UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

XV/2

2013

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
OLSZTYN 2013

Tytu³ angielski: PAPERS IN LINGUISTICS
Rada Programowa
ZOFIA ABRAMOWICZ (Bia³ystok), MARIA BIOLIK (Olsztyn), BERNHARD BREHMER
(Greifswald, Niemcy), DMITRO BUÈKO (Tarnopol, Ukraina), LILIANA DIMITROVA-TODOROVA (Sofia, Bu³garia), ADAM DOBACZEWSKI (Toruñ), JERZY DUMA (Warszawa),
S£AWOMIR GALA (£ód), IWONA KOSEK (Olsztyn), JAROMÍR KRKO (Banská Bystrica,
S³owacja), MARIUSZ RUTKOWSKI (Olsztyn), ZYGMUNT SALONI (Warszawa), WANDA SZULOWSKA (Warszawa), MÁRIA VARGA (Györ, Wêgry), MARIA WOJTAK (Lublin)
Redakcja informuje, ¿e wersj¹ pierwotn¹ czasopisma jest wydanie papierowe
Redaktor naczelna
MARIA BIOLIK
Redaktor zeszytu
MARIA BIOLIK
Redaktor tematyczny
ALINA NARUSZEWICZ-DUCHLIÑSKA
Sekretarze redakcji
IZA MATUSIAK-KEMPA, DOMINIKA MALINOWSKA
Redaktorzy jêzykowi
ROBERT LEE, RENATA MAKAREWICZ, SEBASTIAN PRZYBYSZEWSKI
Redaktor statystyczny
MONIKA CZEREPOWICKA
Projekt ok³adki
BARBARA LIS-ROMAÑCZUKOWA
Redakcja wydawnicza
BARBARA STOLARCZYK
ADRES REDAKCJI
UWM w Olsztynie
Instytut Filologii Polskiej
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 89 527 63 13
e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl
On-line: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=823&Itemid=12

ISSN 1509-5304
© Copyright by Wydawnictwo UWM  Olsztyn 2013
Wydawnictwo UWM
Olsztyn 2013
Nak³ad: 140
Ark. wyd. 7,0; ark. druk. 6,0
Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM, zam. nr 368

Spis treci
Artyku³y
Maria Biolik: Apelatywne nazwy osób w wierszach mazurskich poetów ludowych z drugiej
po³owy XIX w. ........................................................................................................................ 5
Marta Dobrowolska: Kognitywna analiza metafor ¿ycia i mierci w poezji
Wis³awy Szymborskiej ........................................................................................................... 19
Marzena Guz: Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita ................................................ 37
Joanna Kuæ: XIX-wieczne zastawy gruntów i posagów jako gatunek wypowiedzi ..................... 47
Magdalena Osowicka-Kondratowicz: Specyficzne problemy zwi¹zane z realizacj¹ spó³g³osek
w rozwoju mowy dziecka ........................................................................................................ 55
Joanna Szerszunowicz: Lakunarnoæ jednostki Matka Polka a jej dwujêzyczny
opis s³ownikowy ...................................................................................................................... 69
Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty
Iwona Benenowska: Orzeczenia syntetyczne konstytuuj¹ce elementarne struktury zdaniowe
 wyk³adniki zdarzeñ jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa.
Bydgoszcz 2010, ss. 226 (Joanna Kuæ, Siedlce) ..................................................................... 83
Sprawozdanie: Bogactwo wspó³czesnej polszczyzny. Konferencja z okazji stulecia
Jêzyka Polskiego (Monika Czerepowicka, Renata Makarewicz, Olsztyn) ........................... 87

4

Maria Biolik

UWM

Apelatywne nazwy osób
w wierszach
mazurskich poetów ludowych...ZESZYT XV/2
PRACE
JÊZYKOZNAWCZE
5

2013

517

ARTYKU£Y
Maria Biolik
Olsztyn

Apelatywne nazwy osób w wierszach mazurskich
poetów ludowych z drugiej po³owy XIX w.
Apellative names of people in the works of Masurian folk poets from the
second half of the nineteenth century
This paper presents the peoples names taken from the works of folk poets who
wrote poems for protestant calendars in the second half of the nineteenth century.
S³owa kluczowe: s³owotwórstwo, nazwy osób, wyrazy niederywowane, derywacja sufiksalna,
derywacja paradygmatyczna, jêzyk potoczny, twórczoæ ludowa, Mazury
Key words:
word formation, the names of people, underived words, suffixal derivation,
derivation paradigm, colloquial language, folk art, Masuria

Polskie wiersze pisane przez poetów ludowych w XIX i pierwszej po³owie
XX w. na terenie dawnych Prus Wschodnich zawieraj¹ s³ownictwo gwarowe
oraz struktury gramatyczne, które by³y ¿ywotne w tym okresie w jêzyku potocznym Warmiaków i Mazurów. Tematem utworów by³ najczêciej cz³owiek, jego
cechy charakteru, sk³onnoci i zachowania. Cz³owieka opisywano poprzez relacje
z Bogiem i innymi ludmi, ukazywano poprzez przywi¹zanie do rodzinnych stron,
ojczystej przyrody i jêzyka odziedziczonego po przodkach. Przejawem antropocentryzmu Mazurów by³y tak¿e utrwalone w wierszach wyrazy potoczne zwi¹zane
z cz³owiekiem i jego ziemskim ¿ywotem, wykonywan¹ prac¹ i zawodem.
Celem pracy jest przedstawienie rzeczowników osobowych, okreleñ Boga
oraz potocznych okreleñ ludzi, utrwalonych w XIX-wiecznych wierszach pisarzy ludowych z Mazur1. Wybrano je z tekstów zamieszczonych w antologii
1 Po ka¿dym zamieszczonym w tekcie przyk³adzie przytoczono fragment wiersza, podano nazwisko
jego autora i numer strony, na której utwór zosta³ opublikowany w antologii Pieni duchowe i poemata
wiatowe. Znaczenie wyrazów sprawdzano w S³owniku jêzyka polskiego, pod redakcj¹ Witolda Doroszewskiego (SJPDor.), S³owniku warszawskim (SW), S³owniku gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur
(SGWM). Korzystano tak¿e ze s³ownika etymologicznego Wies³awa Borysia (BorySE). Okrelaj¹c
derywaty, w nawiasie okr¹g³ym po dwukropku podano podstawê s³owotwórcz¹ oraz wskazano alternacje samog³oskowe i spó³g³oskowe miêdzy tematem s³owotwórczym derywatu i jego podstaw¹.
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Pieni duchowne i poemata wiatowe opracowanej przez Zbigniewa Chojnowskiego2. Teksty og³oszone drukiem pomieszczone w antologii pochodz¹ z mazurskich kalendarzy ewangelickich wydawanych w Lecu (dzi Gi¿ycko) od 1860
a¿ do 1931 r. Kalendarze by³y przeznaczone dla mazurskich mieszkañców prowincji pruskiej i cieszy³y siê du¿ym uznaniem wród ludnoci mówi¹cej po
polsku. Zamieszczano w nich utwory pisane przez rodzimych autorów, którzy
Byli [ ] przewa¿nie gospodarzami, rzemielnikami i wiejskimi nauczycielami,
ale wyró¿niali siê aktywnoci¹ w swoim rodowisku i czêsto piastowali stanowiska w samorz¹dzie wiejskim lub radach parafialnych (tzw. kocielnicy)3. Swoje
utwory pisali w jêzyku odziedziczonym po przodkach, którego u¿ywali w codziennych rozmowach z innymi mieszkañcami wsi i mazurskich miasteczek.
Wród rzeczowników oznaczaj¹cych osoby mo¿na wydzieliæ wyrazy proste,
niepodzielne s³owotwórczo z punktu widzenia jêzykoznawstwa synchronicznego
oraz wyrazy podzielne s³owotwórczo (derywowane). Przyjêty podzia³ jest
w du¿ym stopniu arbitralny, bowiem w przypadku niektórych wyrazów trudno
by³o rozstrzygn¹æ, czy zaliczyæ je do derywatów, czy wyrazów niepodzielnych
s³owotwórczo4. Derywaty pochodne synchronicznie czêsto ustalano na podstawie intuicji, a kwestia rzeczywistej, genetycznie pojêtej, pochodnoci i nastêpstwa czasowego nie by³a istotna5. W przypadku wyrazów wspó³czenie niederywowanych, ale derywowanych historycznie, starano siê pokazaæ ich budowê,
rekonstruuj¹c formy pras³owiañskie.
1. Niederywowane nazwy osób
1.1. Mazurzy pisz¹cy do gazet zazwyczaj nale¿eli do ludzi g³êboko wierz¹cych, tematem ich wierszy by³ najczêciej cz³owiek sk³onny do grzechu, karany
przez Boga za nieprzestrzeganie Dekalogu i czuj¹cy potrzebê pokuty6 . Przywi¹zanie do religii i tradycji sprawia³o, ¿e najczêciej u¿ywanym wyrazem niederywowanym w antologii mazurskiej jest wyraz Bóg: Bogu na czeæ (Gollub 15), A
tak, Bo¿e mi³osierny (Kraszewski 33). Bóg jest nazywany Panem: Ty za naj³askawszy Panie! (Marczówka 14), Wys³awiajmy Pana tego (Gollub 15). Oba te
2 Pieni duchowne i poemata wiatowe. Antologia mazurska. Wypisa³, opracowa³ i wstêpem
opatrzy³ Zbigniew Chojnowski. Go³dap 2004.
3 Z. Chojnowski: wiat zapisany przez Mazurów (rekonesans). [W:] Swojskoæ i obcoæ. O kategorii to¿samoci w pimiennictwie polskim na prze³omie wieków. Pod. red. A. Staniszewskiego
i J. Ch³osty-Zielonki. Olsztyn 2004, s. 166177.
4 Dotyczy to takich wyrazów, jak: dobrodziej, kaznodzieja, powsinoga, cz³ek, blini, ma³¿onek, nieboszczyk, przodek, wiadek, parobek, oblubieniec, które zaliczono do grupy wyrazów prostych (synchronicznie niederywowanych), wskazuj¹c ich formy historyczne.
5 R. Grzegorczykowa, J. Puzynina: S³owotwórstwo wspó³czesnego jêzyka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa 1979, s. 9.
6 Zob. Z. Chojnowski: wiat zapisany przez Mazurów. Znad Pisy 2003, nr 12, s. 214238.

Apelatywne nazwy osób w wierszach mazurskich poetów ludowych...

