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Okazjonalne deonimy ludyczne
W WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH

Głównym przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza podklasy deonimów teksto
wych mających charakter okazjonalny, czyli jednostkowy, nieregularny (zob. sche
mat deonimizacji w: Rutkowski 2007: 70). Materiał egzemplifikacyjny pochodzi 
z wybranych utworów ludycznych, które powstały w przedziale lat 40.-70. XX w.

Konstanty Ildefons Gałczyński w jednym z listów (czy raczej literackich niby- 
-listów) do redaktora „Przekroju” Mariana Eilego umieścił tekst pt. Wprowadzam 
nowe nazwy ciastek (Gałczyński 1948), w którym stworzył szereg deonimów od 
antroponimów określających przedstawicieli ówczesnego środowiska kulturowego. 
Wszystkie wystąpiły w tym samym znaczeniu, tzn. jako nazwy ciastek.

I. Deonimy od aletonimów i pseudonimów.
1. Przeniesienia:
kamyczek <— Kamyczek - Jan Kamyczek - pseudonim Janiny Ipohorskiej (1914— 

-1981), prowadzącej w „Przekroju” rubrykę Demokratyczny savoir vivre: Od cza
sów, Panie Redaktorze, Zygmunta Starego (a nawet wcześniej!) ciągle te same aż 
do znudzenia: rurki z kremem, ptifurki, ekierki, murzynki, babeczki śmietankowe 
itp. - jakby nie można było zarządzić, żeby były: ponczowe meissnerki, kamyczki 
(s. 171);

Waldorff <— Waldorff - Jerzy Waldorff, właściwie Jerzy Waldorff-Preyss (1910— 
-1999), pisarz, publicysta, krytyk muzyczny: Jednego Waldorffa zawinąć w papier. 
Dziękuję (s. 171).

2. Wyrażenia frazeologiczne z głównym członem deonimicznym niederywowa- 
nym słowotwórczo:

a) wyrażenia z przydawką przymiotną:
borejsza: borejsza grylażowa <— Borejsza - Jerzy Borejsza (1905-1952), publi

cysta, działacz społeczny i polityczny, związany z wydawnictwem Czytelnik i cza
sopismem „Odrodzenie”: borejsze grylażowe (s. 171);

ładosz: ladosz nadziewany <— Ładosz - Jarosław Ładosz (1924-1997), filozof 
i logik: Dwa ładosze nadziewane [proszę] (s. 171 ).
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b) wyrażenia z przydawką przyimkową:
breza: breza z kremem <- Breza - Tadeusz Breza (1906-1970), powieściopisarz, 

eseista: Jakąż świeżością powiałoby od wytwornego czytelnika „Przekroju”, który 
w swojej ulubionej kawiarni zamawiałby np. w ten sposób: - Dwie brezy z kremem 
na miejscu (s. 171);

holuj·, holuj z konfiturą <— Holuj - Tadeusz Hołuj (1916-1985), powieściopisarz, 
dramaturg i poeta, prezes Kuźnicy: holuje z konfiturą (s. 171);

rusinek: rusinek z serem <— Rusinek - Michał Rusinek (1904—2001), powieścio
pisarz, sekretarz PEN-Clubu: rusinki z serem (s. 171).

3. Wyrażenia frazeologiczne z głównym członem deonimicznym derywowanym 
formantem -ek // -ka:

Wyrażenia z przydawką przymiotną:
meissnerekllmeissnerka (?)*: ponczowy meissnerek II ponczowa meissnerka <— 

Meissner - Janusz Meissner (1901-1978), autor powieści lotniczych i marynistycz
nych: kontekst zob. pod hasłem kamyczek',

szyfmanekUszyfmanka (fi): szyfinanekkruchy IIszyfmanka krucha <— Szyfman - Ar
nold Szyfman (1882-1867), dyrektor teatrów i reżyser: szyfmanki kruche (s. 171).

