
83ZNUV 2015;39;83-94

Monika Konert-Panek
Uniwersytet Warszawski

Angielszczyzna a polszczyzna – foniczne aspekty stylistyki. 
Wyzwania dla tłumacza

Streszczenie

Język polski i angielski różnią się pod względem najczęściej stosowanych fonicznych środków 
stylistycznych, jak również związanego z powyższym stopnia ekspresywności. Jednym z czynników 
kształtujących odmienne tradycje stylistyczne są systemy fonemiczne danych języków. Do najistot-
niejszych różnic fonologicznych między polskim a angielskim zaliczyć można odmienny stosunek 
samogłosek do spółgłosek oraz reguły fonotaktyczne (zbitki spółgłoskowe, status geminat). Pod 
względem stylistycznym język polski i angielski charakteryzują się również odmiennością typolo-
giczną oraz częstotliwością zastosowania aliteracji, która wpływa nie tylko na poziom foniczny, ale 
także znaczeniowy tekstu. W języku angielskim często stosowana jest aliteracja nagłosowa, podczas 
gdy w polskim – sufiksalna. Celem niniejszego artykułu jest porównanie tych dwóch systemów fo-
nologicznych oraz – w oparciu o wybrane przykłady (literatura piękna, slogany reklamowe, teksty 
piosenek) – przedstawienie konsekwencji tych różnic, w tym wyzwań, jakie stoją przed tłumaczem. 
Foniczne środki stylistyczne są szczególnie trudne z perspektywy translatorycznej, zmuszając tłuma-
cza do wyboru między zachowaniem formy i treści lub też do zastosowania innego środka stylistycz-
nego (np. wykorzystania potencjału polskich zbitek spółgłoskowych, bądź użycia aliteracji w innym 
miejscu tekstu).

Słowa kluczowe: stylistyka, środek stylistyczny, struktura foniczna, system fonologiczny, translacja, 
slogan reklamowy, tekst piosenki, poezja, aliteracja, onomatopeja.

Język polski i angielski różnią się od siebie, jakby to powiedzieli Anglicy, as cheese 
from chalk. Ten frazeologizm jest naturalny w języku angielskim, jednak gdy go przetłuma-
czyć dosłownie na polski, traci swój charakter. Różnice te wynikają z odmiennych tradycji 
stosowania środków stylistycznych, a te z kolei, m.in. z odmienności w systemach fonolo-
gicznych. Dla angielszczyzny typowe jest tworzenie fraz przez zestawianie słów rozpoczy-
nających się od tych samych głosek, czyli aliteracja, podczas gdy w języku polskim taki 
zabieg jest stosowany o wiele rzadziej. W niniejszym artykule zajmę się przedstawieniem 
konsekwencji tych różnic i wyzwań, przed którymi staje tłumacz, którego zadaniem jest 
jak najwierniejszy przekład oryginalnego tekstu osadzonego w tradycji językowej, w tym 
stylistycznej, swojego języka.

Oczywiście języki polski i angielski, należące do rodziny indoeuropejskiej, wykazują 
szereg podobieństw strukturalnych. W pierwszej części artykułu skupię się na różnicach 
w systemach fonologicznych omawianych języków. Następnie przejdę do opisu środków 
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stylistycznych typowych dla danego języka. Natomiast w ostatniej części skoncentruję się 
na analizie wybranych przykładów w kontekście problemów (czy też wyzwań) z jakimi tłu-
macz może się spotkać.

Różnice w systemach fonologicznych wybranych języków uwidaczniają się nawet w tak 
podstawowym parametrze, jak liczba fonemów. Język polski zawiera 6 samogłosek, pod-
czas gdy w angielskim jest ich dwukrotnie więcej, nie wliczając 8 dyftongów (w odmianie 
brytyjskiej). W przypadku spółgłosek to z kolei język polski charakteryzuje większe bogac-
two brzmieniowe, jako że występuje w nim 29 podstawowych fonemów spółgłoskowych 
(nie licząc tych zmiękczonych), podczas gdy w języku angielskim fonemów tych jest 24. 
Niniejsza obserwacja pozwala nam stwierdzić na temat potencjału stylistycznego ww. języ-
ków, że polski może zawierać więcej ekspresji opierającej się na spółgłoskach, podczas gdy 
angielski – na samogłoskach. 