7

wyrazy wystêpuj¹ w formie zestawienia: Pan Bóg: Niech¿e bêdzie Pan Bóg
z Wami (Gerss 13), Znaæ, ¿e go bardzo Pan Bóg nasz mi³uje (Gerss 36). Bóg by³
przez Mazurów uwa¿any za ojca wszystkich ludzi: Ojcze! Odpuæ niewiedz¹cym
(Jenczio 26).
Z religijnoci¹ Mazurów nale¿y ³¹czyæ zestawienie Syn Bo¿y, czyli Jezus
Chrystus: Jezus najmilejszy; Zes³a³ nam Syna swego (Gollub 15), Dzi siê Chrystus narodzi³ (Gerss 17). Wyraz Syn, jako syn bo¿y jest zastêpowany wyrazem
Dzieciê: W ¿³obie dzieciêcia doszli; (Gollub 19) oraz wyrazem brat: Gdy on siê
sta³ naszym bratem, / Jednocz¹cym Boga ze wiatem (Gollub 19).
Rzeczowniki proste zwi¹zane z religi¹ chrzecijañsk¹ to tak¿e: anio³, diabe³
i czart, por. anio³: Anio³owie zapiewali, / pokój ludziom zwiastowali (Gerss 17);
diabe³: Czy on diabe³, czy li pan! (Lutych 80)  z³y duch, czart, szatan; czart
szatan, diabe³: ¯eby on nas pilnowa³, / Czartowi nie folgowa³ (Gollub 16).
1.2. Inne niederywowane rzeczowniki osobowe to nazwy ludzi. Nale¿¹ tu
wyrazy cz³owiek: Taki cz³owiek w rozmaite wierzy zabobony (Gerss 61) i czêsty
w gwarze rzeczownik cz³ek: £¹ki zdobi piêkny kwiat, / Którego cz³ek widzi rad
(Lutych 50)  cz³owiek, poddany, s³uga. Wyraz cz³ek zosta³ utworzony
w wyniku redukcji czêci wyrazu cz³[owi]ek.
Wród zapisanych nazw osób wyst¹pi³y rzeczowniki zbiorowe, jak: rodzice,
dziateczki, lud, ludzie, blini. Wyraz rodzice by³ u¿ywany w znaczeniu ogólnopolskim ojciec i matka: Czymy swych rodziców czcili (Gerss 21). Znaczenie
zbiorowe ogó³ ludzi maj¹ rzeczowniki: ludzie, lud, por. ludzie: W ludziach
upodobanie! (Gollub 18), lud: Ludowi ubogiemu (Gollub 19) oraz rzeczownik
blini: Czymy blinich mi³owali (Gerss 21), Tylko, by siê dobrze dzia³o,
/ A bliniemu le siê sta³o. (Kraszewski 32). Wyraz blini w znaczeniu rzeczownikowym to ka¿dy inny cz³owiek, dawniej ten, kto by³ bliski komu, derywat
utworzony suf. -ün-üjü (*blizün-üjü) od przymiotnika ps³. *bliz-ú.
Inne nazwy osób u¿ywane w tekstach to nazwy kobiet i nazwy mê¿czyzn.
Nazwy kobiet to baba: To nie idzie do lekarza, lecz do jakiej baby (Gerss 61) tu
w znaczeniu znachorka; dama: Tak, jakby najlepsza dama. (Domasz 78)
 wytworna kobieta, pani; panna: ¯yczê pannie serdecznie (Lutych 94); siostra: A¿bym siostrê odda³ ma³¿onkowi (Michalzik 97); matka: Na dzieñ urodzenia matki (Gerss 30), historycznie ps³. *matúka to forma zdrobnia³a od matü
maæ; wdowa: Pociesza³ wdowê (Lutych 60); ¿ona: O, jaki ciê¿ar by³ tam jego
¿onie (Lutych 60). Nazwy mê¿czyzn tworz¹ wyrazy: ch³op: Ch³opy im przeciwne (Domasz 82)  rolnik, doros³y mê¿czyzna; ch³opiê ch³opiec tu w mianowniku liczby mnogiej, ch³opiêta: Nu¿ ch³opiêta / Tomy wszyscy durne Jany
(J.P. 77)  wyraz móg³ powstaæ poprzez zmianê paradygmatu wyrazu ch³op,
z wymian¹ p : p, por. panie, paniêta, paniêcia oraz cielê, cielêta, kaczê, kaczêta;
m¹¿: To by³o znakiem, ¿e mê¿a kocha³a (Lutych 60); dobrodziej: Ach, wiel-
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mo¿ny dobrodzieju, chêtnie wsi uczyniê (Gerss 62)  gw. pan, ksi¹dz, dawne
z³o¿enie z przymiotnika dobry i czasownika *dìjü od *dìjati czyniæ, dzia³aæ;
kaznodziej kaznodzieja Pan kaznodziej von Popowski (Lutych 53), por. kazanie mowa, przemówienie, szczególnie w sprawach religijno-etycznych, stpol.
kazaæ wyg³aszaæ kazanie i czasownik *dìjü od *dìjati czyniæ, dzia³aæ; mê¿czyzna: By³o mnogo te¿ mê¿czyzny (J.P. 75); nieboszczyk: Nieboszczyk duchownie
¿y³ (Lutych 80)  dzi wyraz niemotywowany, stpol. niebo¿czyk < ps³. *neboþ-è-ikú
(: niebo¿ec) z wymian¹ c : cz, por. ps³. nebogú biedny, ubogi, nie bogaty, niebogi
nieszczêsny; ojciec: Jak ojciec syna swego pielêgnowa³ (Gerss 37)  dzi wyraz
niederywowany, dawniej *otücü; powsinoga w³óczêga: Nie dowierzaj powsinogom, co siê wa³êsaj¹ (Gerss 64), por. wyra¿enie przyimkowe: po wsi, rzeczownik
noga; s¹siad: U s¹siadów dobre zbo¿e (Scheminek 66); syn  Jak ojciec syna
swego pielêgnowa³ (Gerss 37) i wyraz król zapo¿yczony w dobie pras³owiañskiej, por. król: Mieli króla kochanego (Gerss 21). Wyrazy: dobrodziej, kaznodzieja powsinoga nale¿¹ historycznie do wyrazów z³o¿onych.
Znany od XV w. wyraz przodek, a od XIV w. wyraz wiadek, stpol. wiedek, mog¹ byæ analizowane jako derywaty w ujêciu diachronicznym. Wyraz
przodek: Bo z przodków jego ¿aden nie dost¹pi³ tego, (Gerss 36) zosta³ u¿yty
w znaczeniu poprzednik w rodzie, w rodzinie, w plemieniu, por. ps³. *perdúkú
[BorySE 495]. Wyraz przodek ten, kto jest z przodu, mo¿na analizowaæ jako
derywat utworzony sufiksem -ek od rzeczownika przód < *perdú. Wyraz wiadek: Niewinnoci swej wiadkowi (Jenczio 26), zosta³ w jêzyku polskim wtórnie
przyporz¹dkowany do nazw wykonawców czynnoci z sufiksem -ek, pierwotnie
ps³. *súvìdokú ten, kto co wie od ps³. czasownika *súvìdìti dowiedzieæ siê,
wiedzieæ, znaæ co dobrze [BorySE 620]. Czasownik wiadczyæ jest derywatem od rzeczownika wiadek.
Do grupy nazw osób, dzi niemotywowanych, mo¿na zaliczyæ wyraz parobek: Gdyby moi parobcy, dziewki na mej roli (Sembrzycki 95). Wyraz mo¿na
analizowaæ jako derywat od rzeczownika parob, por. parobas lub czasownika
robiæ z prefiksem pa- i sufiksem -ek.
Znany od XV w. wyraz oblubieniec: Oblubieniec mistrzem by³ (Lutych 80)
utworzono sufiksem -ec od imies³owu biernego oblubiony, stpol. oblubiæ
upodobaæ sobie, wybraæ [BorySE 372]  ten, kto oblubiony (: oblubiony)
z wymian¹ ’e : ’o. Motywacja ma charakter historyczny, poniewa¿ wyrazów:
oblubiony, oblubiæ nie notuje S³ownik jêzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, st¹d wyraz zaliczono do grupy wyrazów wspó³czenie niederywowanych.
Do grupy wyrazów niederywowanych zaliczono wyraz przyjaciel: I nauczyciel, mili przyjaciele (Lutych 60). W ujêciu diachronicznym  przyjaciel ten,
kto komu (s)przyja, zosta³ utworzony od czasownika (s)przyjaæ, por. ps³. *prijatelü od ps³. czasownika *prijati sprzyjaæ, byæ przychylnym, ¿yczliwym, okazywaæ przyjañ [BorySE 497]. Jako synchronicznie niederywowany nale¿y
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tak¿e analizowaæ wyraz gospodarz: Rzek³ gospodarz do swej matki (Schemionek 65), mieræ nag³a gospodarza Kurwo¿eja z G³ówki pod Go³dapi¹ roku 1868
(Lutych 59), por. s³owiañskie *gospodarü pan domu, g³owa rodziny, zarz¹dca,
w³adca, od ps³. *gospodú gospodarz, pan, w³adca lub *gospoda panowie, pan
i pani, pañstwo, gospodarze, w³adcy, cz³onkowie wy¿szej warstwy spo³ecznej,
utworzony na wzór produktywnego typu nazw wykonawców czynnoci z suf.
*-arü [BorySE 174) (por. ni¿ej lekarz). Wyraz gospoda karczma, dom zajezdny, jad³odajnia, dawniej mieszkanie, stancja, kwatera przeznaczona na krótki
pobyt, od XVI w. by³ u¿ywany w znaczeniu prywatny dom mieszkalny, gospodarstwo; miejsce sta³ego pobytu; gocina, schronienie (BorySE 173174].
W XIX w. na Mazurach wyraz gospodarz by³ u¿ywany w znaczeniu w³aciciel
gospodarstwa wiejskiego, rolnik prowadz¹cy gospodarstwo; w l. mn tak¿e: w³aciciel gospodarstwa wiejskiego i jego ¿ona [SJPDor., II 1247], gospodarzem
by³ ch³op, który posiada³ w³asne gospodarstwo rolne i na nim gospodarzy³
[SGOWiM, II 300, SGPKar³owicz, II 109].
1.3. Jako nazwy osób w jêzyku Mazurów by³y u¿ywane wyrazy obce, najczêciej zapo¿yczone z jêzyka niemieckiego w ró¿nych okresach rozwoju polszczyzny. Mo¿na wród nich wydzieliæ grupê wyrazów zakoñczonych na -erz. S¹
to najczêciej stare zapo¿yczenia, w których niemieckie zakoñczenie -er przejêto
jako polskie -arz, -erz, por. wyrazy: cesarz: Gdy najjaniejszy cesarz siê narodzi³ / I z ³aski Bo¿ej na ten wiat przychodzi³ (Gerss 36), ps³. *cìsarü w³adca
zapo¿yczenie z goc. kaiser, ³ac. caesar [BorySE 54]; kanclerz: Niemieckiemu
kanclerzowi (Lutych 54)  niem. Kanzler; rycerz: Te¿ pasterze, cni rycerze,
rozmawiali, / Jakby Zbawcê poszukali (Gollub 19)  por. niem. Ritter jedziec;
¿o³nierz: ¯o³nierz z wojny wzad powraca (Jallik 48). Wyraz ¿o³nierz w dobie
staropolskiej wystêpowa³ w postaci ¿o³dnierz cz³owiek najemny, pobieraj¹cy
¿o³d, zosta³ zapo¿yczony z niem. Söldner, por. niem. Sold ¿o³d, stpol. ¿o³dat
z niem. Soldat ¿o³nierz.
Koñcowe niemieckie -er przejmowano tak¿e jako -rz, por. wyrazy: rotmistrz Rotmistrza miasteczka tego (J.P. 75)  niem. Rittmeister; mistrz:
A w Nowej Wsi mistrz kowalski (Lutych 80)  niem. Meister, por. staro-wysokoniem. mister, ang. mister, co z ³ac. magister.
Inne wyrazy zapo¿yczone, znane w polskim jêzyku ogólnym, to rzeczowniki: kamrat: Kamratów, co dzi tu padli (Zacharias 46), Kamrata ci w zastaw
zostawiê (Michalzik 97)  kolega, towarzysz, z niem. Kamerad; margraf:
Margraf swe jedzenie mia³ (Lutych 56)  z niem. Markgraf; majster: Majstra
durniem zostawi³a (Domasz 79)  z niem. Meister, por. wy¿ej mistrz; monarcha: Sta³ przy trumnie chwalebnego / Monarchy najgodniejszego (Lutych 54)
 z grec. mónarchos jednow³adca; spektor: By³ spektorem, co dobrego, (Domasz 83)  (in)spektor z ³ac. inspector nadzorca; tyran: Miasto od tyrana
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ratowaæ (Michalzik 97)  grec. týrannos cz³ow. okrutny; wyraz ¿andarm:
Stoja³ ¿andarm na ulicy (J.P. 74)  z franc. gendarme funkcjonariusz, ¿o³nierz
¿andarmerii, niem. Gendarm oraz dwa wyrazy zapo¿yczone z jêzyka czeskiego:
³ajdak: ¯eby tylko nie pijaka / Albo jakiego ³ajdaka (Domasz 82)  cz³owiek
niegodziwy, hultaj z czes. lajdák wa³koñ, pró¿niak, nierób. Dzi mo¿liwa
parafraza ten, kto siê ³ajdaczy (: ³ajdaczyæ siê) z wymian¹ k : cz. Wyrazem
zapo¿yczonym z jêzyka czeskiego jest te¿ ma³¿onek: A¿bym siostrê odda³ ma³¿onkowi (Michalzik 97)  m¹¿, por. staroczeskie manel ma³¿onek, m¹¿,
manelka ma³¿onka, ¿ona, z ps³. *malúìnú, pierwotnie w znaczeniu m¹¿
i ¿ona. Jest to z³o¿enie, czêciowa kalka, por. stwniem. mâl / mahal i *-ena,
jako t³umaczenie ze stwniem. wîp ¿ona [BorySE 312];
Do grupy rzeczowników zapo¿yczonych trzeba tak¿e zaliczyæ wyraz pleban: Tam plebana ogl¹damy, / Wszyscy z nim siê powitamy (Lutych 93)
 ksi¹dz zarz¹dzaj¹cy parafi¹ katolick¹. Wyraz by³ u¿ywany w Polsce od XIV
w. Zosta³ utworzony od ³ac. plebanus po odrzuceniu koñcówki -us, te¿ czes.
plebán [Bañkowski SE II 602].
Tylko dwa wyrazy zapo¿yczone z niemieckiego s¹ charakterystyczne dla
gwar pó³nocnej Polski, nieznane jêzykowi ogólnemu. S¹ to: brutka i brutkan:
brutka: Dobra brutka mu trafi³a (Domasz 70)  gw. brutka panna, narzeczona,
z niem. Braut; brutkan: Tam siê znajd¹ m³ode pany / Mo¿e bêd¹ i brutkany
(Domasz 85)  gw. brutkan m³odzieniec, narzeczony od niem. Brautigam.
2. Derywowane nazwy osób
Derywaty przedstawione w pracy zosta³y pogrupowane w zale¿noci od
rodzaju derywacji. Wydzielono derywaty sufiksalne, jeden derywat prefiksalny
i derywaty paradygmatyczne.
2.1. Nazwy osób derywowane sufiksalnie
Analizuj¹c nazwy osób zaliczone do grupy derywatów, ka¿dorazowo podawano ich parafrazê s³owotwórcz¹, okrelano rodzaj derywacji i wskazywano
alternacje morfologiczne, jeli wystêpowa³y miêdzy tematem fleksyjnym podstawy s³owotwórczej a tematem s³owotwórczym derywatu7. Wyrazy zosta³y
pogrupowane w zale¿noci od formantów, które podano w kolejnoci alfabetycznej.
7 Zapisuj¹c alternacje morfologiczne, starano siê uwzglêdniaæ genezê g³osek. Jako g³oskê
pierwsz¹ w parach alternacyjnych zapisywano zawsze g³oskê, która istnia³a wczeniej, np. je¿eli
alternacja samog³oskowa by³a wynikiem przeg³osu, obocznoæ zapisywano jako e : a, e : o, je¿eli
wynika³a z rozwoju jerów przyjêto zapis e : ¸. W przypadku alternacji spó³g³oskowych jako pierwsz¹ zapisywano spó³g³oskê tward¹, a jako drug¹ jej odpowiednik palatalny.
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Sufiks -acz < *-aèü powiadczono w wyrazach: bogacz, trêbacz i s³uchacz
(3), por. bogacz: Czêstokroæ siê to dzieje, ¿e siê bogacz z tego mieje (Koz³owski 42)  dzi rzeczownik bogacz mo¿na zaliczyæ do grupy nazw nosicieli cech:
ten, kto jest bogaty por. bogacz bogaty gospodå to e nazywå bogåc [SGOWiM 1: 200] lub analizowaæ jako derywat odczasownikowy ten, kto siê (z)bogaci³. Historycznie wyraz bogacz jest rzeczownikiem pochodnym od ps³. *bogú
udzia³, dola, bogactwo, szczêcie, podobnie jak utworzony suf. -aty przymiotnik bogaty < ps³. *bogatú zamo¿ny, majêtny [BorySE 34]; trêbacz: Trêbaczu,
wstañ, zatr¹b nad nami! (Zacharias 46)  ten, kto tr¹bi (: tr¹biæ) z wymian¹ ê :
¹; s³uchacz: Czym nie tylko s³uchaczami, / Ale i czynicielami? (Gerss 20)  ten,
kto s³ucha(: s³uchaæ).
Sufiks -ak < *-akú powiadczaj¹ trzy wyrazy: ch³opak: Do niesienia mam
ch³opaka (Domasz 78)  niedoros³y ch³op (: ch³op); pijak: ¯eby tylko nie
pijaka / Albo jakiego ³ajdaka (Domasz 82)  ten, kto pije du¿o alkoholu (: piæ
/ pijaæ); swak: Mi³y swaku, / Wêdrujecie po widaku (J.P. 76)  gw. swat, kum,
ten, kto swata (: sw[ataæ]) lub swak < swojak, por. swák albo swojak krewny,
powinowaty w gwarach u¿ywany tak¿e w znaczeniu szwagier, stryj, teæ [SGP
Kar³owicz V: 268269).
Sufiks -al < *-alü utworzy³ wyraz kowal: O pewnym kowalu, który do
owdowia³ej ksiêdzowej po rajbie przyszed³ (Lutych 80)  ten, kto kowa
(: kowaæ).
Sufiks -an < *-ìnú tworzy dwa wyrazy, por. parafian: Parafianom b³ogos³aw, / Bez pomocy ich nie zostaw! (Lutych 53), A niech teraz nie opuci nas
parafianów (Gerss 63)  mieszkaniec parafii (: parafia); warszawian: Niech¿e
drugich siê postara pan przed warszawianów (Gerss 63)  mieszkaniec Warszawy (: Warszawa) z wymian¹ w : w.
Sufiks -arz zosta³ powiadczony w rzeczownikach: karczmarz i lekarz. Sufiks -erz w wyrazie pasterz. Oba te sufiksy zosta³y zapo¿yczone do polszczyzny
ju¿ w dobie pras³owiañskiej [Klemensiewicz 115116]: karczmarz: swarzy³ na
karczmarza (Lutych 60)  ten, kto ma karczmê (: karczma); lekarz: Kiedy taki
zachorzeje i jest mocno s³aby, / To nie idzie do lekarza, lecz do jakiej baby
(Gerss 61)  ten, kto leczy (: leczyæ) z wymian¹ k : cz; pasterz: Pasterzom
Anio³ si¹ stawi³ (Gollub 18)  ten, kto pasie zwierzêta (: paæ < ps³. *pasti).
Wyraz pasterz z ps³. *pastyrü pas¹cy byd³o, pasterz utworzono przyrostkiem
*-tyrü (SEBory 416), wyraz w XIV w. by³ u¿ywany w formie pastyrz, a od XV
w. jako pasterz (-irz > -erz).
Sufiks -ca < *-üca tworzy cztery nazwy, por. nastêpca: We w sw¹ opiekê
i nastêpcê cnego. (Gerss 38)  ten, kto nast¹pi po kim (: nast¹piæ) z wymian¹
ê : ¹; stwórca: Chwalmy Pana Stwórcê swego, / ¯e nas broni³ ode z³ego (Stullich 24)  ten, kto stworzy³ (: stworzyæ) z wymian¹ o : ó i r : rz; wydawca:
Gdy wydawcê tego wemie Bóg ze wiata (Stullich 103)  ten, kto wydaje
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(: wydawaæ); zbawca: Te¿ pasterze, cni rycerze, rozmawiali, / Jakby Zbawcê
poszukali. (Gollub 19)  ten, kto zbawi, (: zbawiæ) z wymian¹ w : w.
Sufiks -ek < *-úkú tworzy nazwy zdrobnia³e, por. panek: A¿ po chwili jaki
panek nieznajomy wst¹pi³ (Gerss 61)  m³ody pan (: pan); synek: Gospodarzy³
synek z matk¹ (Domasz 69)  ma³y, m³ody syn (: syn). W dwóch wyrazach
zaliczonych do grupy rzeczowników odrzeczownikowych mo¿na wydzieliæ sufiks z³o¿ony -uszek, por. ciepluszek: Bo syneska jest wykrêtna, / Na robotê te¿
zawziêta. / Fryc powolny, on ciepluszek
(Domasz 71). Z kontekstu wynika, ¿e
ciepluszek to cz³owiek powolny, który lubi przebywaæ w cieple, przesiadywaæ
d³ugo w chacie, przy kominie. Wyrazu ciepluszek nie notuje SGOWiM. Derywat ma charakter modyfikacyjny, móg³ zostaæ utworzony sufiksem -ek, który
wskazuje na subiektywny, emocjonalny stosunek mówi¹cego do desygnatu,
w tym wypadku matki do syna, od rzeczownika ciepluch ten, kto przebywa
w cieple, lubi ciep³o z wymian¹ ch : sz lub derywatem utworzonym sufiksem
z³o¿onym -uszek od rzeczownika ciep³o. Drugi wyraz pastuszek: Bo syneska jest
wykrêtna, / Na robotê te¿ zawziêta. / Fryc powolny, on ciepluszek, / Chodzi za
ni¹ jak pastuszek (Domasz 71), zosta³ u¿yty w znaczeniu metaforycznym na
okrelenie cz³owieka nieporadnego, ociê¿a³ego, powolnego, por. wy¿ej ciepluszek. Nazwê pastuszek z parafraz¹ pieszczotliwie o kim, kto jest taki, jak
pastuch, ten, kto pasie zwierzêta mo¿na motywowaæ wyrazem pastuch (sufiks
-ek z wymian¹ ch : sz) lub czasownikiem paæ, por. pasterz.
Grupê derywatów odrzeczownikowych wzbogacaj¹ nazwy osób z sufiksami
z³o¿onymi -ecz-ek / -acz-ek, w których formant pe³ni funkcjê modyfikacyjn¹. S¹
to wyrazy: majstereczek: Majstereczku, bacznoæ dajcie, (Domasz 78)  pieszczotliwie o majster (: majster) lub od majsterek z suf. -ek i synaczek: Synaczek
jego? (J.P. 77)  pieszczotliwie o syn (: syn) z suf. -acz-ek lub (: synak synek)
z suf. -ek.
Sufiks -(e)k- mo¿na tak¿e wydzieliæ w dzi przestarza³ym wyrazie dziateczki ogó³ dzieci, potomstwo jako derywowanym od rzeczownika dziatki dzieci
z alternacj¹ k : cz i e : ø: Niech¿e bêdzie Pan Bóg z Wami i Waszymi dziateczkami
(Gerss 13).
Sufiks -ec < *-ücü < *ükü tworzy wyrazy: m³odzieniec: bierzcie panny
³adne wieñce, / Powracaj¹ wam m³odzieñce (Jallik 48) jako derywat odrzeczownikowy (: m³odzian) z wymian¹ e : a; wêdrowiec: Id¹c drog¹ widzi wêdrowców dwóch (Michalzik 97)  ten, kto wêdruje (: wêdrowaæ).
Sufiks -ic < *-ikú zosta³ powiadczony w dwóch wyrazach. Pierwszy to
rodzic: Rodzic g³odno chodzi, / Dzieci nagie z sob¹ wodzi (Koz³owski 41).
Wyraz rodzic, daw. ojciec [SJPDor., VII 1014, SGPKar³owicz, V 30], u¿ywany
by³ w znaczeniu rodak, krajan, ziomek, autochton, por. stpol. rodzic krewny,
nale¿¹cy do tego samego rodu. W wyrazie rodzic mo¿na wydzieliæ sufiks -ic
(: ród, z wymian¹ d : d, o : ó[u]) [S³owotwórstwo doby staropolskiej 65].
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Drugim wyrazem jest panic panicz: liczny panic, pan nad pany! (J.P. 77)
 m³ody pan (: pan) z suf. -ic(z).
Sufiks -ik jest powiadczony wyrazem ewangelik: Biada wiary domowników / wiernych wszech ewangelików (Gerss 13) ten, kto wyznaje ewangeliê
(: ewangelia).
Nazwy osób derywowane sufiksem -iciel < *-itelü to rzeczowniki: czyniciel: Czym nie tylko s³uchaczami, / Ale i czynicielami? (Gerss 20)  ten, kto co
czyni (: czyniæ); nauczyciel: I nauczyciel, mili przyjaciele (Lutych 60)  ten,
kto nauczy (: nauczyæ); rz¹dziciel: Niech bêdzie dalej w Prusiech rzadzicielem
/ I tarcz¹ nasz¹, biednych zbawicielem (Gerss 38)  ten, kto rz¹dzi (: rz¹dziæ);
zbawiciel: Pasterzom Anio³ si¹ stawi³ / Im Zbawiciela objawi³ (Gollub 18) 
ten, kto zbawi (: zbawiæ); ¿ywiciel: I tarcz¹ nasz¹, biednych ¿ywicielem (Gerss
38)  ten, kto ¿ywi (: ¿ywiæ).
Sufiks -ina tworzy jeden wyraz dziewczyna: Zaraz jed do tej dziewczyny
(Domasz 71)  m³oda dziewka (: dziewka, z wymian¹ k : cz).
Sufiks -ka < *-úka wystêpuje w funkcji modyfikacyjnej, tworz¹c nazwy
spieszczone, por. córka: Matka z córk¹ mia³a spory (Domasz 85)  dziecko p³ci
¿eñskiej (: córa), stpol. cora córka; dziewka: Gdyby moi parobcy, dziewki na
mej roli (Sembrzycki 95)  m³oda dziewa (: gw. dziewa), ps³. *dìva [Doroszewski 59]; ¿onka: ¯onka mocno rozpacza³a (Schemionek 66)  pieszczotliwie o ¿ona (: ¿ona). Jedn¹ nazwê tworzy sufiks z³o¿ony -eska (-eszka) syneska:
Bo syneska jest wykrêtna (Domasz 71)  w gw. synowa (: syn).
Sufiksem -ko < *-úko w funkcji modyfikacyjnej utworzono wyraz zdrobnia³y dzieci¹tko: Dzieci¹tko narodzone (Gollub 18)  ma³e dzieciê (: dzieciê,
dzieciêcia, dzieciêta). W dobie pras³owiañskiej wyraz nale¿a³ do pi¹tej deklinacji spó³g³oskowej z przyrostkiem tematycznym -êt-: telê, telête [Lehr-Sp³awiñski, Bartula 50].
Sufiks -nik < *-nikú jest sufiksem z³o¿onym z formantu przymiotnikowego
-ün- i formantu -ikú. Zosta³ powiadczony w wyrazach: czarownik: I szukali
wraz porady / Czarownika na s¹siady (Domasz 69)  ten, kto czaruje (: czarowaæ); grzesznik: My te¿ grzesznicy ³otrowie (Jenczio 26)  ten, kto grzeszy
(: grzeszyæ) lub cz³owiek grzeszny, wtedy sufiks -ik; narzêdnik gw. ten, kto
usunie czary, naprawi poczynione szkody: Wypij tylko beczkê mleka,
/ I jed wraz do narzêdnika (Schemionek 66), Narzêdnika te¿ nie znali, / Sami
sobie narz¹dzali. (Schemionek 65), W miecie dobrze te¿ zajecha³, / Narzêdnika
na wóz wpycha³. U nas jest ogromna trwoga, / Czaruj¹ z ka¿dego roga (Schemionek 67)  ten, kto co narz¹dza (: narz¹dzaæ). Wyraz u¿ywany w znaczeniu
naprawiæ, sporz¹dziæ, nareperowaæ, zreperowaæ, doprowadziæ do nale¿ytego
stanu (SW III 154); papie¿nik: I gromi ostro wszystkich papie¿ników (Gerss
37)  zwolennik papie¿a (: papie¿); przeciwnik: Da³ mu zwyciêstwo nad przeciwnikami (Gerss 36)  ten, kto jest przeciw, por. ps³ *pretivo przeciwko,
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wbrew i przymiotnik *protivú, *pretivü. W wyrazie mo¿na wydzieliæ sufiks -ik
dodany do przymiotnikowej podstawy s³owotwórczej (: przeciwny); ratownik:
Jako ratownik pocieszyæ (Michalzik 97)  ten, kto ratuje (: ratowaæ); robotnik: Przysz³a ¿ona robotnika / Kupiæ miêsa od rzenika (Domasz 78)  ten, kto
wykonuje robotê lub jest do roboty (: robota); rolnik: Rolnik rzek³ do swojej
matki (Schemionek 66)  ten, kto pracuje na roli (: rola), rzenik: Kupiæ miêsa
od rzenika (Domasz 78)  ten, kto rzeza (: rzezaæ, rze¿ê r¿n¹æ, ci¹æ, krajaæ)
z wymian¹ z : .
Sufiks -nik rozszerzony dodatkowo formantem -ow- zosta³ powiadczony
w wyrazie domownik ten, kto mieszka, ¿yje z innymi w tym samym domu:
Biada wiary domowników (Gerss 13)  (: dom), a sufiks z³o¿ony -el-nik w wyrazie
czytelnik: Drugie s³owo do czytelników (Gerss 13)  ten, kto czyta (: czytaæ).
Sufiks -nica < *-ün-ica (1) jest sufiksem z³o¿onym. Zosta³ powiadczony
w wyrazie czarownica: Czarownica rogi skrêci (Schemionek 67)  ta, która
czaruje (: czarowaæ), ps³. èarovati czyniæ czary, wykonywaæ praktyki magiczne, rzucaæ uroki [BorySE 91]. Wyraz czarownica mo¿na te¿ analizowaæ
w oderwaniu od historii jego powstania jako nazwê ¿eñsk¹: kobieta czarownik
utworzon¹ w wyniku zmiany paradygmatu z formantem -a i wymian¹ k : c.
Sufiks -owa w wierszach zamieszczonych w antologii tworzy nazwy zawodowe kobiet: krawcowa: Klejcik nios³a od krawcowej (Domasz 86)  kobieta
krawiec (: krawiec) z wymianê e : ¸ i nazwy ¿on: ksiêdzowa: O pewnym
kowalu, który do owdowia³ej ksiêdzowej po rajbie przyszed³ (Lutych 80) 
¿ona ksiêdza tu ewangelickiego pastora; mistrzowa: ¯e mistrzow¹ byæ nie
chcia³a (Lutych 80)  ¿ona mistrza (: mistrz); synowa: Matka do synowej gada
(Domasz 72)  ¿ona syna (: syn).
Sufiks -u < -usü powiadczono w wyrazie rabu: Lecz nagle rabusiów
zgraja (Michalzik 97)  ten, kto rabuje (: rabowaæ).
2.2. Derywat prefiksalny
Jedn¹ nazwê osobow¹ nieprzyjaciel: Któr¹ nigdy nam nie wydrze nieprzyjaciel srogi. (Gerss 61) utworzono w wyniku derywacji prefiksalnej od rzeczownika
przyjaciel, por. wy¿ej. Wyraz ten nale¿y zaliczyæ do derywatów, w których prefiks
modyfikuje znaczenie podstawy s³owotwórczej, bêd¹c jej zaprzeczeniem.
2.3. Nazwy osób utworzone w wyniku derywacji paradygmatycznej
Derywacja ta zosta³a wykorzystana zaledwie w kilku wyrazach. Formantem
-a utworzono dwa wyrazy kaleka: Kalek¹ z karczmy precz wyszasowano (Lutych 59)  (: kaleczyæ) z wymian¹ k : cz; narzêda: ¯ona bardzo ciê¿ko wzdycha:
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Ta narzêda by³a licha! (Schemionek 68)  od czasownika narz¹dzaæ, narz¹dziæ, por. wyraz narzêdnik.
Formant ø tworzy trzy rzeczowniki: kat: Ty kacie, zeby go nie mêczy³
(Michalzik 97)  ten, kto katuje (: katowaæ); stró¿: I nam zes³a³ stró¿a swego,
(Gollub 16)  ten, kto stró¿uje (: stró¿owaæ); pieg: piegów chwytaæ siê
szykujcie (J.P. 74)  ten, kto pieguje (: piegowaæ szpiegowaæ), wyraz zapo¿yczony z niem. spëhen wypatrywaæ, ledziæ, szpiegowaæ.
Wnioski
Przedstawione w pracy nazwy osób zaliczone do wyrazów niederywowanych stanowi¹ oko³o 45% wszystkich przedstawionych w pracy rzeczowników.
Grupê wyrazów niederywowanych tworz¹ wyrazy rodzime i zapo¿yczenia.
Wród wyrazów obcych wystêpuj¹ najczêciej wyrazy przejête z jêzyka niemieckiego.
W grupie rzeczowników derywowanych jest znacznie wiêcej nazw osób
utworzonych sufiksalnie ni¿ prefiksalnie i paradygmatycznie. Wszystkie derywaty mo¿na podzieliæ na mutacyjne i modyfikacyjne. Odczasownikowe formacje mutacyjne to derywaty nale¿¹ce do kategorii osobowych nazw wykonawców
czynnoci. Tworzono je za pomoc¹ sufiksów: -acz, -ak, -al, -arz, -erz, -ca, -ec,
-ic, -icz, -iciel, -el, -nica, -nik, -u oraz formantów paradygmatycznych -a i -ø.
S¹ to wyrazy znane i u¿ywane w polskim jêzyku ogólnym: bogacz, trêbacz,
s³uchacz, pijak, kowal, lekarz, pasterz, nastêpca, stwórca, wydawca, zbawca, wêdrowiec, rodzic, nauczyciel, zbawiciel, ¿ywiciel, czarownica, czarownik, grzesznik,
ratownik, rzenik, czytelnik, rabu, kaleka, kat, stró¿ oraz derywaty o charakterze
regionalnym, jak: pieg, swak, czyniciel, rz¹dziciel, narzêdnik, narzêda.
Odrzeczownikowe formacje mutacyjne s¹ mniej liczne. Utworzono je za
pomoc¹ sufiksów: -an, -arz, -nik, -ownik, -owa. Umieszczone w tej grupie rzeczowniki: ewangelik, papie¿nik, przeciwnik, domownik mo¿na zaliczyæ do kategorii s³owotwórczej nazw zwolenników i wyznawców pewnych idei, pogl¹dów
i przekonañ. Wyrazy robotnik i rolnik do odrzeczownikowych nazw zawodów,
wyraz karczmarz do nazw dzia³acza maj¹cych odniesienie do obiektu, parafian,
warszawian do grupy nazw mieszkañców, wyraz dziateczki do nazw zbiorów,
a wyrazy: ksiêdzowa, mistrzowa, synowa, syneska, panic do kategorii s³owotwórczej nazw pokrewieñstw [Strutyñski 264, Grzegorczykowa 5152).
Utrwalone w wierszach poetów ludowych z Mazur rzeczowniki denominalne to tak¿e derywaty modyfikacyjne, do których nale¿¹ nazwy ¿eñskie motywowane przez mêskie: czarownica, krawcowa, nazwy deminutywne i hipokorystyczne: ch³opak, panek, synek, ciepluszek, pastuszek, majstreczek, synaczek,
dziewczyna, córka, dziewka, ¿onka, jak te¿ nazwa dzieci¹tko nale¿¹ca do katego-
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rii s³owotwórczej nazw istot m³odych oraz wyraz m³odzieniec jako derywat od
rzeczownika m³odzian.
W zbiorze derywowanych nazw osób wypisanych z wierszy mazurskich
pisarzy ludowych mo¿na wskazaæ dwa sufiksy: -eska i -aczek charakterystyczne
dla gwary mazurskiej, zachowane w wyrazach syneska synowai synaczek syneczek derywowanych od podstawy syn.
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Summary
The article presents personal nouns from poems written by the Masurians in the second half
of the nineteenth century and separates derived and underived nouns. The derived names of people
(deverbative and denominative mutant derivatives as well as denominatives modificational derivatives) are grouped accordingly to the type of derivation. Suffixal and paradigmatic derivatives are
also separated.

