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– aluzyjn¹ – u¿ycie nazw jako mniej lub bardziej zaszyfrowanych
aluzji do konkretnych osób lub miejsc;
– treœciow¹ – charakteryzowanie postaci lub miejsca akcji zgodnie
z metaforycznym lub dos³ownym znaczeniem nazw w³asnych;
– ekspresywn¹ – u¿ycie nazw jako znaków wyra¿aj¹cych nastawienie
emocjonalne autora i bohaterów oraz wspó³tworz¹cych okreœlony
klimat utworu czy jego fragmentu” (Kosyl 1998, s. 364).

Paulina WONIAK
Poznañ

Funkcje nazw w³asnych
w Fimfárum Jana Wericha
Nazwy w³asne1 w utworach literackich tworz¹ niezmienny, zamkniêty zbiór, który pod wzglêdem stylistycznym mo¿e byæ jednorodny lub zró¿nicowany, o czym decyduje wiele czynników, np. okres
literacki, gatunek literacki, tematyka utworu czy jego adresat. Onomaœci badaj¹ najczêœciej tzw. nazwy „znacz¹ce”, np. imiê Czu³ek –
okreœla cz³owieka wra¿liwego, a nazwa Apatia to okreœlenie apatycznej dziewczyny. Nazwy autentyczne, które autor wprowadza w postaci rzeczywistych nazw (np. góry Karkonosze), s¹ pod wzglêdem jêzykowym (stylistycznym, literacko-estetycznym) mniej interesuj¹ce,
poniewa¿ „Badanie nazw w³asnych w literaturze polega nie tylko na
wydobyciu i klasyfikacji onomastycznej zgromadzonego tam nazewnictwa, ale tak¿e na scharakteryzowaniu indywidualnej »wynalazczoœci onimicznej« twórców oraz okreœleniu funkcji artystycznych, jakie
pe³ni¹ te nazwy w tekœcie literackim” (Jakus-Borkowa 19, s. 148–149).
Konrad Górski spoœród najczêœciej pojawiaj¹cych siê funkcji
nazw w³asnych w dziele literackim wyodrêbnia:
– „funkcjê lokalizacyjn¹ – umiejscowienie fabu³y w okreœlonym
terenie lub czasie;
– socjologiczn¹ – wskazanie przynale¿noœci spo³ecznej, œrodowiskowej, narodowej postaci;
1

Nomen proprium

jest na sta³e zwi¹zane z okrelonym obiektem. W ka¿dym

kontekcie nazwa w³asna okrela ten sam niepowtarzalny obiekt, czyli tego samego
referenta. Ten trwa³y zwi¹zek odró¿nia je od zaimków osobowych i wskazuj¹cych
oraz od przys³ówków miejsca i czasu czy niektórych przymiotników (szerzej patrz:
Jakus-Borkowa 1987, Rzetelska-Feleszko 1998).
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Onomastyka stylistyczna zajmuje siê tak¿e ukazaniem historycznego rozwoju nurtów stylistycznojêzykowych nazw w³asnych, poniewa¿ ka¿dy z nich posiada istotne cechy charakterystyczne, które decyduj¹ o materiale nazewniczym. O przynale¿noœci nazw w³asnych danego dzie³a literackiego do okreœlonego nurtu stylistycznego decyduje wiele czynników. Czes³aw Kosyl w artykule G³ówne nurty nazewnictwa literackiego (Kosyl 1993, s. 67–97) do najwa¿niejszych czynników zalicza:
1. Genezê nazwy:
– nazwy autentyczne (zapo¿yczone z nazewnictwa uzualnego);
– nazwy realistyczne (utworzone wed³ug modeli typowych dla nazewnictwa uzualnego);
– nazwy konwencjonalne (zapo¿yczone z polskiej lub obcej tradycji literackiej);
– nazwy sztuczne (utworzone przez pisarza nazwy strukturalnie lub
leksykalnie odbiegaj¹ce od typowych modeli nazewniczych).
2. Status egzystencjalny denotatów:
– denotaty autentyczne (denotaty nazw literackich znajduj¹ce siê w
rzeczywistoœci realnej);
– denotaty fikcyjne lecz realistyczne (derywaty œwiata przedstawionego nie maj¹ swych odpowiedników w rzeczywistoœci
pozaliterackiej, ale nale¿¹ do tej samej klasy obiektów co derywaty nazw uzualnych);
– denotatami œwiata przedstawionego s¹ obiekty fantastyczne
(rusa³ki) lub nietypowe dla denotatów nazw uzualnych (dzikie
zwierzêta ¿yj¹ce na wolnoœci).
3. Stosunek nazw literackich do ich denotatów:
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– zwi¹zek nazw z denotatami jest konwencjonalny (dominuj¹
funkcje nazw: identyfikacyjna, socjologiczna, lokalizacyjna);
– nazwy charakteryzuj¹ oznaczone przez siebie derywaty (funkcja
semantyczna);
– nazwy s¹ celem samym w sobie (funkcja ekspresywna).
Na podstawie tych czynników Czes³aw Kosyl wyró¿nia osiem nurtów stylistycznojêzykowych nazewnictwa literackiego2, dla których
charakterystyczne s¹ okreœlone funkcje, pe³nione przez wprowadzone
przez pisarza nazwy w³asne.
„W podjêtym przez jêzykoznawcê opisie funkcji artystycznych
onomastyki w literaturze punktem wyjœcia staj¹ siê oczywiœcie
w³aœciwoœci samego nazewnictwa. Takie stanowisko pozwala obj¹æ
niezwykle rozleg³y i zró¿nicowany materia³ porz¹dkuj¹cym schematem, sprowadzaj¹cym nazwy do kilku ogólnych kategorii o funkcjach:

1) lokalizacyjnej, polegaj¹cej na umiejscowieniu akcji utworów w okreœlonym terenie lub czasie;
2) aluzyjnej, polegaj¹cej na u¿yciu nazw jako aluzji do autentycznych
osób i miejsc;
3) socjologicznej, polegaj¹cej na sugerowaniu przynale¿noœci spo³ecznej, œrodowiskowej i narodowej bohaterów;
4) treœciowej, polegaj¹cej na dos³ownym lub przenoœnym (metaforycznym) charakteryzowaniu bohaterów i miejsc;
5) ekspresywniej, polegaj¹cej na traktowaniu nazw jako œrodków wyra¿ania stanowiska pisarza i jego stosunku do postaci lub miejsca
oraz jako elementów tworz¹cych okreœlon¹ atmosferê emocjonaln¹
utworów.

W nurcie semantycznym nazwy w³asne ³¹cz¹ siê z obiektami, które oznaczaj¹,
2

nazw

poniewa¿ s³u¿¹ charakterystyce (poredniej lub bezporedniej) bohaterów lub obiektów

i obiektów nazewniczych, ma charakter konwencjonalny ³¹cz¹cy nazwy i obiekty.

geograficznych. Pe³ni¹ funkcjê semantyczn¹, przy czym nie jest istotne to, czy

Nazwy pe³ni¹ typowe funkcje dla codziennej komunikacji oraz funkcjê mime-

autor wprowadza nazwy ju¿ istniej¹ce w realnej rzeczywistoci czy tworzy neologi-

tyczn¹, poniewa¿ nazwy w³asne s¹ odwzorowaniem nazewnictwa pozaliterackiego

zmy.