Oczywiście samo statystyczne zestawienie fonemów nie oddaje jeszcze pełnego obrazu 
systemu fonologicznego języka. Należy także wziąć pod uwagę fonotaktykę, czyli możliwe 
kombinacje fonemiczne występujące w danym języku. Na potrzeby tego artykułu zdecydo-
wałam się przedstawić tylko wybrane aspekty kontrastywnej fonotaktyki polsko-angielskiej, 

 

Tabela 1
Nagłosy (diady) w języku angielskim

Źródło: Sobkowiak (2004, s. 222).
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Tabela 2
Nagłosy (diady) w języku polskim i angielskim

 

 

Źródło: jak w tabeli 1.
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tj. możliwe nagłosy sylab w obydwu językach. Ponadto, w tabeli 1 przytoczono tylko diady, 
czyli zbitki dwugłoskowe występujące na początku sylaby. 

W tabeli 1 przestawione są nagłosy występujące w języku angielskim. Jak widać, więk-
szość potencjalnych zbitek jest nierealizowana. Porównajmy teraz tę samą tabelę z możliwo-
ściami występującymi w języku polskim (tabela 2).

Jak widać, język polski jest mniej restrykcyjny, czyli pozwala na więcej zestawień fone-
mów w omawianym miejscu sylaby, co stanowi zresztą trudność dla obcokrajowców, którzy 
zmierzyć się muszą z wyrazami typu: mżawka, żwacz, lżyć, wzdręga. Co więcej, język an-
gielski maksymalnie dopuszcza 3 spółgłoski w nagłosie (pierwszą z nich w tym wypadku 
jest zawsze s), a polski dopuszcza ich więcej, np. 4 w wyrazie pstrąg czy 5 w nazwie rzeki 
Strwiąż. 

Już te podstawowe obserwacje mogą prowadzić do wniosku, że pewne teksty, tworzone 
w języku polskim i oparte przede wszystkim na zabawie brzmieniowością spółgłoskową, 
mogą okazać się nieprzetłumaczalne.

Kolejną różnicą fonotaktyczną jest istnienie geminat. Język angielski (podobnie jak inne 
języki germańskie) praktycznie nie zezwala na występowanie podwójnych spółgłosek, stąd 
np. odmienność wymowy wyrazów typu: Anna, Emma, czy buddyzm w polskim i ich an-
gielskich odpowiednikach. Niekiedy takie zdublowanie głoski może wzmacniać skojarzenia 
stylistyczne z nią związane, a opisywane w literaturze od czasów starożytnych. Jedną z moc-
niej nacechowanych brzmieniowo głosek jest r. Już od czasów Platona uważano ją za szcze-
gólnie odpowiednią do wyrażania ruchu. Inne skojarzenia, pochodzące m.in. od Fonagy’ego 
to: energia, dzikość, agresja (Fonagy 1963, s. 120-123). Język polski podwaja ten dźwięk, 
np. przy przyswajaniu słów hiszpańskich – oprócz zbliżonych do oryginału „karamba” i „to-
reador” pojawiają się „karramba” i „torreador”, co ma wzmacniać ww. skojarzenia (Bańko 
2008). Bańko, opisując to zjawisko, zauważa również, że także inne słowa z podwojonym 
r mają bardziej sugestywne brzmienie w języku polskim – np. horror czy terror. Bańko nie 
zajmuje się językiem angielskim, tymczasem właśnie ich angielskie odpowiedniki mają po-
jedyncze r. W związku z tym, tłumacz przekładając teksty angielskie, może wzmacniać ich 
wydźwięk stosując geminaty. Natomiast w przeciwną stronę jest to niemożliwe.