II. Od imion.
1. Wyrażenia frazeologiczne z przydawką przyimkową:
ildefons <- Ildefons - drugie imię samego Gałczyńskiego (1905-1953): Teraz 

[poproszę] coś á la ildefons w czekoladzie (s. 171).
Artur Maria Swinarski w utworze Scieża przeze puszcz (Swinarski 1955), paro

diującym I tom powieści Antoniego Gołubiewa Bolesław Chrobry, zatytułowany 
Puszcza, użył osobliwych deonimów jako jednego ze środków archaicznej stylizacji 
deformującej1 2.

1 Por. takie rzeczywiste (systemowe i uzualne) nazwy ciastek, jak np.: wariantywne ekierek!/ekierka 
(obok: ekler), napoleonekJ/napoleonka (obok: napoleon), stefanek!/stefanka, sezamekllsezamka (te 
i inne przykłady zob. Brzezina \9%2, passim).

2 Pojęcie i termin stylizacji deformującej wprowadził Aleksander Wilkoń (1974).

I. Deonimy od aletonimów i popularnych pseudonimów znanych postaci życia 
kulturalnego.

1. Przeniesienia:
dygat ‘dyg, ukłon’ (?) <— Dygat - Stanisław Dygat (1914-1978), powieściopi

sarz, felietonista: - Na zdar, otroki! - rzeknęła Lenica z uniżenym dygotem (s. 130). 
(Możliwa dodatkowa adideacja do wyrazu dyg);

firlej ‘jakaś roślina’ <— Firlej - nazwisko historyczne (przedstawiciele rodu Fir
lejów zajmowali wysokie stanowiska za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
szczególnie znani są Firlejowie renesansowi): Pachty niezabudy, zezule, paprochy, 
pampuchy, czmerechy [sicX\, firleje, szczawieje (s. 129). (Dodatkowo możliwa jakaś 
asocjacja do zwrotu frazeologicznego stroić (z kogo) firleje ‘stroić żarty, kpić’);

huszcza ‘gęstwina’ (?) <— Huszcza - Jan Huszcza (1917-1986), poeta, proza
ik, satyryk: Kądy spoźresz, pła, grązy a mczary, huszcze a jaszcze (s. 129). (Może 
tu mieć też miejsce oscylacja między ukraińskim zapożyczeniem huszcza ‘gąszcz’ 
a aletonimem Huszcza);
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jasienica ‘rzekomy środek farbiarski’ (?) <— Jasienica - Paweł Jasienica, pseudo
nim Leona Lecha Beynara (1909-1970), pisarza i publicysty: Gąstew chruścielów, 
parzenic, wżdyż takoże dąbców a świekrów [sic!] jasienicą farbionych, kądy spo- 
źresz (s. 129);

jaszcz ‘jakaś roślina’ Jaszcz- pseudonim Jana Alfreda Szczepańskiego (1902- 
-1991), literata, publicysty, krytyka teatralnego i filmowego: kontekst zob. wyżej 
pod hasłem huszcza',

kobzdej ‘jakiś instrument muzyczny, kobza (?)’ <— Kobzdej- Aleksander Kobzdej 
(1920-1972), malarz, grafik i architekt (którego twórczość ewoluowała od realizmu 
do abstrakcjonizmu): Mużyki igrają na piszczałciech a kobzdejach, aże haj! (s. 131). 
(Dodatkowo istnieje tu możliwość adideacji do wyrazu kobza)·,

or-ot - tu najprawdopodobniej w znaczeniu ‘ot tutaj’, ‘tu oto’ itp. <— Or-Ot 
- pseudonim poety Artura Oppmana (1867-1931): [Urgacz Pryszczowic do Ochen- 
dószki (sic!)]: Spoźraj or-ot\ Wielgie kupsko dziewczyńsk wdałych bieżą k nama 
(s. 130);

przyboś ‘przybysz’(?), ‘gość’(?) <— Przyboś - Julian Przyboś (1901-1970), poeta 
wywodzący się z Awangardy Krakowskiej, m.in. współredaktor „Odrodzenia” i dy
rektor Biblioteki Jagiellońskiej: Grafinia Breza3 przybosiów do zamecznika praszają 
[- rzekła Lenica do wielmoży Urgacza Pryszczowica, przybywającego z orszakiem] 
(s. 130);

