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Abstract

The Phonic Adaptation of Foreign Proper Names in Polish and German as 
an Orthoepic Problem

This article ventures to interrogate the phonic adaptation of foreign proper names in Polish and German. The author 
attempts to compare pronunciation rules of xenophonic elements adopted from current pronunciation dictionaries. 
It will be proposed that deviations from these rules in terms of adaptation result from systemic differences between 
the languages under scrutiny. The final part describes current research in phonetic coding, structure of empirical 
analysis and tentative conclusions.
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1. Współczesne drogi przenikania obcojęzycznych nazw do innych 
systemów językowych

Wraz z  postępem technicznym oraz nieograniczoną dostępnością na bieżąco aktualizowanych 
informacji zamieszczanych w sieci internetowej kontakty różnych systemów językowych i ich wzajemne 
oddziaływanie stają się na tyle powszechnym zjawiskiem, że użytkownicy nie tylko nie zauważają 
influencji nowej substancji obcej w  ich językach ojczystych, ale również traktują owo wzbogacenie 
zasobów leksykalnych jako oczywisty proces, który zachodził z podobną intensywnością już wcześniej. 
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Obecnie dokonuje się on także poza sferą wirtualnego świata współczesnych mediów audiowizualnych. 
Spikerzy wręcz przyczyniają się do tego, że głoski oraz ich nietypowe kombinacje w obco brzmiących 
nazwach przenikają do rodzimego systemu fonicznego i w uproszczonej formie dźwiękowej wchodzą 
nierzadko w  skład stałego inwentarza leksykalnego. Większość z  nich jednak pozostaje zjawiskiem 
efemerycznym.

Z powyższego punktu widzenia wynika, iż ujęta w  takim rozumieniu problematyka 
„Languages in contact” wychodzi poza tradycyjne ścieranie się systemów językowych na obszarach 
granicznych różnych grup etnicznych, narodów, w przypadku enklaw i wysp językowych etc. Kontakt 
różnych systemów językowych odbywa się, można by rzec, endogenicznie, wewnątrzjęzykowo na 
podstawie pojedynczo przenikających do niego form ksenofonicznych. Nowinki techniczne, bieżące 
wydarzenia na świecie, postęp naukowy oraz pojawianie się nowych produktów o zasięgu globalnym 
przyczyniają się nieustannie do importu endonimów. Poza bezspornym wpływem angielszczyzny na 
większość języków europejskich nazwy własne, pojawiające się głównie w mediach, pochodzą także 
z języków mniej znanych bądź egzotycznych, genetycznie zupełnie niespokrewnionych. Dynamiczne 
kontakty handlowe, aktualne wydarzenia polityczne i szybki przekaz w mediach mają ścisły związek 
z pojawianiem się w nich coraz częściej różnego typu nomina propria, które odnoszą się do miejsc, 
ważnych wydarzeń, osobistości, organizacji międzynarodowych, produktów, a nawet mody, trendów 
i  zjawisk, występujących poza granicami kraju. Przenikanie substancji obcych dostrzegalne jest na 
każdym kroku. Czytając ulotki, można dowiedzieć się przecież, że Warszawa zaskoczy cię mnóstwem 
eventów, zaś młodzież dziś nie idzie świętować, bawić się, szaleć, a  celebratować. Przy czym należy 
nadmienić, iż przytoczony czasownik używany w  slangu młodzieżowym nie ma nic wspólnego 
z  funkcjonującym w  języku polskim czasownikiem <celebrować>. Chociaż mamy tu do czynienia 
z  przejęciem z  angielszczyzny apelatywów, które mają odpowiedniki w  języku polskim i  w  zasadzie 
odczuwane są jako zbyteczne, ich konotacje nie pozwalają postawić znaku równości między słowami 
<wydarzenie> i <event>. 

2. Stopień adaptacji ksenofonów a pokrewieństwo genetyczne systemów 
językowych

Przenikanie nazw własnych również nie jest zjawiskiem odosobnionym. Endonimy jednak ze względu 
na swoją specyfikę odsyłania do indywiduów oraz ze względu na swój nierzadko efemeryczny charakter 
i słabą skłonność asymilacji formy zarówno dźwiękowej, jak i morfologicznej mogą w różnym stopniu 
ulegać modyfikacji. Zależy to od wielu czynników, w tym pozajęzykowych, jak częstotliwość pojawiania 
się danej nazwy w mediach, czy przyjęcie przez pierwotną nazwę własną funkcji apelatywnej. Oczywiście 
sposób adaptacji ciągu ksenofonicznego zależy także od czynników fonologicznych, fonetycznych, 
fonotaktycznych i morfologicznych tak języka-biorcy, jak i języka-dawcy. Na przykład w języku japońskim 
przeważają zgłoski otwarte, tj. zakończone rdzeniem sylaby. Wszelkie nazwy obcojęzyczne, których 
struktura prozodyczna w oryginalnym brzmieniu zakłada pojawienie się sylaby zamkniętej, będą ulegały 
tak daleko idącym modyfikacjom, aby pod tym względem ułatwić Japończykowi artykulację. Szpyra-
Kozłowska (2002: 150), porównując zapożyczenia z języka angielskiego w języku japońskim, podkreśla 
ową różnicę w budowie sylab i sylabifikacji w obu systemach.
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Tabela 1. Adaptacja internacjonalizmów w języku polskim i japońskim