Inną różnicą brzmieniową i stylistyczną między dwoma omawianymi językami jest ro-
dzaj i częstotliwość stosowania aliteracji. Ten środek stylistyczny bywa istotny nie tylko 
z perspektywy fonicznej, ale też znaczeniowej, gdyż – jak stwierdza Kulawik – „aliteracja 
przynosi ze sobą zwykle przesunięcia semantyczne, a więc jest niejako zewnętrznym prze-
jawem zamierzeń semantycznych” (1994, s. 61).

Język angielski, podobnie jak inne języki germańskie, charakteryzuje się długą tradycją 
stosowania aliteracji nagłosowej. W języku staroangielskim aliteracje były jeszcze bardziej 
powszechne niż w języku współczesnym. Przykłady znajdziemy choćby w najstarszym sta-
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roangielskim poemacie Beowulf (m.in. Chickering 2002). Tu aliteracja podkreśla ryczące 
dudnienie imienia Grendel i jego związek z gniewem bogów.

Ða com of more under misthleoþum
Grendel gongan, Godes yrre bær

Podobne przykłady możemy znaleźć choćby u Szekspira, np. w przytoczonym poniżej 
fragmencie Makbeta. Zauważmy, że aliteracja ta zanika w polskim tłumaczeniu (autorstwa 
Paszkowskiego):

Fillet of a fenny snake,
In the cauldron boil and bake;

Bagnistego węża szczęka
Niech w ukropie tym rozmięka

Angielski nadal – poza wymienionym na wstępie cheese and chalk – obfituje we fra-
zeologizmy oparte na tym środku stylistycznym, np. fit as a fiddle, blind as a bat, czy ty-
tuł powieści Pride and Prejudice. Język polski zdaje się mieć mniej tego typu powiedzeń. 
Wiąże się to z tym, że w języku angielskim akcent choć nieregularny to często (i tradycyj-
nie) jest inicjalny. Akcent inicjalny sprzyja uwypuklaniu aliteracji (Smith 2006). To z kolei 
może tłumaczyć, dlaczego w języku polskim, gdzie akcent inicjalny zaniknął w większości 
dialektów kilkaset lat temu – w zasadzie przed uformowaniem się języka literackiego, ali-
teracje są tak rzadkie. Zawiera on jednakże inny typ powtórzeń dźwiękowych, tj. aliterację 
sufiksalną. Cecha ta jest charakterystyczna także dla innych języków słowiańskich. Na przy-
kład Paszek (2008), analizując tłumaczenia Ulissesa, zauważa, że w przekładzie czeskim 
(autorstwa Skoumala) angielskie nazwiska Crofter, Crofton, czy Crawford zamiast aliteracji 
nagłosowej uzyskują aliterację sufiksalną i tłumaczone są jako: Šmukýř, Šenkyř, Fortnýř. 
Kolejnym przykładem powtórzeń końcówek wyrazów są polskie onomatopeje i frazeologi-
zmy, typu: to i sio, rach-ciach, fiku-miku, tamto owamto itd., w których choć niezmienna jest 
ich końcowa część, to zmienny jest ich nagłos. Jest to zatem przeciwieństwo ich angielskich 
odpowiedników, w których podczas gdy nagłos pozostaje niezmienny, to wygłos się zmie-
nia (czasem wraz z ośrodkiem sylaby, np.: snicker-snack, flip-flop, dilly-dally). Ukazuje to 
kolejną różnicę w tradycjach z zakresu stosowania środków stylistycznych.

Środki stylistyczne stanowią niewątpliwie wyzwanie dla tłumacza, stawiając go niejed-
nokrotnie przed wyborem: czy dać pierwszeństwo tłumaczeniu formy, czy treści. Niektóre 
środki stylistyczne mogą okazać się, jak już wspomniałam wcześniej, nieprzetłumaczalne. 
Często jednak tłumaczenie uznać można za swoisty kompromis, w którym poświęcone zo-
stają środki formalne w imię zachowania treści, bądź odwrotnie. Być może za niewykonalne 

Zeszyty-naukowe-39_2015.indd   87 2015-04-30   11:04:07



88 ANGIELSZCZYZNA A POLSZCZYZNA – FONICZNE ASPEKTY STYLISTYKI...

można uznać przekazanie idealnie formy i treści, jednak polem do rozważań pozostaje spo-
sób podejścia do tego zadania oraz rodzaje przyjętych rozwiązań.

