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Badacze polskiej onimii  literackiej w ostatnich  latach wyrażają opinię, że współczesna 

literatura „zmienia swój kształt, burzy wytworzony niegdyś system nazywany <<literaturą 
piękną>>” (Sarnowska‐Giefing, 2007, s. 559). Onomastyka literacka, zajmująca się nazew‐
nictwem  utworów  artystycznych,  w  drugiej  połowie  XX  wieku  stosowała  utrwalone 
w tradycji metody badawcze, dzięki którym onomaści objaśniali „rodzaje i funkcje nazew‐
nictwa  występującego  w  dziele  literackim  (w  komunikacji  literackiej)  oraz  ich  związki 
z określonymi nurtami stylistycznymi” (Mrózek, 2004, s. 16). Po ukazaniu się różnych mo‐
nografii oraz artykułów z tego zakresu rejestr owych funkcji jest dosyć długi, lecz zapewne 
jeszcze  niezamknięty,  a  opis  głównych  nurtów  nazewnictwa  literackiego,  zmierzający 
w kierunku syntezy jako odpowiedź na liczne prace o charakterze analitycznym, opubliko‐
wany  został w 1993  roku  (Kosyl, 1993,  s. 67 – 100). W  związku  ze wspomnianą  zmianą 
kształtu literatury pięknej nie wszystkie narzędzia badawcze i ujęcia metodologiczne przy‐
datne w analizach i interpretacjach nazewnictwa prozy realistycznej obecnie służyć mogą 
do oceny onomastykonu utworu fantastycznego.  

Onomasta może badać  i opisywać funkcje grup nazewniczych w dziele  literackim zali‐
czanym do fantastyki (np. SF  lub fantasy), jednak analizując ogół nazw własnych w takim 
utworze, powinien mieć  świadomość  trudności połączenia  tego nazewnictwa  z określo‐
nym nurtem stylistycznym onomastyki. Materiał nazewniczy, pochodzący z utworów zali‐
czanych do literatury niemimetycznej, niejednokrotnie wymyka się dotychczasowym kon‐
cepcjom  interpretacyjnym, czasami kłopot może sprawić wskazanie podstawowej  funkcji 
onimu. Dla przykładu przywołajmy postać zwielokrotnionego Ijona Tichego z „Dzienników 
gwiazdowych” Stanisława Lema: bohater  ten, przelatując w kosmosie przez mocne pole 
grawitacyjne,  spotyka  na  statku  kosmicznym  siebie  samego, wielokrotnie  powielonego, 
stąd też przy antroponimie znalazły się rozmaite określenia, na przykład: Tichy poniedział‐
kowy, wtorkowy, środowy itp. Czytelnik poznaje zatem kilku, a ostatecznie kilkudziesięciu 
Tichych, choć paradoksalnie jest to ten sam bohater zwielokrotniony w tym samym czasie. 
Można uznać, że w tym kontekście nazwa Tichy nie pełni typowej dla onimów występują‐
cych  w  utworach  realistycznych  funkcji  identyfikacyjno‐dyferencjacyjnej,  czyli  funkcji 
wskazywania, wyodrębniania  i odróżniania konkretnego denotatu od  innych podobnych 
denotatów powieściowego świata (zob. Kosyl, 1992, s. 50). Problemy interpretacyjne mo‐
gą  również  pojawić  się  przy  próbie  ustalenia  nurtu  onomastycznego  dla  zespołu  nazw 
własnych występujących w utworze fantasy. Chociaż bowiem niektóre onimy można uznać 
za realistyczne oraz wskazać konwencjonalny charakter związku łączącego nazwę z deno‐



Izabela Domaciuk‐Czarny 
 

358 

tatem, to jednak ogół nazw występujących we wspomnianym gatunku literackim nie speł‐
nia  postulatu  typowości  i  prawdopodobieństwa,  a  najczęściej  jednoimienne  nazwania 
osób nie są neutralne i przypadkowe oraz nie wskazują przynależności narodowej denota‐
tów (zob. Kosyl, 1992, s. 68 – 69). Onomastykony utworów fantasy swą funkcją pełnioną 
w dziele  literackim bronią się  też przed włączaniem  ich w pozostałe nurty nazewnictwa: 
konwencjonalny,  etymologiczny,  semantyczny,  groteskowo‐ludyczny  czy  nawet  fantas‐
tyczno‐baśniowy, który wydzielony został ze względu na nietypowe i specyficzne denotaty 
świata przedstawionego, jak skrzaty, boginki, roboty, zwierzęta nieoswojone itp. Interpre‐
tacyjne trudności mnożą się tu, ponieważ – jak pisze Marek Oziewicz – „fantasy jest feno‐
menem wielopłaszczyznowym: (…) mgławicą gatunków literackich, historycznych  i współ‐
czesnych”  (Oziewicz, 2007,  s. 70).  Jak  się wydaje, wyjście od opisu gatunku  literackiego 
byłoby najwłaściwszą drogą interpretacyjną nazewnictwa powieści fantasy, przy uwzględ‐
nieniu nowszych orientacji badawczych w  językoznawstwie, odchodzących od  struktura‐
lizmu, a wyznaczanych przez paradygmaty: komunikacyjno‐pragmatyczny, kognitywistyczny 
(Mrózek, 2007, s. 21). 