Nurt

realistyczny

decyduje

o

autentycznoci

lub

realistycznoci

charakterystycznego dla danej epoki, okrelonego miejsca, grupy etnicznej czy rodowiska literackiego.
Nurt ekspresjonistyczny zasadniczo zachowuje te same cechy, co nurt realistyczny. Ró¿ni siê od niego tym, i¿ narusza zasady typowoci. Preferuje on nazwy rzadkie,
nietypowe. Poprzez zachwianie miêdzy nazwami autentycznymi a prawdopodobnymi prowadzi do ekspresji fonetycznej i leksykalnej nazw.
Nurt konwencjonalny czerpie nazwy w³asne, przede wszystkim imiona, z polskiej i obcej tradycji literackiej.

O specyfice nurtu groteskowo-ludycznego decyduje funkcja ekspresywna nazw
w³asnych oraz akcent po³o¿ony na nazwê jako znak ekspresywny, który ma za za-

Nomina propria

wskazuj¹ zwi¹zek z okrelonym ga-

tunkiem literackim, utworem literackim, swym pochodzeniem sygnalizuj¹ konkretny
typ bohatera. Nazwy te pe³ni¹ funkcjê poetyck¹.

danie przyci¹gn¹æ uwagê czytelnika. W nurcie tym przewa¿aj¹ nazwy fikcyjne (celowo zdeformowane, poniewa¿ s¹ przedmiotem zabawy jêzykowej), które przeplatane
s¹ z nazwami autentycznymi lub prawdopodobnymi.
Nurt fantastyczno-baniowy charakteryzuje siê specyficznymi denotatami wiata
przedstawionego, do których odsy³aj¹ nazwy literackie. Mog¹ to byæ nazwy fantastyczne (nie zwi¹zane z rzeczywistoci¹, np. wampiry, skrzaty), nietypowe (takie, które
w rzeczywistoci pozaliterackiej nie s¹ nazywane, np. roboty) lub typowe (nazwy
w³¹czone w wiat fantastyczny). O przynale¿noci do tego nurtu decyduje specyficzna konstrukcja wiata przedstawionego. Nurt ten wystêpuje w baniach ludowych,

Najwa¿niejsz¹ cech¹ tzw. nurtu etymologicznego jest ¿artobliwa lub uwzniolaj¹ca etymologizacja autentycznych nazw okrelaj¹cych autentyczne obiekty. Jej

utworach baniowych z elementami

science fiction,

powieciach heroikomicznych,

powiastkach filozoficznych.

konsekwencj¹ jest nasilenie funkcji ekspresywnej. G³ówny obszar wystêpowania nu-

W nurcie pseudoonomastycznym u¿ywane s¹ wyrazy pospolite lub ich po³¹cze-

rtu stanowi poezja epigramatyczna. Przes³ank¹ dla u¿ycia nazw jest tu za³o¿enie, ¿e

nia w funkcji identyfikacyjnej. Dzie³o literackie nadaje im statut nazwy w³asnej. Tak¹

nazwa w³asna nie tylko oznacza, lecz tak¿e znaczy, mo¿e mieæ zwi¹zek z osob¹ nosi-

rolê mog¹ przyj¹æ wyrazy okrelaj¹ce wiek, zawód czy pe³niony przez bohatera

ciela lub oznaczanym przez siebie miejscem. Dziêki temu nazwy w³asne staj¹ siê

urz¹d. Taki typ nominacji stosowany jest w zwyk³ej komunikacji jêzykowej (idê

j¹drem konstrukcyjnym utworu (Kosyl 2004, s. 223). Pe³ni¹ funkcjê kreacyjn¹, po-

krawcowej, nauczyciela).

niewa¿ s¹ zarodkiem fabu³y i ¿artu.

kturze dialogowej (por. Kosyl 2004).
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do

Taka nominacja jest charakterystyczna dla utworów o stru-

Schemat ten s³u¿y wyeksponowaniu g³ównych (niejako priorytetowych) funkcji, jakie pe³ni nazewnictwo” (Sarnowska-Giefing 1984,
s. 85), wystêpuj¹ce w dziele literackim.
1. Funkcja lokalizacyjna w przestrzeni
„G³ówn¹ funkcj¹ nazw geograficznych w dziele literackim jest lokalizacja akcji w przestrzeni œwiata przedstawionego. Nazwy w³asne
stanowi¹ najprostszy – bo odwo³uj¹cy siê do doœwiadczenia ¿yciowego czytelnika – œrodek organizacji przestrzeni. Akcja utworów mo¿e
byæ zlokalizowana w scenerii autentycznej lub fikcyjnej” (Kosyl
1992, s. 9).
W badanym materiale3 funkcjê lokalizacji w przestrzeni pe³ni¹ toponimy autentyczne i fikcyjne, wœród nich najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ ojkonimy: Antverpy ‘Antwerpia’ (KM4), Aspern ‘Aspen’ (KM),
Báden ‘Baden’ (TV), Bagdád ‘Bagdad’ (TH), Barcelona ‘Barcelona’ (TV), Benátky ‘Wenecja’ (KM), Biarritz ‘Biarritz’ (TV), Bordeaux ‘Bordeaux’ (TV), Brdy ‘Brda’ (JS), Brémy ‘Brema’ (AO), Brusel
‘Bruksela’ (PS), Buèovice ‘Buczkowice’ (TV), Budìjovice ‘Budziejowice’ (AO), Cassino ‘Cassino’ (TV), Èerchov ‘Czerchow’ (JS), Damašek ‘Damaszek’ (TH), Indianapolis ‘Indianapolis’ (KM), Jílovištì-Zbraslav ‘Jilowiszcze-Zbras³aw’ (KM), Karlštejn ‘Karlsztejn’ (SS),
Konstantinovy Láznì ‘Konstantynów Zdrój’ (LB), Krakov ‘Kraków’
(JS), Loun ‘Loun’ (LB), Madrit ‘Madryt’ (TV), Mariánki ‘Marianki’ (TS), Mochov ‘Mochów’ (SS), Monte Albe ‘Monte Albe’ (TV),
Monza ‘Monza’ (KM), Murano ‘Murano’ (RS), Neapol ‘Neapol’
3

Do analizy pos³u¿y³y mi wydania: Jan Werich,

i J. Werich,
4

Fimfárum,

W pracy zastosowano nastêpuj¹ce skróty: AO 

Chlap, dìd, vnuk, pes a hrob;
umavì obøi vyhynuli;
Lakomá Barka;
O rybáøi a jeho

û

LP 

Fimfárum,

Praha 2003

Poznañ 2008.

F 

Fimfárum;

FN 

A

û

opadá listí z dubu;

Franta Nebojsa;

JS 

ChD 
Jak na

KM  Král mìl tøi syny; KK  Královna kolobìûka první; LB 
Líná pohádka;

MS 

Moøe, strýèku, proè je slané?;

OR 

ûenì; TH  O tøech hrbáèích z Damaku; P  Paleèek; PV  Pohádka

o zaslou ilém vrabci;

PS 

Tøi sestry a jeden prsten;

Psí starosti;

TV 

RS 

Rozum a tìstí;

SS 

Splnìný sen;

TS 

Tøi veteráni.