W przypadku poezji niezwykle ważne jest zachowanie formy jak najbardziej zbliżonej 
do oryginału. Wiadome jest jednak, że nie tylko poezja cechuje się wyjątkową formą fonicz-
ną. Jest ona niewątpliwie tym rejonem, w którym foniczne środki stylistyczne są najważniej-
sze, jednak poetycką funkcję języka obserwujemy także w prozie oraz języku reklamy czy 
polityki, czyli w tych obszarach, w których perswazja, wywołanie określonego wrażenia, 
jest istotnym elementem przekazu.

Przypatrzmy się teraz przykładom sytuacji, gdy tłumaczowi udało się – bądź nie – za-
chować jednocześnie treść oraz formę tekstu oryginalnego. Prezentują one różne typy tek-
stów – od sloganów reklamowych (w tym występujących w tłumaczeniu audiowizualnym), 
poprzez prozę, na poezji (w tym tłumaczeniu tekstów piosenek) skończywszy.

Przykładem udanego tłumaczenia zarówno od strony semantycznej, jak i fonicznej jest 
slogan reklamowy występujący w filmie animowanym „Klopsiki i inne zjawiska pogodo-
we”, przetłumaczonym na polski przez Bartosza Wierzbiętę.

I scream, you scream, we all scream
for Flint Lockwood’s
latest tasty town-wide treat.
With flurries of frozen fun
on what the mayor declared
to be an ice cream snow
day.

Śmietankowe, truskawkowe,
do wyboru do koloru, Flint
Lockwood znów uderza.
Smakowe szaleństwo trwa,
ulice spowija skrzypiąca
warstwa słodkości, a
burmistrz ogłosił dzień
lodów

Tłumacz oddał zarówno znaczenie, jak i dodatkową wartość brzmieniową oryginału. 
Możemy w nim bowiem zauważyć aliteracje: tasty town-wide treat oraz flurries of frozen 
fun. W wersji polskiej również obserwujemy zabawy dźwiękowe, nawet jeśli nie są to do-
kładne aliteracje, lecz konsonanse, bazujące głównie na powtórzeniach głosek szczelino-
wych s, ś i sz. Ponadto Wierzbięta zastosował polskie aliteracje sufiksalne: śmietankowe, 
truskawkowe, wyboru – koloru. 

W przypadku właściwych (i krótkich) sloganów reklamowych często w polskich rekla-
mach pozostawia się formę oryginalną, np. Today, Tomorrow, Toyota. Przykładem może 
być także aliteracyjny slogan Boss, Bottled – lakoniczny, opierający się na aliteracji b i aso-
nansie. Ten ostatni przykład jednak (jak podaje Smith 2006) w innym języku słowiańskim 
(rosyjskim) został przetłumaczony na: Стиль Boss... теперь во флаконе (styl Boss, teraz 
w butelce), tracąc jednocześnie swą atrakcyjną formę foniczną. Z badań Smith (2006) obej-
mujących przekład reklamy na język rosyjski wynika, że najczęściej zachowywane są figury 
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oparte o znaczenie i skojarzenia typu metafora czy paradoks, podczas gdy największym 
wyzwaniem dla tłumacza jest zachowanie regularności fonetycznej.

Foniczne środki stylistyczne występują także w tekstach prozatorskich (co badała np. 
Ginter 2004). Najczęściej są one stosowane w poezji, a także w tekstach pisanych do mu-
zyki. Pierwszym przykładem, który przeanalizuję, są tłumaczenia wybranych fragmentów 
dwóch tekstów Nicka Cave’a („Let Love In” oraz „Do You Love Me, Part 2”) dokonane 
przez Tomasza Beksińskiego1 ().