’ Przykład ten reprezentuje inny typ interesujących derywatów stylistycznych, stosunkowo licznych 
w nieobszemym utworze A. M. Swinarskiego, a mianowicie transonimy - 1. przeniesienia aletoni- 
mów i pseudonimów znanych postaci życia kulturalnego do kategorii imion żeńskich: Breza <- Bre
za - Tadeusz Breza (1905-1970), powieściopisarz, poeta, eseista, tłumacz, członek Awangardy Kra
kowskiej: Grafinia Breza (s. 130); Brzechwa <— Brzechwa - Jan Brzechwa, właściwie Jan Lesman 
(1898-1966), poeta, bajkopisarz, satyryk, tłumacz: pucata Brzechwa o gałach czemych (s. 130); 
Dymsza <— Dymsza-Adolf Dymsza, właściwie Adam Bagiński (1900-1975), aktor kabaretowy i fil
mowy: smagawa Dymsza ze kociszczem u łoni (s. 130); Kuśmierek «— Kuśmierek - Józef Kuśmierek 
(1920-1972), malarz, architekt, pisarz: Podle broną bierwioną dworzca parób, Kuśmierek ze dziada 
pradziada, za sulicą obsztorc, wachę trzymie (s. 132); Lenica <— Lenica - Jan Lenica (1928-2001), 
artysta plastyk, scenarzysta i reżyser filmów animowanych: kontekst zob. pod hasłem dygał; Wirpsza 
<— Wirpsza -Witold Wirpsza (1918-1985), prozaik, poeta, krytyk literacki, tłumacz, członek redak
cji „Po prostu” i „Nowej Kultury”: Wirpsza chuderliwa (s. 130); Wyka <— Wyka - Kazimierz Wyka 
(1910-1975), historyk literatury, krytyk literacki i beletrysta, profesor UJ: Wyka chędożna (s. 130); 
Zaruba <— Zaruba - Jerzy Zaruba (1891-1971), karykaturzysta, scenograf, autor szopek politycz
nych, związany z czasopismem „Szpilki”: Dorna mać Zaruba narychtuje waściom kurcz lubo kacz 
- syr, ogór a skumbr na zagryz pode piwsko dubeltowo chmielowe (s. 131); 2. przeniesienia aleto- 
nimów do kategorii imion męskich: Urgacz <- Urgacz - Tadeusz Urgacz (ur. 1926), autor tekstów 
popularnych piosenek: Scieżąode Gniezdna mkał gonko Urgacz Pryszczowic (s. 129) itd.

sławoj ‘sławny woj’(?) <— Sławoj - Felicjan Sławoj-Składkowski (1885-1962), 
legionista, generał, premier w latach 30. XX w.: Pieniąchów z moszny nie Iza, ne 
bedziema se tarżyć, sławojów darmochą uraczem (s. 130);

Syrokomla ‘jakiś ptak’ <— Syrokomla - Władysław Syrokomla (1823-1862), pseu
donim poety romantycznego Ludwika Kondratowicza herbu Syrokomla: Wtę a we 
wtę tyrały cięgiem hołubce k niebiesiom, kany han syrokomle świergoliły, strzyżyki 
cykały (s. 129);



524 Maria Strycharska-Brzezina

szczawie] ‘jakaś roślina’ <— Szczawiej - Jan Szczawiej (1906-1983), poeta i pu
blicysta: kontekst zob. pod hasłem firlej. (Dodatkowo możliwa adideacja do szczaw 
‘Rumex’).