(TV), Nürburgring ‘Nürburgring’ (KM), Ostende ‘Ostende’ (TV),
Ostrava ‘Ostrawa’ (PS), Pikardie ‘Pikardia’ (TV), Petrohrad
‘Sankt-Petersburg’ (TV), Podìbrady ‘Podiebrady’ (AO, LB, TS),
Praha ‘Praga’ (AO, LB, SS, TS), Pøedboøice ‘Podburzyce’ (AO),
Šangri-la ‘Szangril’ (P), Sázava ‘Sazawa’ (FN), Sebring ‘Sebring’ (KM), Slavkov ‘S³awków’ (TV), Terst ‘Triest’ (FN), Vichy ‘Vichy’ (TV), Vídeò ‘Wiedeñ’ (TV, SS). Ka¿d¹ z tych nazw bowiem mo¿na umieœciæ w konkretnym punkcie na mapie. Jednak nie stanowi¹
one jakiegoœ klucza do odczytania utworu, a jedynie pe³ni¹ funkcje
umiejscowienia akcji w przestrzeni, np.:
A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, kdyû jetì Dejvice byly vesnice, kdyû
z Dejvic do Prahy se chodilo buï Píseckou branou nebo oklikou (s. 55).
Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barcelonì pøeruil býèí zápasy.
Pak náhle uhnul k Atlantiku a pøes Biarritz a Bordeaux dorazil do Ostende. Prolezl
Casinem a pokraèoval smìrem na Petrohrad (s. 146).

Do wyznaczenia lokalizacji przestrzennej s³u¿¹ tak¿e choronimy:
Brnìnský okruh ‘Brno okrêg’ (KM), Evropa ‘Europa’ (TV), Francie
‘Francja’ (TV), Moravská pláò ‘Równina morawska’ (TV), Rakousko
‘Austria’ (TV), Sahara ‘Sahara’ (TV), Slezsko ‘Œl¹sk’ (KM), Šumava
‘Szumawa’ (JS), Sýrie ‘Syria’ (TH), Turecko ‘Turcja’ (P), Vyšehrad
‘Wyszehrad’ (SS), ûdánický les ‘¯danicki las’ (TV) oraz hydronimy,
tj. Atlantik ‘Atlantyk’ (TV), Èerné moøe ‘Morze Czarne’ (KM), Niagara ‘Niagara’ (OR), Tigrid ‘Tigrid’ (TH) i oronimy: Pyreneje ‘Pireneje’ (TV), Šumavské hory ‘Góry Szumawskie’ (JS), Šumavské údolí
‘Dolina Szumawska’ (JS). Równie¿ i w ich przypadku trudno doszukiwaæ siê innej funkcji poza umiejscowieniem akcji w przestrzeni,
chocia¿ nazwy Šumavské údolí czy Šumavské hory w³¹czaj¹ siê w budowê œwiata mitycznego (legendy szumawskie). Jednak ich pierwszoplanow¹ funkcj¹ jest lokalizacja przestrzenna akcji, np.:
A takoví obyèejní èlovíèkové bydlívali v umavských údolích, zatímco na
vysokých temenech umavských hor sídlili obøi (s. 38).
Honza od nìho èas od èasu dostával pohlednice z Benátek, ze pièáku, od
Èerného moøe, a na nich bylo jeho rukou psáno: Honzíku, neboj, vak já se vrátím
(s. 123).
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Rakouský generální táb má v úmyslu zlákat nos na moravskou pláò a tam jej vodit do spraly, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal.
To uû po Evropì vycházela zvlátní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá
zastavit (s. 146).

Przestrzeñ œwiata przedstawionego tworz¹ tak¿e chrematonimy.
S¹ to urbonimy: Kamenný pøívoz ‘Kamienna przeprawa’ (FN), U Zlaté husy ‘Pod z³ot¹ gêsi¹’ (SS), Èervené štoudve ‘Czerwona St¹giew’
(P), Mojûíšùv šenk ‘Knajpa Macieja’ (SS), Rybárna ‘Dom rybaka’
(KK), U turecké hlavy ‘Pod g³ow¹ Turka’ (SS), oraz ergonimy:
Nejvyšší soud ‘S¹d Najwy¿szy’ (KK), Okresní soudní komora ‘S¹d
Powiatowy’ (KK), Rakouský generální štáb ‘Austriacki Sztab
Generalny’ (TV), Generální inspektorát kraje Èechy ‘Generalny Inspektorat Ziemi Czeskiej’ (AO).
Funkcjê lokalizacji w przestrzeni pe³ni¹ równie¿ niektóre tytu³y
czasopism, np.: Berliner Anzeiger (TV), Paris Mondi (TV), The London Times (TV), oraz nazwy rajdów samochodowych: Targa Florio
(MK), Rallye Monte Carlo ‘Rajd Monte Carlo’ (MK). Porównajmy
przyk³ady:
Jednou se jedna z jejich nekoneèných pøí dostala od okresní soudní komory pøes
vyí a vyí aû k Nejvyímu soudu, a nakonec se odvolali ke králi (s. 9).
Hned jak vcházel Vyehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dùm U Turecké hlavy. Dlouho se ptal, neû ho poslali do Soukenické ulice (s. 80).
Pak pøesedlal na automobily. Hned napoprvé vyhrál Rallye Monte Carlo
na estsettrojce. Vyhrál Targa Florio ve vech kategoriích, poèínajíc pomocným motorkem Zvíkov a konèíc na Ferrari Testa Rossa sport (s. 122).
The London Times zaznamenaly na tøicáté druhé stránce petitem od svého
kontinentálního dopisovatele:

její lehké onemocnìní nosohltanu, spojené s nepatr-

nou, leè viditelnou hypertrofií nosu, vzvolalo v øadách obyvatelstva projevy svìdèící
o velké lásce k panovnickému rodu

(s. 146).

2. Funkcja lokalizacji w czasie
Nazwy geograficzne czêsto pe³ni¹ równie¿ funkcjê lokalizacji
akcji w czasie. Czyni¹ to albo poprzez wyznaczniki fonetyczne, morfologiczne, albo poprzez leksykalne warianty nazw funkcjonuj¹ce
w danych okresach historycznych.
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W bajkach Jana Wericha funkcjê lokalizacji w czasie pe³ni¹ dwa
choronimy: Hispánia ‘Hiszpania’ (P) i Rakousko-Uhersko ‘Austro-Wêgry’ (TV), dwa mitonimy: Johanka z Arku ‘Joanna d’Arc’ (SS)
oraz Gaius Julius ‘Gaius Julius’ (RS), jedna nazwa okreœlaj¹ca wydarzenie historyczne: první svìtová válka ‘pierwsza wojna œwiatowa’ (PS) oraz nazwa mieszkañca pañstwa: Dán ’Rus’ (ChD). Ich archaicznoœæ (zw³aszcza nazw Hispánia i Dán) oraz usytuowanie
w przesz³oœci (np. první svìtová válka czy Gaius Julius) jednoznacznie odwo³uj¹ opisywane wydarzenia w bajkach Wericha do okreœlonego czasu, w którym nazwy te by³y funkcjonalne, np.:
Kdykoliv král potøeboval nìco vìdìt, tøeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak
probíhá bitva v Turecku, poslal Paleèka a ten mu pøinesl rychlou a pravdivou zprávu
(s. 110).
Pøekvapilo mì,

ûe

mají chu jako ty certlièky, co prodávali za rohem u obecné

koly za první svìtové války, kde jsem byl tehdy kolou povinný (s. 152).