18

Maria Biolik

UWM

PRACE JÊZYKOZNAWCZE

ZESZYT XV/2

2013

1935

ARTYKU£Y
Marta Dobrowolska
Wroc³aw

Kognitywna analiza metafor ¿ycia i mierci
w poezji Wis³awy Szymborskiej
Cognitive Analysis of Life and Death Metaphors in Poetry
of Wis³awa Szymborska
The aim of the article is to present the linguistic analysis of selected poems of
Wis³awa Szymborska in terms of the cognitive theory of metaphor. The results of the
research show that the uniqueness and potency of this Polish poet lies in creative utilisation and subtle elaboration on generic-level metaphors, that can be hard to decipher for
the reader. The study proves that the theory of conceptual metaphor provides us with the
tools appropriate for the exploration of subtl and ambiguous matter of poetic language.
S³owa klucze: metafora pojêciowa, jêzykoznawstwo kognitywne, metafora poetycka
Key words: conceptual metaphor, cognitive linguistics, poetic metaphor
Szarpiê ¿ycie za brzeg listka:
przystanê³o? dos³ysza³o?
Czy na chwilê, choæ raz jeden,
Dok¹d idzie  zapomnia³o?
(W. Szymborska: Allegro ma non troppo)

1. Wstêp
Celem artyku³u jest analiza poetyckich realizacji metafor pojêciowych dotycz¹cych ¿ycia i mierci w wybranych utworach Wis³awy Szymborskiej. Zgodnie
z twierdzeniem Lakoffa i Johnsona (1988) metafora wystêpuje powszechnie
w naszej codziennoci  nie mo¿na ograniczyæ jej roli jedynie do literatury czy
sytuacji zwi¹zanych z u¿yciem jêzyka w celach retorycznych. Metafory stanowi¹ nie tyle aspekt jêzyka, ile przede wszystkim istotny mechanizm rozumowania, tworz¹c system o wysokim stopniu koherencji i systematycznoci.
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Metafora w modelu Lakoffa i Johnsona polega na relacji odwzorowania
pomiêdzy dwiema domenami: ród³ow¹ i docelow¹. Czêæ struktury domeny
ród³owej (np. SEN) zostaje przepisana na domenê docelow¹ (MIERÆ), co
sprawia, ¿e pewne aspekty domeny docelowej s¹ pojmowane w kategoriach
odpowiadaj¹cych im elementów domeny ród³owej. Przyk³adowa metafora
MIERÆ TO SEN znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennych wyra¿eniach, takich jak: sen wieczny, zasn¹³ w pokoju, ju¿ siê nie obudzi. Ze
stanem snu kojarzymy m.in.: brak aktywnoci fizycznej, brak wiadomoci
i kontaktu z innymi, odpoczynek. W wyniku odwzorowania tych aspektów na
domenê mierci, konceptualizujemy mieræ jako stan, w którym dobiega koñca
nasza aktywnoæ, koñcz¹ siê trudy zwi¹zane z ¿yciem, nie kontaktujemy siê
z ¿ywymi. Oczywicie s¹ to tylko niektóre aspekty potocznego mylenia
o mierci, ró¿ne metafory uwypuklaj¹ bowiem i ukrywaj¹ ró¿ne aspekty danego
pojêcia. Cz¹stkowoæ struktury metaforycznej jest jednym z powodów sceptycznego podejcia innego jêzykoznawcy kognitywnego, Johna R. Taylora do teorii Lakoffa i Johnsona (Taylor 2007). Zwolennicy teorii metafory pojêciowej nie uznaj¹
tej cechy za jej s³aby punkt. Lakoff, analizuj¹c dzia³anie metafory w jêzyku, sformu³owa³ tzw. zasadê inwariancji: odwzorowanie metaforyczne zachowuje kognitywn¹ topologiê (to jest, strukturê schematów wyobra¿eniowych) dziedziny ród³owej w sposób zgodny z inherentnymi w³aciwociami dziedziny docelowej
(Libura 2000: 64). Odwzorowanie z domeny ród³owej nie przebiega w sposób
mechaniczny  to struktura dziedziny docelowej decyduje o tym, jakie elementy
dziedziny ród³owej s¹ odwzorowywane. W jednym z rozdzia³ów ksi¹¿ki Metafory
w naszym ¿yciu jej autorzy stwierdzaj¹, ¿e niewykorzystana czêæ metafory pojêciowej stanowi tworzywo jêzyka poetyckiego (Lakoff, Johnson 1988: 7779).
Metafory pojêciowe wynikaj¹ z ludzkiego dowiadczenia  zwi¹zanego
z cia³em, interakcjami z drugim cz³owiekiem oraz ze rodowiskiem naturalnym.
Przyk³adowo, metafora KONTROLA TO BYCIE NA GÓRZE wywodzi siê z pierwotnego
dowiadczenia walki miêdzy dwojgiem ludzi  ten, który przygwodzi przeciwnika do ziemi swoim cia³em, ma nad nim przewagê i wi¹¿¹c¹ siê z ni¹ kontrolê.
ród³em takiej, a nie innej struktury metafor  oprócz uniwersalnego ludzkiego
dowiadczenia  jest kulturowe ugruntowanie pewnych wzorców i stereotypów.
W przypadku wielu metafor trudno jest rozdzieliæ oba te ród³a. Dla jêzykoznawstwa kognitywnego istotne jest przede wszystkim przekonanie, ¿e jêzyk nie odwo³uje siê do jakiej abstrakcyjnej, obiektywnej rzeczywistoci, ale podejmuje próbê porz¹dkowania ró¿norodnych dowiadczeñ w sposób antropocentryczny.
Lakoff i Johnson dziel¹ metafory na ogólne i bardziej szczegó³owe. Te pierwsze, do których mo¿na zaliczyæ takie odwzorowania, jak: ZDARZENIA TO DZIA£ANIA,
GÓRA TO DOBRZE  DÓ£ TO LE, PATRZENIE TO DOTYKANIE, s¹ podstaw¹ dla metafor
bardziej szczegó³owych, które mog¹ stanowiæ rozwiniêcie pewnych ich aspektów.
Metafory mog¹ te¿ powstawaæ przez po³¹czenie dwóch lub kilku innych metafor.
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Rozwiniêciem kognitywnej teorii metafory jest praca Lakoffa i Turnera
(1989), której przedmiotem jest rola metafor pojêciowych w jêzyku literackim.
Badacze opisuj¹ g³ównie metafory dotycz¹ce ¿ycia, mierci i czasu (w ksi¹¿ce
Lakoffa i Johnsona tylko ten ostatni typ metafor zosta³ opisany doæ szczegó³owo), badaj¹ jednak ich funkcjonowanie nie w wypowiedzeniach wziêtych z jêzyka potocznego, lecz na gruncie poezji. Podkrelaj¹c automatycznoæ, dostêpnoæ, ³atwoæ u¿ywania narzêdzi, jakimi s¹ metafory pojêciowe dla ka¿dego
u¿ytkownika jêzyka, ledz¹, w jaki sposób poeci przekszta³caj¹ je i rozwijaj¹,
np. zestawiaj¹c metafory dotycz¹ce nieraz sprzecznych aspektów domeny docelowej. Fenomen rozumienia przekazu poetyckiego jest wynikiem tego, ¿e czytelnicy oraz poeci pos³uguj¹ siê tymi samymi narzêdziami (Lakoff, Turner 1989:
XI). Nawet najbardziej kunsztowne i subtelne zastosowanie metafor pojêciowych jest dla odbiorcy poezji zrozumia³e. Jestemy  w sposób przez nas niedostrzegalny  odsy³ani do metafor konstytuuj¹cych nasze mylenie o wiecie,
o nas samych i o wszelkich dziedzinach abstrakcyjnych.
Szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej analizy s¹ dwa zagadnienia, szczegó³owo omówione w pracy Lakoffa i Turnera. Pierwszym z nich jest
mechanizm tworzenia personifikacji, w szczególnoci personifikacji mierci
oraz czasu  zarówno tych kulturowo utrwalonych, jak i tworzonych w wyobrani poetów. Badacze podkrelaj¹, ¿e nie istniej¹ metafory bêd¹ce odwzorowaniem z domeny osoby na domenê mierci (podobnie: czasu), tj. metafory automatycznie personifikuj¹ce mieræ. Mylenie o mierci b¹d czasie jako o osobie
nie ma swojego ród³a w jakiej ogólnej metaforze. Nie istniej¹ metafory MIERÆ
TO OSOBA ani CZAS TO OSOBA, których uszczegó³owieniem by³by obraz mierci
jako kosiarza czy przewonika, a czasu jako lekarza b¹d z³odzieja. Personifikacja powstaje dziêki dostarczeniu agensa przez domenê ród³ow¹ metafory ZDARZENIA TO DZIA£ANIA. Wyj¹tkowe w tej metaforze jest to, ¿e dwie domeny, ród³owa i docelowa, nie ró¿ni¹ siê stopniem abstrakcyjnoci ani zawartoci¹
pojêciow¹: w rzeczywistoci dzia³anie jest bowiem typem zdarzenia (zdarzeniem z udzia³em agensa). W wyniku odwzorowania z domeny dzia³ania na domenê zdarzeñ  zdarzenie otrzymuje strukturê rezultatu dzia³ania: wraz z agensem, który wywo³uje to dzia³anie (Lakoff, Turner 1989: 7476). Przyk³adowo,
obraz mierci jako kosiarza powstaje w wyniku zestawienia dwóch metafor.
Metafora ZDARZENIA TO DZIA£ANIA nadaje zdarzeniu mierci strukturê rezultatu
dzia³ania oraz dodaje agensa, który jest tym, kto powoduje zdarzenie mierci.
Z kolei metafora LUDZIE TO ROLINY mo¿e byæ rozwiniêta dziêki obrazowi uprawy
rolin, w którym kres ¿ycia rolin wyznaczaj¹ zbiory. Wtedy to mieræ bêdzie
pojmowana jako osoba dokonuj¹ca zbioru plonów (kosiarz).
Drugim istotnym zagadnieniem jest kwestia koherencji, czyli wzajemnej
spójnoci metafor zbudowanych na ró¿nych domenach ród³owych. Koherencja
pewnej grupy metafor mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e wywodz¹ siê one wszystkie
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z jednej ogólnej metafory lub z po³¹czenia kilku metafor. Jednak w przypadku
metafor CZAS ¯YCIA TO DZIEÑ, CZAS ¯YCIA TO ROK, ¯YCIE TO P£OMIEÑ, ¯YCIE TO OGIEÑ,
¯YCIE TO CENNA W£ASNOÆ, ¯YCIE TO OBECNOÆ TUTAJ i ¯YCIE TO P£YN nie istnieje
jedna podstawowa metafora, dziêki której zagwarantowana by³aby spójnoæ relacji miêdzy nimi. £¹cz¹ siê one ze sob¹ za spraw¹ powszechnego przekonania
dotycz¹cego struktury domeny ¿ycia: jest ono postrzegane jako cykl, który koñczy siê tam, gdzie siê rozpocz¹³; jego struktura zawiera trzy stadia: pierwsze
 kiedy jeszcze nie ¿yjemy, drugie  kiedy ¿yjemy, trzecie  po mierci. Poniewa¿ domena docelowa ¯YCIE jest zbudowana w taki sposób, naturalne jest, ¿e
pojmujemy je w kategoriach metafor, których domeny ród³owe maj¹ tak¹ sam¹
trzyczêciow¹ strukturê (Lakoff, Turner 1989: 86).
Inny rodzaj koherencji da siê zauwa¿yæ w metaforze ¯YCIE TO P£OMIEÑ, która
jest po³¹czeniem metafor ¯YCIE TO WIAT£O i ¯YCIE TO CIEP£O. Te dwie metafory s¹
bardzo podstawowe i ogólne. Ich po³¹czenie prowadzi do rozwiniêtej wersji
teorii ¿ycia jako cyklu: przy narodzinach mamy niewiele energii; iloæ energii
wzrasta wraz z naszym dojrzewaniem, a spada znów w staroci. W ten sposób
powstaje metafora ¯YCIE TO CYKL PRZYBYWANIA I UBYWANIA ENERGII (Lakoff, Turner
1989: 87).
Zdaniem autorów More then Cool Reason metaforyczne odwzorowanie powinno zachowywaæ strukturê zarówno domeny docelowej, jak i ród³owej.
Agnieszka Libura (1998) podaje w w¹tpliwoæ za³o¿enia Lakoffa i Turnera, wynajduj¹c przyk³ady metafor poetyckich, które nie s¹ spójne w tym sensie, ¿e nie
spe³niaj¹ wymogów jednoznacznego odwzorowania struktury domeny ród³owej
na docelow¹, a sprzecznoci w nich zawarte nie pe³ni¹ w utworze ¿adnej funkcji
(Libura 1998: 223). Z³amanie regu³ odwzorowania mo¿e byæ celowym zabiegiem
autora, elementem gry sensami, szukaniem dobitnej formy wyrazu; czêsto jednak
nie jest obci¹¿one funkcjonalnie  nawet jeli by³o to celem twórcy: wystarczy
bowiem, ¿e zabieg ten nie jest dostrzegalny dla przeciêtnego czytelnika.
W niniejszym artykule przyjêto strategiê analizowania tych przekszta³ceñ
metafor pojêciowych, które nosz¹ znamiona celowoci, tj. mo¿na wskazaæ mechanizm ich powstawania oraz funkcjê, jak¹ spe³nia taki zabieg w utworze.
2. Metaforyczna struktura wybranych wierszy Wis³awy Szymborskiej
Przy doborze utworów do analizy szczególn¹ uwagê zwrócono przede
wszystkim na te wiersze, w których kilka metafor nak³ada siê na siebie, tak ¿e
jedna przekszta³ca strukturê drugiej b¹d intensyfikuje tworzony obraz. Konstrukcja niektórych utworów Szymborskiej w ca³oci opiera siê na podstawowych metaforach dotycz¹cych ¿ycia i mierci, w innych pojawiaj¹ siê jedynie
fragmenty, w których dostrzec mo¿na odwo³anie do metafor pojêciowych. W ana-
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lizie skupiono siê na tych metaforach, które organizuj¹ nasze mylenie o ¿yciu
i mierci, inne metafory pojêciowe przywo³ywane s¹ dopiero wtedy, gdy wydaj¹
siê istotne dla rozumienia utworu.
Do serca w niedzielê
Wiersz ten w ca³oci zosta³ zbudowany wokó³ metafor konstytuuj¹cych nasze mylenie o ¿yciu i mierci. W pierwszej czêci czytelnik napotyka personifikacjê serca (narz¹d wewnêtrzny obdarzony zosta³ cechami ludzkimi, takimi jak
pracowitoæ i pilnoæ), która stanowi zarazem uosobienie ¿ycia:
Dziêkujê ci, serce moje,
¿e nie marudzisz, ¿e siê uwijasz
bez pochlebstw, bez nagrody,
z wrodzonej pilnoci.
Wi¹zanie wszelkiej aktywnoci ludzkiej, zarówno fizycznej, jak i duchowej,
z prac¹ serca ma swoje ród³o w metonimiach CZ£OWIEK TO SERCE i ORGANIZM TO
SERCE. Mówimy, ¿e robimy co ca³ym sercem (tzn. ca³kowicie siê anga¿uj¹c)
i ¿e serce przesta³o biæ (cz³owiek umar³).
Lakoff i Turner wymieniaj¹ szereg personifikacji mierci oraz czasu, nigdy
jednak nie wspominaj¹ o personifikacjach ¿ycia. Byæ mo¿e personifikacja ¿ycia
jest niemo¿liwa, poniewa¿ nie mylimy o nim w kategoriach zdarzenia, ale procesu b¹d stanu, w odró¿nieniu od mierci, która mo¿e byæ konceptualizowana jako
jednorazowe zdarzenie  np. zebranie plonów (jest te¿ pojmowana
w kategoriach stanu). Mimo dominuj¹cego w naszym codziennym myleniu sposobu konceptualizowania ¿ycia mo¿na wskazaæ pewne momenty, np. narodziny,
bêd¹ce zdarzeniami, do których mog³aby siê odnosiæ ogólna metafora ZDARZENIA TO
DZIA£ANIA, stanowi¹ca ród³o personifikacji. ¯ycie mog³oby wiêc byæ metaforyzowane jako osoba powo³uj¹ca do ¿ycia b¹d dzia³aj¹ca na rzecz jego podtrzymania.
W dalszej czêci utworu personifikacja ta ³¹czy siê z metafor¹ ¯YCIE TO
PODRÓ¯, na któr¹ wskazuje porównanie rytmicznoci skurczów serca do cyklicznego spychania ³odzi na morze.
Ka¿dy twój skurcz
jest jak zepchniêcie ³odzi
na pe³ne morze
w podró¿ dooko³a wiata.
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Mamy tu do czynienia z wyranym nawi¹zaniem do jednej z kulturowo
utrwalonych personifikacji mierci: mitologicznego Charona przewo¿¹cego
zmar³ych przez nieruchome wody Styksu. W tych czterech wersach zosta³y zestawione, a w zasadzie po³¹czone dwa obrazy: ¿ycia jako morskiej podró¿y
i jednoczenie ¿ycia jako momentu  nieustannie powtarzanego  rozpoczynania
tej podró¿y na nowo, którego sprawc¹ jest niestrudzony agens, personifikacja
¿ycia. Obraz cyklicznych narodzin k³óci siê z powszechnym przekonaniem
o tym, ¿e ¿ycie ma jak¹ z góry okrelon¹ d³ugoæ (niczym droga, po której siê
przemieszczamy), która z ka¿d¹ sekund¹ ulega skróceniu. Tutaj ka¿dy moment
jest wyruszeniem w podró¿ dooko³a wiata, czyli w absolutne nieznane pod
ka¿dym wzglêdem. To nies³ychany potencja³ tkwi¹cy w ¿yciu wysuwa siê w tym
utworze na pierwszy plan.
Podmiot liryczny mówi dalej: raz po raz / wyjmujesz mnie z ca³oci /
nawet we nie osobn¹. Wyjmowanie, niczym z pude³ka, na oznaczenie stwarzania jest zakorzenione w metaforze OBIEKT POWSTAJE Z SUBSTANCJI, która jest koherentna z metafor¹ SUBSTANCJA TO POJEMNIK. Wytwarzanie przedmiotu z substancji
(np. robienie pos¹gu z gliny) konceptualizujemy jako wyci¹ganie rzeczy z pojemnika. W wierszu Szymborskiej wydobywanie z bezimiennej masy wszystkiego osobnej jednostki jest rozwiniêciem tej w³anie metafory, ze zwróceniem
uwagi na powtarzalnoæ tego procesu.
Wyjmowanie z pude³ka ³¹czy siê z metafor¹ MIERÆ TO SEN, autorka uwypukla aspekt snu, który w potocznym odwzorowywaniu domeny snu na domenê
mierci jest ukrywany: budzenie siê ze snu  mierci.
Dbasz, ¿ebym nie przeni³a siê na wylot,
na wylot,
do którego skrzyde³ nie potrzeba.
Zgodnie z koncepcj¹ przedstawion¹ w tym utworze, nasze ¿ycie z ka¿d¹
chwil¹ zaczyna siê na nowo. Zacytowany wy¿ej fragment przywo³uje wizjê snu,
z którego nie da siê obudziæ  definitywnej mierci  która jest to¿sama z przenieniem siê na wylot. Domena mierci zosta³a wskazana za spraw¹ neologizmu przeniæ siê oraz wyra¿enia na wylot. U¿yte po raz pierwszy oznacza ono
dok³adnie, do g³êbi, ca³kowicie, zupe³nie (USJP), natomiast w zwrocie na
wylot, do którego skrzyde³ nie potrzeba odnosi siê do mierci konceptualizowanej jako odlot z tego wiata, do którego faktycznie nie trzeba skrzyde³, bo
dokonuje siê bez naszej woli, bez naszego udzia³u. Warto zauwa¿yæ, ¿e ju¿ samo
wyra¿enie przeniæ siê na wylot, dziêki metaforze MIERÆ TO SEN, przywodzi na
myl mieræ, za zwrot na wylot, / do którego skrzyde³ nie potrzeba silniej
ujawnia domenê mierci za pomoc¹, przywo³ywanej przez siebie, innej metafory. Komplementarna z metafor¹ MIERÆ TO SEN metafora ¯YCIE TO DZIEÑ, pojawia
siê w kolejnej czêci wiersza.
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Dziêkujê ci, serce moje,
¿e obudzi³am siê znowu
Wyjcie z ciemnoci nocy (to wtedy przewa¿nie pimy), przebudzenie, które
uchroni³o po raz kolejny przed mierci¹, to kolejny przejaw konsekwentnego
budowania obrazu ¿ycia jako ci¹g³ego powtarzania aktu narodzin cz³owieka.
Wra¿enia z teatru
Wiersz ten mo¿na odczytywaæ na co najmniej dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ z nich jest relacja z pobytu w teatrze w po³¹czeniu z wnikliw¹ refleksj¹ na
temat tego, co siê w nim dzieje. Ta interpretacja nie bêdzie przedmiotem analizy;
wiersz ten zostanie potraktowany jako rozwa¿ania na temat ¿ycia i mierci.
Mamy tu do czynienia z w³aciwie jedn¹, lecz niezwykle produktywn¹
i silnie zakorzenion¹ w naszej kulturze metaforê pojêciow¹  ¯YCIE TO TEATR.
Wieloæ wyra¿eñ jêzyka potocznego, np. tego nie by³o w scenariuszu, jaka
jest twoja rola w tym wszystkim?, uratowa³ przedstawienie, wiadczy o rozpowszechnieniu jej w naszym myleniu. Prototypowa sztuka teatralna ma strukturê (prolog, akty, sceny, epilog), która jest odwzorowywana na poszczególne
elementy domeny ¿ycia. Narodziny to prolog lub pierwszy akt, mieræ to akt
pi¹ty b¹d epilog, znacz¹ce momenty naszego ¿ycia mo¿emy dziêki tej metaforze nazywaæ punktami kulminacyjnymi.
Sposób, w jaki Szymborska wykorzystuje tê metaforê, nie jest jednoznaczny. Ju¿ na pocz¹tku utworu pojawia siê element niewystêpuj¹cy w konwencjonalnych realizacjach metafory ¿ycia jako teatru:
Najwa¿niejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty:
zmartwychwstawanie z pobojowisk sceny,
[ ] ustawianie siê w rzêdzie pomiêdzy ¿ywymi.
Skoro ¯YCIE TO TEATR (PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE), to zapewnie akt szósty
by³by okreleniem wydarzeñ maj¹cych miejsce po mierci. Zgadza³oby siê to
z uwypuklonym w wierszu aspektem makabrycznym teatru, kojarz¹cym siê
z dramatem Szekspirowskim.
Kolejne wersy utworu rzucaj¹ nowe wiat³o na metaforê i sposób wykorzystania w niej domeny teatru:
wciek³oæ podaje ramiê ³agodnoci,
ofiara patrzy b³ogo w oczy kata,
buntownik bez urazy st¹pa przy boku tyrana.
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To ironiczne przywo³anie eschatologicznej wizji pokoju mesjañskiego
z Ksiêgi Izajasza (Iz 11, 68) uogólnia znaczenie omawianej metafory pojêciowej. Mo¿e mieæ ona postaæ WIAT TO TEATR (ujawniaj¹cej siê w znanym toposie
theatrum mundi), w którym poszczególne ¿ywoty to role w przedstawieniu.
Pe³ne zainteresowania spojrzenie na zjawiaj¹ce siê postacie zmar³ych przeobra¿a siê pod koniec utworu. Podmiot liryczny traci swój dystans, kiedy opada
kurtyna, a w szparze miêdzy ni¹ i pod³og¹ widaæ rêkê siêgaj¹c¹ po kwiat lub
miecz.
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna,
spe³nia swoj¹ powinnoæ:
ciska mnie za gard³o.
Definitywne opadniêcie kurtyny, na zawsze oddzielaj¹ce ¿ywych od zmar³ych, mo¿na rozumieæ dwojako: jako ostateczne odejcie na tamten wiat, pogr¹¿enie siê w nicoci, otch³ani lub wst¹pienie w ob³oki  w odró¿nieniu od przejciowego momentu przebywania na scenie, które mo¿na by uto¿samiæ np.
z pogrzebem. Inna interpretacja wymaga oderwania siê od porz¹dku chronologicznego, wed³ug którego przebiega ludzkie ¿ycie, i skupienia siê na porz¹dku
refleksji. Rozwa¿aj¹c mieræ jako tak¹, bierzemy pod uwagê rozwi¹zania, które
podsuwa nam kultura czy religia  np. wspólne spotkanie z innymi zmar³ymi lub
powszechny pokój  kiedy wszystko ma swoje miejsce, ka¿dy zachowuje rolê
i kostium (dobrego i z³ego, ofiary i kata). Dopiero zetkniêcie z nagim, nieobudowanym pewnoci¹ pozaziemskiego ¿ycia faktem zgonu, pora¿a, ciska za gard³o i ods³ania s³aboæ nie tylko zmar³ego, ale i ¿ywego, który próbuje nadaæ
wszystkiemu sens.
Si³¹ tego wiersza jest, inaczej ni¿ w pozosta³ych analizowanych utworach,
rozwiniêcie jednej produktywnej metafory i nadanie temu rozwiniêciu takiej
struktury, ¿e mo¿liwe, a wrêcz konieczne jest jednoczesne odczytywanie co najmniej dwóch sensów utworu.
Labirynt
Wiersz ten jest zapisem wêdrówki w labiryncie: przechodzenia od ciany do
ciany, skrêcania w lewo b¹d w prawo, ci¹g³ych wyborów kierunku i drogi.
Przywo³uje on w naszym umyle schemat wyobra¿eniowy1 cie¿ki, w którym
konkretne miejsca oznaczaj¹ cele. Labirynt kojarzy siê przede wszystkim z me1