Problem polega na tym, że –  jak dotąd – nie pojawiła się  jeszcze zadowalająca odpo‐
wiedź  na  pytanie,  czym  jest  fantasy.  Pewną  systematyzację  genologiczną  wprowadza 
G. Trębicki (2007, s. 11), przywołując krytyczną dyskusję dotychczasowych definicji fantasy, 
w których –  jak  twierdzi – nastąpiło pomieszanie pojęć, wynikające  z braku przeprowa‐
dzenia następującego  rozróżnienia:  literaturę  fantasy można  rozumieć  jako 1)  literaturę 
niemimetyczną w ogóle lub literaturę, która zawiera elementy w potocznej opinii określa‐
ne  jako  „fantastyczne”,  2)  siostrzany  (choć  pod  pewnymi  względami  przeciwstawny) 
w stosunku do  SF dwudziestowieczny  gatunek  literatury egzomimetycznej. Dobrym  roz‐
wiązaniem  spornych  kwestii wydaje  się  propozycja M. Oziewicza,  który  określa  fantasy 
jako gatunek literacki, a także jako rodzaj światopoglądu oraz strategii poznawczej, zakła‐
dającej  istnienie nadprzyrodzoności „w postaci duchów, magii, mocy, aniołów,  istot z  in‐
nych planów, mówiących  zwierząt, proroczych  snów, wizji,  itd.”  (Oziewicz, 2007,  s. 71). 
Gatunkiem najpełniej oddającym założenia takiej fantasy jest fantasy mitopoetyczna (ter‐
min ten podkreśla mitotwórczy element tego rodzaju literatury) – „gatunek, który wyłonił 
się  w  późnych  latach  pięćdziesiątych  z  pisarstwa  dwóch  oksfordzkich  profesorów: 
C. S. Lewisa i J. R. R. Tolkiena” (Oziewicz, 2007, s. 71). Biorąc pod uwagę rozłożenie akcen‐
tów stylistycznych  i tematycznych oraz różne  inne aspekty tekstologiczne  i  językowe pol‐
skich utworów  literackich, możemy przyjąć,  że w samej  fantasy znajdziemy wiele  różno‐
rodnych gatunków: „od horroru po komedie, od dzieł dla dorosłych po książki dla dzieci”1 
– w których zazwyczaj opowieść zawiera mit w swym wymiarze kulturotwórczym, trakto‐
wany bardziej jako historia niż fikcja.  

Ciekawym przykładem  jest powieść Mai Lidii Kossakowskiej „Siewca Wiatru”, określo‐
na  jako anielska fantasy – angel fantasy (Brykalski, 2003, s. 157), w której bohaterami są 