Język angielski Język niemiecki Język polski Język japoński

text Text tekst tekisuto
club Klub klub kurabu
disc Disk dysk disuku

Już powyższe przykłady nazw pospolitych w zależności od pokrewieństwa genetycznego języków 
implikują różne sposoby adaptacji lematów obco brzmiących. Może ona dotyczyć tylko dopasowania 
formy graficznej, jak w  przypadku języka niemieckiego i  angielskiego. Oczywiście poszczególnym 
literom są przypisane rodzime wartości dźwiękowe. Grafem <c>, który w wyrazach obcych w języku 
niemieckim albo jest symbolem afrykaty [ts], albo występuje w połączeniu z innymi grafemami <ck, 
ch, sch>, zastąpiony zostaje symbolem <k>. Litera ta ma tę samą wartość dźwiękową, co <c> w języku 
angielskim w  danym kontekście. Asymilacja ta może jednakże ewoluować w  znacznie szerszym 
zakresie. Obok adaptacji graficznej, jak np. <x> na <ks>, czy <c> na <k> zależności fonotaktyczne 
w  języku polskim wymuszają po alweolarnej spółgłosce wybuchowej [d] pojawienie się samogłoski 
wysokiej centralnej i  niezaokrąglonej (Dłuska 1981: 40) lub wysokiej przedniej scentralizowanej [] 
(Dudkiewicz, Sawicka 1995: 28), którą w starszych publikacjach traktowano jako wariant pozycyjny 
fonemu /i:/ (Milewski 2004; Stieber 1966). Ów wariant cechowała ograniczona dystrybucja. 
W  przypadku obstruentów występował on po tzw. spółgłoskach twardych. Mimo że współczesne 
opisy fonologiczne systemu języka polskiego taktują [i] oraz [] jako alofony odrębnych fonemów 
(Dudkiewicz, Sawicka 1995: 121), dziedzictwo dystrybucji komplementarnej wciąż jest dostrzegalne 
chociażby w  licznych zapożyczeniach, np. niem. <Diskothek, Distribution, Siegesmund, Siegmund, 
Sigmunt> – pol. <dyskoteka, dystrybucja, Zygmunt>.

Proces adaptacji substancji ksenofonicznej w  przypadku języka japońskiego z  uwagi na duże 
różnice systemowe, poza wspomnianym preferowaniem sylab otwartych, obejmuje również kwestię 
samych segmentów i  ich kombinacji. Toteż głoski obce mogą równie dobrze w pewnej mierze jedynie 
nieznacznie różnić się od odpowiednika w  języku ojczystym. Różnice te mogą dotyczyć ich statusu 
w systemie fonologicznym, ograniczeń pozycyjnych, czy wykazywać cechy dystynktywne, które w języku 
przejmującym są redundantne. Taki typ głosek obcych należy zaklasyfikować do ksenofonów częściowych 
(partielle Xenophone). Drugi rodzaj stanowią głoski obce, które w ogóle nie są reprezentowane w systemie 
fonicznym języka-biorcy. W tej sytuacji mamy do czynienia z ksenofonami totalnymi (totale Xenophone). 
Wspomniany typ ksenofonu występuje chociażby w  przypadku spółgłoski lateralnej w  japońskim 
systemie fonicznym. Wymusza on w  związku z  tym zastąpienie jej innym segmentem – możliwie 
najbardziej spokrewnionym artykulacyjnie i  akustycznie. W  powyższym przypadku jest to wibrant 
/r/, różniący się w  opozycji do ksenofonu /l/ sposobem artykulacji. Ponadto można przypuszczać, że 
w aspekcie fonotaktycznym w języku japońskim obowiązują ograniczenia pod względem występowania 
zbitek spółgłoskowych w śródgłosie.

Na podstawie krótkiej analizy cytowanych przykładów można wysunąć wstępne wnioski odnośnie 
do ogólnych zasad adaptacji ksenofonów:

1. Cechy suprasegmentalne bardzo często zostają pomijane przy reprodukcji nazw obco 
brzmiących na korzyść zasad obowiązujących w języku-biorcy.
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2. Ksenofony zarówno częściowe (partielle Xenophone), jak i  totalne (totale Xenophone) 
zastępowane są głoskami systemu języka biorącego, najbardziej zbliżonymi w  zakresie 
artykulacyjnym i akustycznym do głoski obcej.

3. Mimo istnienia bardziej podobnego ksenofonu częściowego w  języku biorącym preferuje 
się mniej pokrewny akustycznie i artykulacyjnie segment ze względu na jego ograniczenia 
dystrybucyjne i fonotaktyczne.

3. Starsze sposoby adaptacji ksenofonów 

Pojawienie się w językach ojczystych obcojęzycznych nazw własnych nie jest zjawiskiem nowym. Jednak ich 
sposób adaptacji językowej na przestrzeni czasu przebiegał różnymi drogami. Jeden ze sposobów polegał 
na tym, że grafemom obcym przypisywano rodzime wartości dźwiękowe. Dla przykładu zapis <London> 
realizowany jest w  języku niemieckim doliterowo jako [lOndOn]. Natomiast w  języku polskim zapis 
stolicy Wielkiej Brytanii realizowany jest w myśl odwrotnej zasady, według której imituje się brzmienie 
oryginalne i zapisuje je przy pomocy własnego systemu graficznego. Mamy zatem oryginalne brzmienie 
[lndn`], którego samogłoskę akcentowaną tylną, średnią i niezaokrągloną Polak substytuuje odpowiednią 
polską samogłoską najbardziej zbliżoną artykulacyjnie, lecz zaokrągloną z  uwagi na brak w  polskim 
systemie fonologicznym tylnego szeregu samogłosek delabialnych. Można wobec tego domniemywać, 
że na wybór tej głoski wpływ miała forma zapisu. Sylaba nieakcentowana w angielskim brzmieniu albo 
nie posiada samogłoski, a funkcję rdzenia przejmuje sonorant, albo pojawia się w niej słaba samogłoska 
centralna szwa []. Ta ostania swym brzmieniem przypomina polską samogłoskę wysoką scentralizowaną 
[]. Zatem zapis <Londyn> ma charakter raczej fonetyczny. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że 
w języku polskim czy niemieckim obowiązywała tylko jedna z wymienionych zasad, wykluczając działanie 
innej. Nazwisko niemieckiego wieszcza Schillera podlegało polonizacji doliterowej [SlEr] i przez długi 
okres zapisywano je również jako Szyler. Ten typ adaptacji językowej dominuje często w językach, które 
posługują się innym systemem graficznym i muszą dokonać transliteracji nazw z alfabetu łacińskiego. 
Dotyczy to języka rosyjskiego, w którym to wartości głosek zapisuje się cyrylicą, np. niemieckie miasto 
<Leipzig> zapisano <Лейпциг>, imitując brzmienie oryginalne.