Schematami wyobra¿eniowymi (image schemas) nazywane s¹ przedpojêciowe, dynamiczne
struktury wiedzy wy³aniaj¹ce siê w toku interakcji z otoczeniem i tworz¹ce podwaliny mylenia
abstrakcyjnego. Do schematów wyobra¿eniowych nale¿¹ m.in.: RÓWNOWAGA, POJEMNIK , CENTRUM-PERYFERIE, CYKL (Libura 2000: 2736).
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tafor¹ dotycz¹c¹ umys³u: UMYS£ TO CIA£O PORUSZAJ¥CE SIÊ W PRZESTRZENI, zgodnie
z któr¹ cie¿ka to sposób rozumowania, rozdro¿a to koniecznoæ dokonania
wyboru itd. Labirynt, który z definicji jest zagadk¹, anga¿uje przede wszystkim
ludzki rozum. Ci¹g³e wêdrowanie jest te¿ uszczegó³owieniem metafory ¯YCIE TO
PODRÓ¯: osoba id¹ca labiryntem zmierza równie¿ do miejsca ostatecznego przeznaczenia, którym jest wyjcie z labiryntu. Nie jest jednak oczywiste, ¿e labirynt
odnosi siê do ¿ycia, mo¿e on bowiem obrazowaæ po prostu drogê mentaln¹, czyli
rozumowanie. Rzeczywisty temat wiersza zostaje ujawniony pod koniec utworu.
Wczeniej jednak mo¿na wskazaæ metaforê ¯YCIE TO ZNIEWOLENIE  koresponduj¹c¹ z obrazem labiryntu, bêd¹cego rodzajem wiêzienia, a przynajmniej miejsca,
z którego bardzo trudno siê wydostaæ. Wra¿enie zamkniêcia podmiotu lirycznego intensyfikuje ikonicznoæ wiersza: tekst mieci siê miêdzy dwoma mylnikami  tak jak labirynt nie ma w³aciwego pocz¹tku ani koñca  i podzielony jest
na krótkie wersy, które przywo³uj¹ skojarzenie z krótkimi odcinkami drogi labiryntu. Metafora zniewolenia staje siê bardziej wyrazista w wietle koñcowego
fragmentu:
Gdzie st¹d musi byæ wyjcie,
to wiêcej ni¿ pewne.
Ale nie ty go szukasz,
to ono ciê szuka,
to ono od pocz¹tku
w pogoni za tob¹,
a ten labirynt
to nic innego jak tylko,
jak tylko twoja, dopóki siê da,
twoja, dopóki twoja,
ucieczka, ucieczka 
Metafora MIERÆ TO WYZWOLENIE (Gdzie st¹d musi byæ wyjcie) jest tutaj
zestawiona z personifikacj¹ mierci jako osoby, która nas goni. W wyniku tego
po³¹czenia powstaje obraz wyjcia, które ciga cz³owieka, mimo ¿e pozornie to
on jego szuka. Drugim paradoksem wy³aniaj¹cym siê z tego utworu jest postawa
cz³owieka uwiêzionego, który nie pragnie wyzwolenia i ucieka przed nim, jak
d³ugo tylko mo¿e.
Pojêcie mierci jest konceptualizowane w ludzkim umyle na wiele ró¿nych
sposobów, a dziêki ró¿norodnym dokonywanym przez poetów przekszta³ceniom
ogólnych i schematycznych metafor powstaj¹ wiersze prezentuj¹ce ca³kowicie
ró¿ny do niej stosunek. Mo¿e byæ ona powrotem do rodzinnego domu, a równie
dobrze podró¿¹ na w¹t³ej tratwie po wzburzonym morzu (Lakoff, Turner 1989:
6769). Ta wieloæ spojrzeñ jest dowodem na niejednoznaczny stosunek cz³o-
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wieka do mierci. Labirynt jest przyk³adem wiersza, który stara siê uchwyciæ tê
ambiwalencjê i uzmys³owiæ paradoks ludzkiego ¿ycia, bêd¹cego swego rodzaju
pu³apk¹ (labiryntem), z której chcielibymy w jaki sposób siê wyzwoliæ  st¹d
ró¿ne cie¿ki, schodki i piêtra  a jednoczenie nie chcemy wyzwolenia; boimy
siê tego, co nieznane, czyli mierci, która jest tak naprawdê jedynym wyjciem
z labiryntu.
Baga¿ powrotny
W kolejnym wierszu mowa jest o mierci dzieci. W odró¿nieniu od poprzedniego nie operuje on kunsztown¹ symbolik¹, jest oszczêdny w s³owach,
pe³en prostoty. Rozwiniête w nim zosta³y dwie metafory pojêciowe: MIERÆ TO
ODJAZD i ¯YCIE TO WIAT£O  MIERÆ TO CIEMNOÆ. Ju¿ tytu³ wskazuje na istotne dla
tego utworu znaczenie pojmowania ¿ycia jako cyklu, który koñczy siê tam, gdzie
siê zacz¹³. mieræ zosta³a ukazana jako przedwczesny powrót do miejsca,
w którym przebywa³ cz³owiek przed urodzeniem. W baga¿u, który stanowi istotny sk³adnik domeny podró¿y, zmar³e dzieci zabieraj¹ ze sob¹ to, co uda³o im siê
otrzymaæ w ¿yciu  wspomnienia z pobytu na tym wiecie, które s¹ konceptualizowane jako rzeczy. Motyw pobytu na ziemi jako okazji do zdobycia czego
nieosi¹galnego gdzie indziej pojawia siê równie¿ w wierszu Szymborskiej Wersja wydarzeñ, koñcz¹cym siê obrazem mia³ków, którzy zdecydowali siê ¿yæ na
Ziemi, powracaj¹cych (ale nie do miejsca, z którego wyszli) i nios¹cych co
pozyskanego. Mo¿na uznaæ ten motyw za rozwiniêcie metafory ¿ycia jako czego cennego, jednak w przypadku przedwczenie zmar³ych dzieci to, co cenne:
krótkie ¿ycie czêsto wype³nione cierpieniem, ma dla patrz¹cego z boku ma³¹
wartoæ.
W zakoñczeniu wiersza pojawia siê pytanie o istotê ¿ycia tak krótkiego, ¿e
niemal niezauwa¿alnego:
Có¿ dopiero powiedzieæ o jednym dniu ¿ycia,
o minucie, sekundzie:
ciemnoæ i b³ysk ¿arówki i znów ciemnoæ?
Uwidacznia siê tu trójcz³onowa struktura domeny docelowej: pierwsze stadium to ciemnoæ (stan przed ¿yciem), drugie  b³ysk ¿arówki (¿ycie), trzecie  znów ciemnoæ. Tym razem jednak domen¹ ród³ow¹ jest wiat³o,
a dok³adnie ¿arówka, której szybkoæ zapalania siê i ganiêcia sprzyja zwróceniu uwagi na krótkoæ ¿ycia.
Spójnoæ tego utworu nie jest oczywista, zarówno z powodu rozszerzaj¹cej
siê podejmowanej przez niego tematyki  od dramatu przedwczesnej mierci do
pozostawaj¹cego bez odpowiedzi pytania, czy istnieje jaka miara, któr¹ mo¿na
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by zmierzyæ ¿ycie jako takie  jak i wykorzystania ró¿nych metafor, z których
jedna zdaje siê mówiæ bardziej o mierci, a druga bardziej o ¿yciu. Jest jednak
zachowana dziêki koherencji miêdzy metaforami, której ród³em jest pojmowanie ¿ycia jako cyklu koñcz¹cego siê tam, gdzie znajduje siê jego pocz¹tek.
Spacer wskrzeszonego
Jest to wiersz, którego g³ównym tematem s¹ mieræ i ¿ycie, zatem ca³a jego
struktura oparta jest na pojêciowych metaforach ¿ycia i mierci. Co ciekawe,
mieræ nazwana po imieniu jest w³aciwie mierci¹ w cudzys³owie, poniewa¿
bohater wiersza, pan profesor, wci¹¿ ¿yje. Jest to jednak ¿ycie niesamodzielne,
wymagaj¹ce ci¹g³ej troski ze strony innych. Obraz spacerku, na który zosta³
zabrany profesor, stanowi odwo³anie do metafory ¯YCIE TO DROGA. W tym wypadku nie jest to droga, której przemierzanie oznacza osi¹ganie kolejnych celów,
tylko ma³y spacerek, który donik¹d nie prowadzi. Takie przetworzenie metafory
¿ycia jako drogi konotuje wyrazist¹ aksjologiê  ¿ycie, na które zosta³ skazany
profesor jest w zasadzie czym ja³owym, krêceniem siê w kó³ko. U¿ycie zdrobnienia celowo infantylizuje sytuacjê: fizyczne ograniczenia profesora zdaj¹ siê
cofaæ go do poziomu dziecka, które ledwie potrafi chodziæ, odbieraæ bodce
i rozpoznawaæ swoje najprostsze potrzeby. Powracanie do dzieciêctwa ma jednak tutaj dodatkowy wymiar, który wy³ania siê wraz z obrazem niani:
A na koñcu alei znowu ta stara jak wiat,
niejowialna, nierumiana,
trzy razy st¹d przepêdzana,
podobno niania prawdziwa.
Personifikacja mierci wywodzi siê z metafory MIERÆ TO ODJAZD (ODEJCIE),
ale podobnie jak w poprzednim wierszu, odjazd jest powrotem do miejsca,
w którym siê przebywa³o przed narodzinami. Tym razem jest to powrót w konkretne miejsce: odwo³ano siê tutaj do rozpowszechnionego w naszej kulturze
mylenia o mierci jako o powrocie do rodzinnego domu, znajduj¹ce swoje
odzwierciedlenie w przedstawieniach mierci jako np. portiera otwieraj¹cego
drzwi domu w wierszu Emily Dickinson Because I could not stop for Death
(Lakoff, Turner 1989: 45). Tutaj personifikacj¹ jest niania, o delikatnie zasugerowanych cechach kostuchy, której postaæ wydobywa z domeny powrotu do
domu kontekst dzieciñstwa, co dodatkowo spaja fizjologiczne podobieñstwo
profesora do dziecka z domen¹ dom  mierci. W chwili obecnej profesor znajduje siê niejako w fazie przejciowej miêdzy ¿yciem i mierci¹, skoro tak wyranie widzi postaæ mierci na koñcu alei.
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Pan profesor chce do niej.
Znów siê nam wyrywa.
Lekarzom nie udaje siê zatrzymaæ profesora, który w wiêkszym stopniu
nale¿y ju¿ do tamtego wiata. mieræ tym razem jest czym po¿¹danym przez
cz³owieka  tak jak powrót do domu po d³ugiej, mêcz¹cej podró¿y, czym, do
czego wrêcz garnie siê udrêczony cierpieniem cz³owiek.
Po¿egnanie widoku
Jest to utwór mówi¹cy o mi³oci i mierci, relacja miêdzy tymi dwoma
zjawiskami stanowi klucz do rozumienia dokonanych w nim przekszta³ceñ metafor pojêciowych. Na samym pocz¹tku wiersza czytamy s³owa odsy³aj¹ce nas do
metafory CZAS ¯YCIA TO ROK  koherentnej z metafor¹ LUDZIE TO ROLINY
 w której cechy przyrody charakterystyczne dla konkretnych pór roku odpowiadaj¹ ró¿nym stanom ludzkiego cia³a i ducha w ci¹gu jego ¿ycia. Wiosn¹ drzewa
i krzewy obrastaj¹ liæmi, a p¹ki rozwijaj¹ siê w kwiaty  tak i cz³owiek na
pocz¹tku ¿ycia zaczyna rosn¹æ i rozwijaæ siê. Lato odpowiada dojrza³oci, jesieñ
 stopniowemu zamieraniu aktywnoci, natomiast zima  pora roku, kiedy roliny pozbawione s¹ lici i nie rodz¹ owoców  odpowiada mierci. W tym utworze podmiot liryczny ukazuje kontrast miêdzy faktem mierci swojego ukochanego a bujnym rozkwitem przyrody na wiosnê.
Nie mam ¿alu do wiosny,
¿e znowu nasta³a.
[ ] Rozumiem, ¿e mój smutek
nie wstrzyma zieleni.
Aby lepiej zrozumieæ ten kontrast, nale¿y przywo³aæ bardziej szczegó³owe
metafory: MIERÆ TO ZIMA i NARODZINY TO WIOSNA. Wiosna ¿ycia jest okresem nie
tylko dojrzewania fizycznego, ale i zwiêkszenia witalnoci we wszystkich jej
aspektach  w tym utworze podkrelony zosta³ rozwój mi³oci, która jest tematem ca³ego wiersza.
Na koñcu pojawiaj¹ siê zwroty implikowane znacznie bardziej ogóln¹ metafor¹ ¯YCIE TO BYCIE TUTAJ. Nie jest ³atwo j¹ dostrzec ze wzglêdu na specyficzn¹
postawê bohaterki lirycznej. Nie zgadza siê ona na powrót tam  czyli do
¿ycia.
Przywilej obecnoci 
rezygnujê z niego.
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Na tyle Ciê prze¿y³am
i tylko na tyle,
¿eby myleæ z daleka.
Znajduje siê mentalnie bli¿ej mierci, dlatego to ¿ycie, a nie mieræ stanowi
dla niej tam, obserwowane z daleka. Utrata ukochanej osoby powoduje rezygnacjê  przynajmniej mentaln¹  z obecnoci, czyli ¿ycia.
Zakoñczenie wiersza wraz z twórczym wykorzystaniem metafory pojêciowej ma istotny wp³yw na rozumienie obrazów znajduj¹cych w pocz¹tkowych
partiach wiersza. Intensywne ¿ycie wiata, metaforycznie ukazane jako odradzaj¹ca siê przyroda, kontrastuje nie tylko ze mierci¹ ukochanego, ale i duchow¹
mierci¹ podmiotu lirycznego.
Sen
Drugi sporód analizowanych wierszy utwór o mi³oci opisuje spotkanie ze
zmar³ym ukochanym, które ma miejsce we nie bohaterki wiersza. Potocznie
mówi¹c, narzeczony przyni³ siê dziewczynie. Dlaczego sen jest tak dogodn¹
okazj¹ do spotkania ze zmar³ym? Czy zosta³a tu wykorzystana metafora mierci
jako snu? Przed udzieleniem odpowiedzi na te pytania nale¿y przyjrzeæ siê innym metaforom wykorzystanym w tym wierszu.
O tym, ¿e narzeczony nie ¿yje, informuje pierwszy wers: Mój poleg³y, mój
w proch obrócony, mój ziemia. Poleg³y nie musi oznaczaæ mierci na wojnie,
mo¿e byæ odwo³aniem do metafory POZOSTAWANIE PRZY ¯YCIU TO WALKA  MIERÆ
TO PRZEGRANA W WALCE. Nie znaczy to, ¿e mieræ na wojnie nale¿y wykluczyæ,
zw³aszcza w przypadku osób z pokolenia autorki, dla której dowiadczenie wojny
wi¹¿e siê z jej m³odoci¹ i która mog³a straciæ w tamtym czasie kogo bliskiego.
Bez w¹tpienia za to zosta³a zastosowana tutaj metonimia MIEJSCE ZAMIAST OSOBY
 cia³o zmar³ego le¿y w ziemi, wiêc zosta³ on nazwany mój ziemia.
Kolejn¹ metafor¹ jest metafora ¯YCIE TO OBECNOÆ TUTAJ  MIERÆ TO ODEJCIE
(ODJAZD), wykorzystana w ciekawy sposób, zmar³y wyrusza bowiem z odleg³ego
miejsca  z powrotem. Metafora MIERÆ TO CIEMNOÆ w po³¹czeniu z metafor¹
mierci jako odejcia tworzy obraz drogi przez mrok. Gdy kochankowie zbli¿aj¹
siê do siebie, miêdzy nimi pojawiaj¹ siê elementy buduj¹ce wiat do z³udzenia
przypominaj¹ce prawdziwy: ³¹ka, niebo, ptaki, góry, rzeka. To, co nastêpuje
potem, jest niezwyk³e, zarówno jako obraz poetycki, jak i z punktu widzenia gry
metafor pojêciowych.
[ ] dzieñ i noc staj¹ siê równoczesne,
a wszystkie pory roku zaznawane naraz.
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Ksiê¿yc czterokwadrowy wachlarz rozpociera,
Wiruj¹ p³atki niegu razem z motylami
i z kwitn¹cego drzewa spadaj¹ owoce.
Zosta³y zderzone ze sob¹ metafory: ¯YCIE TO DZIEÑ i MIERÆ TO NOC, CZAS
(a LUDZIE TO ROLINY) oraz ¯YCIE TO CYKL PRZYBYWANIA I UBYWANIA
WIAT£A (kolejne kwadry ksiê¿yca). Szczególny efekt zosta³ uzyskany przez porównanie ksiê¿yca do wachlarza. Kolejne zmiany faz ksiê¿yca w przypieszeniu
wywo³uj¹ efekt ruchu, przypominaj¹cego rozwijanie i zwijanie wachlarza. Ksiê¿yc, który znajduje siê we wszystkich kwadrach jednoczenie, wygl¹da jak jedno szybkie rozpostarcie wachlarza. Ten zabieg  odwo³anie siê do wyobrani
wzrokowej  jest przyk³adem metafory obrazowej (image metaphor, one-shot
metaphor), niebêd¹cej odwzorowaniem z domeny ród³owej na docelow¹, lecz
powstaj¹cej w wyniku na³o¿enia na siebie dwóch skonwencjonalizowanych obrazów (Lakoff, Turner 1989: 8996). Dzieñ i noc, cykl pór roku, ksiê¿yc przesta³y spe³niaæ swoje funkcje  ¿ycie i mieræ zla³y siê w jedno, a proces ci¹g³ych
zmian uleg³ zawieszeniu, skoro ksiê¿yc ma jednoczenie cztery kwadry, nieg
wiruje wraz z motylami, nie ma podzia³u na dzieñ i noc. Dzieje siê to za spraw¹
snu, który jest pomostem miêdzy ¿yciem i mierci¹, czêciowym przejciem na
druga stronê, a zarazem momentem swobodnego marzenia o najbardziej niezwyk³ych sytuacjach. Tak ³atwy dostêp do zmar³ego jest przyjmowany przez
czytelnika w sposób naturalny, dlatego ¿e pojmowanie mierci jako snu jest
w nas bardzo silnie zakorzenione. Sen w jaki sposób odrywa nas od rzeczywistoci, podobnie jak mieræ, która wyrywa cz³owieka z tego wiata. Zestawienie
metafory MIERÆ TO SEN ze snem jako dziedzin¹, w której wszystko mo¿e siê
wydarzyæ, spe³nia kluczow¹ rolê w rozumieniu tego utworu.
Zatrzymanie ¿ycia i mierci dokonuje siê nie tylko na prawach snu, ale
równie¿ dziêki mi³oci, która mo¿e byæ rozumiana w kategoriach metafory
MI£OÆ TO SI£A FIZYCZNA (PRZYCI¥GANIA, GRAWITACJI itd.) (Lakoff, Johnson 1988:
84). Si³y miêdzy niedosz³ymi ma³¿onkami wytwarzaj¹ tak silne pole, ¿e jest ono
w stanie wstrzymaæ  tylko na pewien czas  nieub³agane procesy rz¹dz¹ce
wiatem.
¯YCIA TO ROK