                                                              
1 Sami pisarze mieli świadomość, że nazwa fantasy jest zbyt pojemna i mało precyzyjna, stąd propo‐

zycje  innych  nazw  dla  tego  gatunku:  high  fantasy,  heroic  fantasy, myth  fantasy,  epic  fantasy, mythic 
fantasy, mythopoeic  fantasy,  symbolic  fantasy,  ethical  fantasy,  religious  fantasy  (zob. Oziewicz,  2007, 
s. 71 – 72). 
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„alternatywne  anioły”  (Nowak,  2003,  s.  76).  Tworzony  przez  Kossakowską mit  staje  się 
widoczny dzięki  różnym klasom nazw, m.  in. nazwom będącym deskrypcjami  jednostko‐
wymi: Pan, Stwórca, Architekt, Aniołowie Zniszczenia, Aniołowie Miecza, Wielki Archont, 
Pan  Siedmiu Wysokości,  Cień,  Antykreator,  Siewca Wiatru,  Archanioł  Tajemnic, Władca 
Czterech Wiatrów itp. Inne nazwy także pokazują obraz Królestwa Aniołów, którzy podzie‐
lili się władzą po odejściu Stwórcy i próbują bronić Jego dzieła stworzenia przed wszystko 
niszczącym Antykreatorem. Świat przedstawiony dopełniają swoiste nazwy geograficzne, 
choć lepiej tu mówić o nazwach miejsc: Królestwo, Drugie Niebo, Szóste Niebo, Niebiański 
Plac, Ogród Różany, Ogrody Edenu, Ziemia – ognisko nowego życia, Mars (planeta), a tak‐
że: Pałac Cudownych Przedmiotów, Pałac Sprawiedliwości, Wielki Dom Archontów. Poza 
tym  są  też  Istoty,  Bestie, Wieloocy,  potwory  Lewiatan  i  Behemot  oraz  koń  Piołun. Gra 
z odbiorcą  toczy  się  również w obrębie  innej dużej  grupy nazw własnych,  które  trudno 
nazwać  antroponimami,  ponieważ  postaciami  literackimi  nie  są  ludzie,  lecz  aniołowie 
o imionach: Jaldabaot, Lucyfer, Kamael, Metatron, Razjel, Michael i Michał, Rafael i Rafał, 
Samael, Jofiel, Gabriel, Raguel, Astafajos, Jao, Sandalfon, Soked Hezi oraz główny bohater 
Daimon Frey. Już ten krótki rejestr onimów literackich odpowiednio eksponuje świat przed‐
stawiony utworu, którego wspomniana wcześniej wizja stworzenia nawiązuje do różnych 
tradycji, przekazów, wierzeń: wyrobiony czytelnik odnajdzie tu echa mitologii hebrajskiej, 
żydowskich legend, kabały i Księgi Henocha, literatury apokryficznej, okultystycznej i rabi‐
nackiej,  chrześcijańskiej  i muzułmańskiej,  tradycji biblijnej  i pobiblijnej. Powyższe nazwy 
własne wpisane są bowiem w  teksty objawione  judaizmu, księgę „Zohar”2, Stary  i Nowy 
Testament,  rękopisy  z Qumran,  „Dzieje  Tomasza”  z  III w.  n.e.,  „Apokalipsę Mojżesza”, 
pisma Pseudo‐Dionizego Areopagity, Grzegorza Wielkiego  i  inne3. Autorka, charakteryzu‐
jąc swe powieściowe postacie, wyzyskuje także informacje pochodzące z innych dzieł lite‐
rackich, np. Samael  (upadły anioł) w  „Siewcy Wiatru”  to Ryży Hultaj, miano  takie nato‐
miast występuje w powieści  James'a Cabell'a „The Devil's Own Dear Son”  (1949): Cabell 
nazywa Samaela „najmłodszym  i najbardziej męskim spośród 72 książąt piekła, rudowło‐
sym hultajem,  który  zyskał  złą  sławę przed wiekami,  zadając  się  z  Ewą  i  Lilit”  (ibidem); 
w przekazach  o  Henochu  Raguel,  jeden  z  siedmiu  archaniołów,  wykonuje  na  aniołach 
wyroki boskiego sądu, dokonuje zemsty w świecie niebiańskich dostojników – takim właś‐
nie egzekutorem  jest  też w utworze Kossakowskiej. Przykłady  różnych  innych odniesień, 
zapożyczeń czy odwzorowań można tu mnożyć, stąd  i onimy w tekście pełnią funkcję  in‐
tertekstualną. Złożoność recepcji dzieła polega na tym, że tworząc postacie, których miana 
oraz  charakterystyczne  cechy  potwierdzić można w  różnych  źródłach,  autorka  tekstu  – 
kreując swój  świat przedstawiający walkę dobra ze złem – sięga do mitów  i  legend. Per‐
cepcja takiego dzieła ukazuje istotę roli odbiorcy, który powinien odczytać wszystkie znaki 
tekstu: językowe, literackie i kulturowe.  

Spróbujmy wobec tego zaprezentować kilka wniosków  interpretacyjnych dotyczących 
onomastyki powieści:  

                                                              
2 Zohar – mistyczny komentarz do Tory, „Pieśni nad Pieśniami” i „Księgi Rut”, powstały w XIII wieku. 

Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zohar. 
3 Zob. komentarze do imion aniołów na stronie http://bramaswiatow.pl/viewtopic.php?p=217557. 
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1) Nazwy są integralną częścią utworu, elementem świata przedstawionego, który po‐
twierdza przynależność gatunkową tego tekstu do fantasy.  

