewolucję językową. jedną z licznych cech 
rozwiniętej komunikacji społecznej jest nieustanne powiększanie zasobu leksykalnego. 
Współczesny wpływ mediów elektronicznych na osoby we wszystkich grupach wieko-
wych, a w szczególności na dzieci i młodzież, widoczny jest w sposobie posługiwania 
się chociażby specyficznymi wyrażeniami, jak: heja, cze, siema, czy spoko. ponadto 
współczesny język, w tłumaczeniu różnorodnych zagadnień, musi być językiem au-
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diowizualnym. coraz częściej, gdy nie ma przykładu, graficznie namacalnej pomocy, 
dynamiki – dzieci, młodzież, a także dorośli mają trudności z odbiorem, wysłuchaniem 
tłumaczenia, opowiadania.

Można powiedzieć, że język zmienia się w zależności od przynależności do danej 
kultury, która w tym wypadku musi ujmować także subkulturę czy antykulturę. pierre 
babin, opierając się na teorii Marshalla Mcluhana, podkreślał, że każde nowe medium 
rodzi swój nowy język, kreując tym samym nową kulturę (babin 1993: 7). należy także 
dodać, że tak wytworzona kultura zawsze będzie wpływała na formowanie nowych 
zasad językowych w danym społeczeństwie. zdanie babina zostaje potwierdzone przez 
nowe formy komunikacji. 

każde z istniejących massmediów było kiedyś nową formą komunikowania. kiedy 
powstawały poszczególne środki masowe, podchodzono do nich z pewną ostrożnością, 
dopóki nie zapoznano się z nową formą przekazu. dziś poznanie to pozwala chociażby 
określić niektóre programy telewizyjne jako negatywnie wpływające na zachowania 
dzieci i młodzieży. nie daje ono jednak prawa do twierdzenia, że telewizja jest zła 
w całości. 

Mówiąc o nowych formach komunikowania, należy zastanowić się, co można do 
nich zaliczyć. z jednej strony, wszystko to, co podlega nowej technice przekazu. z dru-
giej strony, wiadomo, że istnieją media, które oddziałują tak samo jak wcześniej, ale 
tworzą je nowe rozwiązania techniczne. Wystarczy tutaj chociażby przytoczyć jeszcze 
raz przykład telewizji, której efekt, poza tym, że obraz przekazu jest ładniejszy i wyraź-
niejszy, pozostał taki sam. podobnie stało się z radiem. Novum tych mediów upatruje 
się między innymi w interaktywności, czyli czynnym braniu udziału przez odbiorców 
w danym programie, przesyłaniu sMs-ów, dzieleniu się opiniami o podejmowanych 
zadaniach przez pocztę elektroniczną czy wybieraniu sobie oferty programowej, co jest 
możliwe dzięki platformom cyfrowym. za lvem Manovichem różnice między nowymi 
a dawnymi mediami można ująć następująco: reprezentacja numeryczna, modularność, 
automatyzacja, wariacyjność i transkodowanie (Manovich 2006: 92-118). 

nowe media ponadto dają możliwość indywidualizowania języka. W zależności 
od uczestników w przekazywaniu informacji i zgodnie z ustalonymi zasadami można 
przesyłać specyficznie dobrane słowa, a także stworzyć symboliczne sformułowania 
w taki sposób, że nikt poza grupą ściśle wtajemniczonych odbiorców nie będzie miał 
możliwości ich zrozumieć.

dziennikarze, by zdobyć temat, który umożliwi pozyskanie odbiorców, zapewni 
odbiór, poczytność, uczestniczą w komunikacji komputerowo-internetowej. W tym celu 
korzystają z różnych jej form: blogów, profilów osobowych, poradników internetowych, 
gier tekstowych, komentarzy, księgi gości, listów elektronicznych, pogawędek – chatów. 
W każdej z nich obowiązują specyficzne dla tej formy komunikacji normy językowe, 
nazwane leksyką internetową. Według opinii jana Grzeni, najbardziej interesującym 
rodzajem tej leksyki jest forma nieoficjalna (Grzenia 2007: 127). „potoczne słownictwo 
internetowe nie jest szczególnie bogate. liczba leksemów należących do tej grupy praw-
dopodobnie nie przekracza stu” (Grzenia 2007: 127). na szczególną uwagę zasługują 
następujące ich formy: pseudonimy, tzw. nicki, emotikony oraz akronimy. 
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pseudonimy (nicki): „korzystanie z wielu usług, dostępnych w sieci komputerowej 
związane jest z koniecznością przeprowadzenia operacji logowania się do systemu. 
polega ono na podaniu identyfikatora, czyli nazwy użytkownika, a także hasła dostępu” 
(Grzenia 2007: 127). logowanie się do pewnych systemów jest niczym innym jak na-
wiązywaniem dialogu. poprawne podanie hasła daje dziennikarzowi możliwość dalszego 
porozumiewania się. błędne podanie hasła sprawia, że program ponawia żądanie wpi-
sania prawidłowego hasła. ta procedura logowania się, z punktu widzenia językowego, 
jest związana z wybraniem identyfikatora, który jest specyficzną „nazwą użytkownika”, 
może pełnić przeróżne funkcje, a jego forma może być różnorodna (Grzenia 2007: 127). 
stąd jeden dziennikarz może używać kilku nicków, w zależności od praktycznego ich 
zastosowania. W przypadkach czatów nick pełni funkcję pseudonimu, pod którym może 
kryć się nieprawdziwa tożsamość szukającego materiałów dziennikarza-internauty.

emotikony natomiast są to znaki nieliterowe, przedstawiające smileys – buźki 
z różnymi wyrazami twarzy. choć doprowadzają do zubażania języka, stosowane są 
niemal we wszystkich rozmowach internetowych właściwie bez reguł. pojawiają się 
one także w sms-ach. W niektórych przypadkach użycie emotikonów może mieć dla 
odbiorcy niezrozumiałe, a nawet obraźliwe znaczenie. dla dziennikarzy pozyskujących 
materiał jest to jednak często sygnał o emocjach, stanie uczuciowym nadawców, okre-
ślającym stosunek do tekstu czy samego odbiorcy.„Główny problemem, z jakim muszą 
się zmierzyć internauci rozmawiający w sieci, jest brak typowych dla mowy środków 
powiadamiania i interpretacji zachowań komunikacyjnych, to znaczy: brak kontekstu 
sytuacyjnego, niemożność posłużenia się gestem i mimiką. pewne właściwości mowy 
mogą być oddane za pomocą interpunkcji. stosując emotikony, zostaje naruszona zasada 
linearności tekstu pisanego w naszej kulturze” (Grzenia 2007: 137). 

akronimy stanowią skróty stosowane w pisowni sMs-ów. poprzez ich użycie 
zaoszczędza się przede wszystkim wyznaczone miejsca do przesyłki np.: sMs, poza 
tym informacja staje się szybsza. zdaniem jana Grzeni (Grzenia 2007: 145) w takim 
kontekście stworzono nowe słownictwo. pośród internetowych skrótów można wyod-
rębnić dwie grupy. pierwsza obejmuje: cze cześć, nara na razie, pzdr pozdrowienia, 
spoko spokojnie, druga natomiast – aka also know as, F2F face to face, yiU yes 
I understand, U2 youtoo, Ur youare. „skróty z grupy pierwszej są to ucięcia. przed-
stawione przykłady obrazują, że niektóre z ucięć przyjęto z mowy potocznej, niektóre 
zaś powstały najprawdopodobniej z komunikacji internetowej. akronimy, mieszczące 
się w grupie drugiej, pojawiają się w pogawędkach. prawie nie spotyka się akronimów 
w czatach, co tłumaczyć trzeba tym, iż nie stanowią one atrakcyjnych alternatyw dla 
grafik” (Grzenia 2007: 145).

podobnym zjawiskiem do akronimów jest pisanie słów bez samogłosek, np.: thsng-
thwsvrswt. ta forma nawiązuje do niektórych języków klasycznych, które w swoich 
pierwotnych formach nie stosowały samogłosek. często takie formy nazywa się dzisiaj 
texperanto – swoisty język, odbiegający znacznie od poprawnej polszczyzny (Hojnacki 
2007: 254). W przypadku nowych mediów, a konkretnie telefonów komórkowych ma 
to wymiar ekonomiczny, polegający na możności pisania większej ilości myśli, a także, 
podobnie jak poprzednio, na szybszym przekazywaniu informacji. 
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skrótowością charakteryzują się również dziennikarskie strony internetowe. pre-
zentowany przez nie materiał powinien mieć (i zwykle ma) skondensowaną zawartość, 
taką, która nie męczy internauty, a daje mu przynajmniej z założenia wyczerpującą 
informację. Wykorzystywanie skrótów przez dziennikarzy odbywa się nieco inaczej. 
chodzi tu raczej o stosowanie skrótów myślowych o bombardowanie informacjami, 
krzykliwymi nagłówkami, prowokującymi tytułami i wytłuszczonymi lidami, które 
podobno poszerzają wiedzę odbiorców o społecznej rzeczywistości. przykład stanowić 
może informacja prawna: „pielgrzymka papieża bez piwa, bielizny i podpasek”3. zdanie 
to uznać należy za coś w rodzaju tzw. skrótu myślowego, a także swobodnej ekspresji 
„inteligencji” autora. biorąc pod uwagę treść całego artykułu, chodziło o ograniczenia 
w medialnym reklamowaniu pewnych produktów w czasie pielgrzymki benedykta 
Xvi do polski.

rozwój nowych technologii zmierza w stronę skrótowości i krótkich form lite-
rackich. podkreśla się w jednym z artykułów, że trudności mają np.: wortale i portale 
mówiące o działalności kulturowej (stokfiszewski 2006: 18). za jedną z głównych 
przyczyn wspomnianej sytuacji podaje się nadmierne przeładowanie stron www arty-
kułami. człowiek, który korzysta z nowych mediów, myśli skrótowo, nie lubi mono-
tonii. jednakże: „internet jest idealnym narzędziem popularyzacji kultury – szybkim, 
tanim, powszechnie dostępnym, prostym w obsłudze. ale pismo sieciowe powinno 
spełniać pewne warunki: opierać się na krótkich tematycznych lekcjach połączonych 
za pomocą linków z innymi lekcjami; powinno dążyć do wykreowania społeczności 
internetowej – grupy czytelników, którzy komunikują się poprzez fora, czaty i blogi 
pozwalające komentować bieżące wydarzenia oraz współtworzyć środowisko pisma” 
(stokfiszewski 2006: 18). 

pogoń dziennikarza za zdobywaniem współczesnego odbiorcy to także przewarto-
ściowywanie angielszczyzny. ta, według naukowych autorytetów i obrońców języka, 
stanowi zagrożenie dla polszczyzny, zwłaszcza z powodu intensywnego rozprzestrzenia-
nia się na niektóre sfery życia politycznego i kulturalnego. We współczesnych polskich 
komunikatach, wypowiedziach, artykułach oraz programach dziennikarskich nader często 
pojawiają się wyrazy angielskie: „Gdy osiem lat temu abW zatrzymało prominentnego 
posła sld andrzeja pęczaka okazało się, że do rozmów z korumpującym go lobbystą 
Markiem dochnalem używał właśnie prepaidów. W jednej z podsłuchanych wówczas 
rozmów żalił się, nawiązując do nazwy prepaidowej usługi ery tak tak (teraz t-Mobile), 
że jest podsłuchiwany przez służby i dlatego powinien kupić «skrzynkę tik–taków»”4. 
dodatkowo angielszczyzna pozbawia polską substancję graficzną znaków diakrytycznych, 
bo współczesnemu użytkownikowi bardziej się to opłaca. polszczyzna wycofuje się też 
z języka nauki. powstaje w niej coraz mniej prac naukowych, zwłaszcza w dyscyplinach 
technicznych.

3 News z interii.pl (21-04-2006) przykład [na:] http://pawelprzywara.wordpress.co-
m/2011/02/27/o-jezyku-polskich-dziennikarzy/ (dostęp z 18.07.2012 r.).

4 przykład nadużywania słów angielskich w tekstach dziennikarskich zaczerpnięty z in-
ternetowego wydania czasopisma Polityka, «http://www.polityka.pl/kraj/1528715,1,sluzby-chca-
kontroli-nad-komorkami.read» (dostęp z 18.07.2012 r.).
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Nowy język – zagrożenia i wyzwania

język nieustannie się rozwija. Wiele słów traci swoje znaczenie lub zastępuje się 
je innymi. zmiany te widać w języku codziennym: przecenę wyparło sale, eliminacje 
– casting. bywa, że istniejące słowo, z racji zatracenia swego znaczenia, z czasem 
staje się też niezrozumiałe. 

jednakże, w pierwszej kolejności należy wrócić uwagę na fakt, iż proces tworzenia 
nowego języka następuje niezauważalnie. kiedyś, wraz z nastaniem nowego środka 
przekazu, odbiorca towarzyszył umacnianiu tego medium i tworzył wraz z nim nowe 
formy mowy. dziś jest on zaskakiwany nową formą komunikacji. ta wywiera na nim 
przymus stosowania nowych sformułowań, wyrażeń. jako przykład warto tu podać 
chociażby twitter – nowy portal społecznościowy, w którym zasadą jest „ćwierkanie” 
od angielskiego to twitt, czyli stosowanie w swoich pisemnych wypowiedziach wyrażeń, 
ograniczonych do 140 znaków. Wprawdzie już tales na przełomie vii i vi wieku p.n.e. 
mówił, że: „Wielość słów nie jest nigdy oznaką mądrości” (tatarkiewicz 2003: 23-26), 
ale dziś w tak małej ilości znaków można wyrazić jedynie swoje emocje. 

przedstawione powyżej przykłady nowych form językowych stosowanych we współ-
czesnych mediach elektronicznych są dobrą podstawą do tworzenia dziennikarstwa emo-
cjonalnego. dawniej dziennikarz opisywał zło lub dobro, a dziś zajmuje się wywołaniem 
emocji. stąd na głównych stronach portali informacyjnych same tytuły budzą lęk lub do 
ciekawość. Wystarczy chociażby przytoczyć sformułowania następujących newsów: „ta 
afera pogrąży ministra”, „auto uderzyło w drzewo, nie żyją trzy osoby”, „Wojewódzki 
dostanie kolejną szansę?”, „jak zginęła mała Madzia? oto trzy wersje zbrodni”5. Formą 
oddziaływania emocjonalnego (odwoływaniem się do emocjonalności) jest także trzyma-
nie odbiorcy w przysłowiowym napięciu, czego przykładem może być agenda-setting6 
dziennikarskich wiadomości. należy pamiętać, że media nie zawsze mogą wpływać 
skutecznie na to, co ludzie myślą. odgrywają one jednak dużą rolę w kształtowaniu opinii 
publicznej. Ważna jest dla nich słuchalność, oglądalność, poczytność, efektywność lub 
po prostu sprzedawalność towaru, jaki oferuje odbiorcom.

emocjonalność językowa z czasem zaczęła rzutować na obniżenie poziomu inte-
lektualnego w rozmowach (chrustakis 2011: 241). stąd, aby wyrazić swoje emocje, 
wiele słów zapożycza się z obcych języków, w szczególności wspomnianego wyżej 
angielskiego. skutkiem obniżenia się poziomu rozmowy jest coraz częściej zauważal-
ny brak zrozumienia słów abstrakcyjnych. Współczesny język musi być namacalny, 
rozumiany natychmiast. 

chcąc dzisiaj zrozumieć otaczający świat, trzeba w pierwszej kolejności dokładnie 
poznać współczesny język. to on tworzy nową kulturę, po części formowaną w życiu 

5 przykłady newsów z portalu onet.pl, «www.onet.pl» (dostęp z 17.07.2012 r.).
6 Media niektóre wydarzenia nadmiernie eksponują, a niektóre pomijają. stąd agenda-set-

ting to sposób oddziaływania środków masowego przekazu, który polega na koncentrowaniu uwagi 
odbiorcy na określonych treściach (tematach). stanowi efekt, za sprawą którego widz dane kwestie 
ma postrzegać jako ważne (pyzikowska 2001: 74-81).
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wirtualnym, które charakteryzuje się przepływem szybkiej informacji, często niedo-
kładnej. im szybsza informacja, tym ważniejsza. im szybciej dana informacja zmienia 
poprzednią informację, tym szybciej ta druga traci na ważności. 

istotną cechą nowych mediów, mającą podłoże także w specyfice języka, wydaje się 
interaktywność. jest ona możliwa do zrealizowania poprzez natychmiastowe działanie 
odbiorcy. to forma szczególnie widoczna w grach komputerowych, gdzie odbiorca ma 
wrażenie, że jest nadawcą. dodaje to pewności siebie. z drugiej strony, świadomość 
bycia w świecie wirtualnym pozbawia uczucia odpowiedzialności za funkcje wykony-
wane w świecie realnym. nieco inaczej sprawa wygląda na gruncie dziennikarskim. 
Współczesna interaktywność to możliwość uczestniczenia odbiorcy w tworzeniu ko-
munikatu. kiedyś, ale i dzisiaj, choć nieco rzadziej, w mediach występowała forma – 
list do redakcji. W dobie mediów internetowych istnieje możliwość komentowania na 
bieżąco pojawiających się artykułów, notatek, programów oraz informacji. owo bieżące 
komentowanie odbywa się kosztem językowej poprawności. Utrwalają się językowe 
błędy, a ekonomia pisania wytrąca interpunkcyjność poza nawias konieczności.

Współczesny język dyktowany jest uczuciem niecierpliwości. zmienia on potrzeby 
emocjonalne odbiorcy. taki stan rzeczy może rodzić wielorakie problemy na przestrzeni 
przepływu komunikacji międzyludzkiej. duży akcent na dbałość języka, aby był on 
podstawowym zrozumiałem kodem w danej grupie społecznej, należy kłaść we współ-
czesnych systemach edukacji. niezwykle ważną rolę powinni w tym obszarze odgrywać 
dziennikarze, a także instytucje administracji publicznej i organizacje pozarządowe. 
te ostatnie muszą podejmować planowe działania na rzecz krzewienia kultury języka 
w społeczeństwie. dziennikarz. natomiast, z racji wykonywanego zawodu, winien być 
propagatorem i popularyzatorem kultury języka narodowego. jednak zwróceniu uwagi 
opinii publicznej na ten problem służyć mogą kampanie społeczne, będące niezwykle 
skutecznym narzędziem marketingu społecznego.

Kampania społeczna jako narzędzie marketingu społecznego

Marketing społeczny jest zespołem technik informacyjnych i perswazyjnych sto-
sowanych w przedsięwzięciach lub inicjatywach podejmowanych przez instytucje pu-
bliczne i obywateli, dotyczących ważnych problemów społecznych (dobek-ostrowska, 
Wiszniowski 2002:68). podejmowane działania służą wywołaniu takich zachowań 
i postaw, które będą zgodne z interesem ogółu społeczeństwa. jednym z najskutecz-
niejszych narzędzi wykorzystywanych przez profesjonalistów marketingu społecznego 
jest kampania społeczna. 

termin marketing społeczny został po raz pierwszy użyty przez philipa kotlerai 
Geralda zaltmana w roku 1971. badacze ustalili, że zasady marketingowe, stosowane 
w procesie sprzedaży produktów konsumentom można wykorzystać do rozwiązania 
problemów społecznych. W myśl koncepcji marketingu społecznego zadaniem orga-
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nizacji jest określenie potrzeb, wymagań i interesów docelowych oraz dostarczanie 
pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurenci, przy 
jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa 
(kotler, zaltman 1971: 6). 

zakres zastosowań marketingu społecznego jest bardzo szeroki: od akcji dotyczą-
cych obszaru gospodarki, zdrowia, kultury, kształcenia, zatrud nienia, wypoczynku, 
bezpieczeństwa po edukację obywatelską (dobek-ostrowska, Wiszniowski 2002: 
70). Ważnym narzędziem marketingu społecznego jest kampania społeczna, nazy-
wana także społeczną kampanią komunikacyjną, która ma na celu spowodowanie 
specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym 
czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych 
(dobek-ostrowska, Wiszniowski 2002: 74). 

należy podkreślić, iż kształtowanie postaw stabilnych jest procesem przyno-
szącym pożądane efekty dopiero po długim okresie oddziaływania. W procesie tym 
wykorzystywane są podstawowe elementy mieszanki marketingowej, tzw. 4p: produkt 
(j. ang. product), cena (j. ang. price), dystrybucja (j. ang. place) oraz promocja (j. ang. 
promotion). Uwzględniając specyfikę marketingu społecznego powyższe elementy 
uzupełniono dodatkowymi „p” (kline Weinreich 1999: 15). będą to: publiczność 
(odnosząca się do adresowania przekazu kampanii do wielu zróżnicowanych pu-
bliczności), partnerstwo (czyli zaangażowanie w kampanię wszystkich organizacji 
i instytucji, które mogą zwiększyć skuteczność podejmowanych działań) oraz 
polityczne czynniki (są one najczęściej reprezentowane przez instytucje rządzące, 
mogące wprowadzić zmiany uregulowań prawnych, oraz przez media, które jasno 
określają swoje stanowisko).

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” – kampania społeczna w służbie 
kultury języka7

Główny cel kampanii społeczno-edukacyjnej: „ojczysty – dodaj do ulubio-
nych” stanowi podniesienie świadomości językowej polaków oraz poczucia, że 
polszczyzna jest tworzona przez każdego z nas, co sprawia, że jesteśmy za nią 
odpowiedzialni. 

językiem polskim posługuje się ponad czterdzieści milionów ludzi w pol-
sce i poza jej granicami. aż 92% polaków podkreśla, iż elementem, który spaja 
naród, jest właśnie język. tymczasem coraz bardziej zauważalne jest zjawisko 
zapożyczeń z innych języków. Gdy nas coś zaskoczy bądź poruszy, zamiast słowa 
„ojej” używamy angielskiego wow. ciekawy jest fakt, iż życzenie „miłego dnia”, 

7 opracowano na podstawie: «http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2170,ojczysty_
dodaj_do_ulubionych» (dostęp z 09.07.2012 r.).
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choć miłe, jest także obcego pochodzenia. Współcześnie nie używa się już takich 
słów jak: serwus, birbant, rychło czy absztyfikant. co więcej, słowa te są często 
nierozumiane przez młodych ludzi. jesteśmy za to świadkami wprowadzania do 
przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych. omawiana kampania 
powstała także po to, aby przywrócić blask wyrazom ważnym, a pomijanym nie 
tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. 

dzięki wspólnemu językowi ludzie, którzy mieszkają w różnych częściach 
świata, należą do różnych pokoleń i środowisk, czują, że stanowią wspólnotę. język, 
który jest wewnętrznie mocno zróżnicowany, gromadzi wspólne doświadczenia 
i systemy wartości. stanowi symboliczny przewodnik po polskiej kulturze. dlatego 
niepokojące jest przekonanie wielu polaków, iż w języku polskim nie da się wszyst-
kiego wyrazić, że jest on gorszy od innych. Wraz z rozwojem kultury masowej 
nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. należy 
więc podkreślić, że nie tylko dbałość o treść wypowiedzi jest ważna, ale również jej 
forma. dlatego powinno się unikać wulgaryzmów i pamiętać o tym, że im bogatszy 
język posiadamy, tym w większym stopniu potrafimy opisywać otaczający nas 
świat, a także budować wewnętrzną wrażliwość. kampania „ojczysty – dodaj do 
ulubionych” ma służyć nie tylko promowaniu poprawnej polszczyzny, ale również 
jest swoistym ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami wynikającymi z używania 
zapożyczeń z innych języków, w tym głównie z języka angielskiego.

Honorowy patronat nad kampanią objął prezydent bronisław komorowski, 
natomiast organizatorami akcji są: Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodo-
wego, narodowe centrum kultury i rada języka polskiego. odbiorcą przekazu 
jest ogół społeczeństwa polskiego, a także polonia mieszkająca poza granicami 
polski. czas trwania kampanii obejmuje okres od 20 lutego 2012 roku do drugiej 
edycji „rymoliryktanda” (planowanego na rok 2013) – dyktanda-happeningu or-
ganizowanego przez narodowe centrum kultury. Wówczas odbędzie się oficjalne 
zakończenie kampanii i podsumowanie działań z nią związanych.

produktem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej roli i miejsca 
języka polskiego wśród jego użytkowników. to produkt wyjątkowy, który spraw-
nie został przedstawiony w kontekście sytuacji codziennych. analizę ceny można 
będzie przeprowadzić dopiero po zakończeniu kampanii. W dystrybucji przekazu 
wykorzystano nie tylko media masowe (radio, telewizję i internet), ale także or-
ganizację eventów. 

Wśród najważniejszych narzędzi promocyjnych należy wymienić spoty radiowe 
i telewizyjne, eventy, plakaty oraz narzędzia internetowe (np. fanpage na Face-
booku, strona internetowa). W tym miejscu należy podkreślić znaczenie sloganu 
kampanii, będącego zarazem jej tytułem. Hasło jest krótkie i stosunkowo łatwe 
do zapamiętania szczególnie przez ludzi młodych, którzy jednoznacznie skojarzą 
wyrażenie „dodaj do ulubionych” z popularną zakładką przeglądarki internetowej 
Można do niej dodać strony, które są dla nas ważne lub lubimy je często odwie-

kultura języka jako wartość warsztatu dziennikarza w świetle kampanii...
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dzać. ponadto użyty symbol graficzny (charakterystyczna dłoń pokazująca kciuk 
uniesiony do góry, niebieskie tło i dość podobna czcionka) bezpośrednio kojarzy 
się z portalem społecznościowym Facebook, gdzie również można kliknąć „lubię 
to”. oczywiście całość celowo została zaprojektowana w ten sposób, stając się 
elementem strategii marketingowej. 

przygotowano dwa spoty radiowe (Ojciec i córka, Śniadanie) oraz cztery spoty 
telewizyjne (ZOO, Biuro, Dzieci, Sprawa). We wszystkich wskazano na bariery 
komunikacyjne występujące w codziennym życiu, związane z nieumiejętnością 
posługiwania się językiem polskim.

twórca plakatu reklamującego kampanię w swoim projekcie odwołał się do 
obecnej w języku polskim tendencji do eliminowania głosek i liter specyficznych 
dla naszego języka. W sms-ach, mailach, ale także na paragonach sklepowych często 
można zauważyć pisanie wyrazów bez polskich znaków (np. ż, ą, ę i innych). 

We wszystkich materiałach wizualnych wykorzystano słowostwory, które są 
podobne do zwierząt. każdy ma na brzuszku jeden wyraz (np. serwus), słowo, które 
współcześnie zastąpiono innym (np. hejka). słowostwory występują w pastelowych 
kolorach, a ich podobieństwo do zwierzątek czyni je przyjaznymi (te związane 
z polszczyzną) lub niebezpiecznymi (te związane z zapożyczeniami). założono, że 
przekaz powinien być prosty i czytelny dla wszystkich grup wiekowych. dlatego 
też w spotach reklamowych występują osoby w różnym wieku. 

promocja kampanii odbywa się za pomocą tradycyjnych środków masowego 
przekazu, takich jak telewizja i radio, a także w internecie (Facebook, oficjalna 
strona kampanii, strony internetowe organizatorów). ponadto spoty telewizyjne 
i radiowe są łatwo dostępne na youtube.pl. należy podkreślić, że w ramach kampanii 
„ojczysty – dodaj do ulubionych” ukazywać się będą także publikacje poświęcone 
zagadnieniom związanym z kulturą języka, językoznawstwem, historią języka 
polskiego, teorią i historią literatury oraz zbiory poezji. 