3. Funkcja socjologiczna
Funkcja socjologiczna polega na wskazaniu przynale¿noœci
spo³ecznej, œrodowiskowej lub narodowej postaci. Nazwy osobowe w
Fimfárum Jana Wericha pe³ni¹ce tê funkcjê to imiona, nazwiska, ekwiwalenty imion, nazwy mieszkañców pañstw oraz etnonimy. Wœród
pierwszych wyró¿niæ nale¿y nazwy osobowe rodzime: Bára ‘Basia’
(TS), Barka ‘Baœka’ (LB), Barunka ‘Basia’ (LB, TS), Bobeš ‘Bolek’
(LB), Èupera ‘Czupera’ (AO), Franta ‘Franek’ (FN, P), František
‘Franciszek’ (FN), Honza ‘Jaœ’ (MK), Jan ‘Jan’ (SS, TS), Jenek ‘Janek’ (TS), Jeníèek ‘Janeczek’ (TS), Jeník ‘Janeczek’ (AO, TS), Julinka ‘Juleczka’ (AO), Kouba ‘Kuba’ (MS), Kuba ‘Kuba’ (MS), Ládíèek
‘Ludwiczek’ (LB), Láïo ‘Ludwik’ (LB), Libuše ‘Lilka’ (LB), Ludìk
‘Ludek’ (RS), Ludvík ‘Ludwik’ (RS), Mánièka ‘Maniusia’ (TS), Marek ‘Marek’ (MS), Maøenka ‘Marysieñka’ (TS), Marie ‘Maria’ (TS),
Mojše ‘Mosiek’ (SS), Mojûíš ‘Moj¿esz’ (SS), Pepa ‘Pepik’ (LB),
Pompadùrka ‘Pompadurka’ (AO), Prokop ‘Prokop’ (TS), Rézi ‘Renia’ (SS), Rùûena ‘Ró¿a’ (PV), Rùûenka ‘Ró¿yczka’ (LB), Tomáš ‘Tomek’ (LB), Tonda ‘Tadek’ (LB), Toník ‘Tadek’(LB), Tylda ‘Tylda’
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(TS), Zdenièka ‘Danusia’ (KK), ûofka ‘Zoœka’ (LB) oraz nazwy obce:
Anatol ‘Anatol’ (PS), Babekan ‘Babekan’ (TH), Bosana ‘Bosana’
(TV), Felix ‘Feliks’ (LB), Halef ‘Halef’ (TH), Hárún ‘Harun’ (TH),
Hubert ‘Hubert’ (TS), Inad ‘Inad’ (TH), Jack ‘Jack’ (PS), Kádí ‘Kadi’
(TH), Louis ‘Louis’ (PS), Murad ‘Murad’ (TH), Nahoud ‘Nahoud’ (TH), Napoleon ‘Napoleon’ (TV), Pikola ‘Pikola’ (TV), Robert
‘Robert’ (PS), Šalamoun ‘Salomon’ (KK), Syahuk ‘Syahuk’ (TH),
Thomas ‘Tomasz’ (PS), Vilém ‘Wilhelm’ (TS), Xaver ‘Ksawery’ (LB),
Zasa ‘Zosia’ (RS). Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e charakterystyka socjologiczna za pomoc¹ imion nie jest mocna stron¹ analizowanych bajek. Imiona to typowe nazwy w³asne u¿ywane w Czechach.
Na tym tle wyraŸniej rysuj¹ siê imiona arabskie, których wystêpowanie jest uwarunkowane tematyk¹ utworu, nie charakterystyk¹ socjaln¹
bohatera. Nale¿y tu dodaæ, ¿e prawie wszystkie imiona (zarówno czeskie, jak i obce) nale¿¹ do dobrze znanych i niewyszukanych nazw
w³asnych. Natomiast w przypadku pierwszym (imion czeskich) tak
du¿a iloœæ deminutyw jest spowodowana zwyczajem spo³ecznym,
nie dzia³aniem odautorskim. Przytoczmy przyk³ady:
Ti bratøi se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z Nedokrve a vzali si za

ûeny tøi sestry, Tyldu, Marii a Báru ze Vechmastí (s. 87).
Barka napjala ui. Pøitáhla se v, stála na kopíku na pièkách jako baletka.


aby nebyla taková Lakomá, povídá nejstarí



aby nebyla tak závistivá!



a tak pinas



a neuèesaná



ne tak oklivácká

Bobe: 

 vpadl Tomá.
 mladí Xaver, a jetì mladí Felix:

[



aby nemoøila prasátka hladem

Rùûenka:  a koèièky a
Libue: 

ûofka a po ní Pepa:





a pejsky (s. 58).

] Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale vichni najednou vstávali a do hluku

poráûených

ûidlí

køièeli jeden pøes druhého: Malej Huásek mluví! Frantiek pro-

mluvil. Franta mluví! Co øíkal, já to pøeslechl! Zkrátka kaûdý podle své povahy
a svého postavení (s. 112).
Byli to podivní bratøi. Hrbáèi to byli, vichni tøi, hrbáèi na levé oko slepí, a kulhali
na pravou nohu. K tomu ke vemu byli k nerozeznání jak cechýn od cechýnu.
Nejstarí z nich byl Inad, nejmladí Babekan. Prostøední se jmenoval Syahuk
(s. 166167).
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O przynale¿noœci narodowej postaci decyduj¹ nazwiska, np. nazwiska rodzime: Chodìra ‘Chodziñski’ (SS), Huásek ‘Hutniczek’ (FN), Huásková ‘Hutniczkowa’ (FN), Neruda ‘Neruda’ (PS),
Švarcenberk ‘Szwarcenberg’ (PS), Zieglerová ‘Zieglerowa’ (PS), czy
nazwiska obce: al Rašíd ‘al Raszid’ (TH), Billah ‘Billah’ (TH), Behemrillah ‘Behemrillah’ (TH), Èechov ‘Czechow’ (PS), France ‘France’
(PS), Hassan ‘Hassan’ (TH), London ‘London’ (PS), Maeterlinck
‘Maeterlinck’ (PS), Mann ‘Mann’ (PS), Stevenson ‘Stevenson’(PS)
itd. Charakteryzuj¹ one postaci albo bezpoœrednio (np. France), albo
poœrednio, swoj¹ struktur¹ morfologiczn¹ (np.: al Rašíd czy Huásková), przypisuj¹ go do okreœlonej grupy narodowej czy spo³ecznej:
Hostinský ho znal. Jmenoval se Huásek, byl to potulný muzikant, vdovec, Bydlil
dole u Sazavy, hned za sklárnou, a mìl syna Frantika. Pravì o nìm mluvil. [

] Kdyû

Huásková zemøela, plakal, smutný byl, ale nemluvil. (s. 111).
Pankrác si vzpomnìl,

ûe

o jedné takové, jakoby pro ten úèel stvoøené, slyel

vypravìt. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaøe malého království zvaného Monte
Albo.
Nemùûou nás vyhnat. Ti nejlepí z nich o nás psali. Jako tøeba pan Jack London,
nebo pan Anatole France. Také, poèkejte, pan Èechov napsal o psu krásnou povídku,
pan Maeterlinck, nìjaký pan Thomas Mann, pan Robert Louis Stevenson, pan Neruda, a co, je jich øada

(s. 154).