Innym sposobem asymilacji obcych nazw własnych, zwłaszcza w  przypadku znacznych różnic 
międzysystemowych, jest szukanie jej pośredniej formy w  języku trzecim. Wedle prawideł tej metody 
niemiecka nazwa wspomnianego powyżej miasta niem. <Leipzig> uległa spolszczeniu za pośrednictwem 
języka łużyckiego, łacińskiego bądź czeskiego, gdzie funkcjonują odpowiednio nazwy <Lipsk, Lipsia, 
Lipsko>. Podobnie rzecz przedstawia się z nazwami wielu niemieckich miast takich jak pol. <Kolonia, 
Ratyzbona, Akwizgran>. W swym oryginalnym brzmieniu i zapisie niem. <Köln, Regensburg, Aachen> 
mało przypominają one bowiem formy zaczerpnięte z  łaciny <Colonia, Ratisbona, Aquisgranum>.
Należy wspomnieć, że powyższe typy adaptacji fonicznej endonimów obejmują nazwy stare, które na 
stałe zakorzeniły się w  leksykonie języka polskiego czy niemieckiego. Problem stwarzają współcześnie 
pojawiające się nazwy własne, w  szczególności te funkcjonujące jedynie przez krótki okres w  danym 
systemie, a  co za tym idzie niepodlegające także długotrwałemu procesowi asymilacji językowej. 
Zważywszy na rangę nosiciela nazwy czy zasięg wydarzenia funkcjonują one w  podobnej formie 
w globalnym użyciu i są wszędzie identyfikowane. W przypadku współczesnych nazw własnych kwestie 
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zapisu już dawno zostały uregulowane zgodnie ze standardami panującymi również w innych językach 
z  alfabetem łacińskim. Uznano, iż należy zapisywać je oryginalnie. Oczywiście ta zasada nie dotyczy 
języków z innymi tradycjami kodowania mowy, jak języki chińskie czy język arabski. 

Nurtującą kwestią ortoepiczną pozostaje sposób realizacji endonimów, obecnie pojawiających się 
w  użyciu w  przekazach medialnych. Spiker radiowo-telewizyjny, na którym powinien spoczywać dziś 
obowiązek prezentowania wzorców ortoepicznych bądź nowych tendencji wymawianiowych, może 
z jednej strony opowiedzieć się za jak najbardziej zbliżoną do oryginału wymową danej nazwy, z drugiej 
zaś – za jak najbardziej zasymilowaną jej formą. Zarówno jedna, jak i druga koncepcja posiada więcej 
wad niż zalet. 

4. Halleńska koncepcja umiarkowanej adaptacji ksenofonów 

W przypadku wymowy bardzo zbliżonej do oryginału spikerzy musieliby cechować się szczególnymi 
predyspozycjami imitacyjnymi i  wysokimi kompetencjami fonetycznymi, co w  przypadku zwłaszcza 
języków mniej znanych stanowi nie lada wyzwanie. Osadzenie oryginalnie brzmiących nazw w rodzimym 
kontekście dźwiękowym natomiast nie zawsze odbierane jest jako pozytyw. Mówca bowiem może zostać 
posądzony o snobizm, a przeskakiwanie z jednej bazy artykulacyjnej na drugą zaburza znacznie płynność 
mowy, pociąga za sobą zbędne retardacje i niejednokrotnie prowadzi do przejęzyczeń. Ten typ adaptacji 
endonimów praktykowany jest bardzo rzadko i  może dotyczyć jedynie języków bardzo popularnych, 
z  których oryginalnym brzmieniem odbiorca jest osłuchany, a  w związku z  tym jego oczekiwania są 
inne niż wobec realizacji nazw pochodzących z mniej znanych języków. Dla porównania prowadzone 
przez Skoczka, Ebel i Lange (2014 i 2015) badania socjofonetyczne dotyczące preferencji audytywnych 
odbiorców wykazują, że w  przypadku angielskich nazw własnych preferowana jest wymowa bliższa 
oryginałowi, natomiast w  przypadku endonimów rosyjskich odbiorcy optują za uwzględnieniem 
wyłącznie części zjawisk fonetycznych, np. akania, inne postulują zniemczyć. Podobne preferencje 
audytywne dało się zauważyć w odniesieniu do wymowy polskich endonimów w  języku niemieckim. 
Badanie to miało jednak charakter pilotażowy i  w  przypadku polskich nazw własnych można mówić 
jedynie o tendencjach.

Drugie stanowisko stanowi przeciwieństwo pierwszej koncepcji. Mówi ono, że nie należy 
przejmować się formą wyjściową endonimu, lecz wymawiać go tak, aby maksymalnie zmniejszyć wysiłek 
artykulacyjny, przenosząc na nazwę własną zarówno rodzime zasady akcentuacji, jak i cechy jakościowe 
i ilościowe głosek, nie bacząc na zmiany semantyczne, jeśli w języku wyjściowym są one dystynktywne. 
Dozwolone jest dokonywanie uproszczeń, elizji głosek. Dopuszcza się nawet realizację doliterową. 
Niemniej niniejszy typ adaptacji językowej prowadzi nie tylko do zniekształcenia brzmienia endonimu 
i zatracenia jego funkcji, ale świadczy o niedbałości językowej, braku pewnej estetyki i kultury żywego słowa 
oraz szacunku wobec nosiciela nazwy obcej. Omawiany w tym miejscu sposób adaptacji obcojęzycznych 
nazw własnych jest w opinii autora nie do przyjęcia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku systemów 
językowych z bardzo dalekim pokrewieństwem genetycznym ksenofony w nazwach własnych nie ulegają 
daleko idącym modyfikacjom i uproszczeniom.

Takie status quo implikuje rozwiązania, które z jednej strony nie prowadziłyby do zniekształceń 
wymowy substancji ksenofonicznej, z drugiej zaś nie zmuszały do wysiłku artykulacyjnego i zaburzenia 
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naturalnej płynności przekazu w  komunikacie. Ów złoty środek między powyższymi skrajnie 
odmiennymi stanowiskami wymuszał pójście na pewne ustępstwa. Zaprezentowane powyżej przez autora 
ogólne zasady adaptacji ksenofonów pozostają w nierozerwalnym związku z koncepcją o umiarkowanej 
adaptacji ksenofonów w  obcych nazwach własnych. Teske (1961), który należał do zespołu Hansa 
Krecha, odpowiedzialnego za kierowanie pracami nad kodyfikacją niemieckiej wymowy standardowej, 
sformułował ją następująco:

Każda nazwa obca, występująca w niemieckim kontekście winna być wymawiana zgodnie z bazą 
artykulacyjną niemieckiej wymowy standardowej. Głoski obce należy zastąpić pod względem 
ich cech ilościowych i  jakościowych najbardziej zbliżonym pod względem artykulacyjnym 
i akustycznym segmentem rodzimym (Teske 1961: 94, tłum. – R. S.).