Ważnym narzędziem promocyjnym, które często jest wykorzystywane w oma-
wianej kampanii są eventy (np. wystawy, konferencje, konkursy, happeningi):
– promocja kampanii ruszyła 19 lutego 2012 roku (na dwa dni przed planowanym 

rozpoczęciem projektu), gdy w pałacu krasińskich otwarto wystawę „najstarsze 
ojczyste – dodaj do ulubionych”. na wystawie zaprezentowano zabytki piśmien-
nictwa polskiego. podziwiać można było między innymi oryginał biblii jakuba 
Wujka oraz rękopis Balladyny juliusza słowackiego. 

– inauguracja kampanii odbyła się dzień później, 20 lutego 2012 roku, podczas 
konferencji prasowej ministra kultury i dziedzictwa narodowego bogdana zdrojew-
skiego. natomiast projekt oficjalnie rozpoczął się 21 lutego,w Międzynarodowym 
dniu języka ojczystego8, gdy w pałacu prezydenckim zorganizowano debatę 

8 Święto zostało ustanowione przez Unseco w 1999 roku dla upamiętnienia demonstracji 
w bangladeszu w roku 1952, podczas której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu 
języka urzędowego. W zamieszkach zginęło wówczas 5 studentów. 

anna kalinoWska-Żeleźnik, anna lUsińska, Wojciech WĘckoWski 
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„polszczyzna czterech pokoleń”, w której udział wzięło wielu wybitnych przed-
stawicieli nauki, kultury i sztuki, między innymi: prof. Walery pisarek, prof. 
jan Miodek, prof. jerzy bralczyk, prof. jadwiga puzynina, andrzej seweryn, 
jolanta Fajkowska. 

– tego samego dnia w teatrze polskim odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynaro-
dowego dnia języka ojczystego, którą transmitował kanał tvp kultura. obszerną 
relację z tej uroczystości nadała także tvp 2. W prowadzonej przez Macieja stuhra 
i andrzeja poniedzielskiego gali wystąpili między innymi: piotr cugowski, jacek 
Fedorowicz, Marta lipińska, Marek kondrat, krzysztof kowalewski, andrzej 
seweryn i inni. 

– „rymoliryktando” to dyktando-happening organizowane przez narodowe centrum 
kultury, któremu towarzyszyły debaty o języku, konkursy i koncerty. 
należy także nadmienić, iż w ramach kampanii realizowany był także program naro-

dowego centrum kultury pt. „promocja języka polskiego”. zostało przygotowanych wiele 
dodatkowych projektów uzupełniających omawianą kampanię, w tym między innymi:
– koncert „Muzyka języka”, 
– festyn „Mowa i godka pod lachowym Groniem”, 

i inne. 

Zakończenie

polszczyznę kaleczą nie tylko „zwykli” obywatele czy politycy, ale także ci, którzy 
powinni stanowić wzór do naśladowania, czyli dziennikarze. tymczasem język ojczysty 
jest czymś wspólnym, a jednocześnie bardzo osobistym. to kolektywne dobro, które 
wymaga dbałości o szczególność i integralność. Mimo że wciąż się zmienia, zachowuje 
swoją harmonię i równowagę. 

W kampanii wykorzystano wiele różnych narzędzi marketingowych, między 
innymi spoty telewizyjne, radiowe, plakaty oraz fanpage na Facebooku, za pomocą 
których zwrócono uwagę opinii publicznej na istniejący i wciąż pogłębiający się 
problem. niestety, marginalny wydaje się udział środowiska dziennikarskiego w tym 
przedsięwzięciu. oczywiście, media tradycyjne są wykorzystywane (radio, tv), ale 
brakuje bezpośredniego zaangażowania znanych polskich dziennikarzy, którzy mogliby 
wspomóc kampanię swoim wizerunkiem, zachęcając odbiorców do dbania o kulturę 
języka ojczystego. Wyjątkiem jest krystyna czubówna, znana i powszechnie lubiana 
dziennikarka, która została lektorem w spotach telewizyjnych. 

kampania społeczna „ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypomnieć odbior-
com, w tym także dziennikarzom, o roli i miejscu języka ojczystego w życiu polaków. 
służy ona podniesieniu świadomości językowej oraz ugruntowaniu poczucia, iż pol-
szczyzna jest tworzona przez każdego z rodzimych użytkowników, przez co stają się 
oni za nią odpowiedzialni. kształtuje także przekonanie, że język jest wartością samą 
w sobie, a o wspólne dobro trzeba dbać. 

kultura języka jako wartość warsztatu dziennikarza w świetle kampanii...
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Strategie komunikacji językowej na polsko-niemieckim 
pograniczu

Abstract (Linguistic Communication Strategies along the Polish-German border). 
How do people communicate across the polish-German border? concrete examples from 
the author’s research show that there are more strategies of linguistic communication than is 
usually thought. Questions, to which answers are sought include what kind of strategies are 
used in which situations and what are their characteristics.

Abstrakt. jak porozumiewają się polacy i niemcy w regionie przygranicznym? na podstawie 
szeroko zakrojonych badań autor artykułu dowodzi, że istnieje więcej strategii komunika-
cyjnych niż zazwyczaj się zakłada. podejmuje próbę odpowiedzi na szereg ważnych w tym 
kontekście pytań, w tym między innymi: jakich strategii językowych się używa, w jakich 
sytuacjach i jakimi cechami się one charakteryzują. 

1. Projekt badawczy 

niniejszy artykuł jest częścią projektu badawczego finansowanego przez europejską 
Fundację canon, który dotyczy strategii interlingwalnych na pograniczu polsko-nie-
mieckim (a comparative study on interlingual strategies: insights from the German-
polish border). Wstępnym założeniem badawczym było przekonanie, że istnieją różne 
możliwości porozumiewania się ludzi posługujących się różnymi językami, przy czym 
każda z przyjętych metod komunikacji ma zarówno wady, jak i zalety. nie ma więc 
jednego języka lub jednej strategii językowej, która w każdej sytuacji będzie efektywna. 
aby sprawnie się komunikować, należy mieć świadomość istnienia tych strategii oraz 
ich specyficznych właściwości. 

projekt realizowany był w czterech etapach. W pierwszej kolejności opracowano 
typologię interlingwalnych wariantów komunikacji, która ujmuje wszystkie potencjalne 
strategie komunikacyjne (kimura 2011). następnie zestawione zostały teoretyczne argu-
menty przemawiające za różnymi modelami komunikacji interlingwalnej (kimura et al. 
2013). W celu przeprowadzenia krytycznej analizy modeli teoretycznych zbudowanych 
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na podstawie uzyskanych danych empirycznych wspomniane argumenty teoretyczne 
zostały następnie porównane z danymi empirycznymi. W efekcie powstała empirycznie 
przetestowana teoria możliwości komunikacji interlingwalnej, którą wykorzystać moż-
na w komunikacji interpersonalnej oraz interinstytucjonalnej nie tylko na pograniczu 
polsko-niemieckim, lecz także w innych regionach europy czy świata. 

Wcześniej zagadnieniom komunikacji interlingwalnej w europie poświęcone były 
także większe projekty badawcze, takie jak: eldia (european language diversity for 
all, 2010-2013) czy toolkit (a toolkit for transnational communication in europe, 
2010-2013). W projekcie eldia chodziło między innymi o zbadanie roli lokalnych, 
narodowych i międzynarodowych języków komunikacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem grupy języków ugrofińskich. celem tego projektu był „develop a general and 
testable model of the european practices of using vehicular languages in international, 
intra-national and regional settings”1.

W projekcie toolkit w zróżnicowanych językowo regionach europy porównane 
zostały cztery ogólnie stosowane typy możliwości wyboru języka w komunikacji 
transnarodowej w różnych kontekstach: english as a lingua Franca (elF), regional 
languages of communication (relF), receptive Multilingualism (lara), codes-
witching (cs). analizie poddane zostały obszary przygraniczne – badano zrówno 
komunikowanie się instytucji, jak i zachowania w ramach spotkań nieformalnych: 
“the ultimate goal is that it will help people to recognize what will be the adequate 
communicative strategy in particular situations” (backus, Marácz & ten thije 2011: 7). 
pomimo że w ramach projektu nie porównywano poszczególnych strategii, udało się 
wskazać ich specyficzne zalety (kimura 2013).

projekt badawczy opisany w niniejszym artykule w swych założeniach zbliżony jest 
do projektu toolkit. podobnie jak w przypadku badań prowadzonych w jego ramach 
analizuje się w nim regiony pogranicza jako miejsca intensywnych spotkań interlin-
gwalnych. jednym z ważniejszych celów niniejszego projektu jest także dążenie do 
opracowania podstaw teoretycznych badanych zjawisk interkulturowych. 

projekt toolkit był szerzej zakrojony niż badania opisywane w tym artykule, jednak 
szczególną zaletą niniejszych analiz po pierwsze jest to, że uwzględnia się w nich wszyst-
kie warianty multilingwalne, łącznie z mniej znanymi lub rzadziej stosowanymi. W ten 
sposób można wskazać także na alternatywne modele komunikacyjne. po drugie, badanie 
prowadzi się w tym samym kontekście geograficznym i społecznym, zatem porównanie 
jest bardziej bezpośrednie. po trzecie, w obecnym projekcie podejmuje się próbę wy-
pełnienia geograficznej luki badawczej, ponieważ w projekcie toolkit nie zajmowano 
się polsko-niemieckim pograniczem. oprócz tego nie ma właściwie prawie żadnych 
empirycznych badań dotyczących stosowania języka komunikacji transgranicznej na tym 
terenie. jedynym wyjątkiem są eksploracje Wilkinsona (2009), który analizował język 
stosowany w teatrze w Görlitz (mieście leżącym na granicy polsko-niemieckiej). jest 
to wyjątek, gdyż generalnie brakuje pogłębionych badań empirycznych poświęconych 
problematyce kontaktów międzykulturowych (schoenherr 2006: 337). 

1 «http://www.eldia-project.org/».

Goro christoph kiMUra
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Wybór pogranicza, obszaru leżącego wzdłuż granicy na odrze i nysie łużyckiej, 
jako miejsca prowadzenia badań wynika z kilku powodów. region ten, który po roku 
1945 nagle stał się granicą państwową i językową, nie charakteryzuje się, inaczej niż 
ma to miejsce w przypadku wielu innych terenów przygranicznych, ani językową 
kontynuacją, ani historycznie ukształtowaną wielojęzycznością. tym samym kwestia 
przezwyciężenia bariery językowej ma tu szczególną wagę. po przystąpieniu polski 
do Unii europejskiej w roku 2004 region ten zyskał; z pozycji peryferyjnych terenów 
państw narodowych awansował do obszaru geograficznie położonego w centrum Ue. 
szczególnie zniesienie ograniczeń w swobodnym wyborze miejsca pracy, co nastąpiło 
w roku 2011, umożliwiło dalszą intensyfikację kontaktów (kimura, w druku). Granica 
ta łączy, obecnie we wspólnej strefie schengen, dwa największe kraje „nowej“ i „sta-
rej“ Unii europejskiej ze skomplikowaną historią wzajemnych relacji, dlatego rozwój 
kontaktów i współpracy na granicy polsko-niemieckiej może być ważnym obszarem 
eksperymentów w ramach integracji europejskiej. 

przedmiotem badań stała się komunikacja mieszkańców niemieckiego Frankfurtu 
nad odrą i sąsiadującego z nim polskiego miasta słubice. pod względem geogra-
ficznym oba miasta położone są centralnie w regionie granicznym i stanowią jedno 
z najważniejszych miejsc polsko-niemieckich spotkań na pograniczu. dochodzi tu 
do najbardziej intensywnych kontaktów wzajemnych, co wykreowało nawet toponim 
słubfurt. od końca 2012 roku oba miasta, jako pierwsze dwumiasto położone przy 
granicy, mają wspólne logo.

badania prowadzono głównie metodą obserwacji uczestniczącej. W ich trak-
cie (sierpień 2012 – lipiec 2013) autor uczestniczył w różnego typu spotkaniach 
polsko-niemieckich, chcąc sprawdzić, do jakich typów kontaktów w ogóle docho-
dzi pomiędzy mieszkańcami obu stron granicy, w jaki sposób polacy i niemcy 
uczestniczą w spotkaniach dwunarodowych i jakiego języka wówczas używają. 
szczegółową analizę danych przeprowadzono, opierając się na „teorii językowego 
zarządzania” (nekvapil 2012). poniżej przedstawione zostały wstępne wyniki ba-
dań. W pierwszej kolejności opisano główne warianty komunikacji interlingwalnej 
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym wraz z ich zaletami a także wadami. 
ponadto zaprezentowane zostały alternatywne strategie komunikacyjne stosowane 
na pograniczu polsko-niemieckim, ich skuteczność oraz kontekst sytuacyjny moż-
liwego wykorzystania.

2. Główne warianty komunikacji interlingwalnej 
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

W tabeli 1. zaprezentowano wszystkie możliwe konstelacje językowe, które za-
chodzą w bezpośredniej komunikacji interlingwalnej. W zależności od wyboru języka 
przez ich uczestników w grę mogą wchodzić następujące warianty: 
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(i) każdy używa swojego pierwszego języka, czyli języka ojczystego, 
(ii) jeden z pierwszych języków partnerów używany jest przez wszystkich uczest-

ników, 
(iii) każdy używa pierwszego języka partnera, ale nikt nie mówi w swym języku 

ojczystym, 
(iv, v) stosuje się jeden lub kilka lingua franca, 
(vi, vii) wykorzystuje się połączenia różnych typów języka.

Język ojczysty Język partnera Język zewnętrzny 
Język ojczysty
(O)

i języki ojczyste –
symetria (oo)

Język partnera
(P)

ii język wewnętrzny
– asymetria (o/p)

iii języki partnera –
symetria (pp)

Język zewnętrzny
(Z)

vi język ojczysty 
+ język zewnętrzny
(oz)

vii język partnera
+ język zewnętrzny
(pz)

iv lingua franca (z)

v języki zewnętrzne 
– symetria (zz)

tab. 1. Możliwości bezpośredniej komunikacji interlingwalnej (zrewidowane wg kimura 2011)

które z tych teoretycznych możliwości wykorzystywane są w rzeczywistej komu-
nikacji polsko-niemieckiej w regionie przygranicznym? spójrzmy na kilka typowych 
przykładów. 

Przykład 1. Fragment dyskusji po referacie na temat transgranicznej współpracy 
straży pożarnych z polski i niemiec. publiczność mieszana, polsko-niemiecka. referat 
został wygłoszony przez polskiego komendanta straży pożarnej po polsku i konseku-
tywnie przetłumaczony na język niemiecki (9 kwietnia 2013).

[n: niemka z audytorium p: polski referent 
t: polka w roli tłumaczki (nieprofesjonalnej)]

n: Wo ist der standort der słubicer Feuerwehr? (śmiech z audytorium)
[Gdzie jest stanowisko straży pożarnej w słubicach?]
p: B, b bei Landkreis. bei Landrat. [...]
[p, p, przy powiecie, przy starostwie powiatowym.]
t: Wo sich wirklich der Standort befindet, ich weiß es nicht ob Sie sich aus-
kennen, in Słubice auskennen. Platz der Helden, kennst du vielleicht Platz 
der Helden, und in der Nähe des Platzes des Helden befindet sich, aa, die 
der Standort der Feuerwehr.
[Gdzie rzeczywiście znajduje się stanowisko, nie wiem, czy się pani orientuje, 
orientuje w słubicach. plac bohaterów, czy znasz plac bohaterów, tam 
w pobliżu placu bohaterów znajduje się, aa, stanowisko straży pożarnej]
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n: Dziękuję bardzo. (śmiech z audytorium)
p: proszę bardzo.

W tym fragmencie dyskusji niemka zadaje pytanie w języku niemieckim, a polski 
referent odpowiada również po niemiecku. tłumaczka, również polka, dodaje jeszcze 
wyjaśnienie, co również jest ważnym zadaniem pośredników językowych. niemiecka 
uczestniczka dyskusji dziękuje po polsku. 

na pierwszy rzut oka wydaje się, że dwujęzyczność panuje po obu stronach. jed-
nak rodzaj owej „dwujęzyczności“ jest w tym wypadku bardzo typowy. po pierwsze, 
znajomość języka partnera zarówno przez pytającego, jak i odpowiadającego jest ogra-
niczona, co powoduje, że do dokładniejszego wyjaśnienia konieczna jest tłumaczka. 
po drugie, polski mówca umie wyrazić określoną informację w języku niemieckim, 
podczas gdy język polski niemki ograniczony jest do określonych formułek grzecz-
nościowych: czyli „dziękuję bardzo”. pokazuje to znaną asymetrię znajomości języka 
między polakami i niemcami. 

dwa kolejne przykłady zaczerpnięte zostały z obszaru uniwersyteckiego, a miano-
wicie ze współpracy pomiędzy viadriną i Uniwersytetem im. adama Mickiewicza. jak 
wiadomo, pomiędzy tymi uczelniami istnieje ścisła współpraca, czego efektem przede 
wszystkim jest funkcjonowanie collegium polonicum w słubicach. na inauguracji 
roku akademickiego po stronie polskiej w słubicach oraz po stronie niemieckiej we 
Frankfurcie obecni byli przedstawiciele obu uniwersytetów. podczas inauguracji roku 
akademickiego po stronie polskiej rektor viadriny rozpoczął swe powitanie w języku 
polskim Dzień dobry, witam państwa serdecznie, za co otrzymał brawa. jeżeli polski 
mówca powiedziałby to samo po niemiecku we Frankfurcie, nie zostałby nagrodzony 
brawami. znów widać tu asymetrię. 

rektor kontynuował swe przemówienie w języku niemieckim, mówiąc: 

leider muss ich jetzt auf deutsch weiter machen. ich habe zu polnisch 
dasselbe verhältnis wie zu meiner Frau. ich liebe sie, aber ich beherrsche 
sie nicht2.

następnego dnia inauguracja odbywała się po stronie niemieckiej. zostało przy 
tym przez rektora viadriny powtórzone to samo powitanie w języku polskim „Witam 
państwa serdecznie sage ich den polnischen Freunden, die heute gekommen sind”3. 
na koniec znów powiedział po polsku: Dziękuję bardzo za uwagę.

później po angielsku poprosił rektora UaM o wygłoszenie przemówienia: „i would 
like to ask my friend and colleague, [rektor UaM] to address the audience ...”. Wystąpienie 
rektora UaM wygłoszone zostało po angielsku, przy czym przeprosił on także za to, że 
nie mówi po niemiecku: „i would like to apologize that i will address you in english. 
[but as my colleague began in english, i will continue in english as well]”. 

2 tłumaczenie: niestety muszę kontynuować po niemiecku. do języka polskiego mam taki 
sam stosunek, jak do mojej małżonki. kocham ją, ale nad nią nie panuję.

3 tłumaczenie: [...] mówię polskim przyjaciołom, którzy dziś przyszli.

strategie komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu



114

i języki ojczyste – symetria język niemiecki i polski z tłumaczeniem
ii język wewnętrzny – asymetria język niemiecki 
iv język zewnętrzny – lingua franca język angielski 

tab. 2. trzy główne konstelacje językowe na polsko-niemieckim pograniczu

powyższe trzy przykłady ukazują całą paletę językowych strategii komunikacyj-
nych w regionie przygranicznym. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z trzema 
konstelacjami: albo każdy używa swego pierwszego języka i korzysta z tłumacza, albo 
komunikacja odbywa się w języku niemieckim. podczas gdy wielu polaków dyspo-
nuje znajomością języka niemieckiego, znajomość języka polskiego przez niemców 
ogranicza się w większości przypadków do określonych zwrotów grzecznościowych, 
które są jednak stosunkowo ekstensywnie używane. częściowo używa się także języka 
angielskiego, ale raczej w ograniczonym stopniu i przede wszystkim w środowisku 
akademickim lub w kontaktach z ludźmi z innych regionów. 

jeżeli przeanalizujemy trzy przedstawione w tabeli 2. warianty, to zauważymy, że 
każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. tłumaczenie jest niezbędne, aby wszyscy 
mogli precyzyjnie i swobodnie wyrażać się w swoim pierwszym języku. Żadna ze stron 
nie jest przy tym preferowana ani dyskryminowana. dzięki pośrednikom językowym 
przekazane mogą zostać, jak w powyższym przykładzie, informacje interkulturowe 
bądź krajoznawcze, co z pewnością korzystne jest dla komunikacji. Mamy tu jednak 
do czynienia zasadniczo z komunikacją pośrednią, w efekcie trudno o spontaniczne, 
bezpośrednie rozmowy, które mogłyby prowadzić do pogłębienia relacji osobistych. 

szarmanckie przeprosiny wyrażane przez obu szefów uniwersytetów za to, że 
używają języka niemieckiego bądź angielskiego, pokazują, że wykorzystywanie 
języka niemieckiego czy angielskiego jako języka komunikacji także nie zawsze jest 
traktowane jako idealne rozwiązanie. Używanie języka niemieckiego jest komfortowe 
przede wszystkim dla strony niemieckiej, nie gwarantuje jednak zrównoważonego 
partnerstwa; wzajemność jest ważna w każdym partnerstwie. przerzucenie się na lingua 
franca, którego rolę pełni język angielski, może być pragmatycznym rozwiązaniem 
w celu szybkiego porozumienia się, nie prowadzi jednak do wzajemnego zrozumienia, 
ponieważ w dużym stopniu eliminuje kulturową bezpośredniość dialogu.

3. Strategie alternatywne 

powstaje więc pytanie, jak można przezwyciężyć granice tych trzech wariantów 
i jakie są możliwe alternatywne lub uzupełniające strategie. nawet, jeżeli warianty 
główne odgrywają w swych kontekstach niezbędną rolę, to mimo to istnieją powody, 
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aby nie zadowalać się nimi w pełni. tabela 3. przedstawia warianty główne i alterna-
tywne, które mogłyby zrekompensować słabe strony tych pierwszych.

1 – najczęstsze 2 – rzadkie 3 – znikome
i języki pierwsze – 
symetria 

język niemiecki 
i polski 
z tłumaczeniem

język niemiecki 
i polski jako język 
pierwszy bez 
tłumaczenia
(dwujęzyczność 
receptywna) 

łużycki i polski bez 
tłumaczenia 
(słowiańska 
interkomprehensja) 

ii język wewnętrzny 
– asymetria 

język niemiecki język polski 
(język drugiego 
partnera) 

–

iii języki partnera – 
symetria 

– język niemiecki 
i polski jako języki 
obce (poliglotyczny 
dialog w języku 
obcym) 

–

iv język zewnętrzny 
– lingua franca 

język angielski język słubfurcki 
(mieszanka 
języków) 

esperanto 
(język planowy) 

tab. 3. stopień stosowania konstelacji językowych na polsko-niemieckim pograniczu

W pierwszej kolejności alternatywne są oczywiście strategie, które uwzględniają 
również język polski. jako kolejne specjalne alternatywy lub uzupełnienia znajdujące 
się w trzeciej kolumnie (język łużycki lub esperanto). Wspólne dla tych alternatyw jest 
to, że były marginalizowane w czasach nacjonalizmu. W pierwszej kolejności omówmy 
alternatywy z trzeciej kolumny, a następnie z drugiej.

3.1.  Język łużycki i esperanto

W przypadku łużyckiego chodzi o tak zwaną „funkcję mostową“ tego języka. 
zgodnie z łużyckim przysłowiem „ze serbskej hubu přindźeš přez polsku a rusku“ 
(huba – po polsku „usta”, zgodnie z tą dewizą, słowiański język łużycki jest przydatny 
do porozumiewania się z osobami mówiącymi innymi językami słowiańskimi). 

esperanto jest natomiast językiem planowym, który został zaproponowany do 
porozumiewania się na płaszczyźnie międzynarodowej. jako zalety esperanto Fiedler 
(2010) podaje: nie jest to pierwszy język określonej grupy narodowej, z uwagi na moż-
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liwość łatwego przyswojenia jest efektywny kosztowo, z powodu prostej i zrozumiałej 
struktury jest także przydatny w procesie opanowywania innych języków4. 

oba te języki są także dość intensywnie używane na polsko-niemieckim pograni-
czu, jednak tylko w określonych kręgach. istnieje cały szereg inicjatyw kulturalnych, 
których celem jest współpraca pomiędzy polakami i łużyczanami. przy okazji warto 
wspomnieć profesora tadeusza lewaszkiewicza z Uniwersytetu poznańskiego, który 
przez pewien czas piastował funkcję profesora sorabistyki w lipsku. 

kontakty istnieją także pomiędzy lokalnymi grupami esperanto. 1 czerwca 2013 roku 
odbyło się np. spotkanie 30 polskich i niemieckich esperantystów w prenzlau w bran-
denburgii z okazji krajowej Wystawy ogrodniczej. W poznaniu organizowany jest co-
rocznie we wrześniu festiwal artystyczny esperanto również z niemieckimi uczestnikami. 
artystyczne konfrontacje arkones są festiwalem kultury i sztuki esperanckiej: „ta 
niebagatelna, jedyna tego typu impreza w «esperancji», przyciąga około 200 miłośników 
języka międzynarodowego nie tylko z polski i nie tylko ze starego kontynentu”5. 

Używając języka esperanto, można dostrzec, że szczególna cecha komunikacji, 
jaka wówczas zachodzi, nie polega na bezkulturowości, jak zakładają często osoby 
postronne, lecz na specyficznej kulturze transnarodowej, która manifestowana jest 
podczas spotkań esperantystów i daje im poczucie wspólnoty. 

Wkład języka łużyckiego i esperanto, szczególnie w odniesieniu do nawiązywania 
przyjacielskich relacji ponad granicami, zasługuje na uwagę, nawet jeśli liczba kon-
taktujących się w tych językach jest ograniczona. 

3.2.  Strategie z wykorzystaniem języka polskiego

przejdźmy teraz jednak do obszerniejszych alternatyw z drugiej kolumny, które 
uwzględniają także język polski. znaczenie przyswajania sobie języka sąsiada jest stale 
podkreślane. przykładowo: we wprowadzeniu do roli języków partnerów w europejskich 
regionach przygranicznych znaleźć można następujące stwierdzenie:

erhalten die kulturelle begegnung und das erlernen von partnersprachen ent-
lang europäischer Grenzräume für die bürger unseres kontinents die Funktion 
eines Zentralelements von Kommunikation. (oppermann 2002: 8) 
der gegenseitige austausch von Fremdsprachenkenntnissen, zumal auf 
der ebene der kulturberührenden nachbarsprachen, ist dabei die conditio 
sine qua non europäischer Existenz. (oppermann 2002: 9) (oznaczenie: 
kGc)6

4 “as was shown in this article, the adoption of a planned language such as esperanto is 
a sensible option not only in terms of fairness but also regarding cost-effectiveness and the promo-
tion or language learning” (Fiedler 2010: 16).