3. Podsumowanie
Wiersze Szymborskiej pod swoj¹ pozorn¹ prostot¹ skrywaj¹ nie tylko g³êbok¹ i nie³atw¹ refleksjê, ale i skomplikowane zabiegi dokonane na metaforach
pojêciowych. Bogatego ich wykorzystywania nie mo¿na uto¿samiaæ z potocznoci¹ wypowiedzi, poniewa¿ poetka nie przenosi nienaruszonych struktur metafor
z jêzyka, ale dokonuje ciekawych ich zestawieñ, które wzajemnie na siebie
nachodz¹c, tworz¹ zupe³nie nowe konstrukcje znaczeniowe, niebêd¹ce lingwi-
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styczn¹ zabaw¹, ale ujawnianiem z³o¿onoci i paradoksalnoci ludzkiego stosunku do ¿ycia i mierci.
Obok nielicznych metafor szczegó³owych (¯YCIE TO OPOWIEÆ, ¯YCIE TO TEATR), stosunkowo ³atwo rozpoznawalnych dziêki rozpowszechnieniu w kulturze,
w utworach Szymborskiej szeroko wykorzystane zosta³y metafory poziomu generycznego, tak silnie wyryte w naszym myleniu, ¿e trudno jest dostrzec ich
obecnoæ w utworze literackim (¯YCIE TO PODRÓ¯, ¯YCIE TO OBECNOÆ TUTAJ, MIERÆ
TO ODJAZD, ¯YCIE TO WIAT£O, MIERÆ TO CIEMNOÆ itd.).
Oczywicie, przekszta³canie przez poetê metafor pojêciowych u³atwia ich
rozpoznawanie (odejcie od prototypu jest ladem, który na prototyp naprowadza). W przypadku Szymborskiej rzadko jednak eksploatowana jest jedna metafora, zazwyczaj kilka metafor zostaje na³o¿onych na siebie, co utrudnia odró¿nienie jednej od drugiej. Dziêki na³o¿eniu struktury na drug¹ dokonuje siê nie
tylko wzmocnienie obrazu, ale i ukazanie w nowym wietle znanych pojêæ  jak
w przypadku ucieczki przed wyzwoleniem w wierszu.
Wród analizowanych utworów nie znalaz³y siê takie, które podejmowa³yby
tylko jeden z tematów: ¿ycie albo mieræ2 . Metafora zazwyczaj wskazuje na
swoje dope³nienie, dotycz¹ce przeciwnego aspektu egzystencji, np. jeli zastosowana zosta³a metafora ¯YCIE TO WIAT£O, to w po³¹czeniu z metafor¹ MIERÆ TO
CIEMNOÆ. Ta obustronna zale¿noæ ¿ycia i mierci w metaforach pojêciowych
znajduje wyraziste odzwierciedlenie w wierszach, w których ¿ycie jest przedstawione jako zmierzanie ku mierci b¹d uciekanie przed ni¹ (Labirynt), a mieræ
jako przed³u¿enie drogi ¿ycia b¹d ucieczka od niego (Po¿egnanie widoku, Spacer wskrzeszonego).
Mo¿liwoæ zestawiania ze sob¹ metafor pojêciowych ¿ycia i mierci zagwarantowana jest ich struktur¹. Nie mog³yby one funkcjonowaæ w jêzyku bez
wzajemnych odwo³añ. Skoro ¿ycie to wiat³o, mieræ jest ciemnoci¹; jeli ¿ycie
to droga, mieræ pojmowana jest jako jej koniec; poniewa¿ narodziny to przybycie, mieræ jest powrotem. Metafora CZAS ¯YCIA TO ROK zawiera w swej strukturze
narodziny i mieræ. Podobnie jak wiele innych metafor ¿ycia i mierci, np. NARODZINY TO PRZYBYCIE  ¯YCIE TO POBYT TUTAJ  MIERÆ TO ODEJCIE, jest ona uwarunkowana pojmowaniem ludzkiej egzystencji w kategoriach trójetapowego cyklu.
Istnienie tej wspólnej dla ¿ycia i mierci domeny ród³owej wyra¿a przekonanie
o nierozerwalnoci procesu, którego ¿ycie i mieræ s¹ kolejnymi etapami. Zachodzi równie¿ mniej oczywista relacja: pojêcia zwi¹zane z ¿yciem s¹ kszta³towane
w odniesieniu do pojêæ zwi¹zanych ze mierci¹. Metafora ¯YCIE TO WALKA Z PRZECIWNIKIEM  POZOSTAWANIE PRZY ¯YCIU TO WYGRYWANIE WALKI jest przyk³adem mylenia o ¿yciu jako o ci¹g³ym przeciwstawianiu siê ¿ywio³owi mierci.
Spójnoæ metaforyki ¿ycia i mierci dowodzi silnego sprzê¿enia tych dwóch
rzeczywistoci w naszej wiadomoci. Nawet najbardziej nowatorskie przekszta³cenia  jak ujmowanie ¿ycia jako cyklu ci¹g³ych narodzin  nie zak³ócaj¹
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silnych relacji, jakie nasz umys³ tworzy miêdzy tymi dwoma pojêciami. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e  przeciwnie  w przypadku poezji Szymborskiej staj¹ siê ich
wyrazistym odzwierciedleniem.
Za³o¿enie, ¿e zjawiska poetyckie opieraj¹ siê na powszechnych aspektach
jêzyka, nie neguje szczególnoci poezji jako komunikatu jêzykowego: jego migotliwoci oraz zró¿nicowanego w zale¿noci od indywidualnych kompetencji
czytelnika odbioru. Metafory pojêciowe nie s¹ jedynym i wystarczaj¹cym narzêdziem do analizy mechanizmów jêzykowych zachodz¹cych na gruncie poezji,
pozwalaj¹ jednak na zbadanie wielu z nich. Dostarczaj¹ narzêdzi literaturoznawstwu, ale równie¿ pozwalaj¹ rozszerzaæ pole badañ lingwistycznych na teksty
kreatywne, których analiza dostarcza nowej wiedzy na temat natury jêzyka.
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Summary
The article presents a linguistic analysis of Wis³awa Szymborska selected poems in terms of
the cognitive theory of metaphor. It is based on the works Lakoff and Turner (1989) who proved
that literary metaphors, while original and inventive, are based on the same mental processes as
everyday life expressions as conceptual metaphors are the basic schemata that organise our thinking and determine the majority of language phenomena. In Szymborska poems the metaphor
EVENTS ARE ACTIONS functions as a personifying mechanism (i.e. images of death and the
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reaper) and justifies the importance of the tripartite cycle domain in the understanding of life and
death target domains. The results of the research show that the uniqueness and potency of this
Polish poet lies in creative utilisation and subtle elaboration on generic-level metaphors, that can
be hard to decipher for the reader. Thank to this she introduces a different perspective of human
beliefs about life and death and explains them in a seemingly simple language. The study proves
that the theory of conceptual metaphor provides us with the tools appropriate for the exploration of
subtle and ambiguous matter of poetic language.
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Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita
The names of the plants in three-word compounds
This paper discusses the names of the plants in three-word compounds. The research
material was taken from Pflanzennamen und botanischeFachwörter. BotanischesLexikon by Rudolf Schubert and Günther Wagner.
S³owa kluczowe: nazwy rolin, z³o¿enia, struktura podwójna, wyraz podstawowy, semantyka
Key words: plant names, compounds, two-word structure, basic word, semantics

Pflanzennamen in Form von Komposita bilden nicht oft den Gegenstand
einer sprachwissenschaftlichen Analyse. Zu erwähnen wären hier z.B. die Arbeiten von Zehan (http://agricultura.usab-tm.ro) und Guz (2008). Der vorliegende
Beitrag beschäftigt sich mit den Pflanzennamen in Form von dreigliedrigen Zusammensetzungen. Elsen (2009: 68) zufolge treten komplexe Komposita in vielen Bereichen auf. Der Forscherin nach bilden drei- bis viergliedrige Determinativkomposita in den Fachsprachen nichts Außergewöhnliches. Zu den
dreigliedrigen substantivischen Komposita hat sich auch Ptáèniková (www.migkomm.eu) geäußert. Die Autorin beschreibt die dreigliedrigen substantivischen
Zusammensetzungen vom Gesicht (nach der Art) ihrer Bildung. Sie schlussfolgert,
dass unter diesen Wortbildungen das überwiegende Morphem ein Substantiv ist.
Zu der weitaus größten Gruppe der Komposita zählen die Forscher die sog.
Determinativkomposita (vgl. u.a. Naumann 2000: 4246, Donalies 2005: 5159,
Erben 2006: 6779). Bei den Determinativkomposita ist die rechte Konstituente
für die grammatischen Eigenschaften des Kompositums und die Bedeutung bestimmend. Die Funktion der linken Konstituente beruht darauf, die Bedeutung
der rechten Konstituente zu spezifizieren (Hüning/Schlücker (http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de)).
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In der Forschungsliteratur ist oft die Rede von dem binären Bau der zweiund mehrgliedrigen Komposita. Nach Donalies (2005: 60) werden nominale
Determinativkomposita bei den einzelnen Segmentierungsschritten jeweils in
zwei Einheiten unterteilt (vgl. auch Bogacki 1997: 332, Hüning/Schlücker (http://
neon.niederlandistik.fu-berlin.de)). So habe ich versucht, mein Forschungsmaterial in erster Linie nach diesem Kriterium zu analysieren. Ferner wird die
grammatische Form untersucht  zuerst der dreigliedrigen Komposita, dann der
zweigliedrigen Zusammensetzungen als deren Konstituenten. Mich interessierte
auch die Semantik der Lexeme, die in den Erst- und Zweitgliedern der drei- und
zweigliedrigen Komposita auftreten.
Das Forschungsmaterial wurde der Publikation Pflanzennamen und botanische Fachwörter. Botanisches Lexikon von Rudolf Schubert und Günther Wagner entnommen. Im Verzeichnis dieses Lexikons wurden 119 Pflanzennamen
festgestellt, die aus drei Komponenten bestehen.
Binäre Struktur der dreigliedrigen Komposita
Einen Teil der zweigliedrigen Komposita, die als Erst- oder Zweitglied der
Pflanzennamen in Form von Trikomposita (vgl. Conrad 1985: 257) vorkommen,
bestätigt Duden. Deutsches Universalwörterbuch. In diesem Falle steht in der
vorliegenden Arbeit bei dem Pflanzennamen die Bezeichnung (D.). Einige
zweigliedrige Komposita kommen im genannten Nachschlagewerk jedoch nicht
vor, z.B. Blauglocke in Blauglockenbaum, Doppelzaum in Doppelzaumorchidee,
Dreibund in Dreibundorchidee usw.
1. Erstglied als Simplex + Zweitglied als Kompositum
Alpen/bärentraube (D.), Brech/nussbaum (D.), Brei/apfelbaum (D.), BrotFarnpalme, Brunnen/lebermoos (D.), Cola/nussbaum (D.), Dorn-Geißklee,
Herz/nussbaum (D.), Igel-Säulenkaktus (D.), Knollen/blätterpilz (D.), Molukken1 -Strauchpalme, Muskat/nussbaum (D.), Rosen/apfelbaum (D.), Spalt-Rispenfarn, Wald/mandelbaum (D.), Weiß/gummibaum (D.), Zwerg/alpenrose (D.),
Zwerg/ölbaum (D.).
Zu dieser Gruppe gehören auch sechs exozentrische Komposita:
Acker/frauenmantel (D.), Riemen-Frauenschuh (D.), Schweif/frauenschuh
(D.), Silber-Brandschopf, Venus/fliegenfalle, Zwerg/löwenmaul (D.).
Wie Donalies (2005: 59) schreibt, ist bei den exozentrischen Komposita die
zweite Einheit kein Hyperonym des Kompositums. Rotkehlchen bezeichnet
1

Indonesische Inselgruppe im Malaiischen Archipel (N.G.L.).

Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita

39

kein Kehlchen, das rot ist, sondern etwas, das sich sozusagen außerhalb der
Bezeichnung befindet (daher exozentrisches Kompositum), nämlich einen Vogel, der ein rotes Kehlchen hat (ebenda, vgl. auch Erben 2006: 76). Cymbalista
(1999: 176) ist der Meinung, dass es charakteristische exozentrische Konstruktionen im Bereich der botanischen und zoologischen Termini gibt. Pflanzen und
Tiere können mittels einer ihrer Eigenschaften benannt werden.
1.1. Form der Erstglieder (Zugehörigkeit zu den Wortarten)
Die Erstglieder der dreigliedrigen Komposita als Simplizia werden
repräsentiert durch:
1. Substantive: z.B. Brei, Herz, Zwerg.
2. Verbstamm: brech-.
3. Substantiv/Verbstamm: Spalt. Das Erstglied kann doppelt motiviert sein
(vgl. Bogacki 1997: 334, 337). Spalt kann hier als Substantiv oder als Verbstamm betrachtet werden.
4. Substantiv/Adjektiv: weiß.
Unter den Substantiven gibt es neben den Appellativa auch Eigennamen:
Alpen, Molluken und Venus. So haben wir es mit Eponymen zu tun, die unter den
Pflanzennamen ziemlich oft vorkommen (vgl. u.a. Köster 2003, Guz 2011).
Die Erstglieder der zweigliedrigen Komposita (der Zweitglieder der Trikomposita) werden ausschließlich durch Substantive repräsentiert. Zu den Besonderheiten gehört hier der Plural Blätter in Knollen/blätterpilz und der Eigenname Alpen in Zwerg/alpenrose.
Die Zweitglieder in der rechten Konstituente sind grammatisch gesehen
selbstverständlich alle Substantive.
1.2. Semantik der Erstglieder
Hier konzentriere ich mich nur auf Substantive und Adjektive, weil diese
am häufigsten als Erstglieder in der vorliegenden Arbeit vorkommen.
Die Erstglieder der dreigliedrigen Komposita können den folgenden
auffälligen Themenkreisen zugeordnet werden:
1. Nahrungsmittel: Brei, Brot.
2. Pflanzenteile oder ihre Hyponyme: Dorn, Knollen, Muskat2.
3. Pflanzen: Rose.
4. Tiere: Igel.
2

Samen des Muskatnussbaumes (D.).
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5. Tierische Körperteile: Schweif.
6. Organe: Herz.
Von Bedeutung ist auch, dass die Erstglieder darauf hinweisen, wie die
Pflanze der Form nach aussieht: Zwerg (3-mal) verweist auf den kleinen Wuchs
der Pflanze (vgl. Motsch 2004: 398) oder wo sie wächst: Acker, Alpen, Brunnen,
Wald (vgl. Motsch 2004: 407).
Die Erstglieder der zweigliedrigen Komposita (der Zweitglieder der Trikomposita) gehören den folgenden semantischen Gruppen an:
1. Tiere: Bär, Fliege, Geiß, Löwe.
2. Pflanzenteile oder ihre Hyponyme: Nuss (4-mal), Apfel (2-mal), Blätter,
Rispe, Mandel.
3. Pflanzen oder ihre Hyperonyme: Farn, Strauch.
4. Organe: Leber.
5. Gegenstände: Säule.
6. Pflanzenprodukte: Gummi, Öl.
7. Personen: Frau (3-mal).
Alpen weist auf die Heimat der Pflanze hin.
Die Zweitglieder in der rechten Konstituente (bei den Determinativkomposita) sind semantisch gesehen selbstverständlich Pflanzen, vgl. Baum, Farn,
Kaktus, Klee, Moos, Palme, Pilz, Rose, Traube.
2. Erstglied als Kompositum + Zweitglied als Simplex
Affenbrot/baum, Bauchlippen/orchidee, Baumwoll/baum (D.), Betelnuss/
palme (D.), Blauglocken/baum, Blutholz/baum, Breit-Trichter-Orchidee, Brotfrucht/baum, Doppelzaum/orchidee, Dornkronen/baum, Dreiblatt/spiere, Dreibund/orchidee, Dreiecks/orchidee, Dreifinger/orchidee, Dreijoch/orchidee, Dreimaster/blume, Durchblick/orchidee, Eisenholz/baum (D.), Elfenbein/distel D.),
Elfenbein/palme (D.), Elfenkönigs/orchidee, Erdbeer/baum (D.), Fächerschwanz/orchidee, Federborsten/gras, Fieberrinden/baum, Flügelsäulen/orchidee, Frauenhaar/gras (D.), Fuchsschwanz/gras (D.), Gelbblatt/orchidee, Gelbharz/baum, Gewürznelken/baum (D.), Gießkannen/schimmel (D.), Gipfelbart/
orchidee, Goldglöckchen/strauch, Goldketten/orchidee, Goldschwan-Orchidee,
Grasblatt/orchidee, Grünwurzel/orchidee, Haarhorn/orchidee, Haarkappen/orchidee, Holzlippen/orchidee, Hufeisen/klee (D.), Johannisbrot/baum (D.), Kinnbacken/orchidee (D.), Klapperschlangen/orchidee (D.), Kleingefäß/orchidee,
Kopaivabalsam/baum, Kraushaar/alge (D.), Krummfuß-Orchidee, Lampenputzer/strauch, Langdrüsen/orchidee, Leberwurst/baum (D.), Leinkraut-Aster (D.),
Mädchenhaar/baum, Mutterkorn/pilz (D.), Nabeldorn/orchidee, Nacktwurzel/
baum, Napfkelch/orchidee, Panamahut-Palme (D.), Paradiesvogel/blume (D.),
Paternoster/baum (D.), Paternoster/strauch (D.), Perlhuhn/orchidee (D.), Raub-

Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita

41

vogel/orchidee (D.), Reichenbach/blume, Reispapier/baum (D.), Sandarak/zypresse, Schachbrett/blume (D.), Scharbocks/kraut (D.), Scheinhopfen/buche,
Scheinwall/orchidee, Schildktröten/pflanze (D.), Schriftblatt/orchidee, Schwanenhals/orchidee (D.), Sechsbänder/orchidee, Steinnuss/palme, Stiefmütterchen/
orchidee (D.), Stielblüten/gras, Südsee/myrte (D.), Tausendgülden/kraut, Vogelkopf/orchidee, Vogelnest/orchidee (D.), Vogelschnabelorchidee, Wachsstiel/orchidee, Weihrauhstrauch (D.), Wollfrucht/kaktus, Zartblatt/orchidee, Zwergglied/orchidee, Zwergrohr/palme, Zwergwasser/linse, Zwiebelblatt-Orchidee.
2.1. Form der Erst- und Zweitglieder in der linken Konstituente
(Zugehörigkeit zu den Wortarten)
Wie oben angeführt, bildet das zweigliedrige Kompositum in dieser Gruppe
das Erstglied des Trikompositums. Als Erstglieder dieses zweigliedrigen Kompositums treten auf:
1. Substantive: z.B. Affe, Dorn, Haar.
2. Substantiv/Verbstamm: Raub/raub-, Weih/weih-.
3. Adjektive: blau, breit, gelb (2-mal), klein, kraus, krumm, lang, nackt, zart.
4. Substantiv/Adjektiv: Grün/grün.
5. Zahlwörter: drei (6-mal), sechs.
6. Verbstamm/Verb: gieß-, reichen.
7. Pronomen: durch.
8. Zahlwort/Substantiv: tausend/Tausend.
Interessant ist in dieser Gruppe, dass Fremdwörter in der Funktion des Erstgliedes vorkommen: kopaiva  aus der Tupi-Sprache3 (S.W.O.), Pater (2-mal)
 aus dem Lateinischen pater noster (D.). Zwei der Erstglieder sind Eigennamen: Johannis, Panama. Überdies gehört hierzu neben den überwiegenden Simplizia auch ein Derivat: Schrift.
Zweitglieder in der linken Konstituente
Die Zweitglieder in der linken Konstituente treten überwiegend als Substantive auf. Eine Ausnahme bildet das Adjektiv gülden golden (D.) in Tausengülden/kraut. Interessant ist überdies, dass Zweitglieder vorkommen:
 als eine Ableitung: Putzer in Lampenputzer/strauch,
 als ein Fremdwort: noster in Paternoster/baum, Paternoster/strauch (s.o.),
 als Verkleinerungen: Glöckchen in Goldglöckchen/strauch, Mütterchen in
Stiefmütterchen/orchidee,
 als eine Pluralform: Bänder in Sechsbänder/orchidee.
3 Tupi Guarani  große indianische Sprachfamilie in Paraguay, N-Argentinien und Brasilien
(N.G.L.).
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Bei zwei von den Zweitgliedern fällt ihre Endung -e weg: -woll- in Baumwoll/baum und -beer- in Erdbeer/baum (vgl. Bogacki 1997: 337).
Im Falle von Blick in Durchblick/orchidee hat man es mit der doppelten
Motivation zu tun (Substantiv/Verbstamm).
Die Zweitglieder der Trikomposita als Simplizia sind selbstverständlich alle
Substantive.
2.2. Semantik der Erst- und Zweitglieder in der linken Konstituente
Die Erstglieder der zweigliedrigen Komposita in der linken Konstituente
gehören u.a. den folgenden semantischen Gruppen an:
1. Tiere: Affe, Fuchs, Schwan, Vogel (3-mal).
2. Tierische Körperteile (im weiteren Sinne): Feder, Flügel, Huf.
3. Menschliche Körperteile/innere Organe: Bauch, Haar (2-mal), Kinn,
Leber, Nabel.
4. Pflanzen: Baum, Lein, Reis, Zwiebel.
5. Pflanzenteile: Dorn, Stiel.
6. Pflanzenprodukte: Betel4.
7. Nahrungsmittel: Brot.
8. Personen: Frau, Mädchen, Mutter.
9. Chemische Elemente: Eisen, Gold.
10. Tierprodukt: Wachs.
11. Gegenstände: Fächer, Klapper, Lampe, Napf.
Einige Erstglieder weisen darauf hin, wie die Pflanze der Form nach aussieht: Zwerg (3-mal) verweist auf den kleinen Wuchs der Pflanze oder wo sie
wächst: Südsee in Südsee/myrte. Im letzten Fall hat man es mit einem Eponym
zu tun.
Die Zweitglieder der zweigliedrigen Komposita in der linken Konstituente
können den folgenden auffälligen Themenkreisen zugeordnet werden:
1. Nahrungsmittel: Brot (2-mal), Wurst.
2. Menschliche Körperteile: Backe, Bart, Drüse, Finger, Fuß, Haar (3-mal),
Lippe (2-mal).
3. Menschliche/tierische Körperteile: Bein Knochen, Hals, Kopf.
4. Tiere: Bock, Huhn, Schlange, Schwan, Vogel (2-mal).
5. Tierische Körperteile: Horn, Schnabel, Schwanz (2-mal).
6. Pflanzen: Hopfen, Kraut, Nelke.
7. Pflanzenteile: Beere, Blatt (6-mal), Blüte, Dorn, Frucht (2-mal), Korn,
Nuss (2-mal), Rinde, Stiel, Wurzel (2-mal).
8. Pflanzenprodukte: Arak, Balsam, Harz.
4

Aus der Betelnuss gewonnenes Genussmittel (D.).
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9. Gegenstände: Borste, Brett, Gefäß, Glocke, Glöckchen, Kanne, Kappe,
Kelch, Kette, Krone, Rohr, Säule, Trichter.
10. Personen: König, Mütterchen, Putzer.
11. Chemische Elemente: Eisen.
12. Kleidungsstücke: Hut.
Die Zweitglieder der Trikomposita als Simplizia gehören der Semantik nach
selbstverständlich zu den Pflanzen, vgl. Alge, Aster, Baum, Distel, Gras, Kaktus,
Klee, Kraut, Linse, Myrte, Orchidee, Palme, Pflanze, Pilz, Schimmel, Spiere,
Strauch, Zypresse.
Mit der Semantik der Komponenten steht die Motivation der Pflanzennamen
im Zusammenhang. Nach Spólnik (1990: 93-102, 112-122), die die Herleitung
der historischen polnischen Pflanzennamen beschreibt, können sich die Pflanzenbezeichnungen ableiten aus:
 dem allgemeinen Aussehen des Stiels, des Astes,
 der Form und dem Bau der Blüte und des Blütenstandes (mein Beleg:
Napfkelch/orchidee),
 der Form der Blätter (Zwiebelblatt-Orchidee),
 der Form und dem Bau der Wurzeln, der unterirdischen Triebe (Nacktwurzel/baum),
 der Farbe (Gelbblatt/orchidee, Grünwurzel/orchidee),
 den heilenden, giftigen und magischen Eigenschaften,
 der Ähnlichkeit mit anderen Pflanzen, Tieren oder ihren Teilen (Paradiesvogel/blume, Schwanenhals/orchidee, Fuchsschwanz/gras, Goldschwan/
orchidee),
 den Eigenschaften, die durch den Tastsinn empfunden werden (Zartblatt/
orchidee),
 anderen Eigenschaften, wie Geschmack, Geruch, Bewegungserscheinungen (Heliotropismus),
 der Heimat der Pflanze (Südsse/myrte),
 der Anwendung/dem Zweck der Pflanze,
 der Blütezeit,
 der Form und dem Bau der Früchte (Wollfrucht/kaktus),
 dem Ort des Vorkommens der Pflanze (Brunnen/lebermoos).
Die Herkunft der Pflanzenbezeichnungen verdient jedoch eine separate und
gründliche Untersuchung. Aus Platzgründen habe ich dieses sehr interessante
Problem aber nur signalisiert.
Im Falle des Pflanzennamens Bockshornklee sind beide zweigliedrigen
Komposita, Bockshorn und Hornklee, im Duden zu finden, deshalb habe ich
diesen Pflanzennamen keiner der beiden Hauptgruppen zugeordnet.
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Zu einer Sonderart der Komposita zählen Engel et al. (2000: 745) die Zusammenrückung (vgl. auch Grundzüge 1981: 569, Naumann 2000: 47-48, Erben 2006: 77). Diese Wortbildung weist ein anderes Genus auf, als das letzte
Element. In meinen Belegen treten die letzten Elemente ohne Genus auf: Alpen/
maßlieb (D.), Glimmer/steinbrech (D.), Vergissmeinnicht. Das letzte Beispiel
führen auch Engel et al. (2000: 745) auf.
Schlussfolgerungen
Nach dem binären Bau der Komposita wurde das Analysematerial in zwei
Hauptgruppen unterteilt: 1. Erstglied als Simplex + Zweitglied als Kompositum
und 2. Erstglied als Kompositum + Zweitglied als Simplex. Die überwiegende
Mehrheit bilden Trikomposita, die aus einem Kompositum als linke Konstituente und aus einem Simplex als rechte Konstituente bestehen (Gruppe 2).
Was die Form aller in diesem Beitrag zusammengestellten Pflanzennamen anbetrifft, fällt auf, dass die Komponenten überwiegend als substantivische Simplizia auftreten. Selten kommen in dieser Hinsicht Adjektive, Verben/
Verbstämme, Zahlwörter oder Pronomina vor. Manchmal werden die Konstituenten doppelt motiviert, z.B. Substantiv/Verb, Substantiv/Adjektiv oder
Zahlwort/Substantiv.
Was die Semantik der Konstituenten anbelangt, fällt besonders in der zweiten,
umfangreicheren Gruppe  Kompositum + Simplex  auf, dass beide Komponenten der Zusammensetzung als Erstglied fast hundertprozentig denselben Themenkreisen angehören. Dabei sind im Falle des Erstgliedes Tiere und menschliche
Körperteile/innere Organe besonders kompositionsaktiv. Bei den Zweitgliedern
überwiegen Gegenstände, Pflanzenteile und auch menschliche Körperteile.
Was die letzten Elemente in Trikomposita betrifft, treten unter den in dieser
Arbeit behandelten Pflanzennamen die Lexeme Orchidee (41-mal) und Baum
(25-mal) am häufigsten auf.
Unter den dreigliedrigen Komposita, die aus einem Simplex als Erstglied
und aus einer Zusammensetzung als Zweitglied bestehen, befinden sich alle im
Forschungsmaterial festgestellten exozentrischen Komposita.
Abkürzungen
N.G.L.  Neues Grosses (sic!) Lexikon, s. Bibliografie
S.W.O.  S³ownik wyrazów obcych, s. Bibliografie
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Summary
This paper discusses the names of the plants in three-word compounds. The research material
was taken from Pflanzennamen und botanischeFachwörter. BotanischesLexikon by Rudolf
Schubert and Günther Wagner. The names of the plants were evaluated according to the criterion
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of the two-word structure of each compound. In this way, the analyzed names were divided into
two groups with the following structures:
1. Basic word + compound
2. Compound + basic word
The groups were then analyzed in terms of form and semantics. As far as form is concerned,
it has been found that in the majority of cases the compounds are composed of nouns and rarely of
other speech elements. Concerning semantics, it is interesting that in the second group, i.e. compound + basic word, both components of the compound belong almost exclusively to the same
thematic groups.
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XIX-wieczne zastawy gruntów i posagów jako gatunek
wypowiedzi
19th century pledges of land and dowries as a type of expression
19th century pledges of land and dowries are autonomous and interesting in terms
of the structural, pragmatic, and cognitive style.
S³owa kluczowe: gatunek wypowiedzi, zastaw, XIX wiek
Key words: type of expression, pledge, 19th century