Po raz pierwszy reguły wymowy nazw obcojęzycznych zamieszczono w  Wielkim Słowniku 
Wymowy Niemieckiej (Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache, Krech et al. (red.) 1982), opracowując 
szczegółowe zasady dla 21 języków. Przy ich opracowaniu potencjalne problemy w realizacji ksenofonów 
ustalano a  priori na podstawie różnic systemowych, zastępując fony obce najbardziej zbliżoną głoską 
rodzimą. Można by rzec, że to, co w dydaktyce języków obcych należałoby zaklasyfikować jako fonetyczny 
błąd interferencyjny, tu stawało się postulatem, formą pożądaną. Zasady umiarkowanej adaptacji 
ksenofonów w wymowie nazw obcych, ujętych pierwotnie jedynie we wschodnioniemieckim słowniku 
wymowy, nie zostały poparte badaniami empirycznymi, toteż ten obszar badań ortoepicznych można 
uznać jak na razie za normę preskryptywną. Przedstawione regulacje wymowy polskich endonimów mają 
jednak nawet w aktualnym kodeksie Deutsches Aussprachewörterbuch DAWB z 2010 r. (Krech et al. (red.)) 
charakter postulatywny, ponieważ ich wypracowanie bazuje jedynie na różnicach systemowych między 
językiem niemieckim a językiem polskim oraz na nowych zasadach adaptacji ksenofonów, przenikających 
w nazwach własnych do niemczyzny. 

Postulat ujednolicenia wymowy ksenofonów przenikających do polszczyzny wyrażano 
wielokrotnie. Nie jest to także nowa kwestia ortoepiczna. Klemensiewicz zachęcał już ponad 60 lat 
temu, by każdy wykształcony Polak wymawiał poprawnie nazwy obcojęzyczne (por. Klemensiewicz 
1947: 68). Nie wskazano jednak jednoznacznie na ramy poprawnościowe, które miałyby być wiążące dla 
wszystkich posługujących sie polszczyzną standardową. Długo także nie podjęto żadnych kroków w celu 
opracowania spójnej koncepcji badań empirycznych, które eksplikowałyby w ostateczności a posteriori 
sposób przyswajania substancji obcojęzycznych w polszczyźnie.

Regulacją wymowy obcych nazw własnych w języku polskim zajęli się Izabela i Jerzy Bartmińscy. 
Lubelscy językoznawcy po analizie różnych kodeksów wymowy obowiązujących w  innych krajach 
opowiadają się w  ostateczności za najbardziej optymalnym rozwiązaniem, zaproponowanym przez 
halleński zespół badawczy Hansa Krecha. Umiarkowane polszczenie wymowy nazw obcych, podobnie do 
umiarkowanego niemczenia nazw obcych, ma opierać się głównie na substytucjach rodzimymi głoskami 
najbardziej zbliżonymi akustycznie i artykulacyjnie do ksenofonów występujących w oryginale. Wyniki 
badań i  zasady wymowy ksenofonów Bartmińscy zaprezentowali w  roku 1978 w  publikacji Nazwiska 
obce w języku polskim. W kolejnych edycjach monografię przemianowano na Słownik wymowy i odmiany 
nazwisk obcych, podnosząc jej rangę do kodeksu powszechnie wiążącego. 
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5. Wspólna koncepcja, a mimo to różnice

Autorzy koncepcji umiarkowanej adaptacji ksenofonów w  obcojęzycznych nazwach własnych nie 
zdefiniowali dość względnego pojęcia „umiarkowany”. Różnice systemów fonicznych języka polskiego 
i  niemieckiego narzucają pewne ograniczenia w  realizowaniu zasady: na tyle oryginalnie, na ile to 
możliwe – na tyle zaadaptowane i uproszczone, na ile to konieczne (por. Heinemann 2007).

Tabela 2. Ogólne różnice systemów fonicznych między językiem polskim i niemieckim

Język niemiecki Język polski

• Akcent rdzeniowy (nie uwzględniając kilku 
odstępstw)

• Rozbudowany system samogłosek 
w porównaniu z językiem polskim

• Mniejsza liczba spółgłosek w porównaniu 
z językiem polskim

• Akcent paroksytoniczny (nie uwzględniając 
kilku odstępstw) 

• Ubogi system samogłosek w porównaniu 
z językiem niemieckim

• Rozbudowany system spółgłoskowy 
w porównaniu z językiem niemieckim

Ponadto należy nadmienić, że nazwy własne w przypadku języka polskiego przyporządkowywane 
są do jednego z wielu paradygmatów odmian. Deklinacja ich często pociąga za sobą alternowanie głosek 
oraz modyfikację ich tematu po dodaniu końcówki fleksyjnej. W języku niemieckim obce nazwy własne 
w stosunku do języka polskiego można potraktować jako nieodmienne. To przekłada się na konstrukcję 
zasad prostszych i dotyczących de facto jedynie strony fonicznej danej nazwy.

W obu językach przyjęto, że generalnie identyfikowanie ciągu fonicznego wynika z jego typowej 
struktury akcentowej i rytmicznej. Nacisk na inną sylabę niż w oryginalnym brzmieniu nazwy własnej 
prowadzi do zmniejszenia możliwości identyfikacji z  jej nosicielem, w  szczególności że ich strona 
semantyczna nie odsyła do desygnatów, lecz konkretnych indywiduów. Ponadto przesunięcie akcentu 
pociąga za sobą nierzadko kolejne zmiany na płaszczyźnie segmentalnej. W przypadku języka niemieckiego 
z  silnym akcentem centralizującym w  sylabach atonicznych wiąże się to z  redukcją, centralizacją 
samogłosek, często dochodzi do ich elizji. W języku polskim przesunięcie akcentu wyrazowego skutkuje 
wprawdzie mniejszą liczbą zmian, jednakże prowadzi do przekształcenia struktury rytmicznej.