5 «http://arkones.org/pl».
6 tłumaczenie: „spotkania kulturalne oraz przyswajanie sobie języka partnera wzdłuż eu-

ropejskich regionów przygranicznych [mają] dla mieszkańców naszego kontynentu funkcję cen-
tralnego elementu komunikacji”. 
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co do kwestii, jak konkretnie zastosować język partnera, istnieje, poza komuni-
kacją jednojęzyczną w jednym z języków partnerów (ii-2), kilka modeli komunikacji 
wielojęzycznej. 

pierwszy z nich to „dwu(wielo)języczność receptywna“ (i-2). zwolennicy tego mo-
delu upatrują jego zalety w równouprawnieniu oraz w uwzględnieniu danych języków 
pierwszych, a tym samym także w różnorodności językowej. równouprawnienie jest 
zaletą jednostronnego używania jednego języka partnerów, a uwzględnienie różnorod-
ności językowej to zaleta jednojęzycznego używania lingua franca:

receptive multilingualism is the most equal mode of communication, as 
none of the interlocutors has to adapt to the other, nor are they forced to use 
a lingua franca. (ribbert & ten thije 2007: 76) 

strategią przeciwną jest „poliglotyczny dialog w języku obcym“, w którym każdy 
mówi w języku dla siebie obcym (iii-2). zaletą tej strategii jest również równoupraw-
nienie. nawet fakt, że nie można wypowiedzieć się tak swobodnie, jak w języku 
ojczystym, jest tu postrzegany jako pożyteczny dla wspierania wzajemnego szacunku 
i tolerancji:

the constraint of using another language automatically leads to a high degree 
of mutual tolerance, respect, and serious cooperation. the discussions will 
be more disciplined. the whole regulation will bring about shorter turns in 
the debates.
every participant will personally and painfully experience that it is most 
difficult, in the long run, to express oneself in a foreign language. this will 
experience lead to more mutual respect in the process of communication. 
(Weydt 2003: 186) 

trzecią formą jest mieszanka języków, która obejmuje to, co w socjolingwistyce 
określa się jako Code-switching lub Code-mixing (iv-2). Mieszanka taka prowadzić 
może także do własnych ugruntowanych form językowych. W projekcie „toolkit“ 
strategię tę ujmuje się jako jedną z możliwości i opowiada się za akceptowaniem mie-
szanek językowych jako równowartościowych z innymi strategiami:

We propose that an upgrade of the appreciation of codeswitching […] is 
useful. (backus, Marácz & ten thije 2011: 19) 
it [code-switching] is a linguistic tool on a par with all other tools. (backus 
& jørgensen 2011: 38)

„Wzajemna wymiana umiejętności językowych, zwłaszcza na płaszczyźnie języków sąsied-
nich dotykających kultury, jest przy tym warunkiem sine qua non europejskiej egzystencji”. 

strategie komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu



118

4. Efekty komunikacyjne strategii alternatywnych z wykorzystaniem 
języka polskiego

argumenty popierające strategie alternatywne mogą brzmieć przekonująco. jednak 
jaki sens mają w praktyce? jak realne są możliwości ich zastosowania? także zwo-
lennicy strategii alternatywnych świadomi są tego, że są one często postrzegane jako 
„kuriozalne“ lub „egzotyczne“7. 

aby pokazać możliwości i efekty zastosowania strategii alternatywnych, przyj-
rzyjmy się polsko-niemieckiemu przedstawieniu teatralnemu. 

chodzi o sztukę Heinricha von kleista Familie Schroffenstein / Rodzina Schrof-
fenstein. dramat ten opowiada o dwóch spokrewnionych, ale zwaśnionych rodzinach. 
dopiero po spirali nieufności i nienawiści, która prowadzi do tragicznej śmierci dzieci 
z obu rodzin, dochodzi do pojednania. 

na potrzeby przedstawienia w kleist Forum we Frankfurcie nad odrą w paździer-
niku 2012 roku sztuka ta została po raz pierwszy przetłumaczona na język polski. 
W inscenizacji tej jedna z rodzin grana była przez polskich, druga natomiast przez 
niemieckich aktorów. Używanie dwóch języków było przy tym integralną częścią 
inscenizacji: dla zwaśnionego pokolenia rodziców obu domów drugi język jest obcy, 
nie są więc w stanie się porozumieć. natomiast dzieci, które się polubiły, rozumieją 
język partnera. komunikacja pomiędzy dziećmi z obu rodzin, ottokara z niemieckiej 
i agnieszki z polskiej, zachodzi więc głównie na zasadach receptywnej dwujęzyczności. 
Wydaje się to najlepszą możliwą formą komunikacji pomiędzy synem z jednego domu 
i córką z drugiego. spójrzmy na przykład:

przykład 2: receptywna dwujęzyczność 1 

agnieszka: Czy coś ci dolega? 
ottokar:   jetzt nichts. [teraz nic.]
a:   Jesteś taki dziwny. (...)
o:   Und mir du. [a ty mnie]
a:   Jeśli mnie kochasz, powiedz mi zaraz (...) 
o:   erst sprich du. [najpierw mów ty.]

W kontynuacji przedstawionej powyżej sceny dochodzi do decydującego porozu-
mienia obu bohaterów. W ważnych momentach sięgano do języka partnera. próbują 
przy tym oboje mówić językiem partnera, co wyraża także wolę porozumienia:

7 “[...] it becomes evident that ‘code-switching’ is not an exotic phenomenon reserved for 
linguistic dissidents”. (backus & jørgensen 2011: 38); “receptive multilingualism […] is far more 
than just a linguistic curiosity” (zeevaert 2007: 126).
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przykład 3: używanie języka partnera 1

ottokar:  drum will ich, dass du nichts mehr vor mir birgst, und fordre 
ernst dein unumschränkt vertrauen. [tak chcę, żebyś nic nie kryła przede 
mną i żądam twojego nieograniczonego zaufania].
agnes:  Ich kann nicht reden, Ottokar.
[nie mogę mówić, ottokar.]
ottokar: Was ängstigt dich? ich will dir jeden falschen Wahn benehmen.
[czego się boisz? chcę cię uwolnić od wszystkich urojeń.]
agnes:  Du sprachst von Mord. [Mówiłeś o morderstwie.]
ottokar:  Mord? Morderstwo? Miłość! von liebe sprach ich nur.
[Mówiłem tylko o miłości.]

pokolenie rodziców również używa języka partnera. pod koniec przedstawienia ojcu 
niemieckiej rodziny, rupertowi, który do tego momentu robił wrażenie bardzo zaciętego, 
po raz pierwszy przechodzi przez usta polskie słowo. chce porozmawiać z ojcem polskiej 
rodziny, sylwestrem, i pyta jego żonę, Gertrudę, która rozumie w pewnym zakresie język 
niemiecki, jak brzmi po polsku słowo „przyjaciel”. W ten sposób wola pojednania mogła 
zostać silniej wyrażona. publiczność wyraźnie reagowała przy tej scenie.

przykład 4: używanie języka partnera 2

rupert: dir hab ich ein kind genommen. kind, bambino, und biete einen 
Freund dir zum ersatz. Freund? 
[tobie (sylwestrowi) zabrałem dziecko. dziecko, bambino, a oferuję 
przyjaciela w zmian. przyjaciel?]
Gertruda: Przyjaciel. 
rupert: Przyjaciel. 

W ten sposób w przedstawieniu intensyfikowane są dramatyczne oddziaływania 
strategii interlingwalnych jako część inscenizacji i tym samym są one wyraźnie uwidacz-
niane. z tego wynikają też wskazówki dotyczące potencjału strategii alternatywnych 
w kontekście polsko-niemieckim. 

po pierwsze, receptywna dwujęzyczność może stanowić jak najbardziej pragma-
tyczne rozwiązanie kwestii komunikacyjnych, jeżeli po obu stronach istnieje pewna 
znajomość języka partnera, jak to ma miejsce w przypadku ottokara i agnieszki. 

po drugie, aktywne stosowanie języka partnera ma sens nawet wtedy, gdy nie jest 
to konieczne z czysto komunikacyjnych względów. W powyższym przykładzie użycie 
języka partnera było zarówno symbolem, jak i elementem zbliżenia i pojednania. nawet 
jeśli znajomość języka jest raczej ograniczona i są to jedynie pojedyncze słowa, które 
są wplątywane w wypowiedź, opłaca się powiedzieć więcej w języku partnera niż 
tylko frazesy na powitanie. dotyczy to szczególnie używania języka polskiego przez 
niemców. często się mówi, ze używanie języka polskiego przez niemców nie ma 
sensu, bo polacy już mówią po niemiecku albo po angielsku. ale powyższe przykłady 
pokazują, że nie jest to prawdą.

strategie komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu
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5. Wzory do naśladowania

do rozpowszechnienia rzadko stosowanych dotychczas strategii alternatywnych 
potrzebne są wzory do naśladowania, które konkretnie zaprezentują te możliwości. 
poniżej podanych zostanie kilka przykładów strategii alternatywnych z użyciem języka 
polskiego. jeden z nich ilustruje wspieranie prób używania języka partnera (zaczerpnięty 
ze szkolenia kompetencji międzykulturowych):

celem naszego klienta było mianowicie wygłoszenie trzech-czterech pierw-
szych zdań swej mowy powitalnej w języku polskim. [...] osiągnął swój cel 
i tym samym w oczach polskiej załogi miał udany debiut, który wyróżnił 
go na tle innych niemieckich managerów i został dzięki temu zapamiętany. 
(bollmann & zdziabek-bollman 2006: 263) 

podobna metoda wykorzystywana była także w przypadku przemówień polityków. 
jej zastosowanie publiczne z pewnością powinno znaleźć naśladowców. 

odnośnie do receptywnej dwujęzyczności inscenizacje teatralne, jak wspomniane 
powyżej, znajdą także naśladowców z uwagi na swój publiczny i demonstracyjny 
charakter. inna sztuka teatralna z receptywną dwujęzycznością jako strategią komu-
nikacji, prezentowana była także podczas adwentu 2012 roku. tym razem był to pol-
sko-niemiecki projekt realizowany przez młodych aktorów i uczniów. spektakl nosił 
tytuł Der Weihnachtsmann und das verlorene Lächeln / Święty Mikołaj i Utracony 
Uśmiech. W ramach przedstawienia Święty Mikołaj mówi po niemiecku, a Misza 
i babcia mówią po polsku:

przykład 5: receptywna dwujęzyczność 2

Św. Mikołaj:  Habt ihr, habt ihr dieses schaurige gehört?
[słyszeliście też ten szelest?]
Misza:   A jeśli to drapieżny zwierz? 
Św. Mikołaj:  beim Fressen eines kängurus!
[Weszliśmy akurat gdy pożerał kangura!]
babcia:   Oburzające byłoby gdybyśmy, moi mili, w uczcie mu 
   przeszkodzili. Chodźcie, maszerujmy dalej, góry widzę 
   już w oddali.
Św. Mikołaj: Mischa, ab jetzt gehst du voran! 
[Misza, od teraz ty idziesz przodem!]
Misza:   A jeśli przyjdzie drapieżny zwierz? 
Św. Mikołaj:  Mischa, Wer ist der Mutigste hier?
[Misza, kto tu jest najodważniejszy?] 
Misza:  Babcia! 
Św. Mikołaj:  och, Mischa!
[ależ Misza!]
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Misza:   Ale, Mikołaju, ale ja wcale nie jestem odważny!
Św. Mikołaj:  ich bin der Mutigste hier.
[ja jestem najodważniejszy.] 
Misza:  Naprawdę? 
Św. Mikołaj:  na! Und hinter dir halte ich ausschau.
[a kiedy ty będziesz szedł przodem, ja będę miał oczy szeroko otwarte!] 
Misza:   No to się cieszę!

dla tego rodzaju wspólnych projektów realizowanych przez polaków i niemców, 
którzy uczą się swoich języków, receptywna dwujęzyczność wydaje się mieć duży 
potencjał, ten zaś należy jeszcze dalej wykorzystywać. 

na koniec podam przykład, w którym użyte zostały alternatywne strategie ko-
munikacji. jest to projekt noszący nazwę „nowa amerika”, który stawia sobie za cel 
traktowanie podzielonego na dwa państwa terenu na wschód i zachód od odry i nysy 
jako wspólnego regionu i stworzenia poprzez to nowej tożsamości. nazwa projektu 
związana jest z tym, że w przeszłości Fryderyk ii pruski kazał osuszać bagna i torfo-
wiska w tej okolicy, aby uzyskać nowe tereny. powstały tu wsie noszące częściowo 
naprawdę egzotyczne nazwy, jak Hampshire, pensylwania, jamajka itp. zamiast emi-
grować do ameryki miano się osiedlać właśnie tu. projekt „nowa amerika” w XXi 
wieku nawiązał do tej historii i na nowo ją zinterpretował. „nowa amerika” zamierza 
połączyć różne podmioty i działania w tym regionie w jedną transgraniczną sieć. 

częścią tego projektu jest również język „nowoamerikański”. W kalendarzu no-
wej ameriki pojawia się tak zwany „vorstęp” w języku nowoamerikańskim (słubfurt 
e.v. 2013: 3):

vorstęp
der kalendarz 2013 ma ihnen pomóc przy findowaniu einen interesującen 
szlak durch zeit und przestrzeń von nowa amerika. 

a konwersacja po nowoamerikańsku wygląda np. tak (słubfurt e.v. 2013: 48): 

– Guten dzień! Möchcesz käsernik?
– tjak, gernie. dankuję!

powyższe zdania są wynikiem umiejętnego zmieszania następujących fraz w obu 
językach. 

– Guten tag! Möchtest du käsekuchen? – ja, gerne. danke! (język niemiecki) 
– Dzień dobry! Chcesz sernik? – Tak, chętnie. Dziękuję! (język polski)

nowy język ma zatem być „syntezą” języków polskiego i niemieckiego. koordy-
nator tego projektu, artysta Michael kurzwelly, wywołuje śmiech u słuchaczy podczas 
swych prelekcji, demonstrując przy tym cudowne nowoamerikańskie zdania. brzmi 
to jak niewinna zabawa językowa. z uwagi jednak na radykalną mieszankę językową 
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nowoamerikański kwestionuje językowy wymóg czystości XiX i XX wieku i prowokuje 
w pełen humoru sposób. „język nowoamerikański” nie może być przykładem do naśla-
dowania, może jednak przyczynić się do zmniejszenia zahamowań komunikacyjnych 
jako specyficzny „code switching”.

także receptywna dwujęzyczność należy do komunikacji nowoamerikańskiej. 
kurzwelly wypowiadał się na ten temat, twierdząc, że: „każdy może mówić w swoim 
języku ojczystym i jeżeli zna tylko kilka łamanych słów po polsku, to może je wkom-
ponować w wypowiedź” (kurzwelly 23.3.2013, z dziennika autora). podczas spotkań 
z „nowoamerikanami i nowoamerikankami” zaobserwowano, że każdy mówi swoim 
językiem lub też czasami wykorzystuje język partnera. receptywna dwujęzyczność jest 
też zauważana przez samych uczestników, jak wynika z kolejnego raportu z podróży: 

na końcu obie [niemka dagmar i polka Wiesia] uznają, że najłatwiej wy-
powiadać im się w ojczystych językach. ich dialog brzmi początkowo dość 
zabawnie: pytanie po polsku, odpowiedź po niemiecku i odwrotnie. najważ-
niejsze, że mogą się porozumieć! (ziętkiewicz 2011: 21)

6. Podsumowanie i wnioski

W niniejszym artykule podjęto próbę udowodnienia tezy, zgodnie z którą zaanga-
żowanie tłumacza albo używanie języka angielskiego i niemieckiego nie gwarantuje 
zadowalającej komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu, dlatego 
strategie alternatywne, do których należą oprócz języka polskiego także serbołużycki 
i esperanto, zasługują na większą uwagę. szczególnie upowszechnienie form komuni-
kacji, które obejmują oba języki partnerów, czyli polski i niemiecki (w łużycy także 
łużycki) mogłoby istotnie pogłębić polsko-niemieckie relacje na pograniczu. nie może 
ich zastąpić jednostronne stosowanie języka niemieckiego, innego lingua franca lub 
pośredników językowych. 

Warunkiem zastosowania wspomnianych strategii alternatywnych jest znajomość 
języka sąsiada, w tym zwłaszcza pogłębienie znajomości języka polskiego po stronie 
niemieckiej. Wydaje się, że używanie języka polskiego przez niemców ma sens nie tylko 
wtedy, gdy posługują się nim biegle. Wystarczy, by w wypowiedź wplatać pojedyncze 
polskie słowa. W przypadku średniej znajomości języka receptywna dwujęzyczność 
jest już bardzo pragmatycznym rozwiązaniem, ponieważ pasywna znajomość jest 
z reguły wyższa niż aktywna (tzn. rozumie się więcej w języku obcym niż potrafi się 
w nim wyrazić). 

zadaniem dalszych badań będzie analizowanie przykładów realnej komunikacji 
w celu ustalenia możliwości i granic potencjalnych strategii alternatywnych.
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ida Stria

Classifications of artificial languages

Abstrakt (Klasyfikacje języków sztucznych). istnieje wiele systemów nazywanych językami 
sztucznymi. niektórzy autorzy wymieniają nawet ok. 1000 (por. blanke 1989, schubert 1989), 
a ich liczba nadal rośnie. ta liczba może się jednak diametralnie zmieniać w zależności od 
definicji, jako że najszersza obejmuje systemy od kodów ograniczonych aż po szczególne 
formy języków naturalnych. ninejsza praca próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym tak 
naprawdę jest język sztuczny oraz sklasyfikować je według różnych kryteriów. proponuje 
się także rozmieszczenie ich na skali sztuczności.

Abstract. there are many systems called artificial languages. some authors mention around 
1000 of them (cf. blanke 1989, schubert 1989) and the number is still rising. However, this 
number might be changing radically depending on the definition, as the broadest comprises 
systems from restricted codes to particular forms of natural languages. the present paper 
tries to answer the question of what an artificial language really is as well as classify them 
according to different criteria. it is also proposed that those languages should be arranged 
on a scale of artificiality.

the title of this paper needs clarification. What exactly is meant by artificial 
languages? What is the difference between artificial and non-artificial? already this 
distinction suggests a binary opposition, which, as will be later seen, is a great simpli-
fication of the classification of languages. as a matter of fact, this dichotomy of natural 
i.e. traditional ethnic languages such as english or Hindi and artificial languages is 
relatively new as it dates back to 19th-century linguistics which was strongly influenced 
by darwin. However, when language is considered as a construct of human culture, 
the label natural does not really seem to apply. in addition, the term artificial is often 
misused by being applied to a wide variety of codes and systems not related in any 
way. detlev blanke lists several different meanings:

1. regularized and standardized literary language, as distinguished from 
dialects […].
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2. ethnic languages, highly regularized to maintain them at a particular 
stage of development (sanskrit, church latin) or to modernize them 
(Modern Hebrew, bahasa indonesia, landsmål).

3. consciously created languages to facilitate international communication 
[…], that is, planned languages.

4. nonredundant, formulaic, or symbolic languages to facilitate scientific 
thought […].

5. programming languages for computers […].
6. Machine languages for automatic translation. (blanke 1997: 3).

the types 4 – 6 will not be a part of this paper as they are considered here to be 
“highly restricted subsets of a language” in line with schubert (1989: 9).1 in the in-
terlinguistic literature the term artificial as opposed to natural is regarded as “crudely 
misleading” (schubert 1997) because it suggests that languages created to facilitate 
international communication are in fact identical to machine or formulaic languages. 
other names have also been used throughout history: universal, international, auxiliary, 
constructed, planned, and invented. blanke (1989) distinguishes between two groups 
of terms that sometimes overlap, that is constructed/artificial which points towards 
the creation of the language and planned/universal which describes the language’s 
function. Under the name artificial a good deal of various items can be placed (cf. eco 
1997: 2n., carlevaro 1989: 177):
– programming or machine languages (cobol)
– experimental languages:

– philosophical (toki pona)
– logical (lojban)
– pasygraphies (solresol)

– international auxiliary languages (planned languages, hereafter ials)
– artistic languages (klingon, Quenya)
– normative languages:

– superdialectal (rumantsch Grishun, standard arabic)
– standard literary languages
– revived (cornish)

– controlled languages (caterpillar Fundamental english)
– reconstructions (proto-indo-european)
– pidgins and creoles
– oneiric languages, xenoglossias, glossolalias.

this paper uses the term artificial as a broad name for all languages that are the 
result of deliberate and conscious creation and planning. out of the constructs listed, 
the first type will not be considered for reasons already mentioned and the last type 
will not be considered because it does not meet the requirement of being deliberately 
created.

1 types 1-2 are often excluded from classifications because of being only regularized ver-
sions of original ethnic languages.
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1. Some traditional classifications

in his article blanke (2001: 51n., see also blanke 1985: 99-110) gives six different 
types of classifications of artificial languages according to:
– realization level (graphic/phonetic, i.e. pasygraphies or universal scripts vs. pasy-

lalies or universal languages),
– material and structure, i.e. invention vs. imitation
– linguistic concept, i.e. how well the project is formulated linguistically
– level of details/development
– availability
– role in real communication.

While the first two are common enough, the next four do not appear in the litera-
ture. However, the most widespread and quoted classification is the second (regarded 
as traditional), proposed by l. couturat and l. leau in 1903/1907 (cf. schubert 2011: 
50). it is a very crude division into three main types:
– a priori (based on invented elements)
– a posteriori (based on elements already given)
– mixed

this proposal has been worked on by several linguists. a more detailed version can 
be found in janton (1993: 6n.), where the author presents the following categories:
– a priori, (i.e. “philosophical” languages)
– a posteriori

– simplified ethnic (i.e. minimal)
– mixed

– schematically derived (volapük)
– with partly schematic and partly natural derivation (esperanto)

– naturalistic
– with some schematic traits (novial)
– with natural derivation (occidental, interlingua)

it can be seen that these categories mirror a scale of artificiality. the poles determine 
whether a project is derived from (an) ethnic language(s) or deliberately constructed. 
it is immediately noticeable that the examples given include only the universal and 
international auxiliary languages (that is to say, planned languages according to blanke 
1985: 11). curiously enough, janton in his classification speaks about simplified ethnic 
languages. this is what is understood as controlled languages on the list of artificial 
constructs. klaus schubert (2011: 52n.) points out that those might be divided into two 
groups: one from before 1960, that is ethnic languages strongly simplified for the sake 
of international communication, such as peano’s latino sine flexione and ogden’s basic 
english, and another from after 1960, which comprises languages created to facilitate 
industrial communication, e.g. caterpillar Fundamental english or scaniaswedish (see 
schubert 2001). this raises the question of why otherwise natural languages would then 
be described as artificial. in accordance with the previous definition, these languages result 
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from a process of deliberate and conscious planning; furthermore, they are designed by 
a particular individual or an identifiable group of individuals. by the same token, this 
understanding of the term artificial languages includes several “natural” types, such as 
trans-ethnic languages (those that have lost their ethnic ties by becoming internationally 
spread, such as Medieval latin), standard forms (written German), revitalized languages 
(Modern Hebrew, Hawaiian) as well as pidgins and creoles. it might therefore be concluded 
that there is no binary opposition of natural vs. artificial, but instead there is a continuum 
of “deliberate influence” as presented in schubert 1989: 22 or koutny 2009: 118, that is, 
from an artificial a priori system to an ideal “untouched” ethnic languages (fig. 1).

ideal Natural laNguage

Frisian

standard German standard literary languages

korean/Hungarian small changes (often in one aspect only)

nynorsk/indonesian extensive changes in many aspects; far-reaching 
planning

Modern Hebrew/cornish revitalization (‘reinvention’)

occidental/interlingua naturalistic a posteriori

esperanto schematic a posteriori

volapük mixed system based on natural languages

loglan mixed system statistically derived from natural 
languages

solresol a priori

programming languages

artificial laNguage

Figure 1 scale of artificiality. based on schubert 1989: 22 and koutny 2009: 118.

in the case of modern standard varieties, as duličenko (1989: 53) puts it, a “continu-
ous a-posteriorization of heterodialectal, but nevertheless monolingual material” can be 
found (see also schubert 1989: 9). What is more, revitalized languages undergo such 
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vast changes that the historical continuity often assumed as required to deem a language 
as “natural” is broken and the older as well as the newer form of the language might 
be considered as two separate although related languages as it is in the case of biblical 
and Modern Hebrew (romaine 2011: 186n.). thus romaine (2011) proposes a new 
label for such languages: reinvented.

it is worth noting that most of these so-called “natural” languages do not in fact 
have any native speakers. rural breton speakers use a completely different version of 
the language than do speakers of neo-breton, who have learnt it as a second, or third 
language (romaine 2011: 217n.). 

2. The Curious Case of Pidgins

among the languages that stand somewhere between the poles of artificiality and 
naturalness are pidgins and creoles collectively called contact languages. to decide 
where exactly they should be put on the scale (fig. 1) the characteristics of a natural 
language should first be listed. on the basis of duličenko 1989 and liu 2001 an ethnic 
language can be described as a basic conventionalized system that expands with time to 
new domains, is linked to a certain mostly monolingual population in a given area and 
requires a constant interaction between speakers to be passed on to next generations. 
out of these criteria of naturalness pidgins, creoles and planned languages fulfill only 
a few, and each type fulfills a different number.

requirement ethnic pidgin creole planned
development to 
new domains

yes no (unless it 
changes into 
an expanded 
pidgin)

yes yes if socialized

linked to a spe-
cific population

yes yes, to several yes no

linked to a ter-
ritory

yes yes yes no

first language 
and monolin-
gual native 
speakers

yes no yes no (esperanto 
has native speak-
ers, but none are 
monolingual)

planning no (yes in later 
stages of devel-
opment)

no no (possibly in 
later stages of 
development)

yes (not so strict 
in later stages of 
development)

designed for 
international 
communication

no (may be used 
as such)

yes no (may be used 
as such)

yes

first form spoken spoken spoken written

classifications of artificial languages
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as can be seen, pidgins share the most with planned languages, although in terms 
of artificiality they might be regarded as “pure” because their coming into existence 
is through an unconscious, linguistically naive process with no particular creator. the 
latter can also be said about creoles. therefore in fig. 1 contact languages should be 
placed separately, i.e. creoles in the same place as natural languages (because the only 
difference between the two is their source) and pidgins perhaps after languages where 
conscious planning has been involved (nynorsk) and those which have been revitalized 
(where changes have been introduced on the basis of a language already in existence, 
for example cornish).