Ekwiwalenty imion pe³ni¹ce funkcjê socjologiczn¹ wskazuj¹ na
przynale¿noœæ œrodowiskow¹, np.: Babekanová ‘¿ona Babekana’
(TH), cestáøùv švagr ‘szwagier dró¿nika’ (P), Císaø pán ‘Cesarz pan’
(AO, SS), chlap ‘ch³op’ (ChD), dìd ‘dziad’ (ChD), kníûeti pán ‘Ksi¹¿ê
Pan’ (F), Koubova ‘¿ona Kuby’ (MS), král ‘król’ (KK, LP, KM, TV,
RS, P), kralevic ‘królewicz’ (LP), královna ‘królowa’ (LP), kováøka
‘kowalowa’ (P), mlynáøka ‘m³ynarzowa’ (P), Nahoudová vodova
‘wdowa po Nahoudzie’ (TH), otrok ‘niewolnik’ (TH), pán ‘pan’ (P,
PV, ChD, PS), rybáøka ‘¿ona rybaka’ (KK), starostová ‘¿ona starosty’
(LB), staøena ‘staruszka’ (F), strýèek ‘wujek’ (MS), ševèova ‘szewcowa’ (P), Teta Rézi ‘Ciotka Renia’ (SS), paní traktoristová ‘¿ona traktorzysty’ (PV), turecký paša ‘basza turecki’ (TS), uèitelova ‘¿ona nauczyciela’ (LB), velebný pán ‘wielebny ojciec’ (LB), veterán ‘weteran’ (FN, TV), vnuk ‘wnuk’ (ChD), Zdenièèina maminka ‘Mama Da288

nusi’ (KK), ûena ‘¿ona’ (OR) oraz przynale¿noœæ spo³eczn¹ (dok³adniej do okreœlonej grupy zawodowej): bába koøenáøka ‘handlarka’
(P), èíšnice ‘kelnerka’ (KM), faráø ‘proboszcz, ksi¹dz’ (LB, MS, SS,
TS, P), hajný ‘leœniczy’ (MS, SS), hlídaè ‘stró¿’ (PS), holiè ‘golibroda’ (P), hostinský ‘gospodarz, karczmarz’ (MS, FN, KM), dùstojník
‘oficer’ (SS), cirkusový klaun ‘cyrkowy klaun’ (TV), kalif ‘kalif’
(TH), kapitán ‘kapitan’ (MS), klaun ‘klaun’ (TV), koèím ‘konduktor’
(LB), koòaø ‘koniarz’ (KK), kostelník ‘koœcielny’ (TS), komisaø ‘komisarz’ (SS), kouzelník ‘magik’ (PS), kováø ‘kowal’ (LB, TS),
královský zahradník ‘królewski ogrodnik’ (RS), kuchtík ‘kuchcik’
(TV), lokaj ‘lokaj’ (F), krèmáø ‘karczmarz’ (P), kuchaø ‘kucharz’ (TV), malíø ‘malarz’ (TV), mastièkáø ‘znachor’ (TS), meèíø
‘miecznik’ (TH), ministr vnitra ‘minister spraw wewnêtrznych’ (RS),
mistr zahradnický ‘mistrz ogrodnik’ (RS), mlynáø ‘m³ynarz’ (KK, P),
mudøec ‘mêdrzec’ (TV, RS), náèelník biøicù ‘naczelnik siepaczy’ (RS), nadlesní ‘nadleœniczy’ (F), nosiè ‘tragarz’ (TV), noûíø ‘no¿ownik’ (TH), pasáèek ‘pastuszek’ (JS), pásák ‘pastuch’ (RS), podomek ‘s³u¿¹cy’ (SS), policajt ‘policjant’ (SS), poslanec ‘radny’ (PV),
pošák ‘listonosz’ (KM), profesor ‘profesor’ (AO), øeditel hotelu
‘dyrektor hotelu’ (TV), regenschori ‘dyrektor chóru’ (FN), rybáø ‘rybak, wêdkarz’ (KK, OR), šenkýø ‘karczmarz’ (TS), švec ‘szewc’ (P),
sochaø ‘rzeŸbiarz’ (TV), šofér ‘kierowca’ (PV), starosta ‘starosta’
(LB), stráûník ‘stra¿nik’ (SS), traktorista ‘traktorzysta’ (PV), traktoristova ‘traktorzystka’ (PV), uèitel ‘nauczyciel’ (JS, LB, P),
velebníèek ‘ksi¹dz’ (RS), voják ‘¿o³nierz’ (TV), zahradník ‘ogrodnik’
(AO), zpìvák ‘œpiewak’ (TV), np.:
A tak si ta kováøka za zády svého muûe zaèala s tím vyfintìným prvním lokajem.
A jak to tak na svìtì bejvá, èím víc se ta kováøka s tím prvním lokajem milovali, tím

ve vìtrníku, horlivì se zmìnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci
(s. 8183).
Tylda mezitím zabìhla do klátera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, aû se jí
z nìho podaøilo vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavièkami
[

] (s. 91).

Funkcjê socjologiczn¹ pe³ni¹ tak¿e faleronimy np. Jasnost ‘Jaœnie
pan’ (F), pan král ‘Pan król’ (P), Vaší Jasnost ‘Wasza Jasnoœæ’ (F),
Vaše Velièenstvo ‘Wasza Wysokoœæ’ (RS), które wskazuj¹ na pochodzenie i pe³nion¹ przez ich nosicieli funkcjê w spo³eczeñstwie:
Jeho Jasnost by³a stará Jasnost a uû jí to v hlavì pováûlivì kornatìlo. [...]
Fimfárum, Jasnosti, fimfárum...
A co to je, fimfárum?
Právì

ûe

nic, Jasnosti! Ani já nevím, co to je fimfárum! Takûe a pøinese, mùûeme

ûe to fimfárum není, a povìsíme ho! (s. 24)

øíct,

Dva poslové od pana krále, co je prý s Paleèkem?
jeho bandu, a ti

ûe

ûe prý pochytali lupièe, Jizva a

se ke vemu poznali, kam a komu Paleèka zaantroèili. Pan král

hned poslal vojsko vysoko do hor, aby pøemohlo

ûrouta (s. 109).

O przynale¿noœci etnicznej bohaterów informuj¹ nas nazwy mieszkañców pañstw: Èesi ‘Czesi’ (F), Britové ‘Brytyjczycy’ (TV), Francouzi ‘Francuzi’ (TV) oraz etnonimy: Cikáni ‘Cygani’ (AO), cikánka
‘cyganka’ (SS, P), Vlámové ‘Flandryjczycy’ (TS), Núbijec ’Nubijczyk’ (TH):
Flandøi hrozej vpádem Vlámùm, a Vlámové hrozej Flandrùm (s. 89).
Britové zachovali chladnou hlavu. [

] L Intransigeat, z obavy pøed demonstra-

cemi roajalistù, vel s úvodníkem nadepsaným: Francouzové, zùstaòte galantní!
Vûdy jde o dámský nos! (s. 146).