W kodeksach ortoepicznych takich jak Deutsches Aussprachewörterbuch (Krech et al. (red.) 2010) 
czy Słownik wymowy i odmiany nazw własnych (Bartmińska, Bartmiński 1997) unisono opowiedziano 
się za akcentowaniem sylaby zgodnie z oryginalnym brzmieniem. Postulat ten ma też wymiar utylitarny, 
ponieważ na arenie międzynarodowej obcojęzyczne nazwy własne pojawiają się w  miarę jednolitej 
formie, a słuchacz nieznający danego języka obcego mimo to jest w stanie ją zidentyfikować. Poza tym 
wyklucza on pojawianie się różnych wariantów tego samego lematu w  oficjalnym użyciu. Aczkolwiek 
nie oznacza to, że spikerzy restrykcyjnie stosują się do wyżej wspomnianej zasady. W wiadomościach 
polskich, często w  trakcie trwania tej samej audycji, pojawiały się różne warianty nazwiska byłego 
francuskiego prezydenta [sarkOzi] obok wymowy z  paroksytononem [sarkOzi]. Podobnie rzecz 
przestawia się z realizacją imienia byłego polskiego prezydenta w Niemczech, abstrahując od wymowy 
polskiego aproksymantu [w]: [bOnIslaf] lub [bOnIslaf]. Można tu doszukiwać się analogii do imienia 
popularnego w  Niemczech piłkarza Miroslava Klosego, którego imię akcentowane jest inicjalnie. 
Oczywiście zachowanie oryginalnej pozycji akcentu w przypadku polszczenia ograniczone jest wyłącznie 
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do nazw w mianowniku. W pozostałych przypadkach nacisk spoczywa na przedostatniej sylabie zgodnie 
z akcentuacją w języku polskim.

Kolejnym elementem koncepcji umiarkowanego polszczenia bądź niemczenia obcojęzycznych 
nazw własnych jest odszukiwanie w obrębie rodzimego inwentarza głoskowego takich ekwiwalentów, które 
najbardziej zbliżałyby wymowę endonimu do jego oryginalnego brzmienia. Zakres substytucji fonicznych 
jest zawsze ograniczony, ponieważ nie ma takiego języka, którego system fonologiczno-fonetyczny 
zawierałby większość głosek obecnych w innych językach. Dlatego językoznawcy i preskryptorzy stoją 
przed trudnym zadaniem, chcąc w pełni zrealizować ten postulat. W przypadku ksenofonów totalnych 
jest to wręcz niemożliwe. W takich przypadkach zastępuje się je głoską najbardziej pokrewną z tej samej 
klasy naturalnej.

Języki przyjmujące nazwy własne mimo ogólnych zasad adaptacji ksenofonów uszczegóławiają 
reguły, które podyktowane są wewnątrzjęzykowymi zależnościami. W przypadku samogłosek niemieckich 
ich cechy ilościowe i  jakościowe warunkuje budowa sylab. Ogólnie ujmując, samogłoski długie 
występują w  sylabach o  strukturze (C)V(C), natomiast samogłoski krótkie w  sylabach typu (C)VC1-n.  
Autorzy DAWB nie precyzują jednoznacznie, czy wymawiający dany endonim powinien opierać się na 
strukturach sylab języka wyjściowego czy języka niemieckiego, a w niemczyźnie i polszczyźnie są one 
wszak jakże odmienne. Jasno natomiast sprecyzowano wymowę samogłosek występujących w wygłosie 
wyrazu. Mają one być wymawiane długo. Reguła ta nie dotyczy samogłoski szwa, która może pojawiać się 
w miejsce nienapiętego, krótkiego [E].

Tabela 3. Propozycja niemczenia polskich samogłosek w DAWB

Zniemczanie w DAWB (2010)

akcentowana sylaba otwarta samogłoska długa i napięta poza <e> 
<Łu.kasz, Dzi.wisz, Ko.nin, Ka.zi.mierz> [vukaS] [dZivIS] [konin] [kaZim ES] 
akcentowana sylaba zamknięta samogłoska krótka i nienapięta
<Po.znań, Kadź> [pOznan] [kat] 
w wygłosie wyrazu samogłoska długa poza <e> jako Schwa 
<Bro.dy, Zio.bro, Waj.da, -ski> [bOdI] [ZObo] [vaE8da] [ski] 

W przypadku polszczenia ksenofonów pojawiają się także pewne ograniczenia uwarunkowane 
systemowo. W  porównaniu z niemieckim systemem fonologicznym w  języku polskim występuje 
o połowę mniej fonemów samogłoskowych. Już ten fakt implikuje trudności w odszukaniu ekwiwalentów 
w przysposabianiu niemieckich wokoidów. Kolejna różnica wynika z tego, że w języku polskim zmiany 
ilościowe i  jakościowe samogłosek nie wykazują dystynktywności. Wprawdzie istnieją warianty 
samogłosek o bardziej ścieśnionej artykulacji w otoczeniu spółgłosek palatalnych i  spalatalizowanych, 
jednak tych różnic jakościowych świadomi są jedynie fachowcy. Również samogłoska akcentowana 
w języku polskim ulega wydłużeniu, ale zjawisko to uwarunkowane jest liczbą sylab w wyrazie, akcentem 
emfatycznym czy sąsiedztwem ze spółgłoską następującą (Dudkiewicz, Sawicka 1995). Słownik wymowy 
i odmiany nazw własnych (Bartmińska, Bartmiński 1997) oraz Słownik nazw własnych (Grzenia 2002) 
precyzują również powyższe ogólne zasady polszczenia endonimów:

1. Wymowa spolszczonej nazwy własnej ma być zbliżona do oryginalnej na tyle, na ile to możliwe.

Ĭ
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2. Polonizacja dotyczy jedynie nazw własnych zachowanych w  oryginalnej pisowni, 
a  transliteracja nazw z  innych alfabetów już sama przez się narzuca adaptację graficzną 
i foniczną.

3. Dopuszcza się kilka wariantów wymowy obcojęzycznej nazwy własnej. Oznaczone są one 
wówczas kwantyfikatorami odsyłającymi do stopnia spolszczenia wymowy.

4. Ksenofony zastępowane są głoskami z inwentarza polskiego.
5. Endonimy pochodzące z  języków bardziej egzotycznych mogą być realizowane według ich 

pisowni.
6. Mimo lepszych rozwiązań adaptacji dźwiękowej preferuje się formy wymowy nazw własnych, 

które się ukonstytuowały i w takiej formie są w powszechnym użyciu.
W porównaniu z zasadami niemczenia polskie reguły dopuszczają większą dowolność realizacji. 