2) Nazwy własne są wtórne wobec innych tekstów pisanych i można wskazać ich źród‐
ła, należy więc tu zwrócić uwagę na problem intertekstualności onimów i sposób przenie‐
sienia nazw z jednej przestrzeni w inną (zob. Cieślikowa, 1993, s. 33).  

3) Powieściowe nazwy znaczą  jako całość,  jako onomastykon utworu, który nie przy‐
wołuje konkretnego czasu i przestrzeni, lecz potwierdza wykreowaną, odrębną mitologię; 
z  kolei  podkreśleniu  tej  rzeczywistości  służą  poszczególne  jego  elementy,  czyli  imiona 
aniołów i archaniołów (Michał, Gabriel, Rafał), niezbędne do właściwego odebrania biblij‐
nego wzoru.  

4) Z rejestru funkcji onimów w zasadzie możemy tu potwierdzić ich funkcję podstawo‐
wą, czyli  identyfikacyjno‐dyferencjacyjną, chociaż  identyfikacja przez Aleksandrę Cieśliko‐
wą (1993, s. 33) nie została uznana za główną funkcję nazw własnych w utworze. Trudno 
natomiast  byłoby  wskazać  funkcje:  dydaktyczno‐informacyjną,  socjologiczną,  aluzyjną, 
kamuflażową oraz lokalizacji w czasie i w przestrzeni, ponieważ w świecie tym czas i przes‐
trzeń  zdecydowanie nie  są określone, a  jest  to właściwość gatunkowa  tekstu, ukazująca 
alternatywny świat aniołów i demonów prowadzących wojny między sobą w całkiem nie‐
realnej  przestrzeni  kosmicznej,  na wzór  czasu,  kiedy  to  Bóg  okazał  swą  stwórczą moc  
(oczywiście są tu nazwy pełniące  funkcję  lokalizacji w przestrzeni w perspektywie  fabuły 
utworu, jednak bez żadnych odniesień względem znanej rzeczywistości realnej). Onomas‐
tykon utworu Kossakowskiej umożliwia nam jednak wskazanie sporadycznie występującej 
funkcji  ekspresywnej  spieszczeń  imion  Michał  i  Gabriel:  Michasiu,  Gabrysiu  (W.  lp.) 
w partiach  dialogowych  powieści.  Tego  typu  hipokorystyczne  formy,  ale  również  inne 
grupy nazw własnych, potwierdzają występowanie funkcji wartościującej (zob. Szewczyk, 
1993, s. 16 – 17), jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst wypowiedzeniowy i kontekst całego 
dzieła: w przypadku wyboru określonej grupy nazw charakterystycznych dla danego kręgu 
społeczno‐kulturowego można mówić o konotowaniu wartości lub antywartości przypisy‐
wanych denotatowi – por. ogólnokulturowe konotacje powieściowych onimów (np. imio‐
na aniołów), wspomniane zdrobnienia używane w kontaktach familiarnych, a także wybór 
imienia Daimon dla głównego bohatera. Funkcje nazw ściśle wiążą się z gatunkiem tekstu.  

5)  Istotna  jest tu rola odbiorcy, czytelnika, deszyfratora tekstu, który odpowiednio  in‐
terpretuje opowieść przekazaną przez autorkę i sprawia, że „dzieło podczas lektury wchodzi 
w  nowy  kontekst”  (Cieślikowa,  1993,  s.  35).  Aniołowie  obdarzeni  są  ludzkimi  cechami 
i dobrze,  jeśli odbiorca tekstu odkrywa niejako wtórność tego kreowanego świata wzglę‐
dem naszej rzeczywistości. Niejednokrotnie taką recepcję dzieła wspomagają sami pisarze, 
kiedy wyjaśniają czytelnikowi trudniejsze, obcobrzmiące miana: Kossakowska na przykład 
zamieszcza  na  końcu  książki  słownik  nazw własnych  aniołów  i  demonów  (pt.  „Glosa”) 
z objaśnieniami i informacjami dotyczącymi sposobu przeniesienia niektórych nazw z róż‐
nych tekstów i przekazów do fabuły powieści. Autorka pisze: „starałam się, żeby większość 
imion pojawiających się w powieści miała odniesienia w źródłach, z wyjątkiem nielicznych, 
trzecioplanowych. Z ważnych postaci tylko Daimon Frey nosi wymyślone imię (...)”, a także: 
„Pierwszy człon imienia pochodzi od greckiego słowa daimon, oznaczającego ducha opie‐
kuńczego. To samo określenie stało się później źródłosłowem terminu <<demon>>. A skąd 
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Frey? No cóż,  tak  się przedstawił, kiedy  spotkaliśmy  się po  raz pierwszy”  (Kossakowska, 
2004, s. 541, 551). Kossakowska poniekąd z dystansem, satyrycznie oddaje tu cechy i na‐
turę swych postaci  literackich – wcześniej uczyniła  to  jednak w zbiorze opowiadań „Ob‐
rońcy  Królestwa”,  gdzie  aniołowie  i  demony  odwiedzają  domy  publiczne,  palą  trawkę 
z Fatimy i uzależniają się od wody z Lourdes. 

