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neutralnosci^ emocjonaln^. Typowe dla j?zyka
potocznego, familiarnego zdrobnienia, spiesz-
czenia, uzycia przenosne i zartobliwe obj?ty
takze wideo. Swiadczy o tym. m. in. taki ury-
wek dialogu: — Wiesz, obejrzalem wczoraj
swietny film. — W telewizji? — Nie, na widelcu.
Postac widelec 'magnetowid, wideo' moze bye
motywowana przez form? miejscownikow^
(na) widele (na widele — na widelcu).

Poswi?cmy jeszcze troch? uwagi neologiz-
mowi mowy potocznej, takze zwi^zanemu z te-
chnika^ wideo, mianowicie czasownikowi kame-
rowac. Budowa jego jest przejrzysta: rzeczow-
nikowa podstawa kamera + formant -owac.
Znaczenie tego sufiksu mozemy zdefmiowac
jako robienie czegos za pomoc^ tego, co jest
nazwane rzeczownikiem podstawowym. Poto-
czne kamerowac konkuruje z czasownikiem
fllmowac. Filmowanie to czynnosc, ktora jest
wykonywana za pomoc^ kamery filmowej,
a tak^ jest takze kamera wideo.

Zebrani na uroczystosciach rodzinnych wy-
mieniaj^ pomi?dzy sob^ komentarze typu: Nie
wiesz, b?d^ kamerowac!; Najbardziej nie lubi?,
jak kamerujq. przy obiedzie; Strasznie fajny byl
ostatnio kamerzysta, wszystko skamerowal.
Operator kamery wideo, nazywany analogicznie
do pracownikow technicznych telewizji obsmgu-
jacych kamery telewizyjne kamerzystq, jest pyta-
ny: Czy juz pan kamerujet, na co on odpowiada:
Tak, juz kamerujq. W anonsach prasowych nie
figuruj^ jeszcze ogtoszenia: Kamerowanie, finny
oferuj^ uslugi video lub videofllmowania.

Wracaj^c do stwierdzenia Bajerowej o wlas-
nym zyciu terminow technicznych, trzeba po-
wiedziec, ze wyrazy, o ktorych tu mowa, zyj^
juz wlasnym zyciem, rzadz^ si? swoimi prawa-
mi. A skoro tak, to niech nie dziwi oczekiwanie
na pana od widea, a kiedy uroczystosci zostan^
juz skamerowane, to wspomnienia mozna b?-
dzie odtworzyc na widele, przegrac na wideach
czy nawet na wide leach.

Lublin Malgorzata Nowak

Kaza(ch)ski i kecki, czyli rozterki
orientalisty

Polska norma ortograficzna nakazuje nam
pisac nie kazachski, lecz kazaski (przez analogi?
do wloski, nie wlochski), zob. S. Jodlowski, W.

Taszycki, Zasady pisowni polskiej..., Wroclaw,
Ossolineum 198622, s. 132, 260').

Jako turkologowi dose cz?sto wypada mi
mowic o j?zyku Kazachow i jakos nie mog?
pogodzic si? ani z pisowni^, ani z wymow^
kazaski. Przeprowadzilem niewielk^ ankiet?
wsrod studentow orientalistyki UJ. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, ze postac kazaski odbieraj^
nie jako poprawn^, lecz zupehiie odwrotnie:
jako dziwn^ czy wr?cz niechlujn^ (doslownie
tak!) wymow? poprawnego kazachski.

Zapewne na taki odbior wplywa takze na-
zwa kraju: Kazachstan. Tu uproszczenie -chs-
> -s- byloby etymologicznie niedopuszczalne.
Jesli jednak zostawiamy (i potrafimy bez trudu
wymowic) -ch- w Kazachstan i jesli postac
kazaski odczuwana jest przy tym jako bl?dna,
czy doprawdy nalezy j^ mimo wszystko for-
sowac tylko dlatego, ze mowimy wloski, nie
wlochski czy wtoszski? Jak taka konsekwencja
ma si? do chronologii przymiotnikow ka-
za(ch)ski i wtoski w j?zyku polskim?

Nie mysl?, zeby reguly utarte ongis w od-
niesieniu do polskiego materialu j?zykowego
mogty bye slepo stosowane do wszystkich wy-
razow orientalnych, o ktorych nasi przodkowie
slyszec nie mogli, wi?c i nie stworzyli dla nich
osobnych przymiotnikow. W Zasadach pisowni
polskiej... (s. 132) czytamy, ze ros. -tsk- zamie-
niac nalezy na -ck- (jak w jakucki < ros. jakut-
skij). Co pocz^c jednak z -ttsk-1 W jenisejskiej
rodzinie j?zykowej mamy posrod innych dwa
narody o podobnej nazwie: Ket i Kott. Od
pierwszego z nich utworzono przymiotnik kets-
kij\y faktycznie mozna oddac przez kecki,
ale gdybysmy zamiast kottskij wprowadzili pi-
sowni? kocki, zgubilibysmy jedno -t- (skoro
szanujemy argument etymologiczny w wypad-
ku Kazachstanu, musimy go uznac i tu).
Sprawa na tym si? zreszt^ nie koriczy. J?zyk
ten bowiem po niemiecku nazywa si? kottisch.
Wziawszy pod uwag? ogromny wpfyw, jaki
niemiecka orientalistyka wywarla na polsk^,
nikt chyba nie wazylby si? dzisiaj zar?czyc,
ze nazwa tego j?zyka przyszla do nas nie
z niemieckiego, ale z rosyjskiego. A tymczasem
w wypadku nazw wlasnych zapozyczonych z j?-

!) Inne slowniki, m. in. Nowy slownik
ortograficzny PWN, podaj^ nawet 3 postaci
tego przymiotnika: kazachski, kazaski i kazach-
stanski. — Redakcja.
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zyka niemieckiego obowi^zuje nas istotnie od-
mienna reguta: «Przymiotniki utworzone od
nazwisk niemieckich [domyslam si?, ze dotyczy
to tez innych nazw wlasnych — M. S.] utrzy-
muja. pisowni? niemiecka, z wyj^tkiem wyra-
zow, ktore w j?zyku polskim juz si? utarly
|j?zyka Kottow na pewno to nie dotyczy —
M. S.], jak np.: szylerowski, luterski, bismar-
kowski» (tamze, s. 128). Wedle tej zasady
pisownia kocki nie ma prawa bytu.