Z  tym oczywiście związane jest występowanie równouprawnionych wariantów wymowy, co niestety 
może jednak wprowadzać w  zakłopotanie i  poczucie braku stabilnych norm ortoepicznych w  tym 
zakresie. Nazwy własne, które od dawna funkcjonują w  innej formie niż przewidują to ogólne zasady 
adaptacji ksenofonów, nie powinny być raptownie naginane do przyjętych ogólnych wytycznych. Byłoby 
wręcz niedorzeczne akcentowanie nazwiska Gorbaczowa w formie mianownikowej na ostatnią zgłoskę 
zgodnie z przyjętą zasadą. Forma z akcentem na przedostatnią sylabę zakorzeniała się w naszym kręgu 
kulturowym. Osobliwie brzmiałoby również nazwisko niemieckiego pisarza Bertolda Brechta, gdyby 
zacząć wymawiać grafemy <ch> jako [], które akustycznie jest bliższe niemieckiemu [] niż pojawiające 
się w tym miejscu [x]. Taka realizacja wprowadziłaby odbiorcę w konsternację. Nie powinno to jednak 
być przyzwoleniem na różnorodną wymowę aktualnie pojawiających się w  mediach obcojęzycznych 
nazw własnych.

Można zatem przewidzieć, że rozbudowany niemiecki system wokoidów realizowany jest przy 
pomocy sześciu polskich samogłosek ustnych. Ksenofony totalne jak [y Y P {] zastępowane będą 
niezaokrąglonymi samogłoskami przednimi. Także iloczas i  różnica w  napięciu artykulacyjnym są 
cechami, które nie pełnią relewantnej funkcji w głoskowni polskiej i będą pomijane.

Tabela 4. Propozycja polszczenia samogłosek niemieckim w języku polskim

Ksenofon Propozycja polszczenia Przykłady

[i][I] [i] <Spiegel>[SpigEl] <Bild> [bilt] 

[e][E][] [E] <Mehler> [mElEr] 
<Irene> [irEnE] 

[o][O] [O] <Lothar> [lOtar] 
<Mosel> [mOzEl] 

[y][Y] [y][i] <Müller> [mylEr][milEr] 

[P][{] [{][E] <Möller> [m{lEr][mElEr]
<Köhler> [k{lEr][kElEr] 

Powyższe przykłady bazujące na zasadach polszczenia ksenofonów zamieszczonych w Słowniku 
wymowy i odmiany nazw własnych (Bartmińska, Bartmiński 1997) oraz Słowniku nazw własnych (Grzenia 
2002) potwierdzają wcześniej wysunięte przypuszczenia. Co więcej, wskazują również na fakt, że procesy 
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redukcyjne w sylabach nieakcentowanych pomijane są w adaptacji niemieckich endonimów. Końcówka 
<-er>, która w  niemczyźnie standardowej wymawiana jest jako jeden segment samogłoskowy [], 
przypomina akustycznie i artykulacyjnie polską samogłoskę [a] i to ona jest jej najlepszym ekwiwalentem. 
Mimo to preferuje się tu wymowę ortograficzną ze względów fleksyjnych. Wymowa samogłoski [a] na 
końcu nazwy własnej sugerowałaby zaszeregowanie jej do paradygmatu deklinacyjnego rzeczowników 
zakończonych na <-a>. Problem nie tyle dotyczy samego typu odmiany, ile potencjalnych alternacji 
głoskowych w temacie rzeczownika. Wymowa nazwiska <Becker> w mianowniku jako [bEka] mylnie 
sugerowałaby odmianę podobną do apelatywu <beka>, a więc M. <beka>, D. <beki>, Ms. <Bece>. „Postać 
dźwiękowa podporządkowana jest formie graficznej i od niej zależy” (Bartmińska, Bartmiński 1997: 23). 
Również trudno wyobrazić sobie, jak miałby wyglądać zapis nazwiska <Becker> w  innych formach 
deklinacyjnych. Wymowa doliterowa przeciwdziała w tym przypadku takiej odmianie i w ostateczności 
całkowitemu zniekształceniu formy wyjściowej. Popularny w Polsce od wielu lat Steffen Möller funkcjonuje 
w świadomości przeciętnego Polaka jako [StEfEn mElEr]. Monosegmentalny typ polszczenia samogłosek 
[P { e E] przy pomocy polskiego wokoidu [E] staje się problemem kodyfikacyjnym wówczas, gdy spiker 
musi wymówić na przykład takie nazwiska jak <Möller> i <Mehler> w trakcie trwania jednej audycji. 
Do takich sytuacji dochodzi jednak bardzo rzadko. Brak labialności w  wymowie tych ksenofonów 
samogłoskowych pozostaje kwestią pewnej wrażliwości estetycznej, nie zaburza to jednak komunikacji.

Na podobne trudności w adaptacji ksenofonów napotyka niemiecki prezenter w przypadku polskich 
spółgłosek. Współczesny język polski należy scharakteryzować jako system spółgłoskowy (Wiśniewski 
2001: 193). W niemczyźnie brak jest przede wszystkim spółgłosek miękkich i spalatalizowanych. 

Tabela 5. Propozycje niemczenia polskich ksenofonów spółgłoskowych w DAWB (2010)

Endonimy Przykład niemczenia

<Kisiel>
<Giewont> 

[ki] [k ]
[g ]

<Ośno, Kisiel>
<Koźle, Ziobro> 

[] 
[Z] 

<Ćma, Ciek>
<Miedźno, Nidzica> 

[t] 
[dZ] 

<Łuk, Gopło, Ełk, Pułtusk> [v][u8][O8][U8] 
<Toruń, Mońki, Niedzica, -ński > [n] 
<Biała, Piasek, Wierzbno> [i] 

Ze względów fonotaktycznych spiker niemiecki napotyka ponadto na trudności artykulacyjne 
związane ze zbitkami spółgłoskowymi, które są nietypowe dla języka niemieckiego i stanowią poważny 
problem w ich realizacji. Same kontoidy jednak występują w głoskowni niemieckiej. W takim przypadku 
przewiduje się formy uproszczone.