3. Functional classification

the basic functional classification of artificial languages can be again summed up 
in a binary division into quasi-langue, i.e. (fictional) projects as well as parole, i.e. 
full-fledged languages (blanke 2001: 52). this categorization brings about a further 
classification according to the purpose of their creation:
– ials,
– artistic languages (artlangs) created for aesthetic reasons, 
– constructed languages (conlangs) invented to exercise the limits of language,
– experimental languages to exercise a philosophical idea.

of course, a language classified in one place might be easily moved elsewhere. 
For example toki pona usually said to be an experimental construct created to help 
express “positive ideas” might indeed be considered as an ial because its first goal 
was that people communicate. láadan was firstly created as a part of a fictional world 
in a book, where it was intended to be used initially by women to express the percep-
tions of women not lexicalized in existing languages.

Unfortunately conlangs and artlangs are not treated very seriously by linguists – they 
are seen rather as games than real languages. among these groups klingon and tolkien’s 
creations have been nevertheless described from a somewhat linguistic perspective in 
okrent 2010 and adams 2011 (klingon is also the subject of two theses available on 
the internet: Hermans 1999 and Wahlgren 2004). Why they seem so interesting is that 
they grow in popularity with an ever expanding group of supporters. therefore the birth 
of a klingon communicative community might be taking place. such a community, 
as shown in section 2, is a requirement to change a mere project into a functioning 
language. it is also step 12 in an actual functional classification of blanke (2001: 53-
57). He described 28 levels (the first version had only 19) through which a language 
(project?) must go to attain the final stage of development. among these the existence 
of journals, original literature and specialized vocabulary can be found. according to 
these criteria three types of planned languages can be distinguished:
– projects (Plansprachenprojekte),
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– planned semi-languages (Semiplansprachen),
– planned languages (Plansprachen).

blanke applied his criteria only to planned languages (ials), but this list can also 
be used with regard to other languages. if one of them went through, for example, 14 of 
the stages, it might be considered a semi-language. one of the last steps to becoming a 
“real” language would be the appearance of native speakers. this categorization based 
on usage is sociolinguistically useful, although it must be remembered that it can only 
be applied to languages designed to facilitate international communication. as liu 
(2001: 131) rightly points out “[...] the goals of creoles and planned languages are not 
the same, so if we evaluate pidgin development according to blanke’s criteria, a creole 
language would not be a developed language”. the same is true for quite a great number 
of ethnic languages. What is more, even esperanto – thought to be a fully realized lan-
guage with native speakers – does not meet the previous requirement of monolingual 
speakers interacting with each other. the so-called denaskaj esperantistoj (who are 
always at least bilingual) do not interact with each other on a regular basis and have 
no actual influence on the language. this means that esperanto cannot be considered 
as creolized. interestingly though, this situation is in fact regarded as an advantage for 
learners as they can become fully accepted language community members and those 
who master the language will be treated with high esteem (see schubert 1989: 13).

4. Conclusions

the present paper deals with some of the problems with respect to a plethora of 
types of artificial languages as well as a smaller number of diverse classifications of 
them. as has been shown, the term artificial pertains to constructs ranging from such 
restricted closed codes as machine languages to several entities widely regarded as 
natural. Here the name is used to describe every system that has been created and 
planned consciously and in order to be used in human-to-human communication. as 
it turns out, such an understanding has never produced any other classification than 
that of couturat and leau (in fact, it only related to ials; it is the author’s belief that it 
can be successfully used to categorize all of the languages mentioned). the functional 
classification developed by blanke may be applied to many languages, but it can only 
validly assess planned languages with broader goals than some of the other artificial 
languages. therefore in accordance with some interlinguists an extended scale of arti-
ficiality is proposed. research on artificial languages should be expanded to all those 
languages that have a functioning community. of course, most research would be still 
conducted in relation to planned languages, but it is important to not overlook the mo-
ment other such communities are formed (e.g. lojban, klingon).

classifications of artificial languages
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Esperanto w leksykografii polskiej. 
Bibliografia słowników za lata 1888–2012

Abstract (Esperanto in Polish lexicography. Dictionaries published in the years 1888–
2012). the article contains a list of 119 lexicographical items (each including the esperanto 
language), published during the years 1888–2012. the bibliography, composed in chronologi-
cal order, includes linguistic dictionaries. the material in question has been excerpted and 
catalogued on the basis of bibliographical sources, scientific publications, library catalogues, 
available at the time. the fact that so much bibliographical material has been collected proves 
that for publishers, esperanto is still a prestigious constructed language, which enjoys a high 
communicative status among the international auxiliary languages. 

Abstrakt. artykuł zawiera wykaz 119 słownikowych pozycji bibliograficznych, których 
komponent stanowi język esperanto, wydanych na przestrzeni lat 1888–2012. zachowano 
układ chronologiczny. Wykaz obejmuje słowniki językowe. opracowania wyekscerpowano 
i skatalogowano na podstawie dostępnych źródeł bibliograficznych, publikacji naukowych, 
katalogów bibliotecznych. zebranie tak obszernego materiału faktograficznego stanowi 
niepodważalny dowód na to, iż esperanto jest językiem o wysokim statusie komunikacyjnym 
wśród międzynarodowych języków pomocniczych.

dział słownikarstwa narodowego z udziałem języka esperanto należy do mniej 
znanych i opisanych w literaturze przedmiotu (zob. np. Grzegorczyk 1967, Walaszek 
2011). na ogół uwaga językoznawców, historyków i krytyków leksykografii skupiona 
jest na opracowaniach słownikarskich, których elementem są języki dominujące w eu-
ropejskim kręgu cywilizacyjno-kulturowym, odgrywające w danej epoce rolę mniej 
lub bardziej pożądanego lingua franca. a przecież esperanto, język powołany do życia 
przed 126 laty, będący naszym niekwestionowanym dziedzictwem narodowym1, należy 
do najbardziej rozpowszechnionych i prestiżowych języków pomocniczych w świato-

1 postulat wpisania esperanto na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wysunęło polskie stowarzyszenie europa demokracja esperanto «http://esperanto.info.pl/index.
php?id=aktualnosci» (1.10.2013).
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wej komunikacji międzynarodowej2 (por. klemensiewicz 1963, 1965, lindstedt 1996, 
sakaguchi 2000, 2003, Furdal 2000, Haupenthal 1989). pora docenić ten nurt polskiej 
lingwistyki stosowanej. przeciętnemu językoznawcy mało znane są, a nierzadko 
w ogóle nieznane3, dokonania na polu esperantologii. Mogłoby się nawet wydawać, 
że piśmiennictwo esperanckie jest hermetyczne. jednak pzeprowadzona kwerenda 
tekstowa uzmysławia dynamikę rozwoju interlingwistyki (blanke 2003).

narodzinom i rozwojowi esperanto towarzyszyły opracowania leksykograficzne: 
wykazy rdzeni, słowniczki dydaktyczne, ogólne, glosaria, rozmówki, wokabularze, 
z czasem nomenklatory, idiomatykony, słowniki paremiologiczne, onomastykony, 
słowniki wielojęzyczne, zbiory skrótów4, konkordancje, opracowania encyklopedyczne. 
ich wspólną cechą jest optymalna użyteczność. zagłębiając się w dzieje słownikarstwa 
polskiego, nietrudno dostrzec, że język esperanto pojawił się dużo wcześniej niż np. 
portugalski (Włodek 1909), jidisz (Wolfson 1920), bantu (Hankiewicz 1928), karaimski 
(Mardkowicz 1933), kipczacki (zajączkowski 1954), baskijski (Majewicz 1969), fiński 
(rosyall, rosyall 1969), irlandzki (doyle, Gussmann 1996), mambwe (Halemba, si-
mungala 2005) i in. (Wojan 2013a). Mimo iż niektóre z wymienionych języków (jidysz, 
karaimski, kipczacki) charakteryzowały od wieków bliskie związki kulturowe z etnosem 
polskim, a fiński jest językiem etnicznym naszych bezpośrednich sąsiadów basenu Morza 
bałtyckiego, w przeszłości silnie oddziałującym na słowiańszczyznę wschodnią, stosun-
kowo późno stały się one obiektem zainteresowania polskich słownikarzy. 

przyjrzawszy się zgromadzonemu materiałowi faktograficznemu, ze zdumieniem, 
ale też i z rewerencją można skonstatować, iż słownikarstwo esperanckie, będące 
„spontanicznym” wytworem, wynikającym z idei i potrzeby ducha nie tylko leksyko-
logów i gramatyków, ale też pełnych pasji osób reprezentujących różnorakie profesje, 
nie ustępuje pod względem ilościowym na przykład polsko-wschodniosłowiańskiemu 
z językiem białoruskim, liczącemu „zaledwie” 103 pozycje (Wojan 2013b). trzeba 
przy tym podkreślić fakt, iż ta gałąź leksykografii, której przedmiotem opisu stało się 
esperanto, jest dość młoda, została stworzona całkowicie od podstaw, bez wsparcia 
wypracowanego wcześniej przez narodowych słownikarzy dorobku językowo-kulturo-
wego. zapoczątkowana w 1887 roku w postaci dołączonego do podręcznika ludwika 
zamenhofa Język międzynarodowy słowniczka rejestrującego 927 podstawowych 
rdzeni wyrazowych do tworzenia wyrazów internacjonalnych, w drugiej połowie XX 
wieku osiągnęła poziom leksykografii dojrzałej i wielonurtowej. jej twórcami, prócz 
samego kreatora języka, są leopold dreher (ps. leo turno), jan zawada, Mieczysław 
Guterman, antoni Grabowski, edward janicki, stanisław łazica, stanisław czarnow-
ski, kazimierz bein (ps. kabe) 5, tadeusz jan Michalski, andrzej pettyn, jan Wacław 

2 Wedługg „ethnologe”, w esperanto komunukują się 2 000 000 osób «http://www.ethnolo-
gue.com/language/epo» (17.12.2013).

3 alicja sakaguchi (2003: 246) twierdzi, że „żaden inny dział lingwistyki nie jest aż w tak 
dalekim stopniu lekceważony jak interlingwistyka”.

4 przed pięcioma laty nawet stworzono np. 11-stronicowy słowniczek skrótów dla sms-ów 
(dör, jozef 2008: 100 kurtigoj por sms, saarbrücken: eldonejo-ferlag). 

5 słowniki kazimierza beina były publikowane za granicą, głównie w paryżu.
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pióro, kazimierz tymiński, eugeniusz józef kucharz, ilona koutny, edward kozyra, 
ks. stanisław płachta, kazimierz strzelecki, jerzy Walaszek i in. Wkład tychże osób 
w rozwój słownikarstwa budzi szczególny podziw: tworzenie dzieł od podstaw wymaga 
od autorów inwencji, intelektu, autentycznego zafascynowania i naukowego zdyscy-
plinowania. zasady języka – jego gramatykę, wymowę, ortografię – można w sposób 
konstruktywny i planowy ustanowić oraz przedstawić odbiorcy, natomiast wszelkie 
związane z tym aplikacje, takie jak przekład słownikowy, literaturowy (zob. sakaguchi 
2008), a już tym bardziej powoływanie do życia i aktualizowanie terminologii stają się 
nie lada wyzwaniem dla słowniko- i językotwórcy. Można by rzec, zadaniem wręcz 
karkołomnym. 

W aposteriorycznym, żywym języku esperanto obserwuje się tendencje ewolucyjne 
– zmianę orientacji języka i uzusu poprzez wypracowanie standardu internacjonalnego 
(globalistycznego), niezależnego od wpływów narodowych, nieustanną asymilację 
nowych obszarów użycia języka, kształtowanie się różnych stylów funkcjonalnych 
(potocznego, kolokwialnego, naukowego, technicznego, publicystycznego, literackie-
go, biblijnego, archaicznego i in.). zaskakujących wyników dostarczają badania nad 
mową dzieci (lindstedt 2006: 47-55), dla których esperanto jest językiem natywnym; 
poświadczają one m.in. dynamikę innowacji językowych i progresu znaczeniowego 
słów, prowadzącą do zakłóceń komunikacyjnych. ewolucja języka ewokuje regularną 
rozbudowę zasobów słownikowych6; dotyczy to również terminologii.

esperanto jest systemem wyjątkowo otwartym. poszukiwanie form dla znaczeń 
(bytów), które istnieją w mentalnym leksykonie homo loquens oraz międzynarodowej 
siatce pojęciowej, wiąże się z wyjątkową kreatywnością twórców. za szczególną uznać 
należy działalność esperantologów w sferze leksykografii terminologicznej. słownikarz 
musi okiełznać dwujęzyczną materię, dokonać szeregu istotnych dla przyszłego wy-
tworu rozstrzygnięć metodologicznych. nasuwają się tu wobec powyższego pytania: 
W jaki sposób dokonać aktu normalizacji wprowadzanych do esperanckiego (interna-
cjonalnego) uzusu terminów? na czym się oprzeć przy tworzeniu międzyjęzykowej 
siatki pojęciowej? jak zharmonizować „proponowane” terminy esperanckie z terminami 
obcojęzycznymi? co z homonimią, polisemią, synonimią? słownikarstwo esperanc-
kie wyróżnia tworzenie nowych słów przy jednoczesnym doborze odpowiedników 
międzyjęzykowych. rozwiązywanie dylematów równolegle na dwóch poziomach: 
wewnątrzjęzykowym i międzyjęzykowym, jest niewątpliwie zadaniem obarczonym 
dużego stopnia trudnością. 

z pełnym przekonaniem można skonstatować, iż język esperanto z niebywałą ła-
twością trafił do słownikarstwa krajów ościennych i dalszych, gdzie sie upowszechnił. 
od 1893 roku zaczął wychodzić wielojęzyczny słownik Universala vortaro de la lingvo 
internacia „Esperanto” (Uniwersalny słownik języka międzynarodowego) doktora 
zamenhofa uwzględniający, prócz wyjściowego esperanto, pięć języków o wysokim 
statusie komunikacyjnym: angielski, francuski, niemiecki, polski i rosyjski. opracowanie 

6 liczba rdzeni na przestrzeni ośmiu dekad wzrosła siedemnastokrotnie: z 927 w 1887 roku 
do 16 000 w 1970 (les: 594).
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to wielokrotnie, i w różnych językowych układach, było wznawiane zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Warto tu wspomnieć, iż zarówno na rynku brytyjskim, jak i amerykań-
skim słowniki z językiem polskim zaczęły ukazywać się dopiero pod koniec XiX wieku 
w postaci reprintów polskich opracowań. znamienne, iż dział polski zapoczątkowała 
w 1889 roku w nowym jorku multilingwalna praca zamenhofa An Attempt Towards 
an International Language. Together with an English-International and International-
English Vocabulary Compiled by the Translator by Dr. Esperanto (Wojan 2013b: 33). 

Światowa leksykografia z językiem esperanto formowała się bardzo dynamicznie. 
Upowszechnienie nurtu esperanckiego było ściśle powiązane z następującymi faktami: 
raz, że to polscy uczeni dali asumpt do rozwoju tego kierunku lingwistyki aplikatywnej, 
dwa: aktywny udział esperantystów europejskich, krzewiących idee zamenhofa, na 
międzynarodowym forum sprzyja rozbudowie języka i jego interspołecznej popula-
ryzacji. na początku ubiegłego stulecia w leksykografii światowej dominowały prace, 
będące pokłosiem dzieł zamenhofa7; były to liczne adaptacje i modyfikacje, wydawane 
we współpracy z zagranicznymi autorami, współredaktorami, tłumaczami niemal na 
całym świecie – od europy i palestyny przez stany zjednoczone, brazylię, peru po 
chiny i japonię. obecnie esperanckimi publikacjami słownikarskimi poszczycić się 
mogą użytkownicy takich genetycznie odległych języków, jak: chiński, estoński, fiń-
ski, japoński, koreański, mongolski, norweski, rumuński, węgierski, a nawet (mniej 
licznie) baskijski, fryzyjski, hebrajski, islandzki, jidysz, khmerski, ladino, ormiański, 
perski, prowansalski, somalijski, suahili, syngaleski, turecki, urdu, uzbecki, walijski, 
wietnamski8 itd. część materiałów dostępna jest  w sieci w postaci nowoczesnych, 
szybkich i „pojemnych” słowników elektronicznych. 

polska leksykografia narodowa, której elementem jest esperanto, liczy obecnie 119 
pozycji słownikowych; za granicą ukazało się co najmniej drugie tyle, jednakże te nie są 
przedmiotem niniejszej publikacji. jak wykazała analiza bibliograficzna, tytuły jednost-
kowe w liczbie 50 pozycji słownikarskich z esperanto (tj. bez wznowień i przeróbek) 
stanowią 42% ogółu zamieszoznego poniżej zbioru. Warto zaznaczyć, że ogromny udział 
w naszym słownikarstwie esperanckim (dotyczy wydań zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych) ma ludwik zamenhof. jak wynika z przeprowadzonej kwerendy, istnieje co 
najmniej 115 wydań jego autorstwa bądź powstałych na kanwie opracowań tegoż (są to 
nie tylko publikacje krajowe, ale przede wszystkim zagraniczne: wznowienia, adaptacje, 
tłumaczenia, modyfikacje, kompilacje, reedycje, wersje poszerzone)9. 

W zbiorze słowników lingwistycznych wyraźnie zaznacza się nurt przekładowo-
propedeutyczny. leksykografia translatoryczna z językiem esperanto ewoluuje od 
początku w dwóch kierunkach: bi- i multilingwalnym. najwięcej powstało słowników 
przekładowych ogólnych – 87 pozycji, co stanowi około 73% wszystkich zebranych. 
podstawą leksykografii esperanckiej stały się, jak wiadomo, słowniki pierwiastkowe 

7 dostęp do tych pozycji jest możliwy dzięki rozproszonemu katalogowi bibliograficznemu 
Worldcat.

8 zob. Bibliografio de vortaroj kaj terminaroj en Esperanto 1887-2002. Uea. «http://uea.
org/dokumentoj/bib/» (13.11.2013).

9 zawarty w niniejszej publikacji wykaz nie obejmuje zagranicznych wydań zamenhofa.
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zawarte pierwotnie w Unua Libro. słowniki aspektowe prezentują jedynie dwa tytuły. 
składa się nań jeden słownik paremiologiczny10, a mianowicie Słownik przysłów pol-
sko-esperancki bolesława penciaka (1997), oraz jeden idiomatykon – Słownik idiomów 
polsko-esperancki bolesława płachty (2012). ponadto odnotowano jeden słownik 
obrazkowy. Warte podkreślenia jest to, iż dwie pozycje słownikarskie skierowane są 
do szczególnego odbiorcy, a mianowicie: do osób niewidomych. jest to ewenement 
w polskiej leksykografii przekładowej, gdyż ten kierunek nie jest, niestety, dostatecznie 
pielęgnowany. pismem tyflologicznym (w alfabecie braille’a) wydano dwa opracowa-
nia: Uniwersalny słownik eugeniusza rytenberga (1932) i Pełny podstawowy słownik 
języka międzynarodowego esperanto jana zawady (1957). 

rozwój terminografii poświadcza 29 słowników terminologicznych, które tworzą 
24% całego zbioru. słowniki te mają charakter kompendiów terminologicznych i no-
menklatorów. rejestrują terminy wywodzące się z takich dziedzin tematycznych, jak: 
chemia (12), medycyna (3), praca, edukacja i życie codzienne (3), język i komunikacja 
(2), technika (2), elektrotechnika (2), grafika statystyczna (1), terminy kongresowe 
(1), kolejnictwo (1). Uwagę zwracają opracowania nomenklaturowe w zakresie che-
mii jana Wacława pióro – 12 tytułów (41% zbioru terminograficznego). esperanckie 
skróty pojawiają się w Międzynarodowym słowniku akronimów z zakresu informacji 
naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych Henryka sawoniaka i Marii Witt 
(1976), uwzględniającym aż 34 języki oraz w Wielkim słowniku skrótów i skrótow-
ców piotra Müldnera-nieckowskiego (2007), notującym skróty z 50 języków. skąpo 
przedstawia się onomastyka esperancka – zaledwie w jednym opracowaniu zawarte 
są nazwy ptaków. raczkująca jest leksykografia chrześcijańska. dopiero w ostatnim 
czasie ukazały się prace: Liturgiczny słownik polsko-esperancki ks. płachty (2011) 
oraz słowniczek esperancko-polski dołączony do ewangelii według Świętego łukasza 
(2010) – zapóźnienie owo jest niełatwo wyjaśnić, esperanto bowiem od dość dawna 
jest oficjalnym językiem liturgicznym kościoła. 

na podstawie analizy tematyki, jaką oferują tytuły pozycji bibliograficznych z lat 
1888–2012, zamieszczonych w zestawieniu, a zwłaszcza po przeglądzie ich rzeczywistej 
zawartości, należy uznać, iż stan merytorycznej polskiej leksykografii przekładowej z ję-
zykiem esperanto jest dobry. najwięcej opracowań słownikarskich – 49 tytułów – ukazało 
się w okresie mecenatu państwowego (zob. tabela 1.). na okres przedwojenny i powojenny 
przypada 13 tytułów. lata tzw. komercji przyniosły zaledwie 30 publikacji w wersji trady-
cyjnej (papierowej) i elektronicznej. należy się tu komentarz: w obliczu coraz intensywniej 
rozwijającej się leksykografii elektronicznej, „sieciowej” bibliografowi na obecnym etapie 
trudno jest wychwycić i skatalogować wszystkie zamieszczone w internecie słowniki 
esperanckie. objęcie ekscerpcją bazy tekstowej online z pewnością przyczyniłoby się do 
znacznego zwiększenia stworzonego zasobu bibliograficznego. jedną z przeszkód jest 
także krótki okres trwania w systemie online takich publikacji, co, w efekcie mogłoby 
wywołać u czytelnika wrażenie nierzetelności przedstawianych danych. 

10 co najmniej 10 pozycji frazeograficznych zamenhofa oraz opartych na jego dziełach uka-
zało się poza krajem.
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tabela 1. ilość wydań polskich translatorycznych pozycji słownikarskich z esperanto 
w poszczególnych okresach leksykograficznych

lp. lata wydania liczba słownikowych 
pozycji wydawniczych

Udział 
procentowy

(%)
1. 1888–1919 27 22,6%
2. 1920–1949 13 10,9%
3. 1950–1989 49 41,1%
4. 1990–2012 29 24,3%
5. b.r.w. 1 0,8%

razem 1888–2012 119 100%

źródło: opracowanie własne

dane, dotyczące ilości wydań słowników z językiem esperanto polskich autorów 
w poszczególnych dziesięcioleciach i – ewentualnie – krótszych okresach, przedsta-
wiono w tabeli 2. najefektywniej publikowano w pierwszej dekadzie ubiegłego wieku 
(na rynku wydawniczym pojawiło się 16 tytułów), a następnie w okresie komercji 
(lata 80. przyniosły 17 wydań, lata 90. – 10 tytułów, a początek nowego tysiąclecia – 
również 17 publikacji).

tabela 2. ilość tytułów polskich przekładowych opracowań słownikarskich z językiem 
esperanto w poszczególnych dekadach 

lata 
wydania

liczba 
słownikowych 

pozycji 
wydawniczych

Udział
%

lata wydania liczba 
słownikowych 

pozycji 
wydawniczych

Udział
%

1888–1889 2 1,6% 1960–1969 13 10,9%
1890–1899 2 1,6% 1970–1979 7 5,8%
1900–1909 16 13,4% 1980–1989 17 14,2%
1910–1919 7 5,8% 1990–1999 10 8,4%
1920–1929 2 1,6% 2000–2009 17 14,2%
1930–1939 8 6,7% 2010–2012 2 1,6%
1940–1949 3 2,5% b.r.w. 1 0,8%
1950–1959 12 10%

razem 1888–2012 119 100%

źródło: opracowanie własne
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zawarty poniżej wykaz pozycji bibliograficznych jest próbą udokumentowania 
dorobku autorów polskich opracowań leksykograficznych, których główny element 
opisu stanowi esperanto. jest to rejestr polskich słowników, wydanych w polsce w latach 
1888–2012. Wykaz obejmuje wyłącznie samodzielne pozycje słownikowe oraz prace, 
które w tytule publikacji zawierają informację o słowniku. są to opracowania zarówno 
polsko-esperanckie i esperancko-polskie, jak i dwu- i wielojęzyczne z esperanto, nie-
kiedy bez polskiego (np. dla odbiorcy niemiecko- i rosyjskojęzycznego, użytkowników 
jidysz, a także angielsko-węgiersko-esperanckie i in.). szerokie spektrum tematyki 
i charakteru merytorycznego zaprezentowanych pozycji słownikowych, ujętych we 
wspólnym zestawieniu, z jednej strony – stanowi swoiste kompendium informacji 
na temat dorobku słownikarzy polskich, promujących bogatą i rozległą przestrzeń 
kultury języka esperanto, z drugiej strony – w intencji autorki winno stanowić formę 
pewnego rodzaju uhonorowania ich pracy. przygotowując niniejszą bibliografię do 
publikacji, zastosowano następujące zasady redakcyjne. W procesie konfigurowania 
wykazu zachowano porządek chronologiczny, co oznacza, iż pozycje słownikarskie 
pogrupowano według roku ich wydania. W poszczególnych działach pozycje słow-
nikarskie uszeregowano według nazwisk autorów/redaktorów. W przypadku pozycji 
sygnowanych nazwiskiem autora po nazwisku umieszczono jego pełne imię (imiona), 
o ile występuje ono (występują one) w pełnej formie na stronie tytułowej dzieła. W od-
niesieniu do prac zbiorowych imię redaktora (redaktorów) i autorów haseł umieszczono 
przed nazwiskiem. W miejscu opisu bibliograficznego zamieszczono nazwę wydawcy, 
instytucji wydawniczej lub jej oddziału w pełnym brzmieniu. W przypadku braku na-
zwy wydawcy podano nazwę dystrybutora. W adresie bibliograficznym uwzględniono 
również kolejność wydania, nazwę serii i liczbę stron. Materiał bibliograficzny został 
wyekscerpowany i skatalogowany na podstawie dostępnych źródeł bibliograficznych 
(Grzegorczyk, Walaszek, bednarz), publikacji naukowych, polskich i zagranicznych 
katalogów bibliotecznych (nUkat, bn, Worldcat). 

Chronologiczny wykaz opracowań leksykograficznych 
z udziałem języka esperanto, wydanych w Polsce

1888

zamenhof, l[udwik łazarz] 1888: Słownik międzynarodowy polski = Vortaro por Poloj. Warszawa: 
j. kelter, ss. 2.

1889

zamenhof, l[udwik] l[azar] 1889: Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. Internatio-
nal-deutscher Theil, Warschau: j. kelter, ss. 73.

esperanto w leksykografii polskiej. bibliografia słowników za lata 1888–2012



140

1893

zamenhof, ludwik 1893: Universala vortaro de la lingvo internacia „Esperanto” = Universal 
Vocabulary of the International Language Esperanto = Uniwersalny słownik języka między-
narodowego = Универсальный словарь международнaго языка. Varsovio: j. kelter, ss. 69 
[słownik esper.-ang.-fr.-niem.-pol.-ros.]. 

1895

[zamenhof, ludwik łazarz], Др Эсперанто 1895: Международный языкъ „Эcпepaнтo”. Полный 
учебникъ съ предисловиемъ и двумя словарями. Hовое стер. изд. Варшава: tип. a. Гинca, 
ss. vi, 30, 46, 7.

1900

zamenhof, l[udwik] 1900: Полный словарь эсперантскаго (международнaго) языка = Plena 
vortaro rusa-internacia. Часть русско-эсперантская, [s.n.], Варшава. 

zamenhof, ludovico lazaro, Universala vortaro de la lingvo internacia = Dictionnaire universel de 
la langue internationale = Universal Vocabulary of the International Language “Esperanto” 
= Universal-Wörterbuch der internationalen Sprache = Универсальный словарь между-
народнaго языка = Uniwersalny słownik języka międzynarodowego, 3-a eldono, j. kelter, 
varsovio 1900, ss. 8.

1904

[zamenhof, ludwik] Заменгоф Л. 1904: Meждународный языкъ „Эсперанто”. Полный учебникъ 
съ предисловиемъ и двумя словарями и съ приложениемъ брошуру „Краткия Сведения”. 
Hовое стер. изд. Варшава: [s.n.], ss. [2], 42, 46, 25. 

zamenhof, ludwik 1904: Universala vortaro de la lingvo internacia „Esperanto” = Universal 
Vocabulary of the International Language Esperanto = Uniwersalny słownik języka między-
narodowego = Универсальный словарь междyнароднaго языка. 4-a eld. varsovio: j. kelter, 
ss. 69 [słownik esper.-ang.-fr.-niem.-pol.-ros.]. 

1905

zamenhof, ludwik 1905: Język międzynarodowy esperanto. cz. 2: Słownik esperancko-polski i pol-
sko-esperancki. seria kolekto esperanta aprobita de dro zamenhof. książki dla Wszystkich 
no 198. Warszawa: M. arct, ss. 60, 4. 

[zamenhof, ludwik łazarz] dr esperanto 1905: Полный словарь эсперантскаго (международнагo) 
языка. Изд. стер. Варшава: tипографіа Якова Кельтера, ss. 232.

zamenhof, ludwik 1905: Universala vortaro de la lingvo internacia „Esperanto” = Universal 
Vocabulary of the International Language Esperanto = Uniwersalny słownik języka między-
narodowego = Универсальный словарь междyнароднaго языка. 5-a eld. varsovio: j. kelter, 
ss. 69 [słownik esper.-ang.-fr.-niem.-pol.-ros.]. 

1906

łazica, st[anisław] 1906: Słownik polsko-esperancki, lwów: nakł. towarzystwa „esperanto”, ss. 
50, [1].

łazica, st[anisław] 1906: Vortaro esperanto-pola. leopolo: eld. societo „esperanto”, ss. 50, [1].
zamenhof, ludwik 1906: Język międzynarodowy esperanto = Fundamenta vortaro esperanto-pola 

= Słownik esperancko-polski. Ułożył l. zamenhof. seria książki dla Wszystkich 331. Wyd. 2. 
Warszawa: Wydaw. M. arcta, ss. 50, 6. 
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1907

[zamenhof, ludwik] 1907: Język międzynarodowy esperanto. cz. 2: Słownik esperancko-polski i pol-
sko-esperancki. seria książki dla Wszystkich no 198. kolekto esperanta. Wyd. 3. Warszawa: 
Wydaw. M. arcta, ss. 58, 58, [6], 16. 

1908

czarnowski, st[anisław] 1908: Obszerny słownik esperancko-polski = Vasta vortaro esperanta-pola. 
lwów: H. altenberg, ss. 103. 

Grabowski, antoni 1908: Słownik języka esperanto. cz. 1: Polsko-esperancka = Granda vortaro pola-
esperanta, esperanto-pola. vol. 1: A–POD. Wyd. większe. Warszawa: M. arct., ss. iv, 256.

1909

Günther, jan 1909: Esperanto-pola vortaro = Słownik esperancko-polski. eldono de „pola espe-
rantisto”. Wyd. powiększone = pligrandigita eldono. eld. de „pola esperantisto”. varsovio: 
j. Günther, ss. 22.

łazica, st[anisław] 1909: Słownik polsko-esperancki = Vortaro esperanto-pola. 2a plul. eld. lwów: 
societo „esperanto”, 2 vol., ss. 75, 75 [1]. 

[zamenhof, ludwik] 1909: Język międzynarodowy esperanto. cz. 2: Słownik esperancko-polski i pol-
sko-esperancki. seria książki dla Wszystkich no 198. kolekto esperanta. Wyd. 4. Warszawa: 
M. arct, ss. 58, [6], 32. 

1910

Grabowski, antoni 1910: Słownik języka esperanto = Malgranda vortaro pola-esperanta. cz. 1: 
Polsko-esperancka. Wyd. mniejsze. Warszawa: M. arct, ss. [4], 279. 

Grabowski, antoni 1910: Słownik języka esperanto. cz. 1: Polsko-esperancka = Granda vortaro 
pola-esperanta, esperanto-pola. vol. 2: Pod–Skrzyp. Wyd. większe. Warszawa: M. arct, ss. 
257–384. 

Grabowski, antoni 1910: Słownik języka esperanto. cz. 1: Polsko-esperancka = Granda vortaro pola-
esperanta, esperanto-pola. vol. 3: Skrzyp–Z. Wyd. większe. Warszawa: M. arct, ss. 285–553.

[zamenhof, ludwik] Заменгоф, Л. 1910: Полный словарь эсперантскаго (международнaго) язы-
ка. Часть русско-эсперантская, Esperanto. Изд. cтер. Варшава: [s.n.], ss. Xv, [1], 232. 

1911

zamenhof, l[udwik] l[azar] & neimanovitch naftali Hertz 1911: Di ṿelṭshprakhe = Esperanto. 
Ferfasṭ fon doḳṭor esperanṭo. Umgearbayṭeṭ fir dem yudishen folḳ fon Hanets. varsha: M. 
lewinski, ss. 64.

1912

czarnowski, stanisław 1912: Język międzynarodowy esperanto. Problemat języka międzynarodowe-
go, kompletna gramatyka, teksty, listy handlowe i proza opisowa, słownik esperancko-polski 
(około 800 pierwiastków) = Plej facila lernolibro de lingvo internacia esperanto en 10 lecionoj. 
biblioteka Handlowa nr 14/15. Warszawa: edward dutlinger, ss. [2], 48. 

1916

Grabowski, antoni 1916: [Większy] Słownik języka esperanto = Granda vortaro esperanto-pola. 
cz. 2: Esperancko-polska. (Wyd. większe). Warszawa: M. arct. vol. 4, ss. Xii, 411.
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1925

Grabowski, antoni 1925: Słownik esperancko-polski (większy). Warszawa: M. arct, ss. 411. 

1929

zawada, jan 1929: Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto (Według uchwał 
Akademii Esperanckiej w Paryżu z r. 1929 (Z gramatyką i objaśnieniami). seria biblioteka 
pracy esperanckiej. Warszawa: robotnicze stow. esperantystów „praca-laboro”, ss. Xvii, 
[2], 103, [15] [4302 haseł]. 

1930

zamenhoyzer, ludvịg 1930: Esperantọ: moderner lernbukh fun der intẹrnatsyonler shprakh: gramatịk,̣ 
khreśṭomaṭye un ṿerṭer-bukh, ṿarshe: Farlag M. yerukhemzon, ss. 109.

zamenhof, ludwik 1930: Język międzynarodowy esperanto. cz. 2: Słownik esperancko-polski i pol-
sko-esperancki. Ułożył l. zamenhof. seria książki dla Wszystkich, no 198. kolekto esperanta. 
Wyd. 6. Warszawa: M. arct, ss. 60. 

zawada, jan 1930: Podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanta = Fundamenta vortaro 
de la lingvo internacia esperanto. Warszawa: robotnicze stowarzysz. esperantystów „praca 
- laboro”, ss. Xiii, [3], 82. 

1932

amiti, y. b”ts. [amiti j.b.c.] 1932: Esperanto (esperanto zelbstlernbukh) [di nayste praktishe me-
tode tsu erlernen di internatsyonale shprakh: gramatik, khretomatye, verterbukh] = Esperanto 
(lernolibro). varshe: t. yakobson, M. Goldberg, ss. 79, [1].

Guterman, Mieczysław 1932: Słownik języka esperanto w trzech częściach. Warszawa: „pomoc 
szkolna”, HaWu, ss. XXXviii, [2], 387 [zawiera: cz. i: Gramatyka i słowotwórstwo. cz. ii: 
Słownik polsko-esperancki. cz. iii: Słownik esperancko-polski]. 

rytenberg, eugenjus 1932: Uniwersalny słownik = Universala vortaro. [W:] Podstawy języka mię-
dzynarodowego esperanto [= Fundamento de Internacia Linvo Esperanto]. Warszawa: Wydaw. 
państw. instytutu Głuchoniemych i ociemniałych (Ŝtata blindul-instituto), ss. 48 [en brajlo]. 

1933

Guterman, Mieczysław 1933: Pierwiastkowy słownik esperancko-polski. Warszawa: „pomoc szkol-
na”, ss. Xii, 213. 

1934

Guterman, Mieczysław 1934–1935: Encyklopedyczny słownik esperancko-polski. z 1–8. Warszawa: 
„esperanto dla wszystkich”, ss. 240. 

1945

zawada, jan [post] 1945: Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto (Według 
uchwał Akademji Esperanckiej w Paryżu z r. 1929) z gramatyką i objaśnieniami. Warszawa: 
związek esperantystów w polsce, ss. [3], Xiv, [3], 94.

1946

[dreher, leopold] 1946: Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki, Wg l. zamenhofa ułożył 
leo turno. Warszawa: związek esperantystów w polsce, ss. 44 [powiel.]. 
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1948

zawada, jan 1948: Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto (Według uchwał 
Akademji Esperanckiej w Paryżu z r. 1929) z gramatyką i objaśnieniami. 2a eld. Warszawa: 
związek esperantystów w polsce, ss. XXii, 53, [1].

1951

Grabowski, antoni 1951: Słownik polsko-esperancki. [Warszawa: związek esperantystów w polsce], 
ss. 336. 

1956

janicki, edward 1956: Gramatyka i słowniczek języka międzynarodowego esperanto. lublin: związek 
esperantystów, oddz., ss. 109, [1].

[zamenhof, ludwik] 1956: Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki. Wg l. zamenhofa. 
Warszawa: związek esperantystów w polsce, ss. 34. 

1957

[dreher, leopold] 1957: Słownik polsko-esperancki, esperancko-polski według L. Zamenhofa. Ułożył 
leo turno. Warszawa: zarząd Główny związku esperantystów polskich, ss. 32. 

Guterman, Mieczysław 1957: Słownik polsko-esperancki. Warszawa: związek esperantystów 
w polsce, ss. 387.

zawada, jan 1957: Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto. Warszawa: nakł. 
esperantystów w polsce, ss. 1, vii, 94. 

zawada, jan 1957: Pełny podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanto. brajla eld. 
Warszawa: Wydaw. zarządu Głównego związku niewidomych, ss. 2 okt.

1958

pióro, jan Wacław 1958: Kemia vortaro. poznano.
s.a. [1958]: Seplingva kongresfaka terminareto. [kompil. roman dobrzyński, jerzy Grum, and-

rzej pettyn]. varsovio: pola esperanta-asocio, ss. 20 [słowniczek najczęstszych terminów 
stosowanych na międzynar. zebraniach organizacji pozarządowych]. 

1959

Guterman, Mieczysław 1959: Słownik polsko-esperancki. Wznowienie. polski związek esperanty-
stów. Warszawa: [s.n.], ss. [4], 357.

Michalski, tadeusz j. 1959: Słownik esperancko-polski = Esperanta-pola vortaro. Warszawa: Wiedza 
powszechna, ss. XX, 265, [3].

zawada, jan 1959: Podstawowy słownik języka międzynarodowego esperanta = Fundamenta vortaro 
de la lingvo internacia esperanto. [3 wznowienie]. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. Xiii, [3], 82. 

1960

[dreher, leopold] 1960: Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki. Wg l. zamenhofa ułożył 
leo turno. Warszawa: zarząd Główny związku esperantystów w polsce, ss. 32, [powiel.].

Słowniczek obrazkowy esperanto 1960: red. tadeusz porayski. oprac. graficzne zofia zielińska-
porayska. [Wersję esperanto oprac. Walerian Włodarczyk]. seria Mała Mozaika. Warszawa: 
Wspólna sprawa, ss. 96. 
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ziomek, Maksymilian józef 1960: Słownik grafiki statystycznej w języku polskim, angielskim, nie-
mieckim i esperanto. katowice: polskie tow. ekonomiczne, ss. [2], Xi, 55. 

1961

[dreher, leopold] 1961: Słownik esperancko-polski i polsko-esperancki. Wg l. zamenhofa ułożył 
leo turno. Warszawa: związek esperantystów w polsce, ss. 31.

1963

siwicki, kazimierz  1963: Internacia elektroteknika vortaro: Esperanta-Pola. Grupo 10: Maŝinoj kaj 
transformiloj = Międzynarodowy słownik elektryczny: polsko-esperancki. Grupa 10: Maszyny 
i transformatory. [verkita de kazimierz siwicki. red. Henryk s. kozłowski, Felicja Witulska]. 
Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 141, [1]. 

1964

Guterman, Mieczysław 1964: Słownik polsko-esperancki. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. [4], 357.

[dreher, leopold] turno, leo 1964: Słownik polsko-esperancki, esperancko-polski. Warszawa: 
stołeczne zakłady Graficzne, ss. 31, [1].

1965

Guterman, Mieczysław 1965: Słownik polsko-esperancki. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. 357.

pióro jan Wacław 1965: Terminaro de Kemiaj Afiksoj, dua eldono. varsovio, ss. 57. 
siwicki, kazimierz 1965: Internacia elektroteknika vortaro. Esperanta-Pola, Angla, Franca, Germana, 

Itala, Sveda. Grupo 07: Elektroniko. Grupo 08: Elektroakustiko = Międzynarodowy słownik elektrycz-
ny. Polsko-Esperancki. Grupa 07: Elektronika. Grupa 08: Elektroakustyka. [verkita de kazimierz 
siwicki. red. edward dumania et al.]. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 171, [2]. 

1966

pióro, jan Wacław 1966: Kemiaj afiksoj internaciaj. Warszawa: Wnt, ss. 36, [4]. 

1969

Guterman, Mieczysław 1969: Słownik polsko-esperancki. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. 357.

tymiński, kazimierz 1969: Mały słownik polsko-esperancki. Warszawa: Wiedza powszechna, ss. 432. 

1972

[sygnarski, Mieczysław] 1972: Materiały pomocnicze do nauki języka esperanto w oprac. prof. Mie-
czysława Sygnarskiego lektora UJ i WSP. Słowniczek esperancko-polski. [Warszawa]: polski 
związek esperantystów, ss. 292. 

1973

Michalski, tadeusz j. 1973: Słownik esperancko-polski. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza powszechna, 
ss. XX, 265, [3].
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1976

sawoniak, Henryk & Witt, Maria 1976: Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji 
naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych = International Dictionary of Acronyms 
in Library and Information Science and Related Fields. Wrocław: zakł. nar. im. ossolińskich, 
Wydaw., ss. 224, [3] [obejmuje akronimy z 34 jęz., m.in. esperanto]. 

1977

pettyn, andrzej 1977: Słownik polsko-esperancki. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 91. 
szczepański, Władysław 1977: Esperancko-polski słownik nazw ptaków europejskich [= Esperanta-

pola nomaro de eŭropaj birdoj]. bydgoszcz: koło turystyczne polskiego związku esperanty-
stów, ss. 16 [lista alfabetyczna 579 nazw ptaków europejskich wg gatunków].

1978

łęgowski, leszek 1978: Polsko-esperancki i esperancko-polski mały słownik terminologii kolejowej 
= Pola-Esperanta kaj Esperanta-Pola fervojista etvortaro. konsult. brunon nowomiejski. 
bydgoszcz: rondo de Fervojistoj esperantistoj – pola esperanto-asocio, ss. 12.

pettyn, andrzej 1978: Słownik esperancko-polski. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 172. 

1982

pettyn, andrzej 1980: Słownik polsko-esperancki. Wyd. 2. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. 185 [na s. tyt. r. wyd.: 1980. na okładce: 1982 r.].

1983

Grzębowska, regina & Grzębowski, andrzej 1983: Turystyczny słowniczek polsko-esperancki. 
bydgoszcz: centralny ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. 40. 

kudrewicz, tomasz jan 1983: Turystyczny słowniczek esperancko-polski. bydgoszcz: centralny 
ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. [2], 33.

1984

kudrewicz, tomasz jan 1984: Turystyczny słowniczek esperancko-polski. bydgoszcz: centralny 
ośrodek informacji turystycznej, ss. 36.

pettyn, andrzej 1984: Słownik esperancko-polski. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 172. 

1985

kucharz, eugeno josefo 1985: Malgranda medicina vortaro: esperanta-angla-latina-pola-germa-
na-franca-rusa = A Short Medical Dictionary = Breve vocabularum medicum = Mały słownik 
medyczny = Kleines medizinisches Wörterbuch = Petit dictionnaire medical = Краткий ме-
дицинский словарь. vol. 1–2. katowice: silesia Medicina akademio, ss. 484. 

pettyn, andrzej 1985: Słownik polsko-esperancki. Wyd. 3. Warszawa: polski związek esperantystów, 
ss. 158.

1986

bieliński, józef paweł 1986: Słownik esperancko-polski. bydgoszcz: polski związek esperantystów 
rada okręgowa – centralny ośrodek informacji turystycznej, ss. [2], 93.

Grzębowska, regina & Grzębowski, andrzej 1986: Turystyczny słowniczek polsko-esperancki. 
bydgoszcz: centralny ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. 52.
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pettyn, andrzej 1986: Słownik esperancko-polski. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 
172.

pióro, jan Wacław 1986: Fundamento de kemia nomenklaturo. varsovio: pola esperanto asocio. 
eldon-kleriga centro ritmo, ss. 77, [2]. 

tymiński, kazimierz 1986: Mały słownik polsko-esperancki. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza powszechna, 
ss. Xvi, 431.

1987

kudrewicz, tomasz jan 1987: Turystyczny słowniczek esperancko-polski. bydgoszcz: centralny 
ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. 48.

pettyn, andrzej 1987: Słownik esperancko-polski. Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 172 
[maszynopis powiel.].

zamenhof, ludwik l. 1987: Fundamento de esperanto: gramatiko, ekzercaro, universala vortaro: 
eldono franca-angla-germana-pola-rusa. varsovio: pola esperanto-asocio – eldon-kleriga 
centro, ss. Xi, 182. 

1988

Grzębowska, regina & Grzębowski, andrzej 1988: Turystyczny słowniczek polsko-esperancki. 
bydgoszcz: centralny ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. 52.

1989

kudrewicz, tomasz jan 1989: Turystyczny słowniczek esperancko-polski. bydgoszcz: centralny 
ośrodek informacji turystycznej, oddz., ss. 60.

1990

Grabowski, antoni 1990: Słownik języka esperanto = Granda vortaro pola-esperanta. cz. 1: Pol-
sko-esperancka. Warszawa: nowe Wydaw. polskie, ss. [3], iv, 553 [przedr. oryg.: Warszawa 
1910: M. arct].

Michalski, tadeusz j. 1990: Słownik esperancko-polski = Esperanta-pola vortaro. 3-a eld. Warszawa: 
nowe Wydaw. polskie, ss. XX, 265.

1991

Michalski, tadeusz j. 1991: Słownik esperancko-polski = Esperanta-pola vortaro. Warszawa: Wiedza 
powszechna, ss. 542, [2].

tymiński, kazimierz 1991: Mały słownik polsko-esperancki. Wyd. 3. Warszawa: Wiedza powszechna, 
ss. Xvi + 431.

1995

brzeziński, W.a. 1995: Podręcznik do nauki języka międzynarodowego ze słownikiem esperancko-
polskim. Gdynia: lingwa, ss. 70, [28] [tytuł okł.: Esperanto. Pełny kurs ze słownikiem]. 

1996

pióro, jan Wacław 1996: Kemia internacia vortaro. Kun Enciklopedio de Kemia Nomenklaturo. 
piastów: jan Wacław pióro, ss. 8, 68, [1]. 

pióro, jan Wacław 1996: Kemiaj afiksoj, nombroj, acidoj. piastów: jan Wacław pióro, ss. [4], 27, [1]. 
pióro, jan Wacław 1996: Nomoj de acidoj en internacia lingvo Ilo. piastów: jan Wacław pióro, 

ss. 28, [1]. 
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1997

penciak, bolesław ludwik 1997: Słownik przysłów polsko-esperancki. seria biblioteczka „kruszynki” 
i bolesława, 19. [Warszawa]: bolesław ludwik penciak, ss. 55, [1]. 

pióro, jan Wacław 1997: Kemia internacia vortaro. Kun Enciklopedio de Kemia Nomenklaturo. 
piastów: jan Wacław pióro, ss. 8, 78. 

2000

pióro, jan Wacław 2000: Kemia internacia vortaro. Kun Enciklopedio de Kemia Nomenklaturo. 
piastów: jan Wacław pióro, ss. 8, 68, [1]. 

2001

pióro, jan Wacław 2001: Ekesto de esperanta kemia nomenklaturo. piastów: Wydaw. plumo, ss. 36. 
pióro, jan Wacław 2001: Kemiaj bazoj. La teksto servas por nomenklaturaj celoj en Esperanto. Ekesto 

de esperanta kemia nomenklaturo 1957–1996. piastów: Wydaw. plumo, ss. 24. 
yamazoe, saburoo 2001: Angla-esperanta medicina terminaro. kraków: Umea shinoda-kuracejo, 

ss. 720. 

2002

koutny, ilona 2002: Angla-esperanta-hungara etvortaro pri lernado kaj laboro = English-Esperanto-
Hungarian Mini-Dictionary on Education and Work = Angol-eszperantó-magyar kisszótár. 
Tanulás és munka. seria celtrafo aeH 1. poznań: prodruk, ss. 143. 

kowalska, danuta 2002: Słowniczek polsko-esperanto = Vortareto pola-esperanta. nowy sącz, 
ss. 17, [http://www.esperanto.cba.pl/images/slowniczek.pdf]. 

pióro, jan Wacław 2002: Kemia internacia vortaro. Kun Enciklopedio de Kemia Nomenklaturo. 7 eld. 
piastów: jan Wacław pióro, ss. 8, 68, [1]. 

strzelecki, kazimierz & bonczol, Maria 2002: Obszerny słownik polsko-esperancki. opole: [kazi-
mierz strzelecki], ss. [8], 517, [1].

2003

koutny, ilona 2003: Angla-esperanta-hungara etvortaro pri lingvo kaj komunikado = English-
Esperanto-Hungarian Mini-Dictionary on Language and Communication = Angol-eszperantó-
magyar kisszótár. Nyelv és kommunikáció. seria celtrafo aeH, 2. poznań: prodruk, ss. 122. 

2004

Walaszek, jerzy antoni, Techniczny słownik polsko-esperancki = La Esperanta Pola teknika vortaro. 
[dokument elektroniczny], [http://edu.i-lo.tarnow.pl/esp/util/kompvort].

2005

koutny, ilona 2005: Angla-esperanta-hungara etvortaro pri homa vivo kaj loĝado = English-
Esperanto-Hungarian Mini-Dictionary on Human Life and Housing = Angol-eszperantó-magyar 
kisszótár. Az emberi élet és lakás. seria celtrafo aeH, 3. poznań: prodruk, ss. 156, [5]. 

koutny, ilona & Čižikaitė, aida 2005: Angla-Esperanta-Litova etvortaro pri lernado kaj laboro = 
English-Esperanto-Lithuanian Mini-Dictionary on Education and Work. seria celtrafo ael, 
1. poznań: prodruk – kaunas: lietuvos esperantininkų sajunga, ss. 143, [5]. 
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2006

yamazoe, saburoo 2006: Esperanta-Angla medicina terminaro. kraków: zakład opieki zdrowotnej, 
ośrodek Umea shinoda-kuracejo, ss. 534.

2007

kozyra, edward 2007: Dictionary Esperanto-English-Polish = Słownik esperanto-angielski-polski. 
Malbork: zakład poligraficzno-introligatorski, ss. 161.

Müldner-nieckowski, piotr 2007: Wielki słownik skrótów i skrótowców. seria słowniki XXi wieku. 
Wrocław: europa, ss. 1499 [zawiera skróty z 50 jęz., m.in. esper.].

2008

koutny, i., brosch, c., jaskot, M. &, vogt, H. 2008: Kleines Wörterbuch. Deutsch-Esperanto-
Polnisches. Sprache und Kommunikation = Germana-Esperanta-Pola etvortaro pri lingvo kaj 
komunikado = Słowniczek niemiecko-esperanto-polski. Język i komunikacja. celtrafo Gep 2. 
poznań: prodruk, ss. 138.

2009

kozyra, edward 2009: Vortaro Esperanto-Angla-Pola = Dictionary Esperanto-English-Polish = 
Słownik esperanto-angielski-polski. t. 1–2. Malbork: zakład poligraficzno-introligatorski, ss. 
569 [Indekso Pola-Esperanto = Index Polish-Esperanto = Indeks polski-esperanto. Mini Phrase 
Book =  Mini-Frazaro = Mini-Rozmówki = Mini-Rozmówki]. 

2011

płachta, stanisław 2011: Liturgiczny słownik polsko-esperancki = Liturgia vortaro pola-esperanta. 
zakliczyn: [s.n.], ss. [2], 22, [2], [22] [Współwyd.: stanisław płachta: Liturgiczny słownik 
esperancko-polski = Liturgia vortaro esperanta-pola]. 

2012

[płachta, stanisław] 2012: Słownik idiomów polsko-esperancki = Vortaro de idiomaĵoj pola-esperanta. 
prilaboris stanisław płachta. biskupice – piła: [s.n], ss. 44, b.r.w.

Walaszek, jerzy: Słownik polsko-esperancki = Esperanta-pola vortaro. [dokument elektroniczny]. 
oprac. HtMl: jerzy Walaszek. Wersja 2.04. [Wersja beta] żhttp://edu.i-lo.tarnow.pl/esp/util/
vortaro/index.php].

Bibliografia
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blanke, detlev 2003: Esperantologie: Wege zur Fachliteratur. deutsches esperanto-institut. bamberg. 
– idem 2003: Interlinguistics and Esperanto studies: Paths to the scholarly literature. transl. 
H. tonkin. Uea. rotterdam. [http://www.interlinguistik-gil.de/scholit.html].
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Furdal, antoni 2000: Językoznawstwo otwarte. Wyd. 3 popr. i uzup.. Wrocław: ossolineum. 
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Warszawa: Wiedza powszechna.
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Warszawa: polski związek esperantystów, ss. 165.

les 2002: Лингвистический энциклопедический словарь. (ред.) b.H. Ярцевой. Москва: Большая 
Российская Энциклопедия.

lindstedt, jouko 1996: Re: Kiom? (posting). denask-l@helsinki.fi, 22 april 1996.
lindstedt, jouko 2006: Native Esperanto as a Test Case for the Natural Language. in: A Man of 

Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. a special supplement 
to sky Journal of Linguistics. vol. 16, s. 47–55. [http://www.ling.helsinki.fi/sky/julkaisut/
sky2006_1/1Fk60.1.5.lindstedt.pdf].

Majewicz, alfred F. 1969: Słownik baskijsko-polski. poznań, [rękopis]. (zob. Majewicz, alfred 
2011: Bibliography of Writings in Linguistics and Related Fields by Alfred F. Majewicz with 
Curriculum Vitae Appenden. poznań: iieos. [http://www.staff.amu.edu.pl/~majewicz/doc/
aFM_bibliography.pdf].

sakaguchi, alicja 2000: tworzenie międzynarodowych języków pomocniczych na tle rozwoju języ-
koznawstwa ogólnego. Scripta Neophilologica Posnaniensia. t. ii, s. 141–161.

sakaguchi, alicja 2000: dychotomia „sztuczny” i „naturalny” z perspektywy języka międzynarodo-
wego esperanto. Scripta Neophilologica Posnaniensia. t. v, s. 235–252.

sakaguchi, alicja 2008: Esprimoj de realaĵoj en Esperanto: kontribuaĵo por tradukistoj. (tłumaczenie 
realiów w języku esperanto: propozycje dla tłumaczy.) in: lins U. (pref.), Aziaj kontribuoj al 
esperantologio. Aktoj de la 30-a Esperantologia Konferenco en la 92-a Universala Kongreso 
de Esperanto. jokohamo. aŭgusto 2007. rotterdam, s. 47–59.

Walaszek, jerzy a[ntoni] 2011: Katalogo de Esperantaj librokolektoj el regiono de Supra Silezio– 
(2006–2011) = Katalog esperanckich księgozbiorów z regionu Górnego Śląska – (2006–2011), 
pref. & prolog. aŭtoro, konsult. irena bednarz, renato corsetti, [eld. 1, maŝinskrib.]. eldon. 
’jerzy Walaszek’. sosnowiec, ss. 163.

Wojan, katarzyna 2013a: Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe lingwi-
styczne i encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Wojan, katarzyna 2013b: język białoruski w leksykografii polskiej. bibliografia słowników (za lata 
1807–2012). Acta Albaruthenica Xiii, s. 219–233.

zakrzewski, a[dam] 1906: Język międzynarodowy. Esperanto. Historja i stan obecny. Warszawa: 
Wydawnictwo M. arcta, [http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=26866&from=Fbc].
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Linguistic Human Rights, the UN’s Human Rights 
system, and the Universal Esperanto Association’s work 

on Language Rights1

Abstrakt (Językowe prawa człowieka, system Praw Człowieka ONZ a wkład Światowego 
Związku Esperantystów w pracę nad prawami językowymi). niniejszy artykuł prezentuje 
podstawowe definicje oraz obecny status praw językowych na świecie. opisuje system praw 
człowieka organizacji narodów zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem mechani-
zmów jego działania, w których zagadnienie praw językowych może być podejmowane i w 
które mogą angażować się członkowie społeczeństwa obywatelskiego. Główną organizacją 
pozarządową orędującą za prawami językowymi przy onz i innych organizacjach między-
narodowych jest Światowy związek esperantystów (Uea). drugą część artykułu poświęcono 
szczegółowemu przedstawieniu Uea, który od ponad stu lat wspiera mniejszości języko-
we. związek ten proponuje esperanto jako język kontaktu i interakcji międzykulturowych, 
wychodząc z założenia, iż jest on neutralnym i bezstronnym językiem używanym na całym 
świecie, będącym alternatywą dla języków obecnie służących interetnicznej komunikacji 
oraz uwzględniającym zachowanie tożsamości. Wspomniane zostały przedsięwzięcia Uea 
na zjazdach onz oraz w kontekście innych konferencji międzynarodowych. Wysiłki ruchu 
esperanckiego na rzecz lepszego świata „jedności w różnorodności”, przyjaźni, pokoju 
i zrozumienia pomiędzy narodami zostały drobiazgowo omówione. zaprezentowano także 
najnowsze opinie językoznawców, ekspertów polityki językowej, ekspertów onz i innych 
specjalistów na temat esperanto. W podsumowaniu wyłożono argumenty przemawiające 
za językowymi prawami człowieka w edukacji i ochroną wszystkich języków świata oraz 
zalety wprowadzenia językowych praw człowieka.

Abstract. this article presents the fundamental definitions and the current situation of linguis-
tic rights in the world. the United nations Human rights system is described, with special 
attention given to its mechanisms, where linguistic rights can be discussed and civil society 
actors can intervene. the main nGo advocating for linguistic rights at the Un and other 
international organizations is the Universal esperanto association (Uea). in the second part 
of the article there is a detailed presentation of Uea, which has been supporting linguistic 

1 the first part of this article draws heavily on skutnabb-kangas’ earlier articles, 
and on the Un Handbook, oHcHr 2008.
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minorities for more than 100 years. this organization proposes esperanto for contact and 
interaction between cultures, as it is a worldwide used neutral and equitable language and is 
an alternative to today’s languages for interethnic communication with respect to identity. 
examples of Uea’s actions at the Un meetings and in the context of other international con-
ferences are mentioned. the efforts of the esperanto movement for a better world of “Unity 
in diversity”, friendship, peace and understanding between nations and peoples are detailed. 
recent opinions of linguists, language policy experts, Un-expert and other specialists about 
esperanto are presented. the reasons for linguistic Human rights in education and for the 
maintenance of all the world’s languages and the advantages of the realization of linguistic 
Human rights are described in the conclusion.

1. Linguistic Human Rights

1.1. What are Linguistic Human Rights?

Linguistic rights or language rights (lrs) – terms often used as synonyms – are all 
rights related to the learning and use of languages. some researchers regard linguistic 
rights as a somewhat broader concept than language rights. in this case they are often 
discussing rights not only to various languages but also to varieties within the “language” 
label, e.g. regional, gender-based or class-based varieties. lrs have been discussed for 
centuries, and the first multilateral treaties about lrs are from the 1880s. 

our present human rights (Hrs) are from the period after the second world war but 
there were many Hrs treaties already under the league of nations after the first world 
war. language endangerment, maintenance and revitalization and general protection 
of both users of various languages and the languages themselves are central topics, 
with both indigenous peoples and various minorities (urban, rural, national, immigrant, 
refugee, asylum seekers, etc). 

only those language-related rights are linguistic human rights (lHrs) that are so 
basic that every human being is entitled to them because of being human. they are as 
necessary to satisfy people’s basic needs as food and shelter, necessary to live a digni-
fied life. they are so fundamental that no state (or individual or group) is supposed to 
violate them. lHrs combine some lrs with human rights. 

the scope of lHrs is still discussed. there are many lrs, which are not lHrs. it 
would, for instance, be nice if everybody could, even in civil court cases, have a judge 
and witnesses who speak (or sign) this person’s language, regardless of how few users 
the language has. today, it is in criminal cases only that one has any lHrs. in all other 
court contexts, people may or may not have a language right.

linguistic Human rights, the Un’s Human rights system, and the Universa...
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1.2. Some distinctions about Linguistic Human Rights

Negative and positive rights. some basic rights prohibit discrimination on the basis 
of language (negative rights); others go beyond this (affirmative, positive rights). Most 
lHrs are negative rights.

Negative rights have been defined by Max van der stoel (1999:8) as “the right to 
non-discrimination in the enjoyment of human rights [… they] ensure that minorities 
receive all of the other protections without regard to their ethnic, national, or religious 
status; they thus enjoy a number of linguistic rights that all persons in the state enjoy, 
such as freedom of expression and the right in criminal proceedings to be informed of 
the charge against them in a language they understand (i.e. not necessarily the mother 
tongue), if necessary through an interpreter provided free of charge”. 

Positive rights have to do with “the right to the maintenance and development of 
identity through the freedom to practise or use those special and unique aspects of their 
minority life – typically culture, religion, and language”. positive rights are those en-
compassing affirmative obligations beyond non-discrimination […] include a number of 
rights pertinent to minorities simply by virtue of their minority status, such as the right 
to use their language. this pillar is necessary because a pure non-discrimination norm 
could have the effect of forcing people belonging to minorities to adhere to a majority 
language, effectively denying them their rights to identity (stoel 1999:8-9).

Minorities, including the deaf, are supposed to have positive language rights, not 
only the negative right of protection against discrimination. negative rights (instrumental 
rights) are not sufficient for an indigenous people or a minority to reproduce themselves 
as a people or minority and they may lead to forced assimilation. in some interpretations, 
only positive rights (which can also be called affective rights) are lHrs proper.

Who or what can have LHRs? Individuals, collectivities, and languages. Many 
Hrs instruments are concerned with rights of individuals (as in the United nations 
Universal declaration of Human rights). some of these are lrs, some may be lHrs. 
lHrs can be individual, as in the Un convention on the rights of the child (art. 30 
in) or in the Un declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, 
religious and linguistic Minorities. the basic human rights instruments can be found 
at the website of the office of the United nations Human rights commissioner (http://
www2.ohchr.org/english/law/).

an individual from a certain group or with specific characteristics in a specific 
country may have the right to use her or his mother tongue in various contexts, e.g. in 
dealing with authorities, local, regional or state-wide, orally or signing it, in writing, 
or all of these. However, the authorities do not necessarily need to reply in the same 
language.

the mother tongue is often for legal purposes defined in a strict way, as the first 
language that a person learned, and still speaks, and with which s/he identifies. in most 
cases both a degree of competence and/or use of the language is demanded, together 
with identification; in some (few) cases identification with the language is enough. if 
those indigenous peoples whose parents or grandparents have been forcibly assimilated 
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are to have a chance to reclaiming or revitalizing their languages, a definition based on 
identification only, with no demands of competence or use, is necessary. educational 
lHrs, especially the right to mother-tongue-based multilingual education are among 
the most important lHrs (see skutnabb-kangas 2000, skutnabb-kangas et al. eds. 
2009, skutnabb-kangas and Heugh eds 2011).

individuals may also have rights in relation to other languages than their mother 
tongue/first language. Mostly these rights relate to a dominant, official or national 
language in the country. some people demand that access to an internationally used 
language should also be seen as a language right. 

in addition, collectivities of people (groups, peoples, organizations, or states) may 
have rights to the use, development and maintenance of languages, or duties to enable 
the use, development or maintenance of them. the council of europe’s Framework 
convention on the protection of national Minorities grants rights to (national) mi-
norities, i.e. groups. once a state has both signed (promised to start the process which 
enables it to ratify them) and ratified one of these human rights instruments (changed 
their laws and regulations and put processes in place that enables them to fulfill the 
obligations that they have promised to undertake), these are binding for the state. states 
usually have a duty to report at specified intervals how they have acted to guarantee 
the rights. there is also normally some kind of a monitoring body that scrutinizes the 
reports, and gives feedback and guidance to the states. the human rights regime of the 
league of nations between the two “World” Wars contained many collective rights; 
in principle most minority rights should be collective rights. in the United nations 
regime after 1945, it was claimed that no collective rights were necessary since every 
person was protected as an individual, by individual rights. the council of europe’s 
1950 convention for the protection of Human rights and Fundamental Freedoms and 
the corresponding african and american instruments, the african charter on Human 
and peoples’ rights (1981) and the american convention on Human rights (1969) 
are, just like the european ones, regional rights. Universal collective rights have re-
emerged later and few of these are language-related. some new universal instruments 
include language-related rights, though: these include the United nations declaration 
on the rights of indigenous peoples (Undrip, 61/295, 2007), and the Un convention 
on the rights of persons with disabilities (2007: this is especially important for the 
deaf). but a “declaration” is not legally binding on states.

Many international organizations and most states have a language policy which 
spells out the official languages of the organization or state and, by implication, the 
lrs of the people, groups, and states dealing with, and working within, that entity. 
the United nations have six official languages, the council of europe only two. the 
european Union has several times increased the number of its official languages, such 
that after its latest expansion the Union now has 24 official languages; all official 
documents have to be made available in all of these. a number of states have only one 
official (or state) language; most have two or more.

in addition, many states specify one or several national, additional, link, or national 
heritage languages in their constitutions; in most cases, speakers of these have fewer 



154

rights than speakers of the official languages have (see de varennes 1996). Most states 
have spelled out some kind of minority protection for linguistic minorities, with either 
only negative or also positive rights. some countries which do have linguistic minori-
ties deny this fact (e.g. turkey); therefore the definition of a minority is important. 
there is no legal definition in international law of what a minority is, even if the issue 
has been discussed extensively (e.g. andrýsek 1989, capotorti 1979). Most definitions 
are fairly similar, though, and resemble the definition below (from skutnabb-kangas and 
phillipson 1994:107, note 2):

a group which is smaller in number than the rest of the population of a state, 
whose members have ethnic, religious or linguistic features different from 
those of the rest of the population, and are guided, if only implicitly, by the 
will to safeguard their culture, traditions, religion or language.
any group coming within the terms of this definition shall be treated as an 
ethnic, religious or linguistic minority.
to belong to a minority shall be a matter of individual choice.

if a group claims that they are a national minority and an individual claims that she 
belongs to this national minority, the state may claim that such a national linguistic mi-
nority does not exist. then there is a conflict. the state may refuse to grant the minority 
person and/or group rights, which it has accorded or might accord to national minorities. 
in many definitions of minority, minority rights thus become conditional on the accept-
ance by the state of the existence of a minority in the first place. Minority status, the 
existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given state party does not 
depend on the acceptance of the state but requires to be established by objective criteria 
(Un Human rights committee 1994). 

numbers also matter. a group has to have a certain size in order to have language-
related rights. it often depends on how many individuals there are in the unit under 
consideration (country, area, region, municipality, etc.) whether individuals (speakers or 
signers) belonging to that group have any lrs, let alone lHrs. two of the most important 
european lrs documents use group size as a criterion, but do not in any way define it. the 
european charter on regional or Minority Languages, and the Framework convention 
(see above) use formulations such as “in substantial numbers” or “pupils who so wish in a 
number considered sufficient” or “if the number of users of a regional or minority language 
justifies it”. it is obviously necessary to limit the size, to adjust to various contexts, also 
for economic reasons, but it is also possible for reluctant states to use lack of what states 
claim are “sufficient” numbers as a legitimation for lack of political will.

Finally, languages themselves (rather than speakers/signers) may have rights to be 
used, developed and maintained. the council of europe’s european charter on re-
gional or Minority Languages grants rights to languages, not speakers of the languages 
concerned. “dialects” and sign languages are, though, explicitly excluded from it. 

Personal or territorial rights. lHrs can be personal (a person has them, regard-
less of where in a country s/he lives), or territorial (as in switzerland: people have 
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language-related rights only in the cantons where a certain language – German, French, 
italian or romansch – has been designated as official, but not in other cantons) or a 
combination of these (as in Finland).

To conclude, for many of these distinctions, one can ask: is it a question of either/
or? no! all of these rights are necessary, and there is no conflict between the various 
types of right. ‘either/or’ discussions & claims are destructive. 

there are different rights for various groups: hierarchies, some have more rights. 
1.  linguistic majorities / dominant language speakers, vs minority/dominated language 

speakers: 
– national (autochthonous) minorities 
– indigenous peoples 
– immigrant minorities 
– refugee minorities

2.  speakers of oral languages vs users of sign languages.
are these hierarchies acceptable? no. lHrs should not be hierarchized; regardless 

of which group/s people belong to, they should have full lHrs. 

1.3. What happens to language/s in educational human rights instruments? 

language is one of the most important ones of those human characteristics on the 
basis of which people are not allowed to be discriminated against. others are gender, 
“race” and religion. 

still, language often disappears in the educational paragraphs of binding human 
rights instruments, e.g. in the Universal declaration of Human rights (1948); the 
paragraph on education (26) does not refer to language at all. the international cov-
enant on economic, social and cultural rights (1966) mentions language on a par 
with race, colour, sex, religion, etc. in its general article (2.2). its education article 
(13.1) explicitly refers to ‘racial, ethnic or religious groups’ but omits here reference 
to language or linguistic groups.

some rights exist. However opt-outs and alternatives in education articles permit a 
reluctant state to meet the requirements in a minimalist way, which it can legitimate by 
claiming that a provision was not ‘possible’ or ‘appropriate’, or that numbers were not 
‘sufficient’ or did not ‘justify’ a provision, or that it ‘allowed’ the minority to organise 
teaching of their language as a subject, at their own cost. other modifications used: 
‘as far as possible’, ‘relevant’, ‘appropriate’, ‘where necessary’, ‘pupils who so wish 
in a number considered sufficient’, ‘if the number of users of a regional or minority 
language justifies it’.

Educational linguistic human rights, especially the right to mother-tongue-based 
multilingual education, are among the most important rights for any minority. Without 
them, a minority whose children attend school usually has to accept subtractive teach-
ing through the medium of a dominant/majority language. it cannot reproduce itself 
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as a minority. it cannot integrate but is forced to assimilate. Assimilation is enforced 
subtractive ‘learning’ of another (dominant) culture by a (dominated) group. assimila-
tion means being forcibly transferred to another group. Integration is characterized by 
voluntary mutual additive ‘learning’ of other cultures. integration means a choice of 
inclusive group membership(s).

1.4. What is happening to the world’s languages in reality?

What is happening today to the world’s languages? are they being maintained? no! 
languages are today being killed faster than ever before in human history. according 
to optimistic estimates 50% of today’s spoken languages may be extinct or seriously 
endangered around 2100. pessimistic but realistic estimates project that 90-95% may 
be extinct or seriously endangered in 2100.

the most important pedaGoGical reason for both languages disappearing and 
for ”illiteracy” is the wrong medium of teaching. indigenous and minority children 
and children from dominated groups are taught in dominant languages, subtractively. 
they have few lHrs.

Why do languages disappear? in studying causes for the disappearance of languages we 
find two explanatory paradigms: language death and language murder. When languages, the 
vast libraries of human intangible heritage, disappear, is it (natural) death or is it murder? 
– language death: languages just disappear naturally, there is no agent. languages 

commit suicide; speakers are leaving them voluntarily for instrumental reasons 
and for their own good, to profit by language shift. the only ones to blame are the 
speakers them-selves. it is tHeir individual and collective responsibility.

– language murder: arson: the libraries are set on fire! educational systems, mass 
media, etc participate in committing linguistic and cultural genocide. if languages 
have been murdered/ killed, we can analyse the structural and ideological agents 
responsible: the world’s economic, techno-military, social and political systems. 
even when language shift has happened with speakers’ “consent”, ideological 
factors behind this “consent” can be analysed.
Language murder – killer languages at work. What is a killer language? When 

“big” languages are learned subtractively (at the cost of the mother tongues) rather 
than additively (in addition to mother tongues), they become killer languages. but, 
“being” a killer language is not a characteristic of a language. it is a question of 
how a language functions in relation to other languages. any language can become 
a killer language in relation to some other language. besides, “languages” do not kill 
each other. it is the power relations between the speakers of the languages that are the 
decisive factors behind the unequal relations between the languages which then cause 
people from dominated groups to learn other languages subtractively, at the cost of 
their own. killer languages pose serious threats towards the linguistic diversity of the 
world. languages do not just disappear naturally, they do not “commit suicide”. in 
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most cases, speakers do not leave them voluntarily, for instrumental reasons, and for 
their own good. languages are “murdered”. Most disappearing languages are victims 
of linguistic genocide.

english is today the world’s most important killer language, but most dominant 
languages function as killer languages vis-à-vis smaller or less powerful languages. 
there is a nested hierarchy of languages, and glottophagy (“language cannibalism”).

the maintenance of diversity is counteracted by the increasing dominance of english 
(phillipson 2009) and other killer languages. these are often learned subtractively, at the 
cost of the mother tongues (skutnabb-kangas 2000), instead of additively, in addition 
to mother tongues. schools participate, through assimilationist genocidal education, 
in processes of linguistic capital dispossession (Harvey 2005a,b, skutnabb-kangas 
& phillipson 2010), and reproduction of poverty (sen 1985, Misra & Mohanty 2000, 
Mohanty 2000, Mohanty & panda 2007) (skutnabb-kangas 2008).

Sign languages and killer languages: all oral (spoken) languages can, through 
enforced oralism, function as killer languages, in relation to sign languages. official/
national oral languages may be especially important killer languages vis-a-vis sign 
languages. the american sign language may pose serious threats towards all other sign 
languages, if it is learned subtractively. it may be the worst killer language among sign 
languages. cochlear implants and wrong information about what they can accomplish 
is also killing sign languages.

even if both the legal position of lHrs and, especially, their implementation so far 
seem completely unsatisfactory for maintaining the world’s linguistic diversity, there 
is a massive amount of work being done. in the following we concentrate on work by 
the Universal Esperanto Association (Universala esperanto-asocio, Uea) performed 
within the United nation’s human rights programme. Uea has during the last decades 
concentrated heavily on language rights work. We begin with a very short summary 
of both the Un’s main body for human rights, the office of the United nations High 
commissioner for Human rights (oHcHr), and of the Universal esperanto associa-
tion. then we continue with the Uea’s work within the Un system of human rights, 
including the Human rights council and Unesco.

2. The United Nations human rights system and the Universal 
Esperanto Association

2.1. The United Nations human rights programme and The Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Human rights are one of the three essential pillars of the United nations, along 
with development, and peace and security. Un’s human rights programme works to 
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promote and protect internationally agreed civil, cultural, economic, political and so-
cial human rights. the first of these rights were proclaimed in the milestone document 
from 1948, the Universal declaration of Human rights (UdHr). it set out, for the first 
time, fundamental human rights to be universally protected. Many other instruments 
have followed.

the office of the United nations High commissioner for Human rights (oHcHr), 
the global authority on human rights, is part of the secretariat of the Un. it is led by the 
High commissioner for Human rights, a position created in 1993. oHcHr collaborates 
with Governments, national human rights institutions (nHris), non-governmental or-
ganizations (nGos) and other civil society actors. the office is responsible for leading 
the United nations human rights programme. it works, among other things, to empower 
people to realize their rights and to assist those responsible for upholding such rights 
in ensuring that they are implemented. oHcHr also works to increase human rights 
education and awareness. its thematic work identifies and targets gaps in the existing 
human rights system, leading protection and research, explores new areas of human 
rights protection and standard-setting across a broad collection of themes and issues

local, national and international human rights nGos – among them the Universal 
esperanto association – are a vital part of the international human rights movement 
and an essential partner for oHcHr. they alert the world to human rights violations. 
they defend victims, promote rights through education, and campaign for improve-
ments and advancements oHcHr’s headquarters are in Geneva, switzerland; they also 
have an office at the Un headquarters in new york. the current High commissioner 
(since 2008) is Ms. navanethem pillay. 

2.2. The Universal Esperanto Association / Universala Esperanto-Asocio, 
UEA

Founded in switzerland on the 28th april 1908 by Hector Hodler, Uea is the 
representative central organization of the esperanto movement, an international non-
governmental organization. it offers, through a global network of delegates, the pro-
vision of services for its members, using esperanto for a wide variety of objectives, 
thus increasing the use of language for practical purposes. it has taken over in a more 
realistic form the original idealism of zamenhof (the founder of esperanto), defining 
“esperantism” as “practical internationalism”, with the aim not only to facilitate rela-
tions between nations, but also to be at the vanguard of a new and dynamic era towards 
internationalism.

the main legislative organ of Uea is the committee consisting mainly of na-
tional representatives; a less numerous group represents professional organizations 
and individual members. the committee meets once a year, during the annual World 
congress. the executive board with 7 members meets regularly during the year via 
internet and also physically for two sessions a year. the most important policy deci-
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sions, made by the committee are carried out through the Uea headquarters (central 
office) in rotterdam. Uea had its central office in 1938 in palais Wilson, Geneva, 
switzerland, where the oHcHr is based today. to facilitate its work at Un, Uea also 
has an office in new york, Usa.

Uea has members in 119 countries (www.uea.org, december 2013). there are 
also various specialist and professional international organizations which have a con-
siderable membership worldwide, having their own conferences, using esperanto as 
the working language.

Uea is an important publisher; it has the largest mail-order esperanto bookstore 
in the world. it has an information center, a good library, and a large international 
network of activists. coordinates the work and activities of esperanto associations, 
sponsors meetings. its centre for research and documentation on World language 
problems (ced) carries out studies and research on esperanto and the world’s lan-
guage problems. 

the annual World esperanto congress is probably the congress with the longest 
tradition among the international conventions, with a continuity of almost hundred years. 
after the first one was (in France, 1905), Uea has held 98 congresses, in 33 countries (in 
some more than once) around the Globe. the average number of countries represented 
has been around 60, and several congresses have had close to 6.000 participants.

but Uea is much more than just an organization providing services and promotig 
esperanto. Uea and the esperanto movement are advocates for language rights, 
multilingualism and for the use of a neutral international language in communication 
among people of different mother tongues. the esperanto movement strives toward 
an ideal of mutual respect, understanding and cooperation among people, stimulates 
discussion of the world language problem and calls attention to the necessity of equal-
ity among languages, of linguistic justice. the Uea has been supporting linguistic 
minorities for more than 100 years and is today their voice in meetings of international 
organizations and everywhere where the mutual respect and equitable communication 
are not realized.

the concept of peace between states and solidarity among men is associated with 
esperanto from birth. Uea was present among the first international organizations that 
declared their adherence to the purposes of the United nations. already in the mid-
dle of 1947, about a year and a half before the adoption of the Universal declaration 
of Human rights (10 december 1948), the association had added to its constitution 
a paragraph that respect for human rights was essential for its activity.

the statute of Universal esperanto association lists the following four goals:
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 international communication; 
3.  to encourage all types of spiritual and material relations among people, irrespective 

of differences of nationality, race, sex, religion, politics, or language; 
4.  to nurture among its members a strong sense of solidarity, and to develop in them 

understanding and respect for other peoples.
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some of the Uea’s work in trying to realise these lofty goals within the Un system 
is described next.

2.3. The Universal Esperanto Association and the UN Human Rights Council

the United nation’s Human Rights Council (HRC), a subsidiary organ of the 
Un General Assembly (Ga), established by Ga resolution 60/251 in 2006, is the 
principal United nations intergovernmental body responsible for human rights.. oH-
cHr functions as its secretariat. the Hrc, an intergovernmental body of 47 member 
states, meets for at least 10 weeks a year spread over no fewer than three sessions, and 
can also hold special sessions. its role includes addressing violations of human rights, 
including gross and systematic violations, and the promotion of effective coordination 
and the mainstreaming of human rights within the United nations system. 

in resolution 60/251 the General assembly acknowledged the important role played 
by non-governmental organizations (nGos) and other civil society in the promotion 
and protection of human rights. Consultative status with economic and social council 
(ecosoc) is required for nGos to be accredited as observers to the Human rights 
council’s sessions, and Uea has this status. public meetings of the Hrc and some of 
its mechanisms can be viewed live on its webcast, and a broad range of documenta-
tion and information is available on the council’s webpage and extranet, posted on 
the homepage two weeks before each regular session. 

Un Human rights council’s mandates and mechanisms
1)  The universal periodic review (UPR) is one of the human rights mechanism. 

the council periodically reviews the fulfilment by each of the United nations 192 
Member states of its human rights obligations and commitments. 

2)  The Advisory Committee, a subsidiary body of the Human rights council, func-
tions as a think tank for the council, focusing mainly on studies and research-based 
advice in a manner and form requested by the council. 

3)  The complaint procedure addresses consistent patterns of gross and reliably 
attested violations of all human rights and fundamental freedoms occurring in any 
part of the world and under any circumstances, based on communications received 
from individuals, groups or organizations that claim to be victims of human rights 
violations or that have direct, reliable knowledge of such violations. 

4)  “Special procedures” are mechanisms assumed by the council to monitor, advise 
and publicly report on human rights situations in specific countries or territories 
(country mandates), or on major phenomena of human rights violations worldwide 
(thematic mandates). Mandate-holders (special rapporteurs, special representa-
tives, representatives, independent experts and members of working group) serve 
in their personal capacity. katarina tomasevski, in her capacity as the special 
rapporteur on the right to education, was especially observant on minority and 
language rights (see www.tomasevski.net).
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5)  Working groups of the Human Rights Council. the groups monitor and review 
progress made in the promotion and implementation of the right to development 
and present recommendations. 

6)  the Social Forum, meeting each year for three days, represents a dialogue between the 
Un Hrs machinery and various stakeholders. lately it has focused on issues relating 
to the eradication of poverty in the context of human rights and globalization.

7)  the Forum on Minority Issues provides thematic contributions and expertise to the 
work of the independent expert on minority issues and identifies and analyses best 
practices, challenges, opportunities and initiatives for the further implementation 
of the Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities.

8)  Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) consisting of 
five independent experts, provides the Hrc with thematic expertise on the rights of 
indigenous peoples in a manner and form requested by the Hrc, with studies and 
research-based advice. it may suggest proposals to the council for consideration 
and approval. The Special Rapporteur on the situation of human rights and 
fundamental freedoms of indigenous people and a member of the Permanent 
Forum on Indigenous Issues also attend and contribute to the expert Mechanism’s 
annual meetings.

9)  the Durban Declaration and Programme of Action, from the 2001 World confe-
rence against racism, racial discrimination, Xenophobia and related intolerance 
(held in durban, south africa) provides annual updates and reports on this issue. 
UEA, as an nGo with official consultative status with ecosoc (the economic 

and social council) has been present at several Un meetings through its representatives 
in new york, vienna and Geneva, and regularly submits to the different Un bodies 
(such as the Hrc and its mechanisms) written statements or makes oral interventions 
related to language, language rights, and multilingualism. 

Uea has been active in the meetings of the following Hr mechanisms: sessions 
of the Human rights council itself, its social Forum; its Forum on Minority issues, 
and its expert Mechanism on the rights of indigenous peoples (eMrip). in addition, 
Uea has participated in other Un-nGo events outside the headquarters, e.g. the an-
nual Un dpi/nGo conferences (63rd Melbourne 2010, 64th bonn 2011), rio+20 
conference. Uea has also organised its own events at the Un (in Geneva, new york 
and vienna). listing of events with interventions of the Uea links to documents: http://
www.linguistic-rights.org/eventoj. 

HRC. the Uea has submitted written statements to the Hrc on subjects for 
which it has a special competence (linguistic rights), individually or jointly with 
other nGos. once received and processed by the Human rights council’s secre-
tariat, nGo’s written statements become part of the official documentation of Hu-
man rights council’s sessions. Here is an example of a Un document including 
Uea’s statement [Hrc, 25 august 2008]: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.
aspx?doc_id=14482 - http://goo.gl/llrsMF  see also: “the position of the Univer-
sal esperanto association on linguistic rights” (http://www.linguistic-rights.org/en). 
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Uea can also make oral interventions during all substantive items, both in general 
debates and in interactive dialogues at Human rights council sessions. in addition, 
printed copies of its delivered oral statements are placed on tables of the plenary room, 
in different languages, as well as Uea’s documentation on nGo tables outside the 
plenary room.

Social Forum. Uea participated in the first session of the social Forum in 2008 
which discussed the theme poverty. a video of Uea’s intervention at the Hrc-session 
following the Forum, l’espéranto au conseil des droits de l’Homme, onU, Genève is 
at http://www.youtube.com/watch?v=er7vd9kchba (see also documents: http://www.
linguistic-rights.org/eventoj - english (interpreted): http://goo.gl/kyahgH )

Forum on Minority Issues. the Minority Forum, together with eMrip (below), 
belong to the most central mechanisms for Uea. since the 1st session of the Forum 
(2008), Uea has been present at this event, making oral interventions. Here is the first 
of them: http://goo.gl/takmmv. at this meeting also indigenous peoples’’ representa-
tives participated. Uea also conducted its first interwiev at the Un: An interview with 
Walking Wolf (Chief Wilton Littlechild, Cree Nation, Canada) – http://www.youtube.
com/watch?v=ioyvwnn9wGM 

at the Fifth session of the Forum on Minority issues, on 28th novembrer 2012, the 
Uea representative held Uea’s oral intervention in esperanto; esperanto was heard 
for the first time in Un’s history (http://goo.gl/adgtue). 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)
already before the eMrip was founded, Uea worked with indigenous peoples’ 

lHrs. the Project Indigenous Peoples (pip) had realised that “[…] esperanto would 
be a perfect lingua franca for countries and groups with many languages; […] For 
international cooperation, for indigenous peoples, for many multilingual countries, 
esperanto would be a good solution” (http://goo.gl/0FHnud). accordingly, some years 
ago, esperanto speakers in cooperation with indigenous persons created a project to 
support indigenous peoples from around the world: Projekto Indiĝenaj Popoloj. in 
addition to more general goals (support for indigenous cultures and languages, for 
the realization of Hrs, and for safeguarding biocultural diversity) a main goal was 
to provide indigenous people with esperanto that can serve as a “bridge language”, 
linking different groups of indigenous peoples around the World who do not have the 
same mother tongue or the same second, dominant language. esperanto as a neutral 
inter-ethnic communication tool was never intended to replace national, minority or 
indigenous languages, as dominant groups’ languages do today. also the participants/
beneficiaries were made computer literate: they got access to the internet as a tool for 
global action for linguistic Human rights. through internet and esperanto they could 
be in contact, learn from each other about issues and solutions that are common to 
many indigenous peoples in various countries, and become more aware of their (lack 
of) language (and other) rights. they were also provided with their own computers. 

this experience with the esperanto community is an example for the kind of best 
practices that eMrip seeks. one of the former participants of Uea’s pip programme, 
josé carlos Morales (brunka tribe, costa rica), was an expert member of eMrip on 

stefano keller and tove skUtnabb-kanGas



163

indigenous people’s rights, 2008-2013. the statement by the Uea at the 5th session 
of eMrip, palais des nations can be found at http://goo.gl/rmylc9.

2.4. Other UEA international activities around language rights

Uea is one of the actors of civil society in many fora. as described above, it is 
a partner of the oHcHr in implementation of the human rights program of the United 
nations. in its external relations Uea has got some partners and sympathisers in the 
circle of nGos active in similar fields, as a result of its work on language rights at 
the Un and other levels.

Uea supports biocultural diversity for sustainable development. linguistic and 
cultural diversity are connected to biodiversity, they are inseparable and interdependent. 
Uea is alarmed at the increasing loss of linguistic diversity, which leads to the loss of 
traditional knowledge, essential for maintaining biodiversity. the knowledge of how 
to manage biodiversity and cultural diversity is embedded in the languages of small 
indigenous and local people (skutnabb-kangas et al. 2003). Uea promotes intercultural 
dialogue by multilingualism and by means of a neutral international language. 

since much of the knowledge about how to maintain the world’s biodiversity 
is encoded in the small indigenous and local languages, with the disappearance of 
the languages this knowledge (which is often more accurate and sophisticated than 
“western” “scientific” knowledge, see icsU 2002) will also disappear; this means 
destroying the prerequisites for human life on earth. is this what we want? (skutnabb-
kangas 2008).

Uea was represented at the 63rd Annual UN DPI/NGO Conference in Melbourne 
(2010) and sent a written statement to the conference. Uea sent a five-person team to the 
64th Annual UN DPI/NGO Conference in bonn (2011), preparing the Rio+20 – United 
Nations Conference on Sustainable Development. as a result of the work of this team, 
the final declaration of the conference was amended to acknowledge the role language 
plays in sustainable societies and to include several modifications submitted by the Uea 
delegation (http://goo.gl/bmpuyp, http://goo.gl/3kQqzm, http://www.linguistic-rights.
org/eventoj, Final declaration: http://goo.gl/jQdhvv). Following this 64th annual Un 
dpi/nGo conference in bonn 2011, Uea-representatives continued in brazil during 
the conference of Un on sustainable development, under the slogan: “sustainable 
communication and linguistic rights” (http://www.linguistic-rights.org/rio).

to mobilize speakers of esperanto behind the aims and ideals of the United nations, 
supporters of the Un among esperanto speakers recently launched an organization 
“Esperanto for the United Nations” (EUN). its goal is to bring news of the Un’s work 
to the attention of the esperanto-speaking community, to organize activities promot-
ing the Un, and to stress the importance of the linguistic dimension of international 
affairs. “A UNA for a Language Community” Launched by the Esperanto Movement 
(http://goo.gl/kcyvza). 
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Uea also contributes to UNESCO’s programmes in its cultural aims of creating 
dialogue among peoples. it takes part in collective consultations. important work done 
by the Uea includes disseminating Unesco’s messages and furthering its ideals 
within and outside the esperanto movement. 

the General conference (Gc) of Unesco has adopted two resolutions in sup-
port of esperanto. Firstly in 1954, in which the Gc recognizes that the results attained 
by the esperanto movement in the field of international intellectual relations and the 
rapprochement of the peoples of the world correspond with the aims and ideals of 
Unesco. this resolution was the result of a long campaign by ivo lapenna, a law 
professor from yugoslavia, an orator and noted esperanto speaker, president of Uea 
between 1964 and 1974 (http://www.ivolapenna.org/unesko.htm). 

in the second resolution, in 1985 – following the advocacy work of tibor sekelj 
(born székely), a multi skills world traveler and promoter of esperanto (Gacond sri 
1986) – the Gc “[i]nvites the Member states to […] promote the introduction of 
a study programme on the language problem and esperanto in their schools and higher 
educational institutions.” 

in 1959, on the 100th anniversary of the birth of esperanto’s founder, l.l. zamen-
hof, Unesco published his biography and recognized him as an important historical 
figure. in 1987, Unesco issued an address on the centenary of esperanto’s publica-
tion. in most years, Unesco has sent a statement to the esperanto community on the 
occasion of the World esperanto congress. on the occasion of the 96th World esperanto 
congress, copenhagen, in 2011, irina bokova, director General of Unesco provided 
a message of salutation emphasizing that, while discussing the congress’s main theme: 
“dialogue and mutual understanding” (the theme also of the Un international year 
of youth), “you are contributing to promoting the ideals of peace, freedom, progress 
and solidarity that are essential for empowering youth and achieving the Millennium 
development Goals” (http://www.linguistic-rights.org/unesco; also The Universal Es-
peranto Association – in official relations with UNESCO http://goo.gl/skblbU). Uea 
has representatives at the Headquarters of Unesco in paris. 

Uea also has consultative status with UNICEF and an official relationship with 
the Council of Europe. 

among several side events of Un’s Human rights body meetings, Uea also con-
tributes to actions and advocacy for peace, e.g.. at the Expert Meeting on the Codifica-
tion of the Human Right to Peace, and also in partnership for joint written statements 
(http://goo.gl/up4G3a).

Uea organizes its own symposia, seminars and other events on language related 
matters, in new york, etc. (http://goo.gl/25iwzo). one example is the symposium on 
“Linguistic Rights in the World, the current situation” at the Un in Geneva, in 2008, on 
the occasion of 100 years of existence of Uea and the 60th anniversary of the UdHr: 
http://www.linguistic-rights.org/en/linguistic-rights-en.html.
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3. Esperanto today – legitimation, goals and impact

esperanto is an accessible language, fast and easy to learn, but it also allows crea-
tive and nuanced expression. it has attracted users and supporters from many countries. 
there are over thousand families where the children grow up with esperanto as one 
of the mother tongues. the number of esperanto speakers is growing day by day. it is 
impossible to get an exact figure, but there are probably several hundred thousand speak-
ers of esperanto in over 120 countries around the world, and many people read it. 

there is a large number of enthusiasts but also realistic idealists among esperan-
tists, who want to contribute to the ideal of esperanto acting individually, building their 
personal project for the benefit of their cause and of humanity. they offer their time, 
labor and financial support for the realisation of the vision of zamenhof, the initiator of 
esperanto, who wanted to find common ways to interact with each other and to foster 
friendship, peace and understanding among the world’s peoples. one such project was 
the creation in switzerland in the 1960s of an esperanto cultural center (kce), and 
another, the center for documentation and study on the international language (centre 
de documentation et d’étude sur la langue internationale, cdeli). the initiator and 
director of these projects, claude Gacond, managed, with the support of other esper-
antists, to create an entire esperanto ‘district’ in the city of la chaux-de-Fonds. the 
motto of the center was ‘study holidays’ (studi feriante), since the natural environment 
of the center is an ideal place for vacations in every season. esperanto lessons in the 
morning (or the study of a cultural or scientific topic in esperanto) were followed by 
excursions in the afternoon, when participants from different countries, accompanied 
by their teacher, used only esperanto for communication (keller 2011). cdeli – which 
is located in the public library of the town – now has over 20,000 books, almost 3000 
titles of archived magazines and thousands of other esperanto objects, and is a place 
for researchers in linguistic rights, esperanto and other related fields, coming from all 
around the world (http//: www.cdeli.org). there are today a few other esperanto cultural 
or study centers and libraries in the world. 

the international language, esperanto, was created to bring equality to the speakers 
of large and small languages. Esperanto enables fair and transparent cross-cultural 
communication and safeguards minority language rights (from intervention at the Hu-
man rights council, Un, Geneva, 30th of september 2009 item 8: http://ap.ohchr.org/
documents/alldocs.aspx?doc_id=14482). the final goal of the speakers of esperanto is 
to promote peace between peoples and mankind by the facilitation of easy and equitable 
communication. the use of english as a lingua Franca “does not guarantee equitable 
communication because a segment of its users, its non-native speakers, are still treated 
unfairly and are put at a disadvantage” (Fiedler 2010).

according to claude piron, former swiss translator/interpreter (from english, 
chinese, spanish and russian to French) at the Un and WHo, esperanto speaker and 
psychologist:
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“Many people think that the language challenge is met by english, but this is not 
true. native english speakers make up only 5% of the world population, and non-natives 
capable of using it at a good level represent only 5% more. in continental europe, 90% 
of the population cannot understand a simple sample of everyday english. When an 
average pole with an average italian or korean or portuguese try to discuss in english, 
they’ll look like aphasiacs. as if they had suffered a stroke, and the language center 
in their brains had been damaged. […] yet, they studied english for six or seven years 
with four or five hours a week. english teaching is a terrible waste, and the reason is 
not the teaching methods or teachers are inadequate. it’s simply that english is not 
adapted to the demands of intercultural communication.” 

piron who attended hundreds of international meetings held in english with simultane-
ous interpretation, and hundreds in esperanto, states, that: The only really lively ones, the 
ones with equal participation of all, the ones in which people can really be spontaneous 
and at ease are the Esperanto one. […] In Esperanto, you can be yourself. In English, non-
natives have to try and imitate a foreign model, knowing that they’ll never succeed perfectly. 
[…] As a former UN translator, I can testify that Esperanto is an excellent language for 
translation. […] and he adds: A political will to promote it, would cure humankind of the 
aphasia from which most of us suffer when we have to interact with foreigners. […] There 
would be more fairness for all people, better mutual understanding in all fields, and a much 
better use of taxpayer’s money (piron 2007). He points out the economic advantages that 
the use of esperanto would bring as Grin also claimed (Grin, 2005).

Field studies (1918–1997) proved the propaedeutic effect (facilitating further study) 
of learning esperanto. corsetti writes: Esperanto’s regular structure and grammatical 
transparency lead the learner to reflect on how languages operate. […] The fact that 
Esperanto is easy to learn allows children to start genuinely using it earlier; this gives 
them a sense of success, which in turn motivates them to further language learning. 
Such observations of the propaedeutic effect are to be found throughout the literature 
on the teaching of Esperanto consequently a new term ‘language awareness’ was 
introduced. It has been observed that language awareness is most easily developed 
through a relatively simple, regular, phonetic, and recognisable language such as 
Esperanto (corsetti 2005). 

according to tonkin, the world language system is hierarchical and interactive, with 
numerous weak languages, which orbit around strong regional languages – which in 
turn orbit around the great world languages (primarily English). to change the situation 
into a more equal world: Needed is a clear international policy on language, in which 
the users of the great international languages – those of the UN for example, except 
for English – band together against the growing influence of English, not in a spirit of 
destruction, but to counteract that influence by joint action. [...] the assumption that the 
only alternative is the use of English for international communication [...] is errone-
ous. [...] I am convinced that the only way is to forge an alliance among those whose 
languages are discriminated against – even if these languages have official standing 
in international contexts – to insist on a new, revolutionarily simple solution, namely 
the International Language Esperanto (tonkin 2004).
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in interactions with the non-esperanto-speaking world, the work of the esperantists 
is motivated by a kind of humanist idealism, a passion for languages, principles of lin-
guistic justice, or a mixed form of all of these. esperanto speakers like activism, they 
want to make a contribution to the ideal whole. there are teams acting at the local level 
while others aim at the country level or even to act internationally. esperanto sections 
of political parties came to light, and independent esperantist parties have been created 
and working on a country or an international level (keller 2010). the main esperanto 
movement represented by the Universala esperanto-asocio maintains its principles 
of neutrality and acts consistently to achieve its goals in the area of linguistic human 
rights. but the leaders of the movement are also aware of the basic necessity to work 
in cooperation with organizations, academics and experts (also those specialized in 
related fields such as the rights of minorities and indigenous peoples). 

to achieve its goals, Uea collaborates with other nGos working on similar themes. 
according to its agenda, Universala esperanto-asocio strives to achieve its goal that 
the social value of esperanto and Uea be widely recognized, so that many people, 
even those who do not themselves use esperanto, but morally (or financially) support 
it, or collaborate with esperanto organizations for common goals, enter into an alliance 
with the esperanto movement and work together on specific, carefully selected public 
campaigns, in a circle aw global circle of friends of esperanto. the public should not 
see esperanto as an idealistic utopia, nor as a historical but irrelevant language, but as an 
active social movement of the present day. the esperanto speakers worldwide are open 
to cooperate with other activists from the civil society for the benefit of mankind. 

a growing number of linguists, language policy experts and other specialists of the 
international, inter-ethnic, cross-cultural communication have expressed their positive 
opinion about this language and its benefits during the 125 years of existence and increas-
ing use of esperanto worldwide. Here are some recent opinions about esperanto:

[…] today, when we mark 125 years of esperanto, i would like to congratulate 
the Universal esperanto association, Universala esperanto-asocio (Uea) on 
its achievements and recognize its efforts to work towards the understanding 
of peoples, communication democracy, and maintenance of cultural and 
linguistic diversity. it is for this important work that Members of the swiss 
parliament recommended Uea for the noble peace prize in 2008. (from 
Welcoming words to the Uea publication of “125 years of esperanto” 

by Rita IZSÁK, UN Independent Expert 
on minority issues. http://goo.gl/Qajwa3).

there may be no alarm bells, but there is a crisis: there is nothing natural to 
the disappearance within a century of more than half of the world’s languages 
spoken today, nor is it normal that a relative privileged few can dominate 
through language much of the “others” in the rest of the world. […] 125 years 
after its creation, the need for a language such as esperanto is more pressing 
in the 21st century than it was in the 19th: large segments of humanity must 
not be excluded by the adoption of a small number of exclusive languages 
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which, contrary to widespread myths are neither neutral nor bring together 
without favouritism all of the world’s nations.

Fernand de Varennes (http://goo.gl/Gu1ayc).

[…] as opposed to any big dominant languages, esperanto has (and can have) 
no imperialist tendencies. it is genuinely not connected to anybody’s economic 
or political interests. i see esperanto as a possible viable alternative to today’s 
languages for international communication. “ignorance and prejudices may 
prevent useful solutions.”

Tove Skutnabb-Kangas (http://goo.gl/sr9pw5).

esperanto is a reality in the crisis-ridden modern world in which the need for 
more social justice is equally acute. strengthening the rights of speakers of 
all languages is a cause that esperanto contributes to substantially. decision-
makers ought to take it more seriously.

Robert Phillipson (http://goo.gl/drqMk5). 
 
if asked whether it is true that esperanto can be learnt in less time than any 
other language, i can only confirm that it can. […] i don’t regret having 
devoted a few hours per month (over a coffee with my esperanto teacher 
during the lunch break, for example), on the contrary, i am proud to have 
been able to have conversations with people from other countries who speak 
neither German nor english or French. i am also among those who hope that 
esperanto will become a real second language throughout the world.

Gerhard Walter, Mayor, stadt Herzberg 
am Harz, la esperanto-urbo (http://goo.gl/Ujbebv). 

«it is time that the various nations understand that a neutral language could 
become a real bulwark for their cultures against the monopolistic influences 
of only one or two languages, as it now appears increasingly evident. i sin-
cerely hope esperanto will rapidly be making more progress to assist all of 
the world’s nations.» 

Vigdís FINNBOGADÓTTIR, former president 
of the republic of iceland (1980-1996) (http://goo.gl/mWvH8i).

4. To conclude: Why Linguistic Human Rights?

Uea has been supporting linguistic minorities for more than 100 years. it is com-
mitted to the defense of linguistic rights.2 as this article shows, these rights are grossly 

2 Uea offers to linguistic minority groups the possibility of denouncing violations of lingu-
istic rights by means of an internet site specific to this subject and to the interventions of its represen-
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violated today. and many people think that the world might be a better place if most of 
the small languages disappeared – why do we need them, and, for their maintenance, 
lHrs.

one reason for linguistic Human rights in education and maintenance of all the 
world’s languages is to counteract linguistic genocide in education. the most important 
linguistic Human right (lHr) in education for indigenous peoples and minorities, if 
they want to reproduce themselves as peoples/minorities, is an unconditional right to 
mainly mother tongue medium education in non-fee state schools (skutnabb-kangas 
2008).

 Most indigenous and minority education in the world participates in committing 
linguistic and cultural genocide, according to the genocide definitions 2b and 2e in the 
Un Genocide convention (skutnabb-kangas & dunbar 2010). We do not have any 
Universal covenant of linguistic Human rights. one of us has for decades advocated 
that such a covenant should guarantee at an individual level3,
a)  in relation to the mother tongue(s) 

that everybody has the right to
– identify with their mother tongue(s) and have this identification accepted and 

respected by others;
– learn the mother tongue(s) fully, orally (when physiologically possible) and 

in writing. this presupposes that minorities are educated mainly through the 
medium of their mother tongue(s), and within the state-financed educational 
system;

– use the mother tongue in most official situations (including schools).
b)  in relation to other languages that everybody whose mother tongue tongue is not 

an official language in the country where s/he is resident, has the right to become 
bilingual (or trilingual, if s/he has 2 mother tongues) in the mother tongue(s) and 
(one of) the official language(s) (according to her own choice).

c)  in relation to the relationship between languages that any change of mother tongue 
is voluntary (includes knowledge of long-term consequences), not imposed

d)  in relation to profit from education – that everybody has the right to profit from 
education, regardless of what her mother tongue is.
linguistic (and cultural) rights in education are, as human rights, necessities for 

survival. they are necessary, but not sufficient – other rights are needed. Ultimately, 
we are talking about unequal power relations in an unjust world. but we also need posi-
tive arguments about why the world’s linguistic diversity should be maintained. there 
are many more reasons why we should have linguistic human rights, in addition to 
preventing genocide. one that one should be especially interested in has to do with the 
relationship between biodiversity and linguistic and cultural diversity. see terralingua 

tatives during the sessions of the Human rights council or its mechanisms. Uea is today the voice 
of linguistic minorities. those, whose linguistic rights are being actively suppressed or in any case 
not respected, can contact Uea at http://www.linguistic-rights.org/en/interventions-en.html 

3 in addition to the individual level, there must of course be collective rights for nations, 
groups, peoples, to reproduce themselves as nations, groups, peoples.
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booklet written by skutnabb-kangas, Maffi & Harmon for Unesco (download from 
http://www.terralingua.org/recpublications.htm).

but in general, linguistic Human rights might be one way of
– promoting integration and defending people against forced assimilation;
– promoting positive state policies towards minority languages;
– preventing linguistic genocide; 
– promoting the maintenance of the world’s linguistic diversity, and, through this, 

also biodiversity; 
– promoting conflict prevention;
– promoting the struggle to eradicate poverty, through capability development; 

and
– promoting self-determination.

We fully agree with renato corsetti (2001): “the esperanto movement has always 
emphasised linguistic Human rights from zamenhof’s time to the present day, although 
the name for the concept has varied. the fact that circles outside the esperanto movement 
are now becoming aware of this problem will, perhaps, increase the chances of the move-
ment’s message being taken seriously.”
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RECENZJE / REVIEWS

brosch, cyril & Fiedler, sabine (eds) 2011: Florilegium Interlinguisticum. Festschrift 
für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag. Frankfurt am Main: peter lang. isbn 978-3-
631-61328-3. 424 p.

First of all, interlinguistics should be described because it is a not well known, 
relatively young branch of applied linguistics. it deals with forms, problems and so-
lutions related to the linguistic aspect of international communication with the goal 
of optimization (cp blanke 1985, schubert 1989).  the field of interlinguistics, in 
a broad sense, embraces: – world languages, that is ethnic languages functioning as 
lingua francas; – languages  spontaneously born in international communication at 
the local level: pidgins and creoles as well as – languages created for this purpose: 
international auxiliary languages, also called planned languages. Most interlinguists 
such as i. szerdahelyi, d. blanke, k. schubert, H. tonkin, s. kuznecov and also the 
author of this review follow this approach. in a narrow sense, interlinguistics studies 
the history, structure, creation and use of planned languages (e.g. a. sakaguchi 1998). 
it is closely related to fields such as philosophy of language, and language planning 
and modeling.

conscious interventions in ethnic languages take place at a number of different lev-
els (from orthographic and grammatical reform through the modernization of vocabulary 
to language standardization). Language planning also includes the revival of languages 
(such as Modern Hebrew) and the planning of new languages (cp tauli 1968). therefore 
natural and planned languages can both be placed on a scale between the extremes of 
an ideal untouched natural language and a completely artificial language (see also the 
paper of stria in this issue). the most widespread planned language is Esperanto with 
a worldwide speech community. therefore esperantology or ‘esperanto studies’ as part 
of interlinguistics deals with different aspects of the international language esperanto, 
and its role in international and intercultural communication.

interlinguistics may not be widely noticed because publications in this field ap-
pear mainly in esperanto (more than 70 % – according to the paper of Fiedler in 
the volume under review). but the number of publications in different languages is 
growing – as it turns out from blanke 2003 and the international bibliographies of 
the Modern languages association of america. the annual conferences the German 
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interlinguistic society (Gil: Gesellschaft für interlinguistik) with their proceedings 
and also this substantial book prove that interlinguistics has become well established 
in German linguistics.  

the current festschrift is dedicated to detlev blanke, the most productive and influ-
ential interlinguist. His Internationale Plansprachen (1985) is a standard work in inter-
linguistics, his Interlinguistische Beiträge: Zum Wesen und zum Funktion internationaler 
Plansprachen (2006) containing his most important publications in German and english, 
is a valuable resource for those interested in the field. blanke devoted his whole career 
to the research and dissemination of interlinguistics: he contributed by a large number of 
papers and lectures, he founded Gil and headed it for 20 years, he taught interlinguistics 
at Humboldt University, in berlin. While istván szerdahelyi introduced interlinguistics 
and esperantology to the academic curriculum in Hungary in the 1960s and 70s, blanke 
established interlinguistics as a solidly-based science from the 1980s.

Florilegium Interlinguisticum contains 22 papers (of contributors from 11 coun-
tries) on different aspects of interlinguistics and esperantology (originally written in 
German or translated into the language) under the editorship of cyril brosch, a young 
interlinguist and sabine Fiedler, a colleague of the honoree for many years and his 
successor as the head of Gil. after the introduction of the editors about the activity 
of detlev blanke, his publications during 2006-2010 are listed (10 pages worth!). the 
material of the book reflects the scope of current interlinguistic research. it could be 
grouped in three parts although the book does not have originally any chapters: 1) in-
terlinguistics and language policy, language planning, 2) planned languages and 
3) esperantic studies. 

the first thematic group begins with the paper of Goro Kimura about a typology of 
interlingual communication possibilities when the partners do not have any common 
first language, and is based on sociolinguistic considerations (see an application of this 
typology in this isue). Klaus Schubert deals with conscious intervention into language. 
He analyses the parallels between planned languages and regularized languages used 
in technical communication since both have the goal of optimizing communication, 
both are located between the poles of naturalness and artificiality, or to put it another 
way between spontaneity and consciousness. He introduced a superordinated notion 
covering both language types.  

Humphrey Tonkin analyses the role of planned languages as model in language 
planning including corpus, status, acquisition and prestige planning. He points out the 
basic role of zamenhof (the creator of esperanto at the end of the 19th century) in the 
planning of different aspects of esperanto and the planning processes which took place 
during the history of the international language up to the role of internet in acquisi-
tion nowadays. Sean O’Riain presents the situation of irish in the european Union, 
furthermore the role of esperanto in the maintenance of multilingualism in the eU. 
He emphasizes the learn facilitating value of esperanto for the acquisition of other 
foreign languages. 

Sabine Fiedler gives a valuable overview on the topic planned languages (mainly 
esperanto) in the current literature on language policy and on the ways how different 
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authors consider it. the announced multilingualism of eU is contrasted with the grow-
ing hegemony of english which is especially decisive in professional communication. 
the main arguments for the use of a planned language in international communication 
are equality between the partners, cost-effectiveness in communication, and the learn 
facilitating value of esperanto. the counter-arguments range from the utopian idea 
of planned languages to the lack of possibilities of application. some problems such 
as the european character of esperanto, the existence of a speech community and an 
esperanto culture or the role of esperanto native speakers are discussed.

Heidemarie Salevsky treats the relations between power, language, culture and 
translation making use of the basic notions of bourdieu as habitus, cultural and social 
capital, fields. she points out that translation imbues social norms and expectations, 
behavior. power relations in a given culture based on politic and economic strength of 
communities have their role in translation. Bengt-Arne Wickström considers language 
as a renewable resource, and elaborates a stochastic model in order to investigate the 
capacity of languages in the absorption of foreign elements. this is the basis for some 
considerations for language policy. 

the second thematic group contains papers on planned languages. Wilfried Stölting 
deals with the classification of planned languages into international auxiliary languages 
and fictional languages for artistic goals, furthermore with related questions such as 
second language acquisition, language archeology and the linguistic inventions of 
tolkien. Cyril Brosch applies a modern theory of cognitive linguistics on space for the 
planned languages Esperanto, Ido, Volapük, Interlingua and Interlingue. He comes to 
the conclusion that their authors use unconsciously the categories of european languages 
in this respect, but the final space grammars are nevertheless autonomous. 

Věra Barandovská-Frank gives an overview on slavic languages and some aspects 
of panslavism. she presents and compare a great number of panslavic language projects 
for which a consciously created slavic literary language in the 9th century could have 
been a model. the internet era has seen a boom in creating constructed languages on the 
basis of slavic languages, these are Slaviconlangs (conlang < constructed languages). 
Cornelia Mannewitz devoted her paper to the northern slavic constructed languages 
and cultures. johannes klare describes also fictional languages in the old French liter-
ary texts after the work of thomas Morus “Utopia” (in 1516). so, the reader can get 
know, among others, the language invention of rabelais.

the third thematic group could be gathered under the title esperantic studies. Wim 
Jansen carries out etymological analysis of esperanto for words with dutch influences 
through German. Otto Back analyses in detail the Reform Esperanto of 1894, a project 
of zamenhof which could have take over the place of the version of esperanto published 
in 1887, had the speech community not voted for the original version. Fritz Wollenberg 
takes the opportunity of the zamenhof biography of andy künzli (in 2010) to analyze the 
German literature on the founder of esperanto. He is right to consider that the language 
creation and general culture historical role of zamenhof should be wider known.

the quasi l1 acquisition of esperanto is the topic of Rudolf Fischer who describes 
his experiment speaking with his grandchild in esperanto. observations prove the 
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naturalness of this language use, and therefore the naturalness of esperanto (see papers 
in the first part). He presents how esperanto contributes to linguistic competence and 
development of personality of the child. although esperanto can be considered as a natu-
ral language there are no prescriptive and detailed norms for its pronunciation. Oksana 
Burkina tried to find norms in her dissertation from theoretic and practical aspects, and 
reports also in this short paper. she investigated the differences and similarities with 
norms for ethnic languages, the popular opinions on good esperanto pronunciation. 
she found some similarity with the pronunciation of english as a lingua franca. 

Erich-Dieter Krause, well known lexicographer (also author of the large Wörterbuch 
Esperanto-Deutsch. buske, 1999) proposes the vocabulary of asian Flora and Fauna 
with elaborated examples to add to the lexicon of esperanto because of its spread in 
asian countries. Till Dahlenburg presents the stylistic figures of esperanto with many 
examples from literature, in comparison with German ones, touching also the problem 
of translation. He authored a whole book about this topic (first edition in 2006, 2nd in 
2013) and so provided their terminology. 

Toon Witkam, well known for the machine translation system dlt with the bridge 
language esperanto, in the 1980s, is working now on concordances for esperanto. 
corpora as the underlying media for research on texts, is of great significance for 
a language most of whose speakers are not natives. He worked out a concordance 
programme for direct retrieval from the internet by Google: GoogleKVEK and gives 
also some applications. 

Velimir Piškorec evaluates croatian manuals for learning esperanto. Ulrich 
Becker, head of the publishing company Mondial of esperanto literature, presents the 
publishing activity in the field of esperanto under the conditions of globalization with 
concrete data on published books, he also analyzes the requirements and the chances 
of the new electronic era.

detlev blanke received a Festschrift of 736 pages including an impressively rich 
bibliography of his publications and with contributing scholars from nineteen countries 
for his sixtieth birthday in 2001. the present publication came out for his seventieth 
birthday, and is not only an item of interest to honour a great interlinguist, but also 
a valuable German language contribution to interlinguistics. 
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20-lecie Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W dniach 8-9 maja Filologia Węgierska świętowała 20-lecie swojego istnienia 
w ramach instytutu językoznawstwa na Wydziale neofilologii UaM. zorganizowane 
z tej okazji sympozjum naukowe objął patronatem ambasador Węgier dr iván Gy-
urcsík, który dokonał otwarcia uroczystości, a swoją obecnością zaszczycił je konsul 
Honorowy Węgier prof. Witold abramowicz. 

obchody święta poznańskich hungarystów uświetnił aktywny udział przedstawicieli 
nauki z polski (prof. jerzy snopek i prof. ryszard Grzesik z pan, prof. lászló kálmán 
nagy z Uj, dr csilla Gizińska i prof. adrienne körmendy z UW) i ośrodków zagranicz-
nych (prof. katalin szili z Uniwersytetu im. l. eötvösa w budapeszcie, dr lajos pálfalvi 
z Uniwersytetu katolickiego w piliscsabie, prof. tibor Žilka z Uniwersytetu w nitrze, 
dr orsolya Žagar szentesi z Uniwersytetu w zagrzebiu, dr rita Hegedűs z Uniwersytetu 
im. Humboldtów w berlinie) oraz osobistości zaangażowanych w promowanie kultury, 
literatury i historii Węgier (dr imre Molnár – radca ambasady Węgier, dr jános tischler 
– dyrektor Węgierskiego instytutu kultury, dr ádám Masát z instytutu balassiego 
w budapeszcie, red. jarosław Giziński – dziennikarz Rzeczpospolitej). 

Ważnym i interesującym elementem sympozjum były panele dyskusyjne na temat 
literatury, językoznawstwa i metodyki nauczania języka węgierskiego oraz współpra-
cy naukowej i dydaktycznej między ośrodkami. W pamięci uczestników sympozjum 
pozostanie wystąpienie prof. jerzego bańczerowskiego, który, wypełniając testament 
swojego mistrza prof. czesława kudzinowskiego, doprowadził do powstania filologii 
węgierskiej w poznaniu. 

z okazji 20-lecia poznańskiej hungarystyki w serii Bibliotheca Hungarica, zaini-
cjowanej przez jánosa brendela pełniącego obowiązki pierwszego kierownika pra-
cowni Filologii Węgierskiej, ukazał się kolejny tom pt. Kontakty węgiersko-polskie: 
kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, który podczas sympozjum 
zaprezentował jego recenzent prof. tadeusz zgółka. tom został poświęcony jánosowi 
brendelowi i uroczyście wręczony wdowie po nim. 

szczególnym punktem sympozjum była rozmowa z wybitnym pisarzem jánosem 
Háyem oraz prezentacja tomu dramatów współczesnych pisarzy węgierskich pt. Mło-
dzi Węgrzy online w tłumaczeniu jolanty jarmołowicz oraz absolwentów Filologii 
Węgierskiej w poznaniu: igi nowak, Miłosza cybuli i studentki sylwii bogdańskiej, 
której dokonał prof. bogusław bakuła, autor wstępu do antologii. W ramach prezen-
tacji zostały odczytane fragmenty jednego z dramatów z udziałem obecnych i byłych 
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studentów, prof. bogusława bakuły i aktora teatru polskiego w poznaniu Mariusza 
adamskiego. W drugim dniu sympozjum studenci filologii węgierskiej ponownie mieli 
okazję pochwalić się umiejętnościami podczas prezentacji swoich przekładów nowel 
węgierskich odczytanych przez Mariusza adamskiego. 

podczas sympozjum miało miejsce uroczyste przyjęcie z udziałem ambasadora 
Węgier i jego Małżonki, konsula Honorowego Węgier, prorektora UaM prof. jacka 
Witkosia, prof. jerzego bańczerowskiego, prof. tadeusza zgółki, prof. piotra Wierz-
chonia dyrektora instytutu językoznawstwa oraz absolwentów wypełnione toastami 
i wspomnieniami zaproszonych gości, pracowników, byłych studentów. dzielili się oni 
swoimi doświadczeniami życiowymi, przywoływali niezapomniane chwile i atmos-
ferę, podkreślając swój związek emocjonalny z poznańską hungarystyką oraz fakt, że 
wiedza zdobyta podczas studiów zaważyła na ich karierach życiowych. Uczestnicy 
z uznaniem wyrażali się o poziomie naukowym sympozjum i miłej atmosferze sprzy-
jającej współpracy. 

Filologia Węgierska

Interlinguistics session at AMU, Poznan

the september session of the interlinguistics program at aMU included a course 
on contemporary Esperanto-literature, led by istván ertl, a writer, translator and editor 
of the literary journal beletra almanako. in addition, the participants of the session 
could work in three special groups: 
1)  international and intercultural communication with prof. dr ilona koutny and prof. 

dr zbigniew Galor relating to the  linguistic and sociological aspects of international 
communication; 

2)  Esperanto literature with istván ertl, and 
3)  Esperanto teaching methodology with dr katalin kováts and prof. ilona koutny. 

this sequence of courses prepares the participants to teach esperanto in different 
settings, with a focus on international groups.
the 3-year post-graduate program interlinguistic studies accepted its first students 

at the institute of linguistics of the adam Mickiewicz University in the academic year 
1998/99 and the fifth group will finish their studies in september 2014. Under the di-
rection of prof. dr ilona koutny, the program is the first – and so far only – of its kind 
in poland and one of only very few in the world. 

the program is international in nature due to both lecturers and students coming 
from various countries, and has a real intercultural context. lecturers who are eminent 
specialists in their fields are also invited from abroad every semester and conduct 
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short courses during the week-long intensive sessions. two years ago, for example, 
phonetics classes were led by the world renowned prof. john Wells of britain. in the 
second semester 2013/14, there will be lectures by prof. Humphrey tonkin, the former 
president of Hartford university and editor of the journal Language Problems and 
Language Planning, a recognized specialist in linguistic problems in international 
communication,.

admission is open to both polish and foreign students. the current group began 
with students from 10 countries: in addition to students from poland there are also 
students from brazil, Germany, Hungary, italy, russia, spain, switzerland, Ukraine 
and Usa). new students can begin their studies in september 2014 (application de-
adline: 15.08.2014).

the three-year program of studies includes courses from general and applied 
linguistics (phonetics, morphology, syntax, semantics, pragmatics) and international 
languages (both ethnic languages which have filled such roles from aramaic, through 
latin to english and planned languages, from the philosophical languages of the 
Middle ages through esperanto to the latest proposals in the internet). Intercultural 
communication is an important component of the studies.

the focus of the studies is esperanto as the only planned language to have spread 
across the world, and which has both a large speech community and its own unique 
culture. the grammar, literature and history of esperanto are examined in depth. 
esperanto makes it possible to catch the linguistic processes in the act and gives an 
example of how an artificially created language can become a natural one. the language 
of instruction is esperanto.

the restart of the studies in september will be followed by the 3rd Interlinguistic 
Sympozium (25-26.09.2014) at UaM which will gather together researchers interested 
in the opitimization of international communication and in esperanto studies.

ilona koutny
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RESUMOJ en esperanto

nóra kUGler: Negativeco de la hungaraj modaj adverboj (aligha, bajosan, 
nehezen)

la artikolo esploras la lingvan polusecon en la sistemo de modaj adverboj. post 
la trarigardo de fakliteraturo pri modaj adverboj kaj la rilato inter aserto kaj negado 
(sekcio 1), la aŭtorino emfazas la rolon de tiuj elementoj en la esprimo de moda forto 
(sekcio 2). Fine, ŝi prezentas sian interpretadon de la poluseco de modaj adverboj, 
baziĝante sur la rezultoj de siaj antaŭaj verkoj (sekcioj 3 kaj 4). specialan atenton 
ricevas, kiel la negative konstruitaj etimonoj influas la konduton de modaj adverboj 
kaj kiujn ĝeneralajn konkludojn la datumoj ebligas (sekcio 4).

en la hungara, modaj adverboj markantaj la plej malaltan gradon de ebleco, 
engramatikĝis de restriktaj aŭ negativaj karaktero al epistemologiaj-inferencaj marki-
loj. tipe konceptaj terenoj de la etimonoj inkludas: malfacileco, fortoStreĉo, ĝeno, 
doloro kaj malSaNo. epistemologiaj-inferencaj modaj adverboj konstruas situacion 
aŭ eventon, atingeblan nur per la inferencaj procezoj de la parolanto. ilia interpretado 
kiel negativa ne povas esti disigita de la studo de la engramatikiĝo.

joanna kozakieWicz: Ciganoj/romaoj en la hungara gazetaro: diskurso-
analizo surbaze de la Hungara Nacia Korpuso

la artikolo prezentas la rezultojn de la analizo de hungara gazetara diskurso 
koncerne ciganojn, plenumita kadre de la tn. kritika diskurso-analizo (cda: critical 
discourse analysis) kaj koncentriĝas al elementoj antaŭ kaj post la etnonimo cigány 
(cigano) aŭ roma (romao) en la Hungara nacia korpuso. post enkondukaj informoj 
pri la konceptoj de diskurso kaj bazoj de cda, la aŭtorino priskribas la tipajn karak-
terizojn de la gazetara diskurso: unuflankeco kaj skema pensado kiun karakterizas i.a. 
la limigita nombro de temoj kie aperas informoj pri la cigana minoritato kaj ankaŭ la 
divido de romaaj grupoj al la sociaj tavoloj similaj al la majoritato.

Mihály sziláGyi-Gál: La politiko de signifo. La retorika kadrigo de parolagoj
kvankam batalvortoj (malamo-parolo, kalumniado kaj instigo) estas unuavice 

esplorataj far jur-, politik- kaj medi-sciencistoj, ili povas esti konsiderataj ankaŭ kiel 
filozofiaj problemoj. tiu ĉi artikolo provas montri, ke la politika retoriko faras el ili 
specialajn parolagojn kaj difinas iliajn limojn en la publika uzo. tiu ĉi aliro emfazas, 
ke kvankam la pli larĝa socia/politika medio igas la batalvortojn kompreneblaj, ilia 
retorika kadrigo povas malfaciligi determini ilian laŭnorman signifon.
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adrianna narUk: Analizo de konflikta komunikado surbaze de kvereloj
la artikolo donas mallongan superrigardon pri la mekanismoj, kiuj regas kverelojn, 

ĉefe surbaze de la teorio de U. Windisch kaj c. kerbrat-orecchioni. poste okazas analizo 
de la strategioj, kiuj ebligas venkon en la parolbatalo. krome temas ankaŭ pri esploro 
pri tio, kiel manipulata interparolanto iĝas manipulanto kaj kiel defendas tiun pozicion. 
speciala atento estis direktita al tio, kiel parolanto enmetas en sian parolon la deklarojn 
de sia kontraŭulo, kiel ilin transformas, neas, tio estas, kiel kreas kontraŭdeklaron. 

Milán constantinovits & zsuzsa vladár: Kulturaj radikoj de eksterako-
merca terminaro

en la ekstera komerco spontane disvolviĝis teknika terminaro aplikata por la 
ŝanĝiĝantaj kulturaj kaj ekonomiaj terenoj. terminara normigado okazis pro la 
disvastiĝo de tutmondiĝo kaj pro la normigo de negocaj praktikoj. tiu normigo gvidis 
al neatendita rezulto: anstataŭ unueciĝo elformiĝis du paralelaj terminaroj mondskale; 
la tradicia terminaro ligita al nacia kultura tereno kaj la nova kiel rezulto de normigaj 
fortostreĉoj.

tiu ĉi artikolo prezentas la evoluon de la eksterakomerca terminaro, la normigajn 
principojn kaj la duecon ekestantan inter la du uzterenoj. kazostudo de variantoj de 
konkreta termino estas prezentata perhelpe de la analizo de hungara kaj eksterlanda 
komercaj korpusoj. konklude: la kaŭzo por transvivo de tiu ĉi paralelismo povus esti 
nerekonita funkcio, nome la funkcio de la kultura identeco de terminaro por la loka 
parolkomunumo.

eliza pieciUl-karMińska: „Blua barbo”, aŭ kiel ne traduki fabelojn de la 
fratoj Grimm el la rusa lingvo?

tiu ĉi artikolo estas dediĉita al la tradukoj de la fabeloj de la fratoj Grimm (Bracia 
Grimm. Wszystkie baśnie i legendy, Warszawa: rea), tradukitaj pere de la metodo tn. 
„pivota lingvo“ – t.e. pere de tria lingvo. la nuna fabelkolekto de fratoj Grimm estas 
bazita sur rusa traduko el la 19-a jc, kaj manifestas plurajn skriberarojn, kiuj originas 
el la transskribo de germanaj nomoj al la rusaj kaj de la rusaj al polaj. la analizata 
traduko montras ankaŭ aliajn tradukerarojn (laŭvortan tradukadon, gramatikajn erarojn 
ktp.), sed la ĉefa problemo estas, ke ĝi ignoras la polan tradicion por traduki fabelo-
jn de fratoj Grimm kaj referencas nur al la rusa versio de ilia Porinfanaj kaj hejmaj 
fabeloj. la nuna eldono estas bona ekzemplo por la konsekvencoj de tradukado pere 
de tria lingvo.

anna sobczak: Uzo de la kolorterminoj blua: niebieski, błękitny, granatowy en 
la pola kaj kék en la hungara lingvo 

laŭ la ideo ke lingvoj kaj mondokoncepto estas nedisigeble kunligitaj eblus ar-
gumenti ke estas ligo inter la mondokoncepto kaj la uzo de kolorterminoj en diversaj 
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lingvoj. tiu ĉi artikolo prezentas la rezultojn de esploro pri la uzo de la kolorterminoj 
niebieski (blua), błękitny (helblua) kaj granatowy (malhelblua) en la pola en komparo 
kun la uzo de kolortermino kék (blua) en la hungara. la bazo de la esploro estis enketo 
inter gepatralingvanoj de la pola kaj hungara lingvoj.

anna kalinoWska-Żeleźnik & anna lUsińska & Wojciech WĘckoWski: 
Lingvokulturado kiel valoro en la ĵurnalisma laboro en la lumo de la kampanjo 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych“ (Gepatra – aldonu al la ŝatataj)

la celo de la artikolo estas montri, ke ĵurnalisto estas propagandisto de la kulturo 
de la nacia lingvo kaj substreki la rolon, kiun li/ŝi ludas en ĝia popularigo en la lumo 
de la socia-eduka kampanjo „ojczysty – dodaj do ulubionych“ (Gepatra – aldonu al la 
ŝatataj). la misio de tiu ĉi kampanjo estas rememorigi polojn pri la rolo kaj loko de la 
gepatra lingvo en ilia vivo kaj altigo de ilia lingva konscio, plifortigo de la sento, ke 
la pola lingvaĵo estas kreata far ĉiuj respondecaj uzantoj. la kampanjo estas direktita 
ankaŭ al ĵurnalistoj, kiuj pro sia profesio speciale devus atenti pri sia lingvaĵo. Fine, 
emfazatas, ke inter multaj faktoroj, kiuj havas influon al la efikeco de la sociaj kam-
panjoj gravas la profesieco de la organizantoj de la kampanjo, ili devas agi surbaze de 
fidinda scio en la tereno de socia merkatigo kaj aplikado de ĝiaj iloj.

Goro kiMUra: Strategioj de lingva komunikado en la pola-germana limregiono
kiel interkompreniĝas poloj kaj germanoj en limregiono? konkretaj ekzemploj el la 

esploro de la aŭtoro montras, ke ekzistas pli multaj komunikaj strategioj ol oni kutime 
pensas. la demandoj, por kiuj respondoj estas serĉataj, inkludas ekz. kiuj strategioj 
estas uzataj, en kiuj situacioj kaj kiuj estas iliaj karakterizoj.

ida stria: Klasifikoj de artefaritaj lingvoj
ekzistas multaj sistemoj nomitaj artefaritaj lingvoj. kelkaj aŭtoroj mencias ĉ. 1000 

(blanke 1989, schubert 1989) kaj ilia nombro altiĝas. kvankam ilia nombro povas 
radikale ŝanĝiĝi depende de ilia difino, ĉar la plej larĝa difino entenas sistemojn de 
limigita kodo ĝis specialaj formoj de naturaj lingvoj. la nuna artikolo provas respondi 
al la demando, kio estas artefarita lingvo, kaj klasifiki ilin laŭ diversaj kriterioj. ankaŭ 
ilia dismeto sur skalo de artefariteco estas proponita.

katarzyna Wojan: Leksikografio pola-esperanta. Bibliografio de vortaroj en la 
jaroj 1888–2012 

la artikolo entenas 119 vortarajn bibliografiajn poziciojn, kies unu komponanto 
estas la lingvo esperanto, eldonitajn en la tempointervalo 1888–2012 kaj ordigitajn 
en kronologia ordo. la kompilo baziĝas sur disponeblaj bibliografiaj fontoj, sciencaj 
publikaĵoj, bibliotekaj katalogoj. la kolektita granda fakta materialo pruvas, ke espe-
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ranto estas prestiĝa konstruita lingvo por eldonistoj, kiu havas altan komunikan statuson 
inter la internaciaj helplingvoj.

stefano keller & tove skUtnabb-kanGas: Lingvaj Homaj Rajtoj, la siste-
mo de Homaj Rajtoj de UN kaj la agado de la Universala Esperanto-Asocio pri 
la Lingvaj Rajtoj

tiu ĉi artikolo prezentas la bazajn difinojn kaj la aktualan situacion de lingvaj rajtoj 
en la mondo. la sistemo de Homaj rajtoj de Un estas priskribata, kie specialan atenton 
ricevas ĝiaj mekanismoj, kie temas pri lingvaj rajtoj kaj rolantoj de civila socio povas 
interveni. la ĉefa nGo (neregistara organizaĵo) kiu batalas por lingvaj rajtoj ĉe Un 
kaj ĉe aliaj internaciaj organizaĵoj, estas la Universala esperanto-asocio (Uea). 

en la dua parto temas pri detala prezento de Uea, kiu subtenas lingvajn minoritatojn 
jam de 100 jaroj. tiu ĉi organizaĵo proponas esperanton por kontakto kaj interagado 
inter kulturoj, ĉar ĝi estas mondskale uzata, neŭtrala kaj justa lingvo, ĝi konsistigas 
alternativon por la nuntempa interetna komunikado respektante la identecon. Menciatas 
ekzemploj el la agado de Uea ĉe kunsidoj de Un kaj aliaj internaciaj organizaĵoj. same 
la fortostreĉoj de esperanto-movado por pli bona mondo de „Unueco en diverseco“, 
amikeco, paco kaj interkompreniĝo inter nacioj kaj popoloj. opinioj pri esperanto de 
nuntempaj lingvistoj, lingvopolitikaj fakuloj, Un- kaj aliaj ekspertoj estas cititaj. la 
konkludoj entenas la motivojn por lingvaj Homaj rajtoj en edukado kaj por la vivteno 
de ĉiuj lingvoj de la mondo, kaj avantaĝojn de ilia realigo. 
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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) opinie i polemiki oraz (iii) recen-
zje.

3. teksty, wyłącznie w języku polskim lub angielskim, można nadsyłać w formie 
elektronicznej 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.)
–  treść
– bibliografia
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