Z pewnymi zastrzeżeniami - ze względu na różnicę ortograficzną - można by tu 
jeszcze włączyć domniemany deonim:

chorzyca ‘jakiś dziwny stwór leśny’(?) <— Horzyca - Wiliam Horzyca (1889— 
-1959), pisarz, tłumacz i reżyser oraz dyrektor teatrów: - Wieczerz rychle zlegnie 
we puszcz - odrębła Wirpsza [Urgaczowi Pryszczowicowi] - Dziwomęże, wąpierze, 
lelki, strzygi, chorzyce a nocnice w boru (s. 131).

II. Deonimy od imion.
1. Wyrażenia frazeologiczne z głównym członem w postaci deonimu od imienia 

postaci literackiej:
Wyrażenia z przydawką przymiotną, będącą deonimem od etnonimu:
roza weneda ‘jakiś rekwizyt, rózga (?)’ <— Roza Weneda - bohaterka tragedii 

Juliusza Słowackiego pt. Lilia Weneda·. Chutko ode Rzycie Dolnych letą dziwy: Le- 
nica ze rozą wenedą we prawicy (s. 130).

Jedynie dwa przykłady deonimizacji w postaci przeniesień z kategorii toponimów 
do kategorii okazjonalnych rzeczowników pospolitych przynosi wiersz Jerzego Lu
dwika Kerna pt. Krew się gotuje na obwodnicy [bieszczadzkiej]'1 (Kem 1972):

4 Wiersz ten omawiałam swojego czasu pod kątem językoznawstwa normatywnego; zob. Brzezina 
1975.

5 Tu i niżej cytacjach z wiersza Jerzego Jurandota z oszczędności miejsca nie zachowano układu 
graficznego oryginału, zaznaczając - zgodnie z tradycją filologiczną - końce wersów za pomocą 
ukośnika [/].

6 Zob. Ratajski i in. 1959.
7 Autor zapisuje interesujące nas tu deonimy z reguły małą literą. Zdarzające się sporadyczne odstęp

stwa, tzn. zapisy deonimów dużą literą, wynikają z ówczesnej konwencji edytorskiej - obligatoryj
nego stosowania dużych liter w wyrazach rozpoczynających nowy wers utworu wierszowanego.

dolne ustrzyki ‘rodzaj wyprysków uczuleniowych’ (?) <— Ustrzyki Dolne - mia
sto w Krośnieńskiem nad rzeką Strwiążem, będące ośrodkiem turystycznym, w któ
rym m.in. znajduje się Muzeum Przyrodnicze Bieszczadów: Strasznie dużo kwasów 
i jadów/4 5 Wprowadza mi do krwi forma... Bieszczadów./ „Bieszczadów” zamiast 
Bieszczad lansuje się i utrwala6,/A mnie zaraz wątroba nawala./ [...] Przepraszam, 
że o głupstwo robię tyle krzyku,/ Ale z powodu tych „Bieszczadów”/ Mam pełno 
dolnych i górnych ustrzyków (s. 60);

górne ustrzyki ‘jw.’ <— wieś Ustrzyki Górne - bieszczadzki ośrodek turystyczny 
nad rzeką Wołosatką: kontekst zob. pod hasłem dolne ustrzyki.

Jerzy Jurandot w utworze pt. Ona pierwsza (Jurandot 1966) wprowadził sporą 
ilość deonimów w funkcji wyzwisk7. Są to:

I. Deonimy od antroponimów.
1. Od znanych imion mitologicznych:
a) greckich:
antygona <- Antygona·. Żeby inna [tak mnie przezywała]! Ale ona [stróżka]? Ta 

szkandela,/ Impotencja,/ Antygona?/ Ta klepsydra?/ Ta junona? (s. 75);