W pierwszym przykładzie („Let Love In”), przytoczonym niżej, zauważyć można alite-
rację początkowych sylab w wyrazach despair i deception, jak również konsonans l w ko-
lejnych słowach tego wersu: love, ugly, little. W wersji polskiej środki te zdają się znikać, 
jednak za próbę zachowania brzmieniowości można uznać powtórzenia głoski p w kolejnym 
wersie (przybrały, postać, powróciły).

despair and deception,  
love’s ugly little twins

To Rozpacz i Oszustwo, paskudne bliźniaczki 
miłością zwane
Przybrały twoją postać i powróciły do mnie

W drugim tekście („Do You Love Me, Part 2”) wyróżnić można następujące fragmenty:

Where no man before could be bothered to go
Till the soles of my shoes are shot full of 
holes

Dokąd nie śmiał przede mną pójść nikt  
Aż będę miał dziury w podeszwach

The theatre ceiling is silver star spangled Pod gwiaździstym niebem kinoteatru
There’s a groan, there’s a cough, there’s a
 rustle of cloth

Słychać jęk, kasłanie, szelest sukni

W przypadku pierwszego z przedstawionych wyżej wersów aliteracja występująca 
w oryginale została oddana poprzez konsonans ś. Jednak konsonanse głosek szczelinowych 
(s, z, f, sh) z kolejnego wersu zaginęły w polskiej wersji. W trzecim przykładzie tłumacz zre-
zygnował z aliteracji (silver star spangled), w zamian stosując zbitkę spółgłoskową (gwiaź-
dzistym), która byłaby niemożliwa w języku angielskim. W ostatnim przykładzie widać 
natomiast zachowanie dźwiękonaśladowczego charakteru użytych słów: zarówno w rustle 
of cloth, jak i szelest sukni. Jak widać zatem, polski tłumacz w miejsce występującej w ory-
ginale aliteracji użył innych środków fonostylistycznych.

1  http://krypta.whad.pl/html/
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Przeciwnym przykładem, również z dziedziny poezji, jest tłumaczenie wiersza Lewisa 
Carrola „Jabberwocky”, dokonane przez Macieja Słomczyńskiego. Wśród licznych tłuma-
czeń tego utworu, wersja Słomczyńskiego wyróżnia się szczególną brzmieniowością, tj. 
zastosowaniem aliteracji tam, gdzie nie było jej w oryginale (i gdzie nie stosują jej inni 
tłumacze).

all mimsy were stały smutocholijne
vorpal sword migbłystalny miecz
uffish thought czarmutślenie ciche
tulgey wood srożne skały

W poetyce pojawia się problem oddania warstwy fonicznej (formalnej był już analizo-
wany). Klasycznym tekstem analizującym tłumaczenia wierszy jest Ocalone w tłumaczeniu 
Barańczaka (1992). Barańczak z jednej strony zaznacza wagę środków formalnych – w tym 
fonicznych, z drugiej jednak niemal całą uwagę poświęca innym aspektom przekładu, głów-
nie związanym z semantyką. Szczególnie wyraźne jest to w jego analizie i zaproponowa-
nym przekładzie wiersza Elizabeth Bishop „Exchanging Hats” (Barańczak 1992, s. 21-25). 
Dogłębnej analizie poddane są różne aspekty użytych przez poetkę środków, np. użycie 
słów z języka naukowego w tekście gdzie zastosowana forma przypomina wręcz dziecięcą 
rymowankę, oraz niektóre aliteracje might a miter matter (przetłumaczone jako mity mitry). 
Nie odnotowano jednak wyraźnej zabawy brzmieniowej unfunny uncles i równoległej, choć 
niedokładnej anandrous aunts. Tak więc, Barańczak mimo deklaracji, że forma w poezji jest 
istotna, ostatecznie nie traktuje jej priorytetowo. 

Podobnie jest w przypadku „The Tyger” Blake’a. Barańczak (1992, s. 47-53) zwraca 
uwagę na wyraźną aliterację w pierwszej zwrotce, która jest powtórzona na końcu wiersza. 
Daje to podwójną symetrię – wewnątrz samych zwrotek i symetrię klamry wiersza.

Tyger! Tyger! burning bright  
In the forests of the night,  
What immortal hand or eye  
Could frame thy fearful symmetry? 