Fantasy  jednak to pojęcie szerokie, mieści w sobie różne odmiany gatunkowe, w któ‐
rych spotykamy  również  inne  typy nazewnictwa. Kossakowska wybiera angelologię  i de‐
monologię  jako  źródła dla swoich nazw. Anna Brzezińska, z wykształcenia  i zamiłowania 
mediewistka,  o  swoich  opowieściach  w  duchu  fantasy mówi,  że  jedne  są  „zanurzone 
w kulturze sarmackiej, ale w  innych  już panują  inne obyczaje”4, zaś  język  jej utworów  in‐
spirowany  jest  językiem  staropolskim. Natkniemy  się  tu  też na wątki nordyckie  (przede 
wszystkim w panteonie bogów)  i przejęte  z mitologii  greckiej.  Sławę autorce przyniosły 
zwłaszcza  dwie  opublikowane  powieści:  „Zbójecki  gościniec”  (1999)  i  „Żmijowa  harfa” 
(2000), w których występują zróżnicowane pod względem proweniencji onimy. Autorka, 
jak  sama wyznaje, odwołuje  się do  sarmatyzmu, ale nie przefiltrowanego przez  roman‐
tyzm, dlatego nie pisze jak Sienkiewicz „ku pokrzepieniu serc”, lecz z zamiłowaniem opisu‐
je rozbójników, łupieżców i krętaczy (Orliński, 2001, s. 13). Takie pochodzenie bohaterów 
odzwierciedlone jest poniekąd w antroponimach ukazujących przy okazji drabinę społecz‐
ną  wykreowanego  niby‐średniowiecznego  powieściowego  społeczeństwa:  do  staropol‐
skiego systemu nazewniczego nawiązują formy jednoimienne powstałe w procesie onimi‐
zacji typu Buk, Gałka, Kretko, Miłka, Ciecierka, Mierosz, Smardz, przezwiska utworzone na 
wzór  złożonych przezwisk  staropolskich  (por. Malec, 1974,  s. 191 – 227): Twardokęsek, 
Krzywoszyj,  Suchywilk,  a  także  określenia  „wysoko  urodzonych”:  Jaśnie  Pan  Kwarek  na 
Solemnicy, pan Krzeszcz  z Krzeszczowego  Jaru  (w  tym wypadku można mówić o  funkcji 
socjologicznej antroponimów, uwzględniającej pochodzenie społeczne postaci literackich). 
Teonimy powieści nawiązują do  języków obcych  i  – według niektórych badaczy  – mają 
rodowód germański (Lemann, 2001, s. 100), np.: Kea Kaella Od Wrzeciona, Mel Mianet Od 
Fali, Org Ondrelssen Od Lodu, Sandalya, Elldrin Skernitoris5 itp. Komentarze autorki publi‐
kowane w  różnych wywiadach pomagają onomaście w analizie poszczególnych grup na‐
zewniczych oraz czytelnikowi w odbiorze  i  interpretacji dzieła  literackiego. Dzięki powyż‐
szym dopowiedzeniom pisarki ustalamy źródła nazw własnych oraz pełnione przez te na‐
zwy  funkcje  onomastyczne  i  pragmatyczne.  Jeśli  do  przedstawionych  już  nazw  dodamy 
jeszcze przykłady nazw  geograficznych: Rdestnik,  Traganka,  Spichrza,  Skwarna,  Pomort, 
Sowie Góry, Krogulczy Grzebień,  Issilgorol (równina), Dolina Thornveiin,  Ilv (rzeka), otrzy‐
mamy pewną mieszankę onimów nawiązujących do polskiego i obcych języków. W utwo‐
rach  fantasy  spodziewalibyśmy  się  jednak  większej  ilości  onimów  proweniencji  obcej, 
należy się więc zastanowić,  jaki świat przedstawiony  istnieje w utworach Brzezińskiej, co 
nazwy  nam  o  nim  mówią,  skoro  ich  genezy  badacz  częściej  poszukuje  zaglądając  do 
„Słownika staropolskiego” niż słowników obcojęzycznych.  