4. Funkcja treœciowa

víc jim ten kováø stál v cestì. Jak prej to zaonaèit, aby kováø nebyl? Nech prej to na
mnì, povídá první lokaj, a el za kníûetem pánem. Vyèkal si, kdyû byl kníûe pan
v náladì, a zaèal mu syèet do ucha: Ten kováø má takové divné øeèi ... tak vechno
kritizuje ... nic mu není recht ... má takové divné mylení, zkrátka a dobøe, mìl by se
potrestat! (s. 20).
Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal, a tenhle se mu moc
nezamlouval. [

] Stráûník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele tøepalo
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O pe³nionej w utworze literackim przez nazwê w³asn¹ funkcji decyduje nie tylko jej stosunek do desygnatu, lecz „tak¿e sposób jej
w³¹czenia do kontekstu. Interesuj¹cy nas w tym miejscu proces semantyzacji nazw w³asnych w literaturze piêknej da siê badaæ tylko
na p³aszczyŸnie tekstu, tj. w w¹skim kontekœcie wypowiedzenia,
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w obrêbie mowy narratora i bohaterów, a tak¿e w ca³oœci dzie³a”
(Sarnowska-Giefing 19, s. 94).
Jan Werich w Fimfárum – ze wzglêdu na charakter tego gatunku –
swych bohaterów i miejsce akcji charakteryzuje w sposób poœredni,
metaforyczny. Imiona, nazwiska i ekwiwalenty imion wskazuj¹ na
pozytywne b¹dŸ negatywne cechy bohaterów. Funkcjê treœciow¹ zatem pe³ni¹ zarówno imiona, np.: Bimbác ‘Bimbacy’ (TV), Cigáro
‘Cygaro’ (TV), Èochtan ‘Szuwarek’ (F), Luciper ‘Lucyfer’ (MS),
Pankrác ‘Pankracy’ (TV), Servác ‘Serwacy’ (TV), Siloslav ‘Si³os³aw’ (KM), Rychlomil ‘Szybkomil’ (KM), Harmoníèek ‘Harmonijczyk’ (TV), jak i nazwiska, np.: Bureš ‘Bela’ (LB), Kubát ‘Durniak’
(LB), Lamûelezo ‘Wyrwid¹b’ (P), Loudal ‘Guzdralski’ (SS), Jizva
‘Blizna’ (P), Loudalka ‘Guzdralska’ (SS), Podlísk ‘Podlis’ (AO),
ûrout ‘Ob¿artuch’(P) i ûroutka ‘Ob¿artuszka’ (P) itd., np.:

Autor czêsto zmienia utrwalone w tradycji literackiej stereotypy,
nadaj¹c niektórym nazwom inn¹ treœæ (ca³kowicie je resemantyzuj¹c
albo zmieniaj¹c tylko czêœæ ich semantyki), np. wodnik Èochtan
‘wodnik Szuwarek’ (F) i diabe³ hajný ‘leœniczy’ (MS, SS); postaci negatywne zostaj¹ w³¹czone w kontekst pozytywny, czym Werich charakteryzuje je jako bohaterów pozytywnych. Powoduje to, ¿e odbiorca funkcjê treœciow¹ tych nazw wzbogaca o informacje wyci¹gniête
z kontekstu, ale nie zmienia swojego ich wyobra¿enia (resemantyzacja nazw jednostkowa), raczej traktuje je jako element rzeczywistoœci
nierealnej, bajkowej, w której wszystko mo¿e siê wydarzyæ, np.:

Tuhle pohádku jsem, pane Èupero, slyel v roce 1911 v Pøedboøicích vyprávìt

se, tak vodu z øeky do parku za jednu noc nanosit? Sakra, to je òáká norma! No, ale

výtahem, neû ho uloûili a neû mu øekli,

ûe jen co pøijde pan profesor.

Za chvíli tu byl (s. 50).

A hele! Tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, a hovoøí. Propána, pomyslí si kováø, vodník Èochtan! To mi jetì scházelo.
Poèkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a zaène se pøibliûovat. [

] Podívejme

kdyû ti èert pomohl, to ti vodník pomùûe taky (s. 23).

jistého pana Podlísku (s. 44).
Nevìdìl pøesnì, co s Barkou. Chtìl ji posadit ke kanì, ale Bure se potácel z hospody, a jen taktak se nestøetli (s. 59).
Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychlomil, si dal zkonstruovat ètyøiadvacetiválec s kompresorem znaèky Bugasseratti Monopost. Kdyû vyjíûdìl
do Daleké zemì pro klobouèek, lápl na plyn ponìkud víc, neû mìl, a zadní kola vyrvala dlaûbu a rozstøíkla ji po davech lidí.
Vyrazil, jako kdyû ho vystøelí (s. 120).

Funkcjê treœciow¹ pe³ni¹ tak¿e ekwiwalenty imion, np.: cirkusový
klaun ‘cyrkowy klaun’ (TV), intelaktuál ‘intelektualista’ (JS), klaun
‘klaun’ (TV), ministr vnitra ‘minister spraw wewnêtrznych’ (RS),
pásák ‘pastuch’ (RS), vìrohodný lokaj ‘wiarygodny lokaj’ (F), vodník
‘wodnik’ (F), hajný ‘leœniczy’ (MS, SS), nadlesní ‘nadleœniczy’ (F),
profesor ‘profesor’ (AO).
A tuhle prej vìrohodný lokaj slyel od jiného, jetì vìrohodnìjího lokaje,

ûe

kováø kalal smìrem na zámek (s. 24).
Hlava kamarily byl králùv ministr vnitra a po nìm náèelník biøicù a jiných
veøejných i tajných kmánù (s. 180).

Funkcjê treœciow¹ pe³ni¹ tak¿e przezwiska: muûík ‘cz³owieczek’
(TV), pes ‘pies’ (PV, ChD), zlatá ryba ‘z³ota rybka’ (OR), Snìdý pán
‘Œniady pan’ (TH), Fousek ‘wy¿e³’ (PV), Snìûný muû ‘Œnie¿ny cz³owiek’ (P), hluchonìmý panáè ‘g³uchoniemy pajac’ (TV), holohlavý
‘³ysy’ (RS), kmet ‘cham’ (ChD), Krveûíznivý ‘Krwio¿erczy’ (P), Èerný chlap ‘Czarny ch³op’ (FN), Støelená Rézi ‘Stukniêta Renia’ (SS),
šereda hrbáè ‘garbaty potwór’ (TH), trpaslík ‘karze³ek’ (TV), velebníèek ‘ksiê¿ulek’ (LB), vlasatý ‘kud³aty’ (RS), voøech ‘mieszaniec’
(PS), Snìûná ûroutka ‘Œnie¿na ob¿artuszka’ (P), Snìûný ûrout ‘Œnie¿ny ob¿artuch’ (P), oraz mitonimy: Èerchovský obr/Obr na Èerchovì
‘Czerchowski olbrzym’ (JS), Hrùza ‘Strach’ (FN), Neštìstí ‘Nieszczêœcie’ (RS), Nerozum ‘Nierozum’ (RS), Paleèek ‘Paluszek’ (P), Rozum
‘Rozum’ (RS), Štìstí ‘Szczêœcie’ (RS). Pierwsze z nich pokazuj¹ bohaterów z ich typowymi cechami, o których czytelnik mo¿e siê dowiedzieæ jedynie z tekstu, drugie zaœ nios¹ tê treœæ ze sob¹ (o ile odbiorca
zna te postaci z literatury) i tworz¹ atmosferê œwiata bajkowego:

Jetì moc vìcí s ním podnikali a do mnoha pater sjeli a zase vyjeli ïábelským
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Babekan se u nìho shánìl po práci a Nahoud ho pøijal. Na eredu hrbáèe nebude

ûárlit, øekl si (s. 168).
Snad si pøipomenout, ûe

5. Funkcja ekspresywna

musit

Rozum a tìstí velmi zøídka se sejdou. Rozum má rád

upravené cesty, ukazatele smìru, pøehledné køiûovatky a rozcestí.
tìstí se rádo fláká cestou necestou. Kdyû je unavené, usedne tøeba na kravince.

