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Standardy opracowania etnograficznego bajek źródłowych
stworzone w ramach projektu „Z naszej bajki”1

Standardy dotyczą dwóch zakresów, które złożą się na kształt opracowania danego tekstu bajki:
1. Transkrypcja tekstu źródłowego;
2. Opracowanie literaturoznawczo-kulturoznawcze.

1. Zasady transkrypcji nagrań bajek źródłowych
Przyjęto, że teksty bajek ludowych będą transkrybowane półfonetycznie. Rezygnujemy z transkrypcji
fonetycznej, gdyż jej zapis nie będzie zrozumiały dla czytelnika niebędącego dialektologiem.
Transkrypcja półfonetyczna polega zasadniczo na pisowni literackiej, tzn. oddajemy przybliżone
brzmienie gwarowe przy pomocy znaków powszechnie przyjętych i zrozumiałych, co najwyżej
kombinując je wedle potrzeb, typowych dla tekstu ludowego, posługując się następującymi zasadami
wymienionymi poniżej.
ZASADY TRANSKRYPCJI PÓŁFONETYCZNEJ
Zapisujemy znakami sz cz dz dź dż rz ż j ł w odpowiednie głoski; jeśli wykonawca wymawia
ł zębowe, sygnalizujemy to w przypisie.
Znaków ch h, rz ż, ó u używamy zgodnie z zasadami ortografii literackiej; jeśli wykonawca wymawia
dźwięczne h, sygnalizujemy to w przypisie.
Tytuł nadajemy zgodnie z sugestią autora bądź zgodnie z zasadami przyjętymi przez folklorystówtekstologów.
Stosujemy interpunkcję według obowiązujących współcześnie zasad.
Wydzielamy akapity.
Dialogi zapisujemy na wzór literacki (od myślników).
Teksty wierszowane zapisujemy stroficznie.
1

Dokument dostępny jest na Licencji Wolnej Sztuki 1.3.: http://artlibre.org/licence/lal/pl/.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ingerencję redaktora ujmujemy w nawiasy kwadratowe.
SAMOGŁOSKI
Labializację (zaokrąglenie warg przy artykulacji niektórych samogłosek, wymowa: łokno, łucho,
łona) oznaczamy literą u w nawiasie kwadratowym lub w indeksie górnym: [u]okno, [u]ucho,
[u]ona, uod, uulitowáł.
Jotację (pojawienie się spółgłoski j w wyrazach, przed samogłoskami nagłosowymi lub między
samogłoskami) oznaczamy „j”: jigła, jidzie, ji, stoji, moji, gajik.
Samogłoski ścieśnione
Ścieśnieniu ulegają przede wszystkim samogłoski e, o, a.
Brak ścieśnienia

Pośrednia wartość

Pełne ścieśnienie

fonetyczna

e

é

i, y

śnieg

śniég

śnig

ser

sér

syr

o

ó

u

on

ón

un

a

á

o

wieczerza

wieczerzá

wieczerzo

Samogłoski nosowe
- jeśli zachowują nosowość: zapis uzależniamy od barwy ustnej (od jakości elementu ustnego):
ZAPIS LITERACKI

ZAPIS PÓŁFONETYCZNY

DLA REALIZACJI ZGODNEJ Z NORMĄ
OGÓLNOPOLSKĄ

DLA REALIZACJI ODMIENNEJ OD NORMY
OGÓLNOPOLSKIEJ

przed z s ź ś ż sz w f ch
wymowa synchroniczna ę ą

ścieśnienie elementu ustnego e, o +
synchroniczny rezonans nosowy

trzęsie

trzy,się

wąski

wųski

wącha

wųcha

kęs

ky,s

wąż

wųż

kąsać

kųsać
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przed b b’ p p’
em om

ścieśnienie elementu ustnego e, o + m
dąb

dumb

kąpiel

kumpiel

gęba

gymba

przed d t dz c cz
en on

ścieśnienie elementu ustnego e, o + n
będę

bynde

chcący

chcuncy

kąt

kunt

pieniądze

pieniundze

przed dź ć
eń oń

ścieśnienie elementu ustnego e, o + ń
bądź

buńdź

kędziory

kińdziory

przed k g k’ g’
eŋ (e+nga) oŋ (o+nga)

ścieśnienie elementu ustnego e, o + ŋ
(tylnojęzykowe)