Ĭ
Ĭ

8
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6. Preskrypcje w słownikach a faktyczne realizacje w mediach 

Ujęte zasady umiarkowanej adaptacji ksenofonów nawet w najnowszych kodeksach wymowy opierają się 
na konfrontacji systemów fonologicznych i prognozowaniu ewentualnych substytucji głosek wynikających 
z  różnic systemowych. Po przeprowadzeniu analizy porównawczej obecnie obowiązujących kodeksów 
wymowy niemieckiej, w których omówiono zasady wymowy nazw obcojęzycznych, zauważono daleko 
idące rozbieżności konceptualne i normatywne (Skoczek 2013). Głównymi poradnikami, po które może 
sięgnąć niemiecki prezenter, spiker czy dziennikarz, są słownik DUDEN (Mangold 2005), elektroniczna 
baza danych przy rozgłośni ARD z ponad milionem nazw własnych z zapisem dźwiękowym lematów 
oraz wspomniany już słownik DAWB z 2010, w którym opublikowano wyniki prac nad nową kodyfikacją 
powadzonych od 1990 roku. 

Mimo podjętej próby unifikacji zasad umiarkowanego niemczenia wymowy nazw obcych 
kodyfikatorzy widzą wciąż potrzebę kontynuowania prac nad normalizacją kwestii wymowy 
ksenofonów. Potrzeba ta wynika z  ewidentnych rozbieżności w  realizacji nazw własnych w  mediach 
publicznych w  stosunku do postulatów zawartych w  słownikach. Taki stan rzeczy ma swą przyczynę 
w tym, że do tej pory zalecenia ortoepiczne nie opierały się na analizie faktycznej realizacji ksenofonów 
i ekstrahowaniu pewnych regularności i prawidłowości zauważalnych w mowie spikerów, które utrwaliły 
się w aktualizacji ksenofonów w oficjalnym użyciu w mediach. Dotychczasowe wytyczne miały raczej 
charakter preskryptywny i bazowały wyłącznie na wynikach badań lingwistyki porównawczej. Na ich 
kanwie konstruowano poniekąd oderwane od rzeczywistości reguły, licząc że to spiker będzie się na 
nie orientował. Przykładowo DAWB (2010) proponuje liczne rozwiązania w  realizacji ksenofonu [w] 
zapisywanego w polskiej ortografii jako <ł>. Warianty niemczenia uzależnione są od pozycji tego fonemu 
w  obrębie sylaby i  od jego dystrybucji. Oczywiście zaproponowane substytucje idealnie rozwiązują 
problem jego wymowy, tworząc analogie do wymowy wyrazów <Washington>, <whisky>. Tym samym 
wychodzą naprzeciw postulatowi o zbliżeniu do wymowy oryginalnej. Niestety w zebranych do tej pory 
przez autora hasłach korpusu dźwiękowego zauważalne są dwie tendencje w realizacji ksenografu <ł>. 
Korespondenci zagraniczni i bardziej wrażliwi fonetycznie prezenterzy wymawiają niezależnie od pozycji 
głoski aproksymant [w]. Znaczna większość sugeruje się ortografią i wymawia spółgłoskę lateralną [l]. 
Taka oparta na ortografii wymowa ksenofonu wynika również z  tego, że w  niemieckiej prasie często 
diakrytyki i znaki specjalne są pomijane. Podobną rozbieżność między preskrypcją a faktyczną wymową 
daje się zauważyć przy realizacji ksenofonu [], zapisywanego w polskiej ortografii jako <ś> lub <si>. 
Według słownika DAWB (Krech et al. (red.) 2010) w miejscu tego polskiego fonemu niemiecki spiker 
powinien wymawiać mediodorsalno-palatalny frykatyw bezdźwięczny [ç]. W  nazwach własnych np. 
<Sikorski>, <Świebodzin> czy <Solidarność> pojawia się regularnie głoska [∫]. 

Ów problem kodyfikacyjny tyczy się także polskiej normy wymowy endonimów, która nie opiera 
się na szeroko zakrojonych badaniach empirycznych, szczególnie teraz, kiedy istnieją inne możliwości 
techniczne i metodyczne, a pojawianie się obcojęzycznych nazw własnych jest zjawiskiem bardzo częstym. 

Wydanie słownika DAWB (2010) nie oznacza jednak zakończenia prac kodyfikacyjnych. Na ich 
dalszym etapie skupiać się będą one głównie na regulacji wymowy tego obszaru ortoepii. W halleńskim 
środowisku mowoznawczym powstał zespół naukowy, który ma opracować zasady wymowy endonimów 
m.in. angielskich, rosyjskich czy niderlandzkich. Autor niniejszego artykułu odpowiedzialny jest za 
opracowanie zasad niemczenia wymowy polskich nazw własnych. W odróżnieniu od dotychczasowych 
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zasad preskryptywnych normy opierać się będą na rzeczywistej realizacji endonimów w  niemieckich 
mediach publicznych. Sposób weryfikacji obecnych norm wymowy oraz ich uzupełnienie przedstawia 
w dużym skrócie cykl omówiony przez Hirschfeld, Haufe i Lange (2011: 318).

Rycina 1. Cykl procesu kodyfikacji

Obecnie zbierany jest korpus dźwiękowy zawierający polskie nazwy własne, pojawiające się 
w  niemieckich serwisach informacyjnych niemieckich rozgłośni publicznych, m.in. w  ARD, ZDF, 
Deutschlandfunk, rbb, mdr, ndr, wdr. Poddane obróbce pliki dźwiękowe gromadzone w bazie danych 
podlegają etykietyzacji.

Rycina 2. Przykład etykietyzacji endonimu <Kiciński>

Baza danych oprócz podpiętego hiperłączem pliku w formacie mp3 zawiera informacje odnośnie 
do nazwy własnej, jej transkrypcji w IPA, jej kodu i wartości zmiennych, przyjętych za istotne w celu 
przeprowadzenia dalszego etapu badań. Rycina 2 przedstawia kodowanie wymowy ksenofonu /i:/. 
Ten sam lemat występuje w bazie trzy razy, ponieważ zawiera trzy głoski /i/. Kod endonimu obejmuje 
ponadto informacje o dacie pojawienia się w mediach, nazwie rozgłośni, rodzaju sylaby pod względem 
budowy i pozycji akcentu, nazwie sylaby, zgodności sposobu akcentacji z oryginałem, jakości samogłoski 
zniemczonej, pozycji w wygłosie wyrazu oraz ewentualnej pozycji w segmentach finalnych1.