Czes³aw Kosyl w ksi¹¿ce Nazwy w³asne w prozie Jaros³awa Iwaszkiewicza u¿ywa terminu ekspresja w znaczeniu, w jakim rozumiej¹
go literaturoznawcy:

Zato Nerozum a Netìstí jsou nerozluèní kumpáni (s. 188).

Równie¿ ojkonimy (Dolní Dedál ‘Dolne Dalekowo’ F, Dùvìøov
‘Zaufaniec’ F, Hamonín ‘Chciwce’ LB, Horní Dedál ‘Górne Dalekowo’ F, Hrdloøezy ‘Poder¿ygard³a’ LB, Milevsko ‘Kochanków’ F, Nedokrve ‘Niedow³adowo’ TS, Nejdedále ‘Najdalszów’ F, Radìtice
‘Chêtnów’ SS, Samochvály ‘Samochwa³y’F, Támhledy ‘Tamtêdów’F,
Tùdlemy ‘Owêdów’ F, Tùdlety ‘Têdów’ F, Úterý ‘Wtorek’ LB, Vejtahy ‘Zadzieranos’ F, Všechmastí ‘Wszechspryt’ TS), jeden choronim
(Daleké zemì ‘Daleka Ziemia’ KM), jeden oronim (Ecce homo
‘Ecce homo’ MK) oraz dwa urbonimy (U Vráceného mládí ‘U Zwróconej M³odoœci’ MK; U Zapomenutého mládí ‘U Zapomnianej
M³odoœci’; MK) w metaforyczny sposób wskazuj¹ i opisuj¹ miejsce
akcji, podkreœlaj¹c jedynie tê jego cechê, która pe³ni wa¿n¹ rolê dla
œwiata przedstawionego. Przywo³ajmy przyk³ady:
Aû jednou budete mít èas a nebudete mít opravdu nic na práci, jdìte na nejbliûí
nádraûí a vyjeïte si na výlet do Nejdedále. Musíte jet osobním vlakem, èím
osobnìjím, tím lepí, pojedete pøes Dùvìøov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech pøesednete na lokálku a jedete pøes Tùdlety, potom pøes Támhledy, aû pøijdou
Tùdlemy. V Tùdlemech vystoupíte a vezmete si autobus. Ten jede pøes Horní Dedál,
pak pøes Dolní Dedál, aû pøijede do vesnice, která se jmenuje Nejdedál. No, a i kdybyste chtìli jet dál, tak Nejdedál uû dál ject nemùûete, protoûe ta vesnice se jmenuje
proto Nejdedál protoûe tam uû ta silnice nejde dál (s. 19).
Vzduchem chlazený motùrek, termu sem tam na tom nejpøíkøejím svahu Honza
pomohl tím, ûe troièku pøitlaèil na pedál, jej dovezl aû k hospùdce U Zapomenutého
mládí. [

]

Ano, to je jeho klobouèek, ten tu zapomnìl. Ale kdyû prý mu ho vrátí, jak se bude
hospùdka jmenovat?
U Vráceného mládí, pravil Honza. To je pøece jméno pro rekreaèní podnik
jetì lákavìjí, no ne? (s. 122).

Funkcjê treœciow¹ pe³ni¹ równie¿ ideonimy, a w szczególnoœci tytu³y bajek ze zbioru Fimfárum, które zosta³y powy¿ej omówione.
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W dziele literackim ekspresja polega na u¿yciu trafnych rodków artystycznych,
nadaj¹cych wypowiedzi wyrazistoæ, na osi¹gniêciu przewidzianej reakcji odbiorcy
(Kosyl 1992, s. 129).

Zamierzonym celem ekspresji u Wericha jest stosowanie neologizmów w nazwach pojedynczych egzemplarzy: Bugasseratti Monopost
‘Bugasseratti Monopost’ (MK), Bugasseratti ‘Bugasseratti’ (MK),
Bull-Bagr Special ‘Bull-Bagr Special’ (MK), Sluneèní paprsek ‘S³oneczny promyk’ (MK), Tatra Monopost ‘Tatra Monopost’ (MK)
i Trpaslík ‘Krasnal’ (MK) oraz nazwach roœlin: fròákovník ‘nochalowiec’ (TV) i fitonim tavolník ‘tawu³a’ (TV). Ich ekspresywnoœæ nie
zawsze wynika z samej nazwy, ale z kontekstu (dok³adniej z porównania z innym elementem, por. Bugasseratti contra Sluneèní paprsek),
co jest czêstszym w tym przypadku zjawiskiem, np.:
Honza si zatím koupil silnìjí motocykl. Dvìstìpadesátku, pak pìtistovku a pak
Sluneèní paprsek,

[

ètyøválec ètyøtakt (s. 123).

] A kdyby pøili bratøíèkové,

ûe na nì èekám pod fròákovníkem!

Kdeûe?
Jako datlovník, nebo fíkovník, tak fròákovník. Oni vìdí kde (s. 128).

6. Funkcja informacyjna
Podstawow¹ warstw¹ ka¿dego dzie³a literackiego jest warstwa
informacyjna, której celem jest rozbudowa wewnêtrznej i zewnêtrznej biografii bohaterów, w¹tków (g³ównego i pobocznych) dzie³a literackiego, a niejednokrotnie tak¿e zwrócenie uwagi na ich powi¹zanie
ze œwiatem zewnêtrznym. Zatem przedstawiaj¹ one bohaterów powieœci, ich perypetie oraz wskazuj¹ na perspektywê czasow¹ i przestrzenn¹. Tak¹ w³aœnie funkcjê pe³ni¹ w analizowanym materiale niektóre ergonimy (np. Armáda Svaté aliance ‘Armia Œwiêtego Przymierza’ TV, Svaz spisovatelù ‘Zwi¹zek Literatów’ PS), porejonimy (np.
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Alfa Romeo Giulietta ‘Alfa Romeo Giulietta’ MK, Fiat ‘Fiat’ MK, mercedes ‘Mercedes’ MK, moped ‘Komar’ MK, Porsche ‘Porsche’ MK,
Dvìstìpadesátka ‘Dwieœciepiêædziesi¹tka’ MK, pìtistovka ‘piêæsetka’ MK, šestsettrojka ‘szeœæsettrójka’ MK), nazwy napojów (burgundské modré víno ‘wino burgundzkie niebieskie’P, Château neuf du
Pape ‘Château neuf du Pape’ OR, Èokoládový likér ‘Likier czekoladowy’ AO, Frankovka ‘wino morawskie czerwone’ P, jihomoravské
zelené víno ‘wino po³udniowomorawskie zielone’ P, Kamenáè ‘Orzechówka’ P, Kmínka ‘Wiœniówka’ SS, Koòak ‘Koniak’ AO, Liebfraumilch ‘Liebfraumilch’ OR, Marsal ‘Marsal’ OR, mawrud ‘mawrud’ P,
Nuits-Saint-George ‘Nuits-Saint-George’ OR, Rum ‘Rum’ AO, TV,
Rýnské ‘Piwo ryñskie’ KK, Ryzlink ‘Rizling’ P, Slivovica ‘Œliwowica’
AO itd.), mitonimy (Duch svatý ‘Duch Œwiêty’ TS, Svatý Karel ‘Œwiêty Karol’ TS, Korán ‘Koran’ P, Alláh ‘Allah’ TH) oraz heortonimy
(np. autentyczne: Vánoce ‘Œwiêta Bo¿ego Narodzenia’ MS, Velikanoce ‘Wielkanoc’ TS, oraz nieautentyczne: Den blahoslavené Tuberózy
‘Dzieñ b³ogos³awionej Tuberozy’ KK, Turèianského Sv. Martina den
‘Dzieñ œw. Marcina Turczañskiego’ JS). Nie wszystkie nazwy pe³ni¹
funkcjê informacyjn¹ w jednakowym zakresie. Wiêksza ich czêœæ niesie informacjê bardzo uogólnion¹ (znacznie ograniczon¹), np. nazwy
samochodów (zw³aszcza okreœlaj¹ce pojemnoœæ silnika): ‘bardzo
dobre’, nieautentyczne nazwy œwi¹t: ‘religia podobna do chrzeœcijañstwa’, nazwy trunków (w wiêkszoœci): ‘bardzo dobre, wyszukane’ itd.
Porównajmy poni¿sze przyk³ady:
Sotva byl ve sklepì, tváøil se samá ochota. Bìhal od sudu k sudu a volal a køièel na
lupièe, jaké