                                                              
4 Na podstawie wywiadu z A. Brzezińską: W. Orliński, 2001, s. 13. 
5 Analiza teonimów, antroponimów i nazw geograficznych pochodzących z obu powieści Brzezińskiej 

występuje w moich pracach: Domaciuk, 2003a, s. 223 – 231; Domaciuk, 2003b, s. 499 – 510. 
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Wybór onimii zależy oczywiście od pisarza  i jego zainteresowań. Autor podejmuje de‐
cyzję, jakie to będą nazwy: czy będzie się odwoływał do rodzimego systemu językowego, 
czy  języków obcych, czy onimy przypominać mają sztuczne  twory  językowe, czy – mimo 
swej  obcości  –  dociekliwy  czytelnik może  je  potwierdzić w  różnych  realnie  istniejących 
spisach,  a  także  czy  ważniejsza  w  tej  onomastycznej  kreacji ma  być  eufonia,  wartość  
brzmieniowa nazw, czy  skupianie  się na  stronie komunikacyjnej  i procesie odbioru ono‐
mastyki  dzieła  oraz  możliwościach  percepcyjnych  przeciętnego  czytelnika,  dla  którego 
najbardziej  zrozumiałymi nazwami w  tego  typu  fantastyce wydają  się deskrypcje  jedno‐
stkowe dokładnie oddające  charakter  i właściwości denotatu  (a  zatem pełniące  funkcję 
semantyczną), np. smok Pożeracz Chmur, a właściwie Dobry Biały Fruwacz, Unoszący się 
Wysoko i Zjadający Obłoki Takiej Barwy Jak On Sam, adept magii Tkacz Iluzji, Morze Smo‐
ków, Morze Syren, Smoczy Archipelag, Zachodnie Kontynenty (Białołęcka, 1997) itp.  

Przyglądając się proweniencji nazw własnych w polskich powieściach i opowiadaniach 
fantasy stwierdzić należy, że obcobrzmiące onimy najczęściej współwystępują z polskimi, 
zaś stosunek jednej grupy do drugiej procentowo przedstawia się bardzo różnie. Sapkow‐
ski  z  upodobaniem wykorzystuje  obce  dla  polszczyzny  układy  głoskowe: Dijkstra,  Eskel, 
Nenneke, Ervyll z Verden, Myhrman,  liczne nazwy w  jego utworach nawiązują do  innych 
języków, np.: Lambert, Tris Merigold, Foltest z Temerii, Lucas Corto, Cirilla, Pavetta, a nie‐
liczne do rodzimego systemu leksykalnego: Pluskolec, Vitek, Zarzyczka, Iola Pierwsza, Iola 
Druga6. Podobne nazewnictwo występuje w powieściach Andrzeja Ziemiańskiego: Zaan, 
Orion,  Kasme,  Annamea,  Lanni,  Jakee,  Genner  z  Linnoy,  Achaja,  Virion  (A.  Ziemiański, 
2004). Jacek Dąbała dobiera nazwy obce polszczyźnie, podkreślając jednocześnie ich stro‐
nę brzmieniową7, np. nazwy geograficzne: Lopmelia, Sagdenia, Lombardia, Grwald, Pan‐
dab,  Szyngadia, Góry Asty, Wizydon oraz  antroponimy: Gawdi, Mugaba,  Tantra, Abott, 
Dart, Waldo, Moron, Syrius  (J. Dąbała, 2003). W powieściach Ewy Białołęckiej większość 
nazw polskich nawiązuje do onimii występującej w baśniach i bajkach: Kamyk, Wężownik, 
Srebrzanka, Nocny  Śpiewak, królowa Pani Zielonego Kłosa, Miasto Na Drzewach, wyspa 
Jaszczur, Góry Zwierciadlane, choć nie wszystkie – por. nazwy geograficzne Ogorant, Len‐
gorchia, Northland (E. Białołęcka, 2003). 