Okazjonalne deonimy ludyczne w wybranych utworach literackich 525

artemida <— Artemida'. Jej na pewno to się przyda [nauczka w postaci spoliczko- 
wania - Μ. S.-B.],/ To rebelia,/ Artemida,/ To pretensja,/ To elida,/ Ty jej nie znasz, 
Boże mój! (s. 76);

terpsychora <— Terpsychora ‘muza tańców’: Mnie wymyślać od potwora?/ A to 
mątwa,/ Analiza,/ Terpsychora,/ A to fluksja,/ A to zmora,/ Gwadelupa z przeprosze
niem./ Pfuj! (s. 74).

b) rzymskich:
junona <— Junona: kontekst zob. pod hasłem antygona.
2. Od imion świętych chrześcijańskich:
walpurgia <— Walpurgia (właściwie: Walburga) - średniowieczna święta niemiec

ka, przełożona klasztoru Heidenheim: Ona pierwsza się czepiała,/ Ta szantrapa,/ Ta 
walpurgia,/ Ta grzymała! (s. 73).

3. Od świeckich postaci historycznych:
a) obcych:
Zaratustra <— Zaratustra - starożytny twórca religii Persów - zaroastryzmu: 

Niechże zajrzy raz do lustra,/ Ta egzema,/ Melomania,/ Zaratrustra (s. 73).
b) rodzimych:
Syrokomla <- Syrokomla - Władysław Syrokomla (zob. też hasło Syrokomla wy

żej wśród deonimów stworzonych przez A. Μ. Swinarskiego): Niech na przyszłość 
nie zaczyna,/ Anomalia,/ Morwa jedna,/ Witamina.../ To plastyka,/ To angina,/ Syro
komla z przeproszeniem!/ Pfuj! (s. 76).

4. Od antroponimów znanych postaci literackich:
a) obcych:
ofelia <— Ofelia ‘bohaterka Hamleta Williama Szekspira’: Powiedziała, że mam 

zeza,/ Ta fistuła,/ Ta ofelia,/ Ta bereza! (s. 73).
b) rodzimych:
podbipięta <— Podbipięta - Longinus Podbipięta - bohater Ogniem i mieczem 

Henryka Sienkiewicza: Ją [stróżkę] już z tego zna ulica,/ Że jest flandria,/ Podbipię
ta,/ Cyrylica (s. 74).

II. Deonimy od znanych toponimów.
1. Od urbonimów biblijnych:
gomora <- Gomora: Ta sodoma.../ Ta gomora... Do mnie z twarzą! (s. 73);
sodoma <— Sodoma: kontekst zob. pod hasłem gomora.
2. Od nazw krain historycznych:
brabancja <- Brabancja - kraina niderlandzka, leżąca obecnie częściowo w pół

nocnej Belgii, a częściowo w południowej Holandii: Ona pierwsza mnie zelżyła,/ Ta 
brabancja,/ Ta pyskaczka,/ Szaławiła! (s. 74);

elida <— Elida - kraina w Grecji, leżąca w północno-zachodniej części Pelopone
zu: kontekst zob. pod hasłem artemida',

flandria <— Flandria - dawne hrabstwo niderlandzkie nad Morzem Północnym, 
znajdujące się obecnie na terenie Holandii, Belgii i Francji: kontekst zob. pod ha
słem podbipięta.

3. Od nazw rzek:
bramaputra <— Bramaputra - święta rzeka Hindusów i Tybetańczyków: Żeby 

znowu wyjeżdżała do mnie z twarzą,/ zwykła stróżka, ordynarna bramaputra? (s. 73).
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III. Varia.
Osobno gromadzimy tu deonimy stwarzające różnorakie trudności interpreta

cyjne:
bereza <— 1. Bereza - Henryk Bereza (ur. 1926), krytyk literacki, współredaktor 

„Twórczości”; lub 2. Bereza - Bereza Kartuska, obóz dla więźniów politycznych 
w latach 30. XX w., znajdujący się w pobliżu miejscowości Bereza na Grodzień- 
szczyźnie (obecnie Białoruś): kontekst zob. pod hasłem ofelia·,

grzymała <— 1. Grzymała - heraldicum Grzymała, dotyczące rodu Grzymalitów; 
lub 2. Grzymała - Franciszek Grzymała (1790—1871), klasycystyczny poeta i publi
cysta, autor pierwszej recenzji poezji Adama Mickiewicza: kontekst zob. pod hasłem 
walpurgia',

gwadelupa <— 1. Gwadelupa - jedna z wysp Karaibów; lub 2. Gwadelupa - na
zwa byłej kolonii francuskiej, a następnie departamentu zamorskiego Francji, złożo
nego z kilku wysp karaibskich, w skład którego również wchodzi wyspa Gwadelupa: 
kontekst zob. pod hasłem terpsychora·,

wernyhora <— 1. Wernyhora jako postać historyczna - limik kozacki z okresu 
konfederacji barskiej, obdarzony zdolnościami przepowiadania przyszłości; lub
2. Wernyhora jako postać legendarna, wywodząca się z folkloru ukraińskiego, spo
pularyzowana także przez polską literaturę i malarstwo: [Moja adwersarka - stróżka
- to] Bezwstydnica,/ Wernyhora (s. 73).

Godzi się też wspomnieć, że oprócz deonimów autorskich J. Jurandot zaktualizo
wał w przywoływanym tu utworze jeden deonim, który przeszedł ewolucję deonimi- 
zacja —> apelatywizacja, a tym samym stał się elementem podsystemu leksykalnego 
polszczyzny potocznej, czyli apelatywem:

ksantypa ‘jędza, kobieta kłótliwa i zrzędna’ <— Ksantypa ‘żona Sokratesa, której 
mylnie przypisuje się wymienione przywary’: Ona pierwsza się narwała,/ Ta ksanty
pa,/ Ta farfura,/ Dyrdymała! (s. 75).

Wszystkie cztery utwory, z których pochodzi przedstawiony wyżej materiał, stwo
rzyli znani satyrycy, lubiący szczególnie operować groteską. Konstanty I. Gałczyń
ski w liście do redaktora „Przekroju” zawiesił na moment reguły funkcjonowania 
dotychczasowej polskiej wspólnoty komunikatywnej, opartej na ustalonym, danym 
poprzez wspólny język, obrazie rzeczywistości, próbując ukazać, co by było, gdyby 
każdy indywidualny użytkownik polszczyzny mógł w sposób dowolny kreować ten 
obraz. Zabawa literacko-językowa polega tu na żartobliwej próbie upamiętnienia
- choćby w nazwach ciastek - nazwisk ludzi ze środowiska kultury (w tym na
zwisk osób zaprzyjaźnionych) oraz jednego ze swych imion. Językową podstawę dla 
stworzenia „pamiątkowej” serii nazw ciastek daje fakt istnienia wśród systemowych 
nazw ciastek takich określeń, jak napoleonkallnapoleonek (i napoleoni,tort Sachera 
itp., konotujących dane antroponimy.

Deonimy będące aluzją do antroponimów reprezentantów życia kulturalnego sta
nowią również ważną warstwę słownictwa służącego określonemu rodzajowi sty
lizacji językowej - archaicznej, a zarazem deformującej - w Scieży przeze puszcz 
A. M. Swinarskiego. Gra z czytelnikiem polega tu nie tylko na deszyfracji relacji 
onim - deonim, ale i deszyfracji znaczenia kontekstowego deonimów (por. np. ‘ja
kiś ptak’, ‘jakaś roślina’). Notabene takie znamienne trudności deszyfracyjne nie 
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ograniczają się do deonimów, ale dotyczą także znacznej części apelatywów uży
tych we wtórnych, okazjonalnych znaczeniach. Groteskowość utworu, tj. wrażenie 
rozpasanej zabawy językowej, zostaje pogłębiona m.in. wskutek opatrzenia tekstu 
niby-objaśnieniami słownikowymi w rodzaju: jaszcz - roślina spotykana dawniej 
w Tatrach i Andach (s. 132), czy blwać - jechać do Blwy, grodu leżącego w okoli
cach dzisiejszej Rygi (s. 132).