Powodów do zajêcia siê zastawami jako gatunkiem wypowiedzi jest kilka.
Po pierwsze, nie zosta³y one jeszcze zbadane w ujêciu genologicznym, a nasza
wiedza o historycznych gatunkach ujêtych w formie aktu notarialnego jest wci¹¿
skromna. Po drugie, analizy historyków i pozyskanie leksyki ju¿ ze redniowiecznych róde³ tego typu s¹ doskona³¹ ilustracj¹ do pokazania ewolucji omawianego gatunku1 . Po trzecie, zastawy jako teksty u¿ytkowe i urzêdowe nale¿a³y do czêsto zawieranych umów na terenie ziemi ³ukowskiej, zasiedlonej przez
drobn¹ szlachtê zagrodow¹, s¹ te¿ wiadectwem zad³u¿enia tej warstwy spo³ecznej. Po czwarte, jako akty prawne maj¹ swój lingwistyczny wymiar  s¹ pewnym dzia³aniem komunikacyjno-kulturowym o jasno zakrelonej intencji wspartej podstaw¹ instytucjonaln¹. Po pi¹te, dokumenty, o których mowa, spe³niaj¹
okrelone kryteria tekstowe zaistnia³e w przestrzeni jêzykowej i sytuacji komunikacyjnej, sk³adaj¹ siê tym samym z dzia³añ nadawczo-odbiorczych, d¹¿¹cych
do za³o¿onego celu pragmatycznego.
Na tym tle XIX-wieczne zastawy jawi¹ siê jako gatunek autonomiczny,
interesuj¹cy w aspekcie strukturalnym, pragmatycznym, poznawczym i styli1 Leksyk¹ zastawów zajmowa³ siê m.in. J. Matuszewski: S³ownictwo ³aciñskie i polskie w prawie ziemskim do koñca XV stulecia. Terminologia zastawu nieruchomoci. Studia ród³oznawcze
1980. T. XXV, s. 133144.
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stycznym. Moim zadaniem jest ukazanie umów poddanych ogl¹dowi jako tekstów monointencyjnych, sformalizowanych, maj¹cych cis³¹ logiczn¹ konstrukcjê o wysokim stopniu spójnoci. Oprócz tego s¹ to protoko³y, które kreuj¹ now¹
rzeczywistoæ pozajêzykow¹, tym samym wywo³uj¹ pewne skutki prawne.
W niniejszym artykule zostan¹ omówione zastawy zarejestrowane w dwu kancelariach: Stanis³awa Lipnickiego i Józefa Kalasantego Szaniawskiego  rejentów
z £ukowa2. Sporz¹dzono je w latach 18101812, a wiêc po przyjêciu przez
Polskê Kodeksu Napoleona, który wyznaczy³ now¹ erê w kszta³towaniu nowo¿ytnego prawa, ale te¿ wp³yn¹³ na uporz¹dkowanie kwestii prawnych w wielu
krajach europejskich3.
W pocz¹tkach XIX w. zastawy by³y jedn¹ z powszechniejszych form notariatów, o czym mo¿na wnosiæ na podstawie liczby zawartych umów. £¹cznie
u obu notariuszy mamy 37 rejestrów4: 10 u rejenta Lipnickiego5 i 27 u Szaniawskiego6, co wskazuje na du¿e zapotrzebowanie na tego typu dokumenty. Akty te
odzwierciedlaj¹ równie¿ ówczesnego stosunki spo³eczne na ziemi ³ukowskiej,
zamieszkanej przez spor¹ liczbê biednej szlachty zaciankowej i bogatych ¯ydów, chêtnie daj¹cych po¿yczki pod zastaw. Zastawy ziemi i posagów ujête s¹
razem, bowiem jako umowy notarialne nie tylko maj¹ identyczny schemat, lecz
dotycz¹ tych samych kwestii  panny wychodz¹ce za m¹¿ wyposa¿ano przewa¿nie w ziemiê, rzadziej w sumy pieniê¿ne. Zastawy gruntów i posagów mo¿na
traktowaæ wiêc jako gatunkowe warianty alternacyjne, bardzo konsekwentne
w formie i treci umowy, które okrela³y:
1) rodzaj zastawu, ze szczegó³ow¹ dokumentacj¹ opisu gruntów, w przypadku posagu pieniê¿nego  ucila³y kwotê, zawsze zapisan¹ s³ownie, rodzaj waluty,
w której zosta³a wyp³acona, tak¿e przelicznik walutowy i ewentualn¹ prowizjê,
2) czas trwania zastawu,
3) sankcje stosowane wobec osoby, która nie dotrzyma umowy.
Zastaw lub zastawa7, jako jedna z podstawowych instytucji w obrocie ziemi¹, w notariatach pe³ni¹ca funkcjê zabezpieczenia po¿yczonych od kogo pie2
3

Teksty poddane analizie wywodz¹ siê z ziemi ³ukowskiej.
Ten prze³om sta³ siê mo¿liwy dziêki wprowadzeniu ustawy o notariacie, opartej na wzorach
francuskich, która z niewielkimi zmianami obowi¹zywa³a w Królestwie Polskim przez ca³y wiek
XIX, a tak¿e w wieku XX.
4 Na ogólna liczbê 412 aktów notarialnych z badanych kancelarii zastawy stanowi¹ prawie
9% umów.
5 S¹ to akty o numerach: L-28, L-29, L-34, L-53, L-59, L-79, L-90, L-97, L-104, L-156.
Poszczególne akty rejentów ³ukowskich maj¹ numeracjê zgodn¹ z repertorium akt za okres 18101812.
W celu rozró¿nienia dokumentów obu notariuszy w pracy przyjêto skrót nazwiska rejenta i wykorzystano powy¿sz¹ numeracjê.
6 S¹ to nastêpuj¹ce dokumenty: S-10, S-20, S-22, S-53, S-103, S-106, S-107, S-113, S-120,
S-123, S-128, S-131, S-137, S-158, S-163, S-176, S-182, S-184, S-185, S-200, S-209, S-217,
S-226, S-232, S-233, S-234, S-239.
7 Pisarze aktowi notuj¹ obie te formy.
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niêdzy8 , nastêpowa³y w rezultacie niewywi¹zania siê ze zobowi¹zañ zawartych
w skryptach d³u¿nych, zwanych d³ugiem prostym, lub tzw. umowie rêcznej, por.
L-104: I¿ Zeznawai¹cy Summe Z³otych Polzkich Dwiezcie Dziewiêædzizi¹t
w Monecie Srebrney Starozakonnemu Jazfowi Samzonowiczowi [...] D³ugiem
Proztym nale¿¹c¹ ziê, na Mai¹tku swoim Ogolnym zapizuie. Na podstawie takich zapisów mo¿na wnosiæ, ¿e zastawy by³y kolejnymi umowami stron bior¹cych udzia³ w czynnoci notarialnej, oblatowanymi, tj. zarejestrowanymi w ksiêgach, maj¹cymi tym samym moc urzêdow¹, w przeciwieñstwie do protoko³ów
sporz¹dzonych bez obecnoci rejenta. Tym samym s¹ typowym przyk³adem komunikacji urzêdowo-kancelaryjnej o charakterze oficjalnym, wielokana³owym,
z okrelon¹ ram¹ czasowo-przestrzenn¹, z uczestnikami pe³ni¹cymi w niej rozmaite role, nale¿¹cymi do ró¿nych stanów spo³ecznych. Taka komunikacja nie
mia³a jednorodnego charakteru. By³a asymetryczna9 i dwuetapowa. Etap pierwszy, o pierwotnym kanale werbalnym, dwukierunkowym, móg³ siê odbywaæ
wczeniej, niezale¿nie lub równolegle z drugim  przekazem pisanym. Pierwotna umowa mia³a status prymarnie mówionej i wtórnie by³a zastêpowana przez
tekst pisany, implikuj¹cy czynnoci prawne w postaci zastawu. Efektem koñcowym tej dwufazowej komunikacji stawa³ siê okrelony rodzaj notariatu  komunikat poredni, koñcowy, powstaj¹cy w kancelarii notarialnej. Uczestnicy obu
stadiów tego porozumienia pe³nili ró¿ne deiktyczne role (por. Koæ 1999: 33;
Lyons 1989: 190): pisarz aktowy  nadawca ramy tekstowej, zeznaj¹cy  klienci
notariusza, w roli odbiorców lub adresatów10 oraz wiadkowie, tj. s³uchacze
i obserwatorzy wydarzeñ bêd¹cych przedmiotem protoko³u. Klienta poddaj¹cego siê czynnoci zastawu rejent okrela³ jako zastawnika. Równie wa¿na by³a tu
relacja o charakterze zwrotnym, któr¹ wyznacza³ notariusz ju¿ na pocz¹tku dokumentu. To on nakrela³ t³o akcji, przedstawia³ osoby w niej uczestnicz¹ce
i przeprowadza³ je przez ca³¹ czynnoæ prawn¹. Jednoczenie podkrela³ od
pocz¹tku swoje role w tym wydarzeniu, w formule wstêpnej okrela³, ¿e jest:
Jego Krolewsko Xsi¹¿ecej Mosci Pisarzem Publicznym Aktowym Powiatu £u8 Jak sugeruje Jacek Matuszewski, niezwyk³a popularnoæ zastawu, wynikaj¹ca z pe³nionych
przezeñ funkcji, doprowadzi³a do powstania wielu przekazów ród³owych, które w pe³ni umo¿liwiaj¹ przedstawienie i wyjanienie tego zagadnienia (por. Matuszewski 1980: 133144).
9 Ze wzglêdu na role klientów, jak i samego notariusza, który mia³ w niej niekwestionowan¹
pozycjê nadrzêdn¹.
10 W komunikacji notarialnej, np. w umowach kupna-sprzeda¿y czy aktach uszanowania (tak¿e wielu innych typach dokumentów), mo¿na wyró¿niæ adresata bezporedniego (do niego mówi
notariusz) oraz adresata poredniego (dla którego siê mówi), por. ustalenia Janusza Lalewicza na
ten temat (1975: 43). Oprócz tego nie ma w aktach ³ukowskich odbiorców niezidentyfikowanych,
ka¿dy uczestnik umowy jest scharakteryzowany (imiê i nazwisko), opisany poprzez stosunki pokrewieñstwa (ojciec, matka, syn, córka, dziecko, rodzeñstwo, wnuczek, wnuczka, brat, siostra, bratanica, siostrzenica, bratanek, siostrzeniec, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica); stan cywilny (kawaler, panna, o¿eniony, wdowiec, wdowa); wskazane jest jego miejsce zamieszkania i pochodzenie
spo³eczne.
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kowskiego, który Urzêdowanie Swojê Sprawuj¹cym w obecnoci wiadków, co
nadawa³o wypowiedzi charakter urzêdowy, oficjalny. Wysoka pozycja rejenta
w tak zarysowanym modelu komunikacji nie przekrela³a jego udzia³u w akcie
jako aktywnego uczestnika, to przecie¿ on nadawa³ umowie ostateczny kszta³t
formalny i prawny (nadawca delimitacji finalnej), potwierdza³ te¿ swój udzia³
poprzez przywo³anie funkcji, jak¹ pe³ni³, w kilku punktach dokumentu, np. wymieniaj¹c wiadków, por.: podpisanemu pisarzowi z Osoby znany, daj¹c gwarancje / referencje urzêdowe, por.: W przytomnoci wiadków Ni¿ej z Imion i Nazwisk wyrazonych i Podpisanych w miescie £ukowie zamieszka³ych, zadnemu
wy³¹czeniu prawnemu niepodleg³ych podpisanemu Pisarzowi z Osób znanych;
Jawnie Dobrowolnie i Rozmyslnie zezna³ i w formule finalnej, por.: Wraz
z Pisarzem aktowym w³asnemi podpisali rêkami, po czym sk³ada³ podpis pod
wszystkimi uczestnikami aktu, potwierdzaj¹c, ¿e intencja zosta³a zrealizowana.
Podzia³ ról spo³ecznych ujawnia³ siê ju¿ na pocz¹tku notariatów, by³ bardzo
wyrazisty, doprecyzowany i zdeterminowany okrelon¹ mo¿liwoci¹ zachowania
jêzykowego i prawnego.
Jeli chodzi o aspekt prawny, maj¹cy znaczenie decyduj¹ce, umowy zastawu
by³y rodzajem zaci¹gniêtego zobowi¹zania, które d³u¿nik zobowi¹zywa³ siê
sp³aciæ w okrelonym terminie, za dla wiêkszego bezpieczeñstwa wierzyciela
zastawnik dodatkowo zabezpiecza³ d³ug na dobrach ziemskich, daj¹c mu prawo
wolnego u¿ytkowania do chwili sp³aty po¿yczki i przewiduj¹c mo¿liwoæ intromisji w wypadku nieuiszczenia nale¿noci, por. L-53: Inromiszyi11 prawney dopuszcza. Intencj¹ nadawcy takiego komunikatu by³o ustanowienie stosunków
prawnych dotycz¹cych sp³aty d³ugu, zidentyfikowane w nastêpuj¹cy sposób,
por.: L-156 i L-104: W trzechletnie Poszeszye zastawn¹, czyli po ukonczonych
trzech do zwrotu Summy, wypuszcza Summe do R¹k zwoich odbiera i takow¹ po
zkonczonych trzech nieprêdzey iezt mocen wracaæ a¿ w koñczonym ka¿dym Roku
Poszeszyi wolney i Hipoteki dozwala. Zarówno klienci, jak i notariusz dok³adali
starañ, aby zrealizowaæ cel aktu w postaci zamierzonej czynnoci prawnej. Tekst
zastawu, jako spójny i koherentny komunikat, by³ tym narzêdziem, dziêki któremu intencja zosta³a zrealizowana. Akt musia³ byæ zaakceptowany, a o jego konsekwencjach w realiach spo³eczno-prawnych zarówno zeznawaj¹cy, jak i zastawnik poinformowani. Zadbaæ o ten stan musia³ notariusz, st¹d zastawy
musia³y byæ relewantne informacyjnie do sytuacji, tym bardziej ¿e dzia³a³y tu
mechanizmy rekurencji12, przewiduj¹ce sankcje.
Warto przyjrzeæ siê pokrótce strukturze archiwaliów. Notariaty obu rejentów
maj¹ identyczn¹ architektonikê, zawieraj¹c¹ powszechnie stosowane formu³y,
np. w dokumentach alienacyjnych, zw³aszcza dzier¿awach. Oznacza to, ¿e nie
11
12

Intromisja (³ac. intromissio zaw³adniêcie, wnikanie)  wprowadzenie w posiadanie.
Jest to procedura pozwalaj¹ca przewidzieæ skutki prawne umów.