na fiatu s motorem uprostøed, v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu, v Aspern
na mercedesu s motorem vzadu i vpøedu a na závodì Jílovitì Zbraslav vùbec bez motoru (s. 123).

7. Funkcja aluzyjna
Pisarz tworz¹c swoich bohaterów literackich, z regu³y wzoruje siê
na postaciach znanych mu z otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. Ich zasób
jest znaczny: od postaci historycznych po wspó³czesne osoby publiczne a¿ do osób znanych jedynie ludziom z krêgu autora utworu. Z tego
wzglêdu funkcja aluzyjna bazuje przede wszystkim na wiedzy pozajêzykowej odbiorcy.
W analizowanym materiale najwyraŸniej tê funkcjê pe³ni¹ heortonimy. Jeœli bowiem zestawimy takie nazwy, jak Den blahoslavené Tuberózy ‘Dzieñ b³ogos³awionej Tuberozy’ KK, Turèianského Sv. Martina den ‘Dzieñ œw. Marcina Turczañskiego’ JS z nazwami Dzieñ
Dziecka, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki oraz Œwiêto œw. Marcina, Œwiêto
Matki Boskiej Gromnicznej zauwa¿ymy ich strukturaln¹ przyleg³oœæ
(mo¿na tutaj mówiæ o kontaminacji dwóch struktur „dzieñ + nazwa
(niejednostkowa) cz³owieka” i „œwiêto + nazwa (jednostkowa) œwiêtego”). Podobn¹ sytuacjê zauwa¿amy w przypadku niektórych mitonimów czy chrematonimów. Ich odczytanie nie sprawia trudnoœci
czytelnikowi. Jednoczeœnie pozwala odbiorcy na odtworzenie takiego
œwiata przedstawionego, jaki wytworzy³ autor. Jest to bowiem jeden
z najlepszych sposobów, którymi pisarz kieruje siê, wytwarzaj¹c iluzoryczny obraz (w bajkach nieautentyczny, bo dydaktyczny).

ûe víno by si pøáli?

Ryzlink anebo frankovku? øval pronikavým hláskem.

* * *

Buï zticha! napomínal Jizva.
Kamenáè? øval Paleèek.
Ksakru! Ku! syèí Krveûíznivý.
Maj tu burgundské modré, mavrud, monte castgliano a tohle nemùûu pøeèíst!
Ku a podej víno! [

]

Jihomoravské zelené? (s. 101)
Byl první v Sebring na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejí kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík, zvítìzil na Nürburgringu na voze Porsche, na Brnìnském okruhu
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Nazwy w³asne w Fimfárum Jana Wericha najczêœciej pe³ni¹ podstawowe trzy funkcje: lokalizacji w przestrzeni i w czasie, socjologiczn¹ i – ze wzglêdu na gatunek utworu – treœciow¹. Pierwsz¹ z nich,
a wiêc lokalizacjê w przestrzeni, pe³ni¹ g³ównie nazwy geograficzne:
toponimy, choronimy, urbonimy, ergonimy oraz nazwy niektórych
czasopism. Przestrzeñ œwiata przedstawionego w czasie lokalizuj¹
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choronimy, mitonimy, nazwy okreœlaj¹ce wydarzenie historyczne
oraz nazwy mieszkañców pañstw. Funkcjê informacyjn¹ pe³ni¹ nazwy autentyczne wprowadzone do œwiata przedstawionego. S¹ to: ergonimy, porejonimy, nazwy napojów, mitonimy i heortonimy.
Funkcjê socjologiczn¹ pe³ni¹ przede wszystkim imiona i ekwiwalenty imion, ale tak¿e nazwiska, nazwy mieszkañców pañstw, etnonimy oraz faleronimy. Najbardziej frekwentowane s¹ imiona i ekwiwalenty imion, które wskazuj¹ na przynale¿noœæ socjologiczn¹ bohatera,
jego pochodzenie oraz pe³nione funkcje w spo³eczeñstwie. Z funkcj¹
socjologiczn¹ czêsto zwi¹zana jest funkcja ekspresywna, któr¹ pisarz
ujmuje w nazwach w³asnych-neologizmach. Dotyczy to nazw pojedynczych egzemplarzy.
Ze wzglêdu na gatunek dzie³a literackiego nazwy w³asne pe³ni¹
funkcjê treœciow¹. Jan Werich swych bohaterów i miejsca akcji charakteryzuje w sposób poœredni, metaforyczny. Funkcjê tê pe³ni¹ zarówno imiona, ekwiwalenty imion, jak i nazwiska, przezwiska oraz ojkonimy i mitonimy.
Jak widaæ z powy¿szego zestawienia, nazwy w³asne pe³ni¹ wa¿n¹
rolê w strukturze dzie³a literackiego, zw³aszcza w bajkach. Nie tylko
porz¹dkuj¹ œwiat, ale tak¿e s¹ nazwami charakteryzuj¹cymi elementy
œwiata przedstawionego, dlatego tak du¿a iloœæ wœród nich tzw. nazw
„mówi¹cych”. Operowanie nimi jest œwiadomym zabiegiem pisarskim, w Fimfarum w pe³ni udanym.
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Summary
The article raises the issue of the function of proper names in the literary text. The
subject of the research is a collection of Jan Werichs fairy tales entitled Finfárum. On
the basis of rich exemplification material there were discussed seven functions of
proper names: location in space (toponyms, choronyms, urbonyms, ergonyms),
location in time (choronyms, metonyms, names of historical events, names of
inhabitants of countries), sociological function (first names and their equivalents,
surnames, names of inhabitants of countries, ethnonyms, faleronyms), content
function (first names and their equivalents, surnames, nicknames, oiconyms,
metonyms, ideonyms), expressive function (neologisms in names of single specimens
of plants), informative function (ergonyms, porejonyms, metonyms, heortonyms,
names of drinks), allusive function (heortonyms, motionyms, chrematonyms).
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