Czy nie prosciej i sluszniej byloby zachowac
pisowni? kottshn Ale czemu wtedy nie kazach-
skf? Czyzby wszystkiemu winien byl wloskft

Krakow Marek Stachowski

Ukosnik — nowy znak interpunkcyjny?

1. W ostatnich latach coraz cz?sciej w teks-
tach drukowanych mozna spotkac znak pisar-
ski w ksztalcie ukosnej kreski. Oto kilka wy-
branych przykladow:

Jezeli posiada Pan/Pani rachunek w od-
dziale innego Banku, prosimy o podanie nazwy
tego rachunku i Banku wg specyflkacji pkt 7 *).

Milosc jest wrodzona, zdolnoscia. czlo-
wieka, ktora zmusza go do pozostania przy
partnerze/partnerce znacznie dluzej niz jest to
potrzebne do aktu zaplodnienia2).

Tworczosc literacka wyroznia si? rodza-
jem tworzywa [...]. [...] sa, nim mysli i/lub
slowa3).

Spojrzmy na literack^/akademick^ ma-
p? Zjednoczonego Krolestwa. W centrum tra-
dycyjnie pozostaj^ szacowne kolegia4).

,,Cip-cip!", mlasna.1 Hodowca z Elbl^ga:
,,C6z to nam si? wyl?ga/wyl^ga?"5).
Kurtki wiosenne damskie/m?skie...

179,006).

*) Wniosek o wydanie karty platniczej Wiel-
kopolskiego Banku Kredytowego.

2) Charaktery 1997, nr 4, s. 32 (tekst
A. Awdiejewa).

3) J?zyk Polski LXXVII, 1997, s. 10 (tekst
J. Mackiewicz, Partaczyc,pichcic, klecic..., czy-
li potocznie o tworczosci).

4) Wiadomosci Kulturalne, nr 6(90)
z 11.02.1996, s. 8.

5) Fragment wiersza S. Baraiiczaka z ksi^zki
Pegaz zd?bial (Londyn 1995, s. 166).

6) Tekst reklamowy w Gazecie Morskiej
z 2^^.05.1997, s. 24.

Podeszla do najblizszego aparatu telefo-
nicznego i zadzwonila do lekarza/przyjacie-
la/s^siada, Billa Rosenberga7).

Jesli chodzi o formy syntetyczne, tak^
konkretn^ funkcj? przypisuje si? narz?dnikowi
w zdaniach typu Idzie polem/drogq/lasem
itp.8).

Jak widac z przykladow, znak ten wyst?puje
w roznorodnych tekstach. Pojawia si? tez
w tekstach j?zykoznawczych (w tym w J?zyku
Polskim). Jedna z ksi^zek tej dziedziny ma go
w tytule (Polszczyzna a/i Polacy u schylku XX
wieku. Zbior studiow pod red. K. Handke i H.
Dalewskiej-Greri, Warszawa 1994).

FunkcJQ ukosnej kreski jest przede wszyst-
kim sygnalizowanie rozla_cznosci falbo') s^sia-
duj^cych wyrazow. Moze to bye tez znak
l^cznosci z mozliwosci^ wyboru (ei, a takze do
wyboru'). Niekiedy spotykamy si? z funkcj3
czysto koniunktywn^ (T)9).

2. Ukosna kreska nie jest nowosci^ w na-
szym pismie. Byla ona powszechnie uzywana
w XVI-wiecznych drukach polskich dla ozna-
czenia najkrotszej pauzy. W kolejnych wiekach
zostala zast^piona w tej funkcji przecinkiem.
Pojawila si? jednak ponownie (chyba w naszym
stuleciu) jako wielofunkcyjny znak w roznego
rodzaju skrotach. Jak mozna zauwazyc, nie jest
to znak mile widziany przez normatywistow.
Slowniki ortograficzne (np. Slownik ortografi-
czny PWN) przestrzegaj^ przed uzywaniem
ukosnej kreski w takich przykladach: Skowarcz
k/Gdariska, Rudnik n/Sanem, w/g, d/s (zamiast
Skowarcz k. Gdanska, Rudnik n. Sanem, wg,
ds.).W ksi^zce A. Czarneckiej i J. Podrackiego
Skroty i skrotowce (Warszawa 1995) dopuszcza
si? uzywanie tego znaku w skrotach angielskich
wyrazeri typu m/s9 s/s (motor ship, steam ship).
Jednak wbrew tym zastrzezeniom ukosna kres-
ka jest od dawna rozpowszechniona w druku.

7) J. Carroll, Muzeum psow, Poznari 1996,
s. 27.

8) A. Nagorko, Zarys gramatyki polskiej,
Warszawa 1996, s. 100.

9) Np. w podawaniu nazwisk wielu twor-
cow jednego nagrania muzycznego (por. w opi-
sach plyt: Wojciech Karolak/Tomasz Szukal-
ski/Czeslaw Bartkowski ,,Time Killers", Urszu-
la Dudziak/Adam Makowicz ,,Newborn
Light" w czasopismie Jazz Forum 1996, nr
1—2, s. 31).