Barańczak, pisząc o symetrii, zaznacza tylko nagłosowe b i t, choć można zauważyć, że 
u Blake’a kolejne t pojawia się też w wygłosie bright. Tłumacz zauważa, że r ma przypo-
minać odgłos ryku tygrysa (w angielszczyźnie czasów Blake’a r było wciąż częściej wyma-
wiane niż współcześnie), co wraz z pięknem i grozą symetrii formy czyni z wiersza ikonę 
tego stworzenia. Jednak później, analizując różne tłumaczenia „The Tyger”, skupia się na 

Zeszyty-naukowe-39_2015.indd   90 2015-04-30   11:04:07



MONIKA KONERT-PANEK 91

innych niż foniczne niedociągnięciach. Ostatecznie proponuje swoją wersję, w której klu-
czowa zwrotka brzmi:

Tygrysie, błysku w gąszczach mroku: 
Jakiemuż nieziemskiemu oku 
Przyśniło się, że noc rozświetli
Skupiona groza twej symetrii?

Jak widać – w zasadzie wszystkie jego wywody dotyczące fonicznej warstwy zostały 
w jego własnej wersji zignorowane. Brak jest aliteracji, r występuje rzadko. Być może stało 
się tak, gdy, jak opisuje, szukał rozwiązań różnych aspektów, zwłaszcza trudności ze znale-
zieniem rymu dla symetrii. W obliczu tamtych problemów kwestie foniczne spadły na dalszy 
plan. Warto jednak odnotować, że jeden z analizowanych (czyli krytykowanych) przez niego 
przekładów – Józefa Waczkowa – być może skądinąd gorszy, akurat ten aspekt oryginału 
oddał wierniej:

Tygrys, Tygrys, blask twój bije
W borach nocy, ale czyje
Oczy nieśmiertelne, czyje
Ręce rzeźbiły twą symetrię straszną?

A zatem można pokusić się o stwierdzenie, że u Barańczaka praktyka nie do końca od-
powiada teorii. Jest to zrozumiałe, gdyż utwory poetyckie mają wiele aspektów, a oddanie 
ich wszystkich w przekładzie może być niewykonalne. Tłumacz stoi przed wyzwaniem, 
które z nich potraktować priorytetowo, a które pobocznie. Jak widać z podanych wyżej 
przykładów, warstwie fonicznej często przypisuje się niski priorytet, skupiając się przede 
wszystkim na warstwie znaczeniowej. Informacja poetycka wiersza, czyli dotycząca samych 
znaków i ich układu, jest zdaniem Barańczaka ważna przede wszystkim w poezji dla dzieci 
oraz tylko niektórych nurtach poezji – umownie określanej jako dorosła. W pozostałych 
przypadkach według niego ważniejsza jest informacja poznawcza, tj. dotycząca realiów 
(Barańczak 1992, s. 67). Jednak, analizując przykłady tłumaczeń poezji dla dzieci, kwestiom 
fonicznym poświęca mało uwagi, mimo że to właśnie dziecięce rymowanki i wzorowane na 
nich wiersze, zwłaszcza anglojęzyczne, pełne są aliteracji czy zabaw językowych.

Tymczasem, jak wynika z analizy jego przekładów wierszy G. M. Hopkinsa wykonanej 
przez Janecką (2001), Barańczak jako tłumacz nieraz bardzo skutecznie oddaje brzmienie 
oryginału. Przykładem może być fragment wiersza „The Windhover”, który w przekładzie 
Barańczaka zachowuje aliteracje.
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No wonder of it: shéer plód makes 
plough down sillion

Nic w tym dziwnego: lśni nawet pług, 
który praca parła

Shine, and blue-bleak embers, ah my 
dear.

Przez bruzdy; blado-błękitny popiół 
opada i świeże.

Z kolei w otwierających wiersz wersach liczne są powtórzenia nosówek m, n i ŋ oraz d:

I caught this morning morning’s minion, king- 
dom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon, in his riding. 

Barańczak tu nie zachowuje powtórzenia dokładnie tych samych głosek, lecz w zamian 
powtarza św i t:

Światła, świadka świetności świtania, Sokoła.

Nieco odmienną strategię Barańczak stosuje w przekładzie innego wiersza Hopkinsa 
„Duns Scotus’s Oxford”, który rozpoczyna fraza z aliteracją b: 

Towery city and branchy between towers. 

Tłumaczy go jako:

Wieżami zjeżony, drzewami wiejący od wieży do wieży. 

Formalnie jest tu aliteracja w, ale jest to powtórzenie tego samego słowa. Janecka (2001) 
podkreśla, że Hopkins w tym wersie wyrażał swoje wizualne skojarzenia z Oksfordu, co 
podchwycił Barańczak, powtarzając wyraz wieża trzykrotnie. Janecka na tym kończy, ale 
warto zauważyć, że zastosował on tu dodatkowo powtórzenie fragmentów słowa wieża, 
w wiejący i zjeżony, a także zastosował powtórzenie głoski ż (wieża, zjeżony, drzewami). 
Najbliższa brzmieniowo jej głoska angielska ʒ jest jedną z najrzadziej występujących w tym 
języku, podczas gdy w polszczyźnie jest stosunkowo rzadka, ale jednak częstsza, a jej wy-
eksponowanie może służyć wydobyciu skojarzeń z wiatrem. Tutaj zatem Barańczak dodał 
własny element stylistyczny, którego nie było w oryginale. Jest to zarazem przykład, jak 
odmienna struktura fonemiczna języków polskiego i angielskiego wpływa na zastosowane 
środki foniczne. 
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Co ciekawe, podobny zabieg, czyli aliteracja w i powtórzenie ż w związku ze słowem 
wieża zastosowała Gabriela Janowska tłumacząc zdanie Palms were taller than towers jako 
Palmy rosły tam wyższe od wież w powieści Jeanette Winterson The Power Book. Ginter 
(2004), analizując to tłumaczenie, zauważa jednak, że często niemożliwe było zachować 
jednocześnie styl i treść. Janowska zatem z jednej strony czasem rezygnuje z zachowywania 
aliteracji, ale w zamian wprowadza je w innych momentach, np. we fragmencie Behind us, 
the Friday-night cars were queuing in a wrapper of brake lights and exhaust haze; the toxic 
red of hometime nie ma aliteracji, które występują w innych miejscach, ale pojawia się alite-
racja s w tłumaczeniu: Za naszymi plecami sunął sznur piątkowo-wieczornych samochodów 
skrytych za otuliną ze świateł stopu i spalin; toksyczna czerwień zamykania się w domach.

To tłumaczenie i kilka innych pokazuje więc, że udany przekład nie tylko treści, ale i for-
my tekstów, w których zastosowano foniczne środki stylistyczne jest w wielu wypadkach 
możliwy.
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English vs. Polish – Phonic Aspects of Stylistics. Challenges  
for the Translator

Summary 

Polish and English differ with respect to typical phonic stylistic devices, as well as the resulting 
degree of their expressiveness. Among the factors influencing distinct stylistic traditions are the pho-
nemic systems of the two languages. The most significant phonological contrasts between Polish and 
English comprise a vowel-consonant ratio and phonotactic patterns (different consonantal clusters 
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and the status of geminates). Stylistically, Polish and English differ also with regard to the type and 
frequency of occurrence of alliteration, a stylistic device that is significant not only from the phonetic, 
but also from the semantic perspective. In English, alliterative devices are used in the onset, while in 
Polish – in the coda. The aim of the article is to compare the two systems and, with the use of selected 
examples (comprising poetry, advertising slogans and song lyrics), to show the consequences of such 
differences and challenges posed to the translator. Phonetic stylistic devices are particularly problem-
atic in the process of translation, frequently forcing the translator to choose between the form and the 
meaning or to compensate for the loss with the use of a different stylistic device (e.g. Polish complex 
consonantal clusters or the use of alliteration in different positions compared with the original).

Key words: stylistics, stylistic device, phonic structure, phonological system, translation, advertising 
slogan, song lyrics, poetry, alliteration, onomatopoeia.
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