XIX-wieczne zastawy gruntów i posagów jako gatunek wypowiedzi

51

dopatrzymy siê w nich zmiany kolejnoci ustalonych informacji, czy szablonów
strukturalnych, poniewa¿ rejenci w myl przyjêtych za³o¿eñ stosuj¹ jednolite
zapisy, zgodne z obowi¹zuj¹cym wzorcem. Sta³e elementy wzorca obejmuj¹
ramê tekstow¹ i wzorce alternacyjne poszczególnych gatunków. Tê jednorodnoæ wykazuje m.in. komparycja13  segment wstêpny tekstu oparty na sztywnych ponadczasowych regu³ach, która zawsze ma tak¹ sam¹ postaæ. Zawiera:
miejsce, datê, nazwisko notariusza, nazwiska uczestników, potwierdzenie ich
to¿samoci, co nie tylko s³u¿y precyzyjnej prezentacji stron i wiadków, ale
podkreleniu roli notariusza, nadawcy tekstu i protoko³uj¹cego zeznania, który
jest jednoczenie gwarantem mocy prawnej rejestrów. Partie koñcowe umów
z obu kancelarii s¹ równie¿ jednolite. Niewielkie strukturalne odstêpstwa od
wzorów, czy sporadyczna zamiana formu³ mog¹ tylko potwierdziæ zrutynizowanie jêzyka pisarzy i korzystanie przez nich z odpowiednich formularzy. W ka¿dej jednostce / rodzaju aktu obowi¹zuj¹ szablony, podkrela je równie¿ analogiczne rozmieszczenie tekstu przez rejentów. W tym zakresie notariaty ró¿nicuje
jedynie zamieszczana na koñcu formu³a, uwiarygodniaj¹ca zawarcie aktów sporz¹dzonych przez Józefa Kalasantego Szaniawskiego: Dzia³o siê jako wy¿ey. Na
tê wzglêdnie sta³¹ strukturê wp³ywaj¹ obligatoryjne cechy gatunkowe warunkowane relacjami nadawca-odbiorca tekstu.
Na istnienie standardu zapisów, czy potwierdzenie jednolitego wzoru wskazuje te¿ narracja, prowadzona w sposób ci¹g³y, bez wzglêdu na rodzaj dokumentu. W rejestrach z obu kancelarii dominuje obiektywna, krótka i rzeczowa, relacja z dokonywanych przez uczestników dzia³añ. Nie ma tu elementów
wartociuj¹cych, emocjonalnych, ekspresywnych, sytuacja prawna jest w pe³ni
sformalizowana. Notariusze s¹ instytucj¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
reprezentuj¹ urz¹d i sporz¹dzaj¹ umowy standardowe, szablonowe, bezwariantywne, z u¿yciem odpowiednich formu³ wstêpnych i finalnych, które równie¿ s¹
uniwersalne i ograniczone. Na tym tle zastawy okazuj¹ siê tekstami kliszowanymi, w których wystêpuje sta³a struktura i znormalizowane segmenty tekstowe.
Nie ma w nich informacji zbêdnych, w zwi¹zku z tym narracja aktów jest konkretna, lecz d³u¿sza w porównaniu z innymi typami dokumentów, z powodu
drobiazgowego wykazu dóbr i ich stanu, bêd¹cych przedmiotem zastawu.
Uszczegó³owia i rozwija siê ona stopniowo w dalszej czêci wypowiedzi.
W akcie zastawu ziemi S-239 notariusz zanotowa³: J¿ ten¿e Zeznawai¹cy Urodzonemu Franciszkowi Kazaneckiemu, niegdy Piotra Kazaneckiego Synowi
w wy¿ey wyra¿oney Wsi Swidrach mieszkai¹cemu i Jego Sukceszorom  Gronta
swoie w³asne Dziedziczne, na Wsi Swidrach le¿¹ce to iest, w pierwszym miejscu
Pu³tora S¹¿nia Pola, zaczynaj¹ce siê od Goscinca Lubelskiego ci¹gn¹ce siê do
13 Jest to wstêpna czêæ dokumentu prawnego, zawieraj¹ca dane osobowe uczestników aktu
lub stron procesu.
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£¹k, miêdzy miedzami Xiê¿y Piarow £ukowskich z iedney i Urodzonego Jana
Swiderskiego Brata Zeznawai¹cego z drugiey strony, w drugim miejscu podobnie¿ Pu³tora S¹¿nia Pola zaczynai¹ce siê i ci¹gn¹ce iak wy¿ey miêdzy miedzami
wy¿ey wyra¿onego Jana Swiderskiego z iedney i Urodzonego Jan Szczygielskiego z drugiey strony, Zytem Zasiane, w sumie Z³otych Polskich Szeædziesi¹t
Cztery Dzisieyszego do Lat trzech, to iest do Dnia Trzydziestego Pierwszego
Maja w Roku da Bog przysz³ym Tysi¹cznym Osiemsetnym Czternastym przypadaj¹cego Zastawia [...]. W akcie zastawu posagu narracja przebiega podobnie,
por. S-131: J¿ tenze Zeznawai¹cy Urodzoney Józefinie Zaleskiej, Urodzonego
Antoniego Zaleskiego Ma³¿once, Ciotce swoiey w Zalesiu mieszkai¹cey Summe
Z³otych Polskich Trzysta na Posag z Czêsciow swoich Dziedzicznych i z Summ
zapisanych Matce Jey Ma³gorzacie Tchorzewskiey przez Zeznawai¹cego zapisane naznacza [...] do oddania wy¿ey wyra¿oney Summy Posagowey [...] i uczynienia Kwitu z wyrokiem wypuszczenia [...] Tê¿ Gronta teraz Zastawne w Poszeszy¹ natychmiast oddai¹c [...]; S-120: W Roku przysz³ym Tysiêcznym
Osiemsetnym Czternastym przypadai¹cego, w Summie Z³otych Polskich Siedemset przez pu³ z Z³ocie ka¿dy Czerwony Z³oty rachui¹c po Z³otych Osiemnacie
a przez pu³ w Talarach Pruskich ka¿dy Talar rachuj¹c po Z³otych Szesc po¿yczoney Zastawiai¹ a potem od lat Trzech do trzech a¿ do wykupna Tê¿ Czêæ teraz
zastawn¹ natychmiast w Poszeszy¹ Zastawnikowi Zeznawai¹cy oddai¹ [...].
Czynnoæ zastawu implikowa³a przywo³anie sankcji jako rodka przewidzianego przez prawo w przypadku, gdyby zeznaj¹cy nie wywi¹za³ siê z umowy.
Najpopularniejsze to ewikcye14, pozbawiaj¹ce kogo prawa w³asnoci rzeczy
nabytej prawnie na rzecz kogo innego, oraz s¹dy, por. S-113: Pewnoæ Zastawy
Rêczy, Ewikcy¹ generaln¹ zapisuie i S¹d przyzwoity do odpowiedzi naznacza.
Klauzula ta mia³a charakter wykonalnoci, ale rejenci stosowali te¿ inne, por.
S-239: Która zastaw w przypadku niewykupna, na drugie lat trzy s³u¿yæ Zastawnikowi bêdzie i S-107: a potem Rok do Roku a¿ do wykupna i wrócenia wy¿ey
wyra¿oney Summy [...]. Istotny by³ ponadto obowi¹zek wczeniejszego zawiadomienia o zamiarze sp³aty ca³ej nale¿noci, po uiszczeniu której zeznawaj¹cy
winien by³ ust¹piæ z nieruchomoci, a tak¿e dziedziczenie d³ugu przez sukcesorów, por. L-59: A¿ do zwrocenia Summy Swoim i Sukceszorow Swoich Jmieniem
zapewnia zwrocenie Onych w Terminie Wykupna bez Zaziewu Tey¿e Ci¹g³oci od
Ur Marcina Kurowzkiego lub Jego Sukceszorow Ozobizcie do Aktu ninieyzzego
ztawai¹cego, Sobie y Sukceszorom swoim zastrzega; L-53: Po up³ynnionych
pierwszych trzech latach, w takim ztanie zeznawai¹cy odebraæ wzpomnione
Grónta obowi¹zany bêdzie, por.: L-90: Wy¿ey specyfikowane Dzia³y i Siedlizko
Zeznawai¹cy Urodzonym Woiciechowi i Rozalii z Tarczewskich Ma³¿onkom Wie14 Ewikcja (³ac. evictio odzyskanie swojej w³asnoci drog¹ s¹dow¹)  gwarancja, zabezpieczenie.
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rzeyzkim w tey¿e Wzi miezzkaiacym w Summie do R¹k zwoich Dnia dziezieyzzego na zaspokoienie Podatkow Monarchicznych [...] na Lat Trzy w Poszeszye
Dzier¿awn¹ wypuszcza [...] a¿ do zwrotu Summ. Sytuacja ta implikowa³a u¿ycie
okrelonego s³ownictwa nazywaj¹cego czynnoæ zastawu, które potêguje wra¿enie utraty ziemi, por.: Za legalne Onych trzymania Temuz uznaie, Wykupienie
Onych na Dzieñ [...] zapewnia, Zapewnia zwrocenie Onych w Terminie Wukupna, W Moc Procentu Gronta oddaie, Zpozobem zastawy, Zaztaw wzpomnianych
Grontow na Lat Trzy [...] s³u¿yæ ma, czyli raczey do Zwrotu Summy, Poszeszyi
Wolney Zeznawai¹cy Nabywcy natychmiast zezwala, Termin wykupienia zaztawy, Bezpieczêstwo na Dobrach zapewnia, W zastawn¹ Poszeszyê wypuzzcza.
Te i inne akty deklaratywne wbudowane w standardow¹ ramê kompozycyjn¹ dominuj¹ w tej pododmianie aktu notarialnego, a istot¹ skutecznoci realizacji
zamierzonych czynnoci jest ich si³a illokucyjna, co ma nie tylko ogromne znaczenie dla komunikacji w sferze administracyjnej, lecz zmierza w kierunku zaplanowanego efektu perlokucyjnego. Intencje nadawcy wyra¿aj¹ liczne czasowniki performatywne w 3. os. l. poj.: uznaje, zapewnia, oddaje, zezwala, wypuszcza,
zapisuje, naznacza itp. oraz w 3. os. l. poj. czasu przysz³ego: s³u¿yæ bêdzie.
Zastawy jako umowy notarialne s¹ bardzo precyzyjne i spójne, a d³ugie
zdania z³o¿one o wysokim nasyceniu danymi faktograficznymi czy informacjami
o statusie prawnym s¹ dominantami stylu urzêdowo-kancelaryjnego. Dodatkowo
oficjalny charakter tekstów wzmacnia schematycznoæ i szablonowoæ charakterystyczna dla jêzyka prawniczego. Ca³e segmenty narracyjno-informacyjne, które odzwierciedlaj¹ zdarzenia ze wiata zewnêtrznego, s¹ tu sformalizowane. Bior¹c pod uwagê kategoriê punktu widzenia15 jako pewien pryzmat obserwacji
sytuacji przedstawionej w tekcie, warto odnieæ siê do kwestii subiektywizacji
obrazu tam zawartego. Akty notarialne w tej postaci s¹ typowymi powtarzalnymi
wydarzeniami, modelow¹ sytuacj¹ bez oceny, któr¹ cechuje wysoki stopieñ obiektywizmu. Sprzyjaj¹ temu ograniczenia konwencjonalne i szablonowa konstrukcja,
która sprawia, ¿e okolicznoci przedstawiane s¹ w jednolity sposób. Formulicznoæ potêguje jeszcze wra¿enie powtarzalnoci sytuacji, jak i jej obiektywizacjê.
Warto na koniec odnieæ siê do sygna³ów gatunkowych mieszcz¹cych siê
w samych tekstach. W g³ównym korpusie tekstu brakuje takich zapowiedzi.
Ponadto rejenci nie stosowali w XIX w. tytu³ów jako oznak okrelonego rodzaju
dokumentu. Najbardziej wyrane nominatywne sygna³y zawarte s¹ w formule
finalnej zastawów, por. notacje rejenta Lipnickiego: zastaw/-a (L-59), zapewnienie (L-104), zarêczenie (L-34), rodkui¹ce zeznanie, zeznanie (L-28). Nie zmienia to sytuacji, z której wynika, ¿e sformu³owanie czynnoci prawnej mog³o
mieæ w XIX w. kilka równoprawnych wariantów, bez wp³ywu na rzeczywistoæ
15 Kategoria ta jest przedmiotem badañ genologicznych, por. J. Bartmiñski, S. Niebrzegowska-Bartmiñska: Dynamika punktu widzenia w jêzyku, tekcie i dyskursie. [W:] Punkt widzenia w jêzyku
i kulturze. Red. J. Bartmiñski, S. Niebrzegowska-Bartmiñska, R. Nycz. Lublin 2004, s. 321358.
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spo³eczno-prawn¹. Na podstawie analizy tekstów ³ukowskich mo¿na ponadto
wnosiæ, ¿e wiele gatunków aktów nie by³o jeszcze wyspecjalizowanych w jednej
czynnoci notarialnej, co oznacza³o, ¿e mieci³o/³¹czy³o w sobie kilka form
prawnych, por. przepisanie maj¹tku na dzieci /+ zapis o do¿ywocie/, zarêczenie
i komplanacya16 L-76 i inne. Synonimiczne ekwiwalenty nazw notariatów mog³y
wynikaæ z wielu czynnoci podejmowanych w ramach jednego protokó³u lub
nieprecyzyjnych czynnoci notarialnych, maj¹cych, byæ mo¿e, swoje ród³o
w etapie pierwszym komunikacji, w którym strony dookrela³y formê czynnoci.
Przypomnijmy te¿, ¿e wiele dzia³añ prawnych to kwestie nowe, zwi¹zane
z przyjêciem Kodeksu Napoleona, który poszerzy³ znacznie zakres dzia³añ notariusza. Niew¹tpliwie i ta sytuacja mog³a skutkowaæ brakiem stabilizacji w konsekwentnym nominowaniu okrelonych jednostek notarialnych.
Konfrontacja tekstów obu rejentów dowodzi niezbicie, ¿e struktura XIXwiecznych aktów by³a spetryfikowana. Uwagê zwraca nie tylko brak modyfikacji i przekszta³ceñ poszczególnych sk³adników, ale zharmonizowanie tematyczne
i stylistyczne wielu umów, w tym zastawów. Niew¹tpliwie ta monolitycznoæ
wydatnie wyeksponowana licznymi odniesieniami w kompozycji i strukturze
daje obraz silnych, trwa³ych gatunkowo i jednorodnych tekstów, bez wzglêdu na
ich nominacje, wspó³czenie okrelanych jako zastawy.
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Summary
Pledges of land and dowries can be treated as a separate types of expressions. These formal
acts were determined by the legal system that aimed to unify their form and lead to one pragmatic
target. The contracts are texts that are formalised, have one purpose and a strict logical structure
with a high degree of consistency.
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Komplanacja (³ac. complanatio wyrównanie, uk³ad pojednawczy koñcz¹cy spór, akt zgody)  akt zgody miêdzy stronami.
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Jednym ze zjawisk obserwowanych wspó³czenie w jêzyku polskim jest
os³abianie miêkkoci palatalnych obstruentów poprzez realizacjê [s z c À]
w miejscu spodziewanego [  æ Á] w obrêbie s³ownictwa rodzimego. Specyficznoæ takich realizacji wi¹¿e siê ze swoistym manieryzmem jêzykowym wyra¿aj¹cym siê w³anie we wskazanych substytucjach u osób doros³ych (por. par. 1),
u dzieci za prowadzi do niestabilnoci w realizacji miêkkoci spó³g³osek utrzymuj¹cej siê pomimo ukoñczenia przez nie wieku tradycyjnie traktowanego jako
zamykaj¹cy nabywanie systemu fonologicznego, tj. pomimo osi¹gniêcia 7 lat
przy  poza tym  prawid³owej artykulacji wszystkich spó³g³osek pozosta³ych
(por. par. 2).
1. Os³abienie miêkkoci palatalnych obstruentów poprzez realizacjê [s z c À]
w miejscu normatywnego [  æ Á] w obrêbie s³ownictwa rodzimego mo¿na obecnie
obserwowaæ szczególnie czêsto u nastolatek i m³odych kobiet. Wymawiaj¹ one
przyk³adowo zima [zi]ma zamiast [i]ma, ciocia [coca] lub [cjocja]1 zamiast
1

W artykule stosujê transkrypcjê s³owiañsk¹. Jednak jotê, ze wzglêdów redakcyjnych, zapisujê jako [j].
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[æoæa], siê [s]ê lub [sj]ê zamiast []ê, czeæ cze[sc] zamiast cze[æ] itp. przy
zachowanej twardej wymowie pozosta³ych szeregów spó³g³osek sybilantnych
(inaczej tzw. spó³g³osek dentalizowanych)2, np. kasa ka[s]a, kasza ka[]a, ale
Kasia Ka[s]a lub Ka[sj]a obok Ka[]a. Wymówienia palatalizowane szeregu
cisz¹cego maj¹ zazwyczaj charakter fakultatywny, pojawiaj¹cy siê obok prawid³owych realizacji w tych samych warunkach. Artykulacje omawianego typu mo¿na traktowaæ jako swoisty manieryzm, rodzaj fonetycznego spieszczenia, polegaj¹cy na pieszczotliwej wymowie na pó³umiechu, z silnym sp³aszczeniem
rozci¹gniêtych i napiêtych warg, skutkuj¹cym ma³ym otwarciem jamy ustnej,
a w konsekwencji zbyt s³abym wysklepieniem masy jêzyka ku górze, prowadz¹cym do sp³aszczenia jêzykowego oraz przesuniêcia miejsca artykulacji ku przodowi jamy ustnej. Przy tak ustawionych artykulatorach masa jêzyka nie wysklepia siê wystarczaj¹co ku górze i powstaje dwiêk palatalizowany (lub niekiedy
nawet twardy) zamiast palatalnego. Wskazanej artykulacji towarzyszyæ mo¿e
niekiedy zbyt silne cienianie s¹siednich samog³osek oraz, czêciej, wyst¹pienie joty po palatalizowanych spó³g³oskach w pozycji przed samog³oskami innymi ni¿ /i/. Przeprowadzone badania wymowy osób doros³ych dokonuj¹cych tego
typu substytucji sugeruj¹ wp³yw kontekstu fonetycznego na iloæ nieprawid³owych realizacji  mianowicie artykulacje palatalizowane czêciej wystêpuj¹
w pozycji przed samog³oskami wymawianymi ze sp³aszczeniem wargowym,
2

Sybilanty (in. spó³g³oski wysokoszumowe) to spó³g³oski charakteryzuj¹ce siê wzglêdnie silnym szumem w wysokich czêstotliwociach (por. £obacz 1998). Istota artykulacji sybilantów polega na tym, ¿e powietrze, przedostaj¹c siê z du¿¹ prêdkoci¹ wzd³u¿ rowka jêzyka, napotyka na
opór w postaci zêbów, co powoduje wzmocnienie szumu. Warunkiem wytworzenia silnego szumu
charakterystycznego dla spó³g³osek sybilantnych jest wiêc odpowiednie zbli¿enie i wzajemne usytuowanie wzglêdem siebie górnych i dolnych siekaczy. W jêzyku polskim do g³osek sybilantnych
nale¿¹ a¿ trzy szeregi spó³g³osek: spó³g³oski zazêbowe, tzw. sycz¹ce /s z c À/; spó³g³oski zadzi¹s³owe, tzw. szumi¹ce /  è Â/ oraz spó³g³oski prepalatalne (alveolo-palatalne), tzw. cisz¹ce /  æ Á/
(a tak¿e palatalizowane warianty spó³g³osek sycz¹cych [s z c Ã] i szumi¹cych [  è Â] pojawiaj¹ce siê w jêzyku ogólnym przed przednimi wokoidami /i/, /j/). W polskiej literaturze fonetycznej i logopedycznej spó³g³oski sybilantne s¹ powszechnie klasyfikowane jako tzw. spó³g³oski dentalizowane. Termin spó³g³oska dentalizowana, dentalizacja zosta³ wprowadzony jeszcze przez
T. Benniego na pocz¹tku XX w. (por. Benni 1913; modyfikacja terminu por. Styczek 1973; Wierzchowska 1980) poprzez analogiê do tzw. drugorzêdnych cech artykulacyjnych. Przyrostek -izacja,
-izowany (por. np. nazalizacja, spó³g³oska nazalizowana, palatalizacja, spó³g³oska palatalizowana)
oznacza bowiem zawsze jak¹ dodatkow¹ artykulacjê, opcjonaln¹ i wtórn¹ w stosunku do artykulacji zasadniczej. Obecnie podkrela siê, ¿e udzia³ zêbów (wytworzenie szczeliny zêbowej) w artykulacji spó³g³osek trzech szeregów: sycz¹cego, szumi¹cego i cisz¹cego, stanowi warunek sine qua
non wytworzenia sybilantnoci charakterystycznej dla tych g³osek, wobec czego zjawisko to nie
mo¿e byæ uznane za cechê drugorzêdn¹, jak sugeruje to nazwa. W zwi¹zku z tym klasyfikacja
spó³g³osek sybilantnych jako dentalizowanych jest uznawana za b³êdn¹. Jako klasyczny przyk³ad
rzeczywicie zachodz¹cej dentalizacji, zgodnie z opisem stosowanym dla wielu jêzyków wiata,
podaje siê za spó³g³oski miêdzyzêbowe, które w jêzyku polskim stanowi¹ wadê wymowy kwalifikowan¹ g³ównie w postaci seplenienia miêdzyzêbowego (por. £obacz 1998; Krajna 2002, 2005).
Uznaj¹c s³usznoæ przytoczonej argumentacji, w dalszej czêci niniejszego artyku³u rezygnujê
z terminu dentalizacja w odniesieniu do g³osek sybilantnych.
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a wiêc samog³oskami przednimi /i/, /e/3 oraz w s¹siedztwie innych palatalnych
spó³g³osek sybilantnych (szczegó³owo na ten temat por. Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2009).
Zjawisko, o którym mowa, z ca³¹ pewnoci¹ nie ma nic wspólnego z oddzia³ywaniem jêzyków wschodnios³owiañskich, gdy¿ obecnie jêzyki te, w tym rosyjski, nie s¹ w Polsce znane. Nie jest to te¿ oddzia³ywanie polskiej wymowy
kresowej, gdy¿ z Kresami tak artyku³uj¹cy nie maj¹ nic wspólnego. Wprowadzanie obstruentów palatalizowanych w miejsce palatalnych mo¿e natomiast
mieæ uzasadnienie w próbie imitowania wymowy wczesnodzieciêcej, w której
wszelkie palatalizowane dwiêki, w tym [s z c Ã], wystêpuj¹ znacznie czêciej
ni¿ w standardowej polszczynie ogólnej. Przyk³adowo w wymowie dzieci trzyletnich, jeli pojawiaj¹ siê g³oski zazêbowe s, z, c, dz, to najczêciej w³anie
w spalatalizowanej postaci. Taka wczesnodzieciêca palatalizacja, polegaj¹ca na
zastêpowaniu spó³g³osek twardych przez palatalne lub palatalizowane substytuty, np. /s/ lub // przez [s] albo [], wycofuje siê zazwyczaj w wieku ok. 4 lat,
choæ niekiedy mo¿e utrzymywaæ siê i d³u¿ej. Jednoczenie w tym samym okresie obstruenty prepalatalne w mowie dzieci bywaj¹ zastêpowane m.in. przez
palatalizowane (por. dalej). W zwi¹zku z tym substytucje [  æ Á] na palatalizowane [s z c Ã] w wymowie osób doros³ych i nastolatek s¹ niezwykle ra¿¹ce,
w³anie ze wzglêdu na to, ¿e infantylizuj¹ mówi¹cego4. Wymówienia takie pojawiaj¹ siê przy tym szczególnie czêsto w sytuacji chêci przypodobania siê rozmówcy, dlatego bywaj¹ obrazowo okrelane jako umizgliwe seplenienie lub
zalotne seplenienie. Na tak¹ wymowê zapanowa³a jednak wspó³czenie swoista moda, rozpowszechniana doæ skutecznie za porednictwem telewizji  mianowicie bywa, ¿e niektóre graj¹ce w polskich serialach aktorki (zapewne ama3