Zaprezentowane tu przykłady pokazują, że w utworach fantasy może pojawić się swo‐
ista mieszanka nazw, które  jednak nie mają na celu ustalenia pochodzenia narodowego 
przypisanych  im postaci. Można  ich  analizę  sprowadzić do wyszukiwania  autentycznych 
antroponimów  czy  toponimów, porównując następnie  literackie onimy  stworzone przez 
autora z leksyką obcych systemów językowych. Nie chodzi tu jednak o wskazanie na przy‐
kład funkcji aluzyjnej nazw geograficznych tej odmiennej, fantastycznej przestrzeni czy też 
funkcji  socjologicznej  antroponimów,  gdyż  wykreowane  powieściowe  społeczności  nie 
znają  podziałów  narodowościowych.  Ważna  jest  tu  natomiast  mityczna  rzeczywistość 
istniejąca rónolegle względem naszego realnego świata. Odmienność świata przedstawio‐

                                                              
6 Przykłady te pochodzą z powieści Andrzeja Sapkowskiego Krew elfów, Warszawa 1999. 
7 W artykule opublikowanym w 2005  r. przytoczyłam wypowiedź  Jacka Dąbały na  temat semantyki 

nazw własnych, która obecnie – według niego – zatraciła walor nowości  i schodzi na dalszy plan. Autor 
„Prawa śmierci” za najważniejsze zadanie kreatora nazw uważa eksponowanie w ich strukturze oryginal‐
nego brzmienia, nastawienie na eufonię leksemów (zob. Domaciuk, 2005, s. 180). 
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nego  z  kolei,  związana  z występowaniem mitologii  alternatywnej  do  zastanej, wymaga 
złagodzenia  rozdźwięku  między  światami,  przybliżenia  scenerii  powieściowej.  Nazwy 
własne są tu tym czynnikiem, który pozwala odebrać taką mityczną opowieść bez zakłóceń 
komunikacyjnych podczas percepcji dzieła literackiego, ponieważ wiara w ową Nibylandię 
jest trudna, bowiem „mitologia fantasy wymaga uwierzenia w rzeczy, które z samej swej 
natury wydają się niemożliwe: magię, smoki, hobbity, gadające zwierzęta. Wymaga uru‐
chomienia myślenia mitycznego właściwego ludziom epoki przedindustrialnej, szczególnie 
że czas w fantasy to czas kolisty” (J. Wołyńska, 2002, s. 248). Onomasta i odbiorca tekstu 
nie mogą się dziwić,  że w  jednym utworze nazwy udziwnione, obce, sztuczne występują 
obok onimów całkowicie zrozumianych, autentycznych (które można potwierdzić w leksy‐
konach)  lub też realistycznych, tworzonych na wzór nazw obecnie  istniejących  lub staro‐
polskich. Nazwy geograficzne w powieści fantasy mają specyficzne zadanie: mówią o prze‐
strzeni, w której rozgrywa się akcja (zwłaszcza deskrypcje  jednostkowe),  jednak –  jak są‐
dzę – głównym zadaniem badacza nie powinno być zestawianie tych nazw z autentyczny‐
mi toponimami, hydronimami czy oronimami, nawet jeśli związki takie wydają się oczywiste. 
Przykładem niech będzie choronim Lombardia w „Prawie śmierci” Jacka Dąbały, dla którego 
nie związek z autentyczną nazwą jest tu ważny, lecz jej „piękne” brzmienie, przywołujące 
pewną „lekkość” i „odmienność” (zob. Domaciuk, 2005, s. 180).  

Nazwy zrozumiałe dla czytelnika oswajają go z Innym Światem, pozwalają na odkrycie 
zamysłu „wtórnego stwórcy”, którym  jest – według Tolkiena – autor dzieła. Ten wewnę‐
trznie  spójny  świat Krainy  Fantazji między  innymi  za pomocą nazw własnych odbierany 
jest tak, jakby wszystko w nim było prawdziwe (Oziewicz, 2000, s. 39). 

Podsumowanie 
1. W polskich powieściach fantasy znajdują się zróżnicowane grupy nazw, co wiąże się 

z niezbyt jasnymi granicami gatunku fantasy, na przykład w tzw. urban fantasy pojawiają 
się przede wszystkim nazwy realistyczne, często obcojęzycznej proweniencji, podlegające 
zasadzie  prawdopodobieństwa  (por.  antroponimy:  John  Mullgibin,  Stella,  Flaoncettia, 
Veise Holimark, Pedro), można więc przyjąć, że nazewnictwo takich powieści jak „Pieczęć” 
Anny Koronowicz czy „Planeta Anioła Stróża” Eugeniusza Dębskiego przynajmniej w pew‐
nym zakresie włącza się w realistyczny nurt nazewnictwa literackiego. Niezbędnym dopeł‐
nieniem tych onimów są jednak nazwy należące do świata magii: nazwy magów i różnych 
istot z  innej czasoprzestrzeni. Rozważania w niniejszej pracy dotyczą natomiast sposobu 
interpretacji  nazewnictwa  w  tzw.  fantasy  mitopoetycznej  (w  duchu  Tolkienowskim), 
z której zebrany materiał badawczy trudno jest oceniać ze względu na wyodrębnione nurty 
onomastyki literackiej. 