1 Segmenty finalne (Finalsegmente) jako szczególne zbitki podlegające szczególnym zasadom wymowy po raz pierwszy 
omówiono w DAWB (2010). Termin ten pojawia się w tym słowniku; nie należy go utożsamiać z morfemem słowotwórczym. 
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7. Wstępne wyniki dotyczące realizacji ksenofonu /i/ w polskich nazwach 
własnych

Przeprowadzona analiza wstępna dotycząca sposobu zniemczania polskiego fonemu /i/ wykazała m. in., 
że jego wymowa, podobnie jak wymowa wokoidów niemieckich, zależy od budowy sylaby i  pozycji 
akcentu. Przeanalizowano 189 polskich nazw własnych, zawierających głoskę /i/. Jej wymowa obejmuje 
dwa warianty.

Rycina 3. Realizacja polskiego ksenofonu w mediach niemieckich

Spikerzy w większości przypadków realizowali akcent wyrazowy zgodnie z oryginałem. Jedynie 
w 12% jego pozycja odbiegała od postulatów przyjętych przez wszystkie słowniki wymowy, obowiązujące 
na obszarze niemieckojęzycznym. Miało to miejsce głównie w  przypadku nazw trójsylabowych 
z  finalnymi segmentami <-sław>, <-ice> oraz pojedynczych nazwy jak <Włodzimierz>, <Mikołaj>, 
<Palikot>. Problem akcentowania segmentów finalnych nie został jeszcze rozwiązany i po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości danych zostanie osobno przeanalizowany i sprecyzowany.

Tabela 6. Wymowa ksenofonu /i/ w zależności od budowy sylaby i jej akcentuacji

Rodzaj sylaby i akcentuacja
Jakość samogłoski

napięta nienapięta

zamknięta / akcentowana  13,3% 53,5%

zamknięta / nieakcentowana  11,3% 36,6%

otwarta / akcentowana 15,5%  5,6%

otwarta / nieakcentowana 62,9%  4,2%

Z danych procentowych zamieszczonych w  tabeli 6 wynika, że niemczenie polskiej samogłoski 
zapisywanej grafemem <i> odbywa się zgodnie z  zasadami niemieckiej wymowy standardowej. 
W sylabach otwartych zarówno akcentowanych, jak i nieakcentowanych dominuje wariant napięty [i], 
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natomiast w zgłoskach zamkniętych wariant nienapięty [I]. Od tej dość równomiernej dyspersji wariantów 
pojawiają się jednakże odstępstwa.

Ad 1. Około 13% wariantów napiętych pojawia się w  zgłosce akcentowanej zamkniętej. Taka 
wymowa jest wprawdzie bliższa oryginałowi, niemniej narusza zauważalną regularność. Rzecz tyczy się 
przede wszystkim lematów o spornej sylabifikacji. Według polskiego podziału na sylaby imię <Zbigniew> 
można rozdzielić na dwie następujące sylaby: Zbi-gniew. Według niemieckiego podziału, choć wbrew 
zasadzie maksymalnego nagłosu sylaby (Szpyra-Kozłowska 2002: 152), spółgłoska [g] będzie stanowiła 
wygłos sylaby pierwszej. W związku z tym w korpusie ujęto także warianty z wymową tej samogłoski 
w sposób nienapięty. Podobny problem wyniknął przy segmentach finalnych <ice>, <ica> oraz wyrazach 
jednosylabowych, np. <PIS>, <Bnin>, <Lis>.

Ad 2. W  11% w  sylabach nieakcentowanych zamkniętych realizowano samogłoskę napiętą, co 
również zaburza dostrzegalną regularność w sposobie zniemczania polskiego ksenofonu /i/. Wymowa 
ta dotyczyła wymowy segmentów finalnych <-ir> oraz <-in>, np. <Jaromir>, <Sławomir>, <Lublin>, 
<Konin>.

Ad 3. Jedynie w  pojedynczych słowach <Fita> czy <Kazimierz> pojawiała się samogłoska 
nienapięta. Trudno jednak jednoznacznie nazwać przyczyny takiego wyboru formy zniemczenia. 
Najprawdopodobniej wynika ona z indywidualnego wyboru mówcy, który nie jest niczym uzasadniony.

Ad 4. Nieznaczną liczbę endonimów z  samogłoską akcentowaną /i/ realizowano w  sylabie 
otwartej w sposób nienapięty. Dotyczyło to kilku nazw jak <Filipowicz>, <Sikorski>. O przyczynach tego 
odstępstwa na podstawie zgromadzonego materiału trudno jeszcze wydawać jednoznaczną opinię.

8. Podsumowanie

Zaprezentowane wyniki opierają się jedynie na pilotażowym badaniu i nie należy uznawać ich jeszcze za 
ostateczne. Niemniej już teraz można zaobserwować pewne tendencje. Część realizacji przebiega de facto 
zgodnie z przyjętymi zasadami niemczenia zawartymi w słownikach, głównie DAWB. Mimo prognoz 
wynikających z analizy konfrontatywnej systemów językowych niektóre z zaleceń faktycznie wdrażane są 
przez spikerów w realizacji polskich nazw własnych. Istnieją jednak odstępstwa, które wykazują pewną 
regularność i w przyszłości powinny zostać ujęte w kodeksach wymowy jako wiążące.

Niestety badania nad wymową endonimów realizowanych przez polskich spikerów nie są obecnie 
prowadzone na taką skalę, jak robią to nasi zachodni sąsiedzi. W naszym kraju zatrzymały się one na 
etapie wyników analiz zainicjowanych i  przeprowadzonych w  latach 70. przez Bartmińskich (1969), 
którzy w mniejszym stopniu uwzględniali rzeczywistość językową w polskich mediach. Uzyskane wyniki 
stanowiły podstawę słownika wymowy i  odmiany obcojęzycznych nazw własnych. Niestety kolejne 
edycje owego kodeksu nie weryfikowały ich aktualności. Ostatnie wydanie słownika Bartmińskich 
(1997) ukazało się bez większych zmian ponad 20 lat temu i podaje w wykazie haseł jedynie wymowę 
antroponimów od dawna znajdujących się w użyciu w języku polskim. 
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