kręgiem

kryŋgiem

łąka

łuŋka

- jeśli tracą nosowość: zapisujemy każdą utratę nosowości, niezgodną z wymową ogólnopolską;
zapisujemy brzmienie elementu ustnego:
-- na końcu wyrazu:
jide (ę  e)
chodzo (ą  o)
zacznu (ą  o  ó  u)
jadu (ą  o  ó  u)
-- w środku wyrazu
bedzie (eń  e)
pikny (eŋ  iŋ  i)
Nosowe a zapisujemy ã: widzã nie widzę nie widzą.
A zbliżone do e zapisujemy ä.
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SPÓŁGŁOSKI
Miękkość oznaczamy po literacku: koń, konia, koni itp.
Niepełną miękkość, występującą na terenie gwar wschodnich, zwłaszcza podlaskich, sygnalizujemy
w przypiskach lub zapisujemy w postaci joty: sje, cjebje, bjały itp.
Nie zaznaczamy tych cech wymowy, które są zgodne z normą foniczną ogólnopolską i przy tym mają
charakter obligatoryjny w języku polskim, a więc:
- wstecznych i postępowych upodobnień pod względem dźwięczności wewnątrz wyrazu ani
upodobnień międzywyrazowych np. piszemy: twój, przedtem, rybka, jakby, Turek z wojskiem,
siedź sam;
- zaniku dźwięczności w wygłosie, np. piszemy: siedź, znowuż, grób, chleb;
- upodobnień pod względem miejsca artykulacji, np. piszemy: trzeba, trzymo, strzyloł, Pan Bóg;
- upodobnień pod względem stopnia otwarcia, np. piszemy: konwie, pański;
- rozsunięcia miękkich przed twardymi, np. piszemy: słuńce, Kamieńcem, Bańka.
Zaznaczamy ewentualne udźwięcznienia:
- np. przed ruchomymi końcówkami czasu przeszłego: jagem był, niózem, jezdem, tagem zrobił;
- i inne: w Wielgu Sobote, rówieźnik, kołtuny wielgi.
Oddajemy w zapisie uproszczenia grup spółgłoskowych (jak i samogłoskowych): turecyzna,
kapusne liście, ty dobry pani.
Oznaczamy zanik ł w wygłosie po spółgłoskach: siad, zjad, odrós.

2. Kształt
źródłowej

opracowania

literaturoznawczo-kulturoznawczego

tekstu

bajki

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest:
1) objaśnienie treści bajki w kontekście realiów kultury typu ludowego oraz myślenia mitycznomagicznego;
2) zachęta do pogłębionego zainteresowania elementami polskiej tradycji, w tym szczególnie – gwarą,
sposobem wygłaszania bajki przez nosicielu kultury ludowej, zjawiskami kultury regionalnej oraz
poetyką i symboliką polskiej bajki ludowej;
3) ukazanie wartości promowanych przez tekst ludowy, będący jednym z istotnych składników
polskiej tradycji i kultury narodowej.
2.1. Objętość i styl
Tekst opracowania ma objętość od 1.700 do 2.200 znaków (ze spacjami). Sporządzony jest w stylu
popularnym, dostępnym dla przeciętnego czytelnika, niezaznajomionego z terminologią
dialektologiczną, genologiczną ani tekstologiczną. W opracowaniu unika się terminów
specjalistycznych.
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2.3. Składniki treści opracowania
Opracowanie bajki w ujęciu literaturoznawczym i kulturoznawczym uwzględnia następujące treści:
a) obligatoryjnie:
- określenie regionu etnograficznego bądź kulturowego (ewentualnie – oznaczenie administracyjne), z
którego pochodzi nagranie bajki źródłowej; przyjmujemy podział na grupy etnograficzne wg hasła
Grupa etnograficzna [w:] Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, Warszawa 2007, s. 290292; mapa dostępna pod adresem: example12.cba.pl (odczyt 08.10.2017);
- klasyfikacja genologiczna; przyjmujemy typologię gatunków wypracowaną przez J.
Krzyżanowskiego i upowszechnioną w jego opracowaniu Polska bajka ludowa w układzie
systematycznym, t. 1-2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1963;
- opis i interpretacja pojawiających się w danym tekście symbolicznych treści związanych z
motywami i wątkami bajkowymi (przyjęto zestaw motywów i wątków oraz ich interpretację według
opracowania Polska bajka ludowa. Słownik pod red. V. Wróblewskiej, dostępnego pod adresem:
http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/ [odczyt 08.10.2917]); zestaw literatury przedmiotowej,
wykorzystywanej podczas analiz i interpretacji – zob. 3. Bibliografia poniżej;
- objaśnienie niezrozumiałych słów/zwrotów/przysłów/frazeologizmów gwarowych wg dostępnych
słowników gwarowych (lista słowników i opracowań – w załączeniu) – w liczbie od 3 do 5 leksemów
dla każdego tekstu bajki;
- nadanie bajce tytułu albo zgodnie z podanym przez informatora, albo zgodnie z poetyką przyjętą
przez folklorystów dla oznaczania wątków, albo stricte literacko – z zastosowaniem swobody
twórczej. Tytuł nie powinien zdradzać treści bajki, a zarazem identyfikować ją oraz zachęcać do jej
przeczytania.
b) fakultatywnie:
- próba kwalifikacji wątku/wątków danego tekstu według systematyki J. Krzyżanowskiego,
opracowanej w dziele Polska bajka ludowa… – w miarę możliwości (nie wszystkie wątki
funkcjonujące w opowieściach ludowych zostały uwzględnione w ww. systematyce);
- publikacja skanów innych zapisów tekstów z motywem lub wątkiem obecnym w danym tekście
źródłowym (z takich źródeł, jak np. czasopisma: „Wisła”, „Przyjaciel Ludu”, „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Krajowej”, „Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” czy Dzieła
wszystkie Oskara Kolberga, dostępne np. w bibliotekach cyfrowych http://www.wbc.poznan.pl/dlibra,
https://polona.pl, http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra;
- publikacja ilustracji fotograficznej bądź multimedialnej dotyczącej treści bajki, np. elementu stroju
ludowego, rośliny bądź instrumentu muzycznego pojawiającego się w tekście bajki źródłowej;
- inne niezbędne informacje.
2.3. Motywy
- opatrzenie opracowania zestawem motywów; obowiązuje lista motywów przyjęta przez redaktorów
projektu „Wolne Lektury”, dostępna pod adresem https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ (odczyt
08.10.2017) – w liczbie 5–10 dla każdego tekstu bajki.
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