2. Onomasta oraz wnikliwy  czytelnik mogą ustalać  źródła nazw własnych występują‐
cych w wybranych utworach zaliczanych do fantasy oraz pełnione przez te nazwy funkcje, 
przy czym za nadrzędną funkcję onimów uznać tu można funkcję uniwersalizacyjną, nazwy 
własne bowiem „nie odnoszą się do konkretnej epoki, kraju ani kultury”8. Funkcję tę peł‐

                                                              
8 Termin funkcja uniwersalizacyjna występuje w pracy Macieja Szelewskiego o funkcjach nazw włas‐

nych w polsko‐ i rosyjskojęzycznej literaturze fantasy (2000, s. 231). 
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nią  przede wszystkim  nazwy  obcojęzyczne,  podkreślające  odmienność  świata  przedsta‐
wionego utworu. 

3. Dwie grupy nazw, wydzielone przez Aleksandra Wilkonia w  rozprawie o nazewnic‐
twie w utworach  Żeromskiego  (Wilkoń, 1970):  autentyczne  i nieautentyczne, mogą być 
istotne  z  punktu  widzenia  czytelnika,  który,  rozpoznając  autentyczną  nazwę  własną, 
w związku  ze  swoim  odkryciem  ma  określoną  satysfakcję  w  procesie  odbioru.  Nazwy  
autentyczne w świecie powieściowym fantasy mitopoetycznej nie odsyłają nas natomiast 
do autentycznych denotatów z naszej rzeczywistości, służą raczej przybliżeniu odmiennego 
świata analizowanego tekstu literackiego (podobnie jak wszelkie zrozumiałe dla czytelnika 
nazwy, które można uznać za realistyczne). W opisie onomastykonu powieści czy opowia‐
dania z gatunku fantasy nie można ograniczać się wyłącznie do powyższego rozróżnienia 
na nazwy autentyczne i nieautentyczne po to, by w sposób szczególny przyglądać się tym 
drugim,  uwzględniając  w  badaniu  jedynie metody  strukturalnej  poetyki  lingwistycznej. 
Dobrym  rozwiązaniem wydaje  się uwzględnienie  sposobu analizy w  ramach poetyki  ko‐
munikacyjnej, wyjście  poza  immanentność  utworu, wyzyskiwanie  informacji  biograficz‐
nych  i kulturowych.  Irena Sarnowska‐Giefing (2007, s. 570) pisze, że wyjście w stronę ta‐
kich układów pozwala „budować szeroki kontekst interpretacyjny do opisu onimii literac‐
kiej”,  a Magdalena Graf  (2007,  s.  587)  dodaje,  że  analizując współczesną  prozę  polską 
trzeba odrzucić dominujący dotychczas sposób  lektury, oparty na poszukiwaniu w utwo‐
rach  realizmu  czy mimetyzmu.  Badacz  oraz  interpretator  nazewnictwa  omawianych  tu 
utworów fantastycznych powinien swoją uwagę skierować na współczesne metody anali‐
zy tekstu, zwracając się ku rozmaitym zagadnieniom teoriotekstowym przy badaniu jedno‐
rodnego tekstu, np. spójności, koherencji, intencjonalności, intertekstualności (Cieślikowa, 
1993, s. 38). 
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The Description of Proper Names in Fantasies 

The present paper focuses on the description and interpretation of proper names in stories 
and novels classified as mythopoeic fantasy. Works containing author‐created myths represent 
non‐mimetic  literature  and  therefore  not  all  methods  of  analyses  can  be  applied.  In  the 
analysis of proper names, an onomastician can apply the existing methods, yet some functions 
may not be exploited  in a given  text  (for  instance allusive, sociological,  location  in  time and 
space) and some other may require a deeper study  (e.g.  intertextuality and universalization) 
since they emphasize the nomenclature different from or absent  in the Polish  language. The 
world represented in mythopoetic fantasy poses contraints on the use of mainstream literary 
nomenclature and its determinants in the analysis. In addition, the present paper claims that 
the  interpretation and description of  the proper names  in question ought  to  start with  the 
study of a literary genre and then focus on the latest analytical methods used in linguistics. 

 