P³aski uk³ad warg  z mocno oddalonymi od siebie k¹cikami, jest korzystny dla brzmienia
spó³g³osek sycz¹cych [s z c À] oraz [s z c Ã]. Sp³aszczenie wargowe nastêpuj¹cej samog³oski
podtrzymuje i wyostrza szmer charakterystyczny w³anie dla wskazanych dwiêków. Kszta³t warg
podczas wymowy samog³oskowego nastêpnika mo¿e byæ wiêc czynnikiem sprzyjaj¹cym substytucjom [  æ Á] na [s z c Ã]. Wydaje siê, ¿e ujednolicenie uk³adu warg podczas realizacji ca³ej
grupy (a wiec realizacja /  æ Á/ bez wysuniêcia warg charakterystycznego dla tej klasy g³osek,
a ze sp³aszczeniem wargowym charakterystycznym dla /i/, /e/, a tak¿e dla [s z c Ã]) sprzyja
równie¿ sp³aszczeniu grzbietu jêzyka przy artykulacji spó³g³oski i przesuniêciu miejsca artykulacji
spó³g³oski do przodu jamy ustnej ku miejscu artykulacji [s z c Ã].
4 Nale¿y podkreliæ, ¿e wczesnodzieciêce palatalizacje dotycz¹ g³osek twardych wymawianych z nienormatywnym z punktu widzenia doros³ej normy zmiêkczeniem. Natomiast opisywane tu
substytucje obstruentów prepalatalnych przez palatalizowane obserwowane w mowie niektórych
osób doros³ych polegaj¹ na os³abieniu palatalnoci, gdy¿ zamiast [  æ Á] mamy tylko [s z c Ã].
De facto jest to wiêc depalatalizacja, rozumiana jako zjawisko od os³abienia miêkkoci do zupe³nego jej braku (por. np. Krajna, Bryndal 1999: 172). W efekcie przedmiotowych substytucji wzrasta jednak frekwencja dwiêków palatalizowanych, tradycyjnie kojarzonych z wymowa wczesnodzieciêc¹, st¹d substytucje omawianego typu u osób doros³ych mo¿na zasadnie traktowaæ jako
imitacjê dzieciêcej artykulacji, zw³aszcza ¿e i w mowie dzieci zdarza siê wcale nierzadko zastêpowanie szeregu cisz¹cego szeregiem sycz¹cym zmiêkczonym (por. dalej).
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torki?) tak w³anie wymawiaj¹. Przyk³ad mo¿e wiêc iæ z góry  od celebrytek, które kreuj¹c siê na rozkoszne i s³odkie ma³e dziewczynki, wykorzystuj¹
fonetykê charakteryzuj¹c¹ siê znaczniejszym udzia³em spó³g³osek spalatalizowanych, co nadaje ich wymowie subiektywne wra¿enie wiêkszej pieszczotliwoci.
Znajduje to odbicie w³anie we wskazanych substytucjach. Omawiana maniera
nie by³aby zapewne godna odnotowania w ramach niniejszego artyku³u, gdyby
nie fakt, ¿e szerzy siê ona ostatnio w szybkim tempie, obserwujê j¹ nawet wród
studentek filologii polskiej i pedagogiki  przysz³ych nauczycielek, co mo¿e nie
pozostawaæ bez wp³ywu na wymowê dzieci.
2. Wystêpowanie podobnych artykulacji, jak wy¿ej opisane, choæ bez specjalnego nacechowania, stwierdzi³am równie¿ w wymowie starszych dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych (niezale¿nie od p³ci), które wymawiaj¹
w miejscu g³osek palatalnych spó³g³oski tylko palatalizowane, bez miêkczenia
spó³g³osek twardych. Substytuty palatalizowane maj¹ przy tym opcjonalny charakter. Przyk³adowo dzieci te mówi¹ sama piê [sama spje] obok [sama pje]
zamiast wy³¹cznie [sama pje]  ewentualnie zamiast [sama pje]. Nie by³by
bowiem specjalnie zaskakuj¹cy fakt pojawiania siê w inwentarzu g³osowym
starszych dzieci przedszkolnych spalatalizowanych wariantów spó³g³osek
w miejscu spó³g³osek twardych (typu sama [sama]), gdy¿ odnotowuje je ka¿dy
z autorów opracowañ na temat rozwoju mowy dzieci (por. np. Baudouin de
Courtenay 1974; Brajerski 1967; Golanowska 1996; Kaczmarek 1953, 1966;
£obacz 1996, 2005; Sawicka 1989; Smoczyñski 1955; Zarêbina 1965, 1980). T.
Brajerski (por. Brajerski 1967) stwierdza nawet, ¿e u m³odszych dzieci ka¿dy
ruch jêzyka ku przodowi automatycznie powoduje wzniesienie jego rodkowej
czêci ku palatum, co daje percepcyjne wra¿enie zmiêkczenia, np. w wyrazie
nosek no[se]k (przyk³ad S. Skorupki, por. Skorupka 1949) lub cacy ³adny,
³adnie [caci] (przyk³ad G. Sawickej, por. Sawicka 1989). Mo¿e mieæ to nawet
pewn¹ podstawê naturaln¹, wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e ruch rodka jêzyka ku podniebieniu, towarzysz¹cy pierwszym spó³g³oskom o zazwyczaj palatalnym charakterze, wykonuje dziecko podczas ssania i ¿ucia (por. Skorupka 1949: 121122;
Mystkowska 1959: 29). W zwi¹zku z tym repertuar dwiêków spalatalizowanych jest w jêzyku ma³ego dziecka doæ du¿y. M. Zarêbina (por. Zarêbina 1965)
ustala nastêpuj¹cy rejestr g³osek w wymowie dzieci w wieku 2, 3 lat: [p p b b
m m t d k k g g c z f f v v s () z x n ñ (r) l]5. Jak widaæ, po³owê ca³ego
zbioru stanowi¹ spó³g³oski miêkkie. Ogólna tendencja do dzieciêcego palatalizowania mo¿e siê utrzymywaæ doæ d³ugo. M. Zarêbina (por. Zarêbina 1980) palatalizowanie dzi¹s³owych i zêbowych sybilantów stwierdza w jêzykowym rozwo5 Podano warianty podstawowe opanowanych przez dziecko dwiêków, a w nawiasach okr¹g³ych dwiêki fakultatywne, tzn. jeszcze nieutrwalone.
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ju dzieci jeszcze miêdzy pi¹tym a szóstym rokiem ¿ycia. J. Baudouin de Courtenay (por. Baudouin de Courtenay 1974) zamieci³ w prowadzonych przez siebie
dziennikach przyk³ady wypowiedzi swojej córki Eweliny, z których wynika,
miêdzy innymi, ¿e do koñca 6 roku ¿ycia wystêpowa³a jeszcze u tego dziecka
palatalna wymowa spó³g³osek sycz¹cych i szumi¹cych. Wobec tego nale¿a³oby
spodziewaæ siê jednokierunkowej tendencji silniejszego palatalizowania, wycofuj¹cej siê wraz z rozwojem sprawnoci artykulacyjnej u dziecka. W tej sy-tuacji
obserwowane przeze mnie u szecio-, siedmioletnich i starszych dzieci os³abianie palatalnoci spó³g³osek miêkkich poprzez wymowê dwiêków tylko palatalizowanych [s z c Ã] w miejscu spodziewanych palatalnych [  æ Á], stanowi¹ce
de facto depalatalizacjê, jawi siê jako zjawisko zaskakuj¹ce, zw³aszcza ¿e w
opisach rozwoju mowy dzieci powszechnie przyjmuje siê, ¿e spó³g³oski [  æ Á]
opanowywane s¹ wzglêdnie wczenie, nie sprawiaj¹ dzieciom wiêkszych problemów, w zwi¹zku z czym to one stanowi¹ substytuty dla g³osek sycz¹cych i
szumi¹cych przyswajanych póniej jako artykulacyjnie trudniejszych (por. np.
So³tys 1982; £obacz 1996). Przyk³adowo L. Kaczmarek (Kaczmarek 1953,
1966) podaje, ¿e ju¿ u progu przedszkola (tj. w wieku ok. 3 lat) dziecko wymawia zgodnie z tradycj¹ zarówno co do funkcji, jak i postaci fonicznej, m. in.,
miêkkie spó³g³oski [  æ Á]. T. Brajerski (por. Brajerski 1967) uwa¿a, ¿e dziecko
powy¿ej trzeciego roku ¿ycia osi¹ga zdolnoæ utworzenia szczeliny dzi¹s³owej
i prepalatalnej, co umo¿liwia rozró¿nienie artykulacji sz, ¿ od  , w zwi¹zku
z czym w czwartym roku ¿ycia (3,4)6 pojawiaj¹ siê obstruenty miêkkie [  æ Á].
T. Bartkowska (por. Bartkowska 1968) na podstawie testowych badañ masowych (testy obrazkowe) stwierdza, ¿e g³oski sprawiaj¹ce dzieciom najwiêcej
k³opotów to niepalatalne sybilanty tr¹ce i afrykaty oraz /r/. To zazêbowe (por.
£obacz 1996) oraz zadzi¹s³owe (por. np. Bartkowska 1968) sybilanty tr¹ce
i zwarto-tr¹ce uwa¿ane s¹ powszechnie za jedne z najtrudniejszych dwiêków.
Mieszanie szeregu sycz¹cego i cisz¹cego w obrêbie afrykat, wiadcz¹ce
o braku ustabilizowania siê normatywnej wymowy dla wszystkich przedzia³ów
wiekowych dzieci przedszkolnych, stwierdza jedynie P. £obacz i K. Dobrzañska
(£obacz, Dobrzañska 1999: 24). Depalatalizacjê w obrêbie sybilantów miêkkich,
traktowan¹ jako zjawisko, któremu mo¿na przyporz¹dkowaæ skalê od os³abienia
palatalnoci do ca³kowitego jej braku, za normê rozwojow¹ przyjmuje za
E. Krajna i M. Bryndal (Krajna, Bryndal 1999). Wiek zakoñczenia procesu
doskonalenia artykulacji w kontekcie depalatalizacji sybilantów wskazane autorki ustalaj¹ na koniec czwartego roku ¿ycia dziecka.
Jak wynika z wy¿ej przytoczonych danych, przekonanie, ¿e obstruenty prepalatalne s¹ najszybciej przyswajane sporód ca³ego zasobu spó³g³osek sybilant6 Cyfra przed przecinkiem oznacza lata, cyfra po przecinku miesi¹ce ¿ycia dziecka, a wiêc
3,4 to 3 lata i 4 miesi¹ce.
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nych, sprawiaj¹c dzieciom stosunkowo najmniej trudnoci, oraz ¿e samo zaburzenie palatalnoci nale¿y do zjawisk rzadkich, jest stosunkowo rozpowszechnione
(por. te¿ np. Majewska-Tworek 2001; Krajna 2002; So³tys-Chmielowicz 1998,
2002). W zwi¹zku z tym w wieku szeciu, siedmiu lat, a wiêc w wieku, który
tradycyjnie uwa¿a siê za koñcz¹cy akwizycjê ca³ego systemu fonologicznego7,
obstruenty prepalatalne bezwzglêdnie winny byæ opanowane. Tymczasem obserwujê dzieci, które os³abiaj¹ miêkkoæ palatalnych spó³g³osek przy ca³kowicie
poprawnej, tj. zgodnej z doros³¹ norm¹, realizacji wszystkich dwiêków pozosta³ych jeszcze na d³ugo po ukoñczeniu przez nie wieku traktowanego jako
koñcz¹cy proces doskonalenia artykulacji w zakresie [  æ Á].
Na wskazane zjawisko mieszania przez dzieci szeregu palatalnego [  æ Á]
z sycz¹cym zmiêkczonym [s z c Ã] ju¿ wczeniej zwracali mi uwagê niektórzy
pedagodzy, nauczyciele i logopedzi z ró¿nych stron Polski i z wieloletnim sta¿em, wskazuj¹c, ¿e obecnie przedmiotowe depalatalizacje s¹ w ich pracy trudn¹
do wyeliminowania wrêcz plag¹. Nie przyk³ada³am do tego wiêkszej wagi,
dopóki problem ten nie dotkn¹³ mnie osobicie. Mianowicie taka wymowa wystêpuje u moich obu córek bliniaczek (obecnie w wieku 7,10) oraz u rówieników z ich najbli¿szego otoczenia (tj. najpierw z przedszkola, teraz ze szko³y,
u dzieci z rodziny, ze wspólnych kó³ek zainteresowañ), z którymi spotykam siê
na co dzieñ i których wymowê mogê na bie¿¹co obserwowaæ podczas oficjalnych i nieoficjalnych interakcji z doros³ymi oraz z innymi dzieæmi. Stwierdzi³am, ¿e równie¿ u wielu z tych dzieci pojawiaj¹ siê przedmiotowe substytucje.
Sonda¿owo sprawdzi³am wiêc wymowê dzieci z grupy przedszkolnej moich
córek (19 osób w trakcie sonda¿u w wieku od 6, 2  7, 3 lat), a nastêpnie z ich
klasy w szkole muzycznej (21 osób  w wieku od 6, 4 do 7, 6) oraz z dzieciêcego zespo³u muzycznego Niezapominajki (ok. 17 osób  sk³ad zmienny
w wieku od 5 do 8, 10 lat), którego cz³onkami s¹ dziewczynki8. Sprawdzenie
artykulacji polega³o na swobodnej rozmowie z obserwowanymi dzieæmi (bez
stosowania kwestionariuszy do badania artykulacji), na ustaleniu, czy uczêszczaj¹ one do logopedy, oraz na obserwowaniu wymowy dzieci w trakcie swobodnych interakcji z innymi dzieæmi podczas zajêæ lub zabawy. Sporód wskazanych dzieci wyselekcjonowa³am ³¹cznie trzydziecioro szecioro, u których nie
stwierdzi³am ¿adnych wad wymowy b¹d opónieñ w rozwoju mowy w obrêbie
segmentów innych ni¿ [  æ Á]. A¿ dwadziecioro z nich (wiek od 6, 2 do 8, 10)
7 Zgodnie z tradycyjnym podejciem do rozwoju wymowy dziecka wiek 67 lat traktuje siê
jako okres zamykaj¹cy nabywanie systemu fonologicznego. Zak³ada siê bowiem, ¿e w tym czasie
dziecko osi¹ga odpowiedni¹ sprawnoæ artykulacyjn¹ oraz ¿e jego mechanizmy percepcyjne s¹ ju¿
w pe³ni ukszta³towane (por. np. £obacz 2005). E. Wojnarowska na podstawie dotychczasowych
badañ konkluduje, ¿e zakoñczenie rozwoju fonologicznego polskich dzieci nastêpuje w wieku 57
lat (por. Wojnarowska 1987). Ch. F. Hockett stwierdza, ¿e normalnie rozwijaj¹ce siê dziecko
w wieku 46 lat jest ju¿ jêzykowo doros³ym cz³owiekiem (Hockett 1968).
8 Opisywane dzieci pochodz¹ z Olsztyna.
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mniej lub bardziej regularnie realizuje zamiast [  æ Á] tylko [s z c Ã] (niekiedy
te¿ dwiêk poredni pomiêdzy [  æ Á] i [s z c Ã]), w pozosta³ym zakresie
mówi¹c poprawnie9.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wskazana poprawnoæ artykulacyjna (tj. w zakresie
innym ni¿ realizacja spó³g³osek [  æ Á]) dotyczy równie¿ realizacji samog³oski
/i/, która w wymowie opisywanych tu dzieci brzmi zgodnie z norm¹, co dotyczy
równie¿ realizacji typu cicho [ci]cho, zimno [zi]mno. Os³abienie miêkkoci
spó³g³osek palatalnych, z jakim mamy do czynienia w wypadku artykulacji takich jak cicho [ci]cho, zimno [zi]mno w miejscu spodziewanych wymówieñ
z pe³n¹ miêkkoci¹ typu cicho [æi]cho, zimno [i]mno, okrelane jest w literaturze przedmiotu jako dyspalatalnoæ (por. Ostapiuk, Konopska 2006) albo depalatalizacja (Krajna, Bryndal 1999) i bywa wi¹zane z nieprawid³ow¹ realizacj¹
fonemu samog³oskowego /i/, artyku³owanego z obni¿eniem masy jêzyka (por.
Roc³awski 2001; Ostapiuk, Konopska 2006). Przyk³adowo B. Roc³awski, traktuj¹c samog³oskê /i/ jako klucz do spó³g³osek cisz¹cych, z którymi ³¹czy j¹ tzw.
itowy uk³ad masy jêzyka, stwierdza, ¿e palatalnoæ spó³g³osek cisz¹cych zale¿y
od w³aciwej wymowy /i/ oraz podaje, ¿e jeli samog³oska /i/ jest realizowana
z obni¿eniem masy jêzyka, to w takiej sytuacji mo¿na oczekiwaæ spó³g³osek
cisz¹cych o poredniej miêdzy cisz¹cymi a szumi¹cymi realizacji (Roc³awski
2001: 278, por. te¿ Roc³awski 1976 oraz 1985). U obserwowanych przeze mnie
dzieci substytuty spó³g³osek palatalnych s³uchowo najbardziej przypominaj¹
zmiêkczone spó³g³oski sycz¹ce [s z c Ã], jakie wystêpuj¹ równie¿ w jêzyku
ogólnym w wyrazach obcych typu sinus, cif, Zanzibar itp., nie za g³oski
o poredniej miêdzy cisz¹cymi a szumi¹cymi realizacji. Byæ mo¿e, w zwi¹zku
z tym brzmienie samog³oska /i/, pomimo stwierdzonych wahañ w zakresie realizacji miêkkoci spó³g³osek, jest u opisywanych tu dzieci poprawne.
Co do przyczyn odnotowanych przeze mnie substytucji, wszystkie dzieci,
jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z ich rodzicami, pod wzglêdem
jêzykowym rozwija³y siê bardzo prêdko i bardzo prêdko zbli¿y³y siê do przeciêtnej normy jêzykowej osób doros³ych (jak siê jednak okazuje z wyj¹tkiem artykulacji spó³g³osek palatalnych). Wszystkie te dzieci pochodz¹ z tzw. dobrych
domów  rodzin inteligenckich o zadowalaj¹cym statusie materialnym, dbaj¹cych o wszechstronny rozwój dziecka, w tym dostarczaj¹cych dziecku prawid³owych wzorców artykulacyjnych, nieu¿ywaj¹cych tzw. jêzyka nianiek ani te¿
niemaj¹cych nic wspólnego z wymow¹ typu kresowego. S¹ to tzw. zdolne dzieci, charakteryzuj¹ce siê bogatym s³ownictwem, mówieniem pe³nymi zdaniami,
9 Niniejszy artyku³ traktuje wy³¹cznie o dzieciach substytuuj¹cych szereg palatalny na palatalizowany, które poza tym charakteryzuj¹ siê artykulacj¹ zgodn¹ z doros³¹ norm¹. Oznacza to jedynie, ¿e jeli mieszanie szeregu cisz¹cego z sycz¹cym zmiêkczonym pojawi³o siê obok wady wymowy takiej jak np. seplenienie czy reranie, dane dziecko zosta³o pominiête w dalszym opisie, a nie
¿e u dzieci z wadami wymowy substytucje [  æ Á] na [s z c Ã] nie wystêpuj¹.
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rozwijaj¹ce siê prawid³owo pod wzglêdem fizycznym, psychomotorycznym,
emocjonalnym i intelektualnym, z niezaburzon¹ lateralizacj¹ jednorodn¹ lewopó³kulow¹ (prawostronn¹), odnosz¹ce sukcesy w szkole, realizuj¹ce siê w kó³kach zainteresowañ. U dzieci tych nie stwierdzi³am te¿ ¿adnych cech, które
powszechnie wi¹zane s¹ z zaburzeniami wymowy (zw³aszcza w zakresie realizacji spó³g³osek wysokoszumowych), takich jak anatomiczne defekty narz¹dów
mowy, ubytki s³uchu fizjologicznego, obni¿enie sprawnoci artykulatorów czy
inne dysfunkcje w obrêbie aparatu mowy, np. dysfunkcje oddychania, ¿ucia
i po³ykania (por. np. Golanowska, Kwasiborska, Lipiec, Sienniak, Emiluta-Rozya 2011: 6466). Du¿a czêæ z opisywanych dzieci, jako uczniowie b¹d kandydaci na uczniów szko³y muzycznej, ma bardzo dobry s³uch muzyczny, uwa¿any
za podstawê s³uchu fonetycznego, który traktuje siê jako u³atwiaj¹cy nabywanie
mowy w zakresie artykulacji oraz korygowanie ewentualnych wad wymowy
(por. Roc³awski 1993). Nadto nie stwierdzi³am u obserwowanych dzieci zaburzeñ s³uchu fonemowego, w tym zaburzeñ w identyfikacji i dyskryminacji
w zakresie spó³g³osek trzech szeregów: sycz¹cego vs. szumi¹cego i cisz¹cego.
Obserwowane dzieci s³ysz¹ ró¿nicê miêdzy [  æ Á] a [s z c Ã] oraz [s z c À],
potrafi¹ imitowaæ prawid³ow¹ wymowê palataln¹ oraz realizowaæ j¹ we w³asnych spontanicznych wypowiedziach (obok palatalizowanej), zdaj¹ sobie te¿
sprawê z niepoprawnoci realizacji z os³abion¹ miêkkoci¹. Wiedz¹, ¿e nale¿y
mówiæ palatalnie i potrafi¹ mówiæ palatalnie, a mimo to mniej lub bardziej
regularnie substytuuj¹ [  æ Á] na [s z c Ã] w wymowie spontanicznej, przy
czym zwrócenie im uwagi i poprawianie ich wymowy przez doros³e otoczenie
przynosi rezultat tylko krótkotrwa³y, tj. dzieci dobrze wymówi¹ poprawiony wyraz, po chwili dokonuj¹c dalszych substytucji. Krótko mówi¹c, nie znalaz³am
¿adnego powodu (przyczyny tzw. endogennej pochodzenia wewnêtrznego lub
przyczyny tzw. egzogennej pochodzenia zewnêtrznego) do utrzymywania siê
w wymowie obserwowanych przeze mnie dzieci przedmiotowych substytucji,
a mimo to i pomimo podejmowanych przeze mnie i przez niektórych pedagogów
prób korekcji wymowy, substytucje te utrzymuj¹ siê do dzi, co w przypadku
niektórych dzieci oznacza osi¹gniêcie wieku prawie 9 lat (8, 10). Jako przyk³ad
mo¿na tu przytoczyæ nagrywanie przez dzieciêcy zespó³ muzyczny Niezapominajki p³yty z pieniami oraz tañcami polskimi i warmiñskimi. W trakcie tworzenia
p³yty g³ównym problemem nie by³o utrzymanie przez dzieci w³aciwej linii melodycznej czy te¿ zapamiêtanie przez nie, niekiedy doæ skomplikowanych w swym
gwarowym brzmieniu, s³ów poszczególnych pieni, ale poprawna realizacja
dwiêków /  æ Á/ jako [  æ Á] a nie [s z c Ã]. W zwi¹zku z tym nagrania
poszczególnych piosenek by³y wielokrotnie przerywane i powtarzane przede
wszystkim ze wzglêdu na dokonywanie wskazanych substytucji i piew typu prosioka pro[s]oka, poci¹gaj¹ po[c]¹gaj¹ czy cielê [c]elê, co mia³o miejsce pomimo tego, ¿e w kilkumiesiêcznym okresie poprzedzaj¹cym nagranie p³yty dzie-
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ci by³y wielokrotnie korygowane i uwra¿liwiane, w tym przez æwiczenia ortofoniczne, na poprawn¹ realizacjê palatalnych dwiêków jako jedynych,
z którymi maj¹ nieustanne problemy. Wbrew jednak podjêtym staraniom przy ostatecznym ods³uchu dokonanego ju¿ nagrania i tak co jaki czas wybrzmiewaj¹ wskazane artykulacje w piewie to jednego, to innego dziecka, w tym równie¿ dzieci
ponadomioletnich. Dla osoby, która potrafi s³uchaæ równolegle, nie jest to, niestety, trudne do wys³yszenia. Jest to z ca³¹ pewnoci¹ zjawisko niepokoj¹ce, co
najmniej z punktu widzenia normy rozwojowej, zgodnie z któr¹ dzieci, jak te
opisywane, winny mieæ uwa¿ane za stosunkowo ³atwe g³oski palatalne ju¿ dawno
ca³kowicie opanowane. Tymczasem proces doskonalenia artykulacji sybilantów
palatalnych (i tylko palatalnych) rozci¹gn¹³ siê u nich jeszcze na okres szkolny.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obserwowane przeze mnie dzieci poddawane by³y
corocznie kontrolnym badaniom logopedycznym, które przechodzi³y pomylnie
jako dzieci poprawnie rozwijaj¹ce siê pod wzglêdem jêzykowym. U ¿adnego z nich
podczas badania artykulacji nie stwierdzono ¿adnych odstêpstw od normy. Jedynie jedna z moich córek w trakcie ostatniej diagnozy logopedycznej zosta³a
zakwalifikowana na terapiê, jednak w zwi¹zku z miêdzyzêbow¹ realizacj¹ /t d n/
zwi¹zan¹ z wymian¹ przedniego uzêbienia, a nie w zwi¹zku z dokonywaniem
przedmiotowych substytucji, które osobicie obserwujê u niej z doæ du¿ym
natê¿eniem na co dzieñ. Logopeda dopiero w trakcie terapii zorientowa³ siê, ¿e
dziecko fakultatywnie depalatalizuje szereg cisz¹cy, co jednak w trakcie diagnozy logopedycznej pozosta³o niezauwa¿one. Ten niedostatek w zakresie diagnozy
logopedycznej mo¿e t³umaczyæ fakt, ¿e w trakcie badañ wymowy, a wiêc
w sytuacji oficjalnej, dzieci zazwyczaj bardzo staraj¹ siê mówiæ poprawnie, co
w przypadku dzieci, o których mowa w tym artykule, mo¿e oznaczaæ brak lub
minimalne natê¿enie wyst¹pienia realizacji palatalizowanych, jako ¿e nie maj¹
one charakteru sta³ego, ale zmienny, fakultatywny. Z poczynionych przeze mnie
obserwacji wynika, ¿e im bardziej dziecko stara siê mówiæ poprawnie, tym
lepiej kontroluje swe realizacje i wówczas przedmiotowe substytucje wystêpuj¹
znacznie rzadziej. W tej sytuacji najbardziej wiarygodnym materia³em do sprawdzenia sprawnoci artykulacyjnej poszczególnych dzieci jest ocena tzw. mowy
spontanicznej dokonywana równie¿ w sytuacjach nieoficjalnych, poza warunkami bezporedniego diagnozowania. Tekst spontaniczny w swobodnej interakcji
jêzykowej wykazuje du¿o wiêcej b³êdów wymowy ni¿ np. odpowiedzi jednowyrazowe czy krótkie odpowiedzi na temat danego obrazka w specyficznej sytuacji
badania. Nale¿y wiêc postulowaæ rozszerzenie tak diagnozy logopedycznej, jak
i badañ nad rozwojem mowy dziecka podejmowanych dla celów naukowych,
o obserwacjê spontanicznych tekstów dzieciêcych w swobodnej, nieoficjalnej
interakcji z rówienikami, gdy¿, jak wynika z powy¿szego, materia³ ten mo¿e
dostarczyæ pe³niejszej wiedzy na temat rzeczywistej wymowy dzieciêcej,
zw³aszcza w zakresie artykulacji obocznych, fakultatywnych.

64

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Zamiana sposobu artykulacji z palatalizowanego (obok palatalnego) w wymowie spontanicznej na g³ównie palatalny w sytuacji oficjalnej zdaje siê wskazywaæ na to, ¿e przyczyn¹ b³êdnej wymowy nie s¹ trudnoci natury artykulacyjnej. wiadczy o tym porednio tak¿e sam fakt szybkiego opanowania
i prawid³owej wymowa g³osek uwa¿anych za trudne, jak np. zazêbowe sybilanty, jak te¿ g³osek wymagaj¹cych du¿ej precyzji artykulacyjnej i pionizacji czubka jêzyka, jak np. /r/ oraz zadzi¹s³owe sybilanty. Powodem wymówieñ niepoprawnych w zakresie palatalnoci mo¿e byæ natomiast obserwowane obecnie
pewne rozchwianie wymowy u doros³ych (por. par. 1), a tak¿e naladownictwo
form wystêpuj¹cych u rówieników (na zasadzie powtarzania po sobie nawzajem), jak te¿ tolerowanie takich realizacji przez wiêkszoæ doros³ych. Utrzymywaniu siê takiej wymowy sprzyja bowiem  jak siê zdaje  w³anie jej akceptacja ze strony otoczenia dziecka. Je¿eli dziecko szecioletnie niew³aciwie
wymawia np. /s/, // czy /r/, rodzice czy nauczyciele zazwyczaj zwracaj¹ na to
uwagê i staraj¹ siê dziecko nauczyæ poprawnej wymowy poprzez naladowanie
podanego wzorca (co oczywicie nie musi prowadziæ do pozytywnych skutków)
lub udaj¹ siê do logopedy. Zamiana spó³g³oski palatalnej na palatalizowan¹ czêsto nie wywo³uje ¿adnej reakcji ani rodziców, ani nauczycieli, a niekiedy nawet
i logopedów. Przyk³adowo moje córki nie by³y poprawiane w tym zakresie ani
przez nauczycielki przedszkolne, ani obecnie przez nauczycielkê edukacji wczesnoszkolnej, ani