W lapidarnym wierszu L. J. Kerna Krew się gotuje na obwodnicy grotesce
- oprócz dwu udatnych deonimów, podkreślających alergię autora na niefortunne 
zamienianie utartej w uzusie „bieszczadników” końcówki zerowej na końcówkę -ów
- służy także prześmiewcze nagromadzenie innych dopełniaczy od nazw pasm gór
skich ze zmienioną przez autora końcówką, a poza tym wyjaskrawienie stylistyczne 
tytułu utworu.

W utworze J. Jurandota Ona pierwsza, którego ramy komunikacyjne stanowią 
niby-zeznania osoby usprawiedliwiającej się z naruszenia dóbr osobistych znie
ważonej stróżki, efekt groteskowości został uzyskany nie tylko przez zastosowa
nie pokaźnej ilości wyzwiskowych deonimów, ale również przez użycie w funkcji 
wyzwisk leksyki wysokiego stylu, w tym abstraktów, profesjonalizmów i wyrazów 
obcych (por. takie wyzwiska, jak np. anomalia, antypoda, dedykacja, irredenta, pre
tensja, rebelia, cyrylica, molekuła, palestra, witamina i wiele in.). Dopiero na dale
kim planie plasują się powszechnie znane wyzwiska apelatywne typu bezwstydnica, 
szantrapa, zmora i in. Inaczej mówiąc: koncept autora polega na włożeniu w usta 
impulsywnej, prymitywnej, niewykształconej osoby z nizin społecznych wielkiej 
ilości wyrazów cechujących idiolekty osób wykształconych oraz na przypisaniu tym 
wyrazom funkcji operatorów obrażania, a tym samym zabarwienia pejoratywnego. 
Pisarze polscy (m.in. Sienkiewicz i Żeromski) uciekali się niekiedy do podobnych 
zabiegów ludycznych, natomiast dopiero w karykaturze językowej pióra J. Jurando
ta wystąpiły one w tak wielkim natężeniu.

Ogląd deonimów w tekstach ludycznych z perspektywy czytelnika jest bardzo 
trudny, zwłaszcza że językoznawcy badający język i styl utworów literackich w za
sadzie nie prowadzili tego rodzaju badań. Z konieczności poprzestanę na paru ro
boczych uwagach. Czytelnicy z mojego pokolenia byli oswojeni z literacką zabawą 
w deonimizację, w tym z aluzyjnością deonimów pochodzących od antroponimów 
przedstawicieli środowisk kulturowych. Niektóre z ludycznych deonimów przedo
stały się nawet - zapewne raczej na prawach cytatów - do ówczesnych socjolek- 
tów towarzyskich, ewentualnie familiolektów (sama używam w określonych gro
nach rozmówców takich określeń, jak np. ordynarna bramaputra czy gwadelupa 
z przeproszeniem! Pfuj!). Jak się jednak okazuje, obecni studenci mają trudności 
z rozszyfrowaniem wielu deonimów literackich. Specjalne domowe ćwiczenia de- 
szyfracyjne, które im zalecałam, nie przyniosły w pełni zadowalających wyników
- lista wychwyconych deonimów w danym tekście literackim była zazwyczaj nie
pełna. Jak zatem widać, okazjonalne deonimy literackie - w tym interesujące nas tu 
szczególnie deonimy ludyczne - mają niewielkie szanse na zakładaną przez pisarzy 
percepcję czytelniczą i minimalną szansę na przedostanie się z tekstów do systemu 
leksykalnego polszczyzny, czyli na uzyskanie statusu apelatywów. Niemniej jednak 
dla pełni obrazu zjawiska deonimizacji warto postulować sukcesywną rejestrację 



528 Maria Strycharska-Brzezina

deonimów literackich, co mogłoby w przyszłości zaowocować odpowiednim słow
nikiem.
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