1 [SISZS: 9]
1 [SISZS: 9]
Złożone nazwy własne w słowniku przekładowym. Complex proper names in a bilingual dictionary
Spojrzenie frazeografa
from the phraseographer’s perspective
Nazwy
własne
(antroponimy,
toponimy,
chrematonimy i in.), których liczba w zasobach
języka przekracza liczbę nazw pospolitych, z
reguły nie są utrwalane w słownikach, ani
jednojęzycznych, ani przekładowych.
Tymczasem nazwy te, zwłaszcza złożone
(wielowyrazowe), stanowią poważny problem
leksykograficzny i translatorski.
Korzystając
z
doświadczeń
pracy
nad
trójjęzycznym
tematycznym
Słownikiem
pogranicza z jego działami „Geografia
pogranicza” i „Ludzie pogranicza”, autor
przedstawia trudności i zadania, jakie stawia przed
frazeografem
konieczność
ustalania
ekwiwalentów przekładowych dla złożonych
toponimów i antroponimów, i proponuje
wykorzystywanie w procesie poszukiwania
ekwiwalentów istniejących rozwiązań tekstowych.
2 [SISZS: 23]
Wielotekst
w
leksykografii
Rozważania wstępne

Proper
names
(anthroponyms,
toponyms,
chrematonyms etc.), which are more numerous in
the lexicon as compared with common names, are
not usually recorded in monolingual or bilingual
dictionaries.
However, such names, in particular complex ones
(multi-word units) pose serious problems for
lexicographers and translators alike.
Capitalizing on the work on a trilingual thematic
Dictionary of Borderlands, including sections
titled „Geography of borderlands” and „People of
borderlands”, the author, first, discusses a number
of problems faced by phraseographers in the
processes
of
establishing
target-language
equivalents for complex toponyms and
anthroponyms and, second, suggests that authentic
texts be used to facilitate the said process.
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przekładowej. Multitext in bilingual lexicography. Preliminary
observations

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do pracy
doktorskiej pod tym samym tytułem.
Autor przybliża czytelnikowi pojęcie wielotekstu,
a także dwutekstu (czyli szczególnego typu
wielotekstu), prezentuje taksonomię par „oryginał
+
przekład”
oraz
przytacza
konkretne
egzemplifikacje.
Przeglądu dokonuje, odnosząc się do pewnych
założeń
teoretycznych,
np.
właściwości
strukturalnych tekstu, gatunkowości tekstu,
nacechowania stylistycznego oraz funkcji, jakie
dany tekst pełni w przestrzeni komunikacyjnej.
Celem artykułu jest próba odpowiedzenia na
pytanie o metodologię badań dwutekstów oraz
możliwości ich wykorzystania w celach
leksykografii przekładowej – wstępne określenie
stopnia ich przydatności w pracy leksykografów.
Powyższe rozważania stanowią punkt wyjścia do
stworzenia typologii dwutekstów (w odróżnieniu
od zawartej w artykule strukturalno-funkcjonalnej
klasyfikacji).

This paper presents an introduction to the PhD
dissertation under the same title.
The author defines the concepts of multitext and
bitext, a specific type of multitext, presents a
taxonomy of texts produced in two or more
languages and provides specific examples.
The theoretical overview is grounded in concepts
such as text structure, textual genre, text stylistics
as well as communicative function.
The overview is intended to help develop a
methodology for exploring bitexts and multitexts,
notably for the purposes of bilingual lexicography,
with particular emphasis on their usefulness in the
lexicographer’s work.
This should allow one to develop a refined
typology of bitexts and multitexts (as compared
with the structural and functional classifications
presented in the theoretical overview).
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Granica w językowej świadomości Polaków i Border in the linguistic awareness of Poles and
Rosjan
Russians
Przedmiotem badań w lingwistyce kognitywnej
oraz lingwistyce kulturowej w ostatnich
dziesięcioleciach jest świadomość językowa.
Obrazy znaków językowych powstających w
świadomości językowej przedstawicieli różnych
kultur i języków mogą znacznie się różnić.
Jednym ze sposobów wyodrębnienia tych różnic
jest
analiza
semantyczna
oraz
analiza
asocjacyjnego znaczenia słowa.
W artykule zaprezentowano funkcjonowanie w
świadomości językowej Polaków i Rosjan
jednostek granica / граница.
4 [SISZS: 52]
Kontrowersje wokół istnienia
pomackiego w Bułgarii

tzw.

Linguistic awareness has been one of the research
interests in cognitive as well as cultural linguistics
in the recent years.
Images of linguistic signs which originate as part
of linguistic awareness of representatives of
various cultures and languages can differ
considerably.
There are many ways of distinguishing these
differences, including semantic analysis and
analysis of connotations related to a given word.
The article presents how the term border functions
in the linguistic awareness of Poles and Russians.
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języka Controversy over the existence of the so-called
Pomak language

W 2013 roku przewodniczący bułgarskiego
Europejskiego Instytutu – Pomak (Европейски
институт „Помак”) Efrem Mołłow oficjalnie
oświadczył, że Pomacy w Bułgarii tworzą odrębną
grupę etniczną, a język, którym się posługują,
określił mianem języka pomackiego.
Wydarzenia te na łamach gazet bułgarskich były
określone mianem skandalu, próbą odseparowania
południowych Rodopów od Bułgarii, i rozpoczęły
dyskusję na temat istnienia języka pomackiego.
W dyskusji tej dominował pogląd, że próba
kodyfikacji nowego języka jest konsekwencją
polityki greckiej,
w wyniku której w latach 90. XX wieku ukazały
się Gramatyka języka pomackiego i Pomackogrecki oraz Grecko-pomacki słownik.
Po pierwszych doniesieniach o istnieniu
odrębnego
języka
pomackiego
niektórzy
bułgarscy językoznawcy postawili sobie za cel
udowodnienie i pokazanie, że zarówno po
greckiej, jak i po bułgarskiej stronie Rodopów
mamy do czynienia z jednym i tym samym
dialektem języka bułgarskiego, używanym
zarówno przez ludność muzułmańską, jak i
prawosławną.

In 2013 the chairman of the Bulgarian European
Institute „Pomak”, Efrem Mollov, officially
declared that Pomaks in Bulgaria form a distinct
ethnic group, and the language they use he has
termed the Pomak language.
Bulgarian newspapers described this speech as a
scandal and an attempt to separate the southern
Rhodope Mountains from Bulgaria.
Media began a heated debate on the existence of
the Pomak language. The prevailing view assumes
that an attempt to codify a new language is a
consequence of the Greek policy.
As a result in the 90’s of the 20th century Pomak
language grammar and Pomak-Greek GreekPomak Dictionary were published.
After the first reports about the existence of a
distinct Pomak language Bulgarian linguists have
set themselves the goal to prove and show that on
both side of the Rhodope Mountains, Greek and
Bulgarian, we are faced with the same dialect of
the Bulgarian language, used by both population
of Muslims and Orthodox.
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Liczebniki zbiorowe oraz formy pochodne we
współczesnych językach zachodniosłowiańskich i
południowosłowiańskich (na podstawie danych
zawartych w słowiańskich gramatykach)
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Collective numerals and their derivates in modern
West Slavonic languages and South Slavonic
languages (based on grammatical descriptions of
the Slavonic languages)

Liczebniki zbiorowe i pochodne od nich formy są
w różnym stopniu obecne w opisach
gramatycznych
języków
zachodnioi
południowosłowiańskich.
Występuje wiele analogii w zakresie funkcji i
budowy poszczególnych form liczebnikowych
pomiędzy analizowanymi językami słowiańskimi.
Co ciekawe, ewentualne różnice i podobieństwa
nie
zawsze
odpowiadają
podziałom
geograficznym.
Spośród form neutralnych ze względu na
kategorię rodzaju (typ ą) wyróżnić można dwie
wyraźne grupy analogii: polsko-słowacką oraz
bośniacko-chorwacko-serbską.
Typ drugi – wyrazy kongruentne z sąsiadującym
rzeczownikiem,
z
dodanym
morfemem
fleksyjnym – wykazuje podobieństwa czeskołużycko-słoweńskie i bośniacko-serbskie.
Deklinacja obu typów liczebników odbywa się
według czterech schematów: pierwszego –
czesko-łużycko-słoweńskiego,
drugiego
–
bośniacko-chorwacko-serbskiego, trzeciego –
słowackiego
oraz
czwartego
–
charakterystycznego dla języka polskiego.
We wszystkich analizowanych językach zauważyć
można tendencje do zaniku form zbiorowych,
zastępowania ich liczebnikami głównymi,
zachowywania tylko w odniesieniu do niższych
wartości i niektórych kontekstów.
W przypadku przymiotników odliczebnikowych
tworzonych
za
pomocą
morfemów
słowotwórczych
największe
podobieństwo
zaobserwować można pomiędzy polszczyzną a
językami łużyckimi, bliski jest im również język
słowacki, choć ten ma także cechy wspólne z
językiem czeskim.
Ostatni typ, czyli rzeczowniki odliczebnikowe –
choć nie są obecne we wszystkich omawianych
gramatykach – występują w każdym z
analizowanych języków słowiańskich.
Ze względu na funkcję morfemu -ic- wyróżnić
można tu dwie grupy analogii: czesko-słowacko-

Collective numerals and their derivates have
different presence in grammatical descriptions of
modern West Slavonic languages and South
Slavonic languages.
There are many analogies in the field of function
and construction of the numerals among the
analysed Slavonic languages.
Interestingly, the differences and similarities do
not always correspond to the geographical
distribution.
Among the gender-neutral forms (that form the
first type) there can be distinguished two types of
analogy: Polish-Slovak and Bosnian-CroatianSerbian.
The second type – numerals that are gendercongruent with the noun, with added inflectional
morphemes – shows Czech-Sorbian-Slovenian
and Bosnian-Serbian similarities.
Declension of these two types of numerals is
carried out according to four schemes: first –
Czech-Sorbian-Slovenian, second – BosnianCroatian-Serbian, third – Slovak and fourth –
Polish.
In all analysed languages there can be observed
disappearance of the collective forms that are
replaced by the cardinal numerals and the
maintaining of collectives only in lower values
and some contexts.
In the case of adjectives derived from numerals
with suffixes, the greatest similarity is noted
between Polish and Sorbian languages and the
Slovak language that is close to them, but has also
common characteristics with Czech language.
Nouns derived from the numerals – the last type –
are present in all discussed Slavonic languages.
Due to the function of morpheme -ic- there can be
distinguished two groups of analogy: Czech-

słoweńską oraz bośniacko-chorwacko-serbsko- Slovak-Slovene and Bosnian-Croatian-Serbianmacedońską.
Macedonian.
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Historia, bolszewicy i Europa w szkicach Marka History, Bolsheviks and Europe in Mark
Ałdanowa pt. Ogień i dym
Aldanov’s literary sketches titled Fire and Smoke
Tekst przybliża problematykę nieznanych szerzej Text takes a closer look at issues described in
szkiców Marka Ałdanowa pt. Ogień i dym, lesser known literary sketches by Mark Aldanov
pisanych w latach 1919–1921.
titled: Fire and Smoke written during the years
1919–1921.
Autor rozważa w nich m.in. takie zjawiska jak Author contemplates issues connected to the
mechanizmy funkcjonowania historii, fenomen theory of history, phenomenon of Bolsheviks
zwycięstwa
bolszewików
w
rewolucji victory in October Revolution and thoughts of
październikowej czy reakcje europejskiej opinii European public opinion on events in Russia.
publicznej na wydarzenia w Rosji.
Szkice przesiąknięte są charakterystyczną dla These literary sketches are soaked in ideas that are
Ałdanowa refleksją o zagrożeniach płynących dla very distinctive for Aldanov’s connection between
człowieka i kultury ze strony polityki i threats on humanity and culture with politics and
dominującej w procesie historycznym agresji.
aggression that is dominant in historical process.
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Od wojennej traumy do ucieczki w rzeczywistość.
O recepcji twórczości Dorty Jagić w kontekście
najnowszej poezji chorwackiej
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From the trauma of war to the escape into reality.
About the reception of Dorta Jagić’s work in the
context of modern Croatian poetry

Tekst koncentruje się na recepcji poezji Dorty
Jagić,
współczesnej
chorwackiej
autorki,
postrzegając jej pozycję na chorwackiej scenie
literackiej w nawiązaniu do kategorii pokolenia
literackiego.
Naszkicowana zostaje panorama chorwackiej
poezji lat 90., a zatem dekady kluczowych
przemian historycznych, mających ogromny
wpływ na poetykę twórców, którzy, podobnie jak
Jagić, debiutowali w tym czasie.
Twórczość powstająca w latach 90. zdominowana
jest przez tematy związane z wojną i chorwacką
rzeczywistością po rozpadzie Jugosławii,

This text deals with the problem of the reception
of the poetry by Dorta Jagić, a contemporary
Croatian poet, in relation to the category of a
literary generation.

The text provides a short panorama of Croatian
poetry in the nineties – a decade of crucial
historical changes that had a great impact on the
poetics of writers who like Dorta Jagić, debuted in
that time.
In the nineties, the poetry was predominantly
focused on the topics conected with Yugoslav civil
wars and the reality of life in Croatia after the
breakup of Yugoslavia.
modelem
staje
się The most common model is a so-called stvarnosno
i
neorealistyczne pjesništvo, primarily mimetic and neo-existential.

najpopularniejszym
mimetyczne
stvarnosnopjesništvo.
Ze względu na brak przystawalności poezji Jagić
do którejkolwiek z generacyjnych poetyk autorka
ma stosunkowo specyficzny status w chorwackiej
poezji, jednak analiza recepcji jej twórczości
wskazuje, że mowa raczej o wyróżnianiu, nie zaś
marginalizacji.

Dorta Jagić’s poems are noticeably distinct from
that mainstream poetics what entails the poet’s
specific position in her generation, but basing on
the criticism and rewievs her poetry can be
classified as distinctive rather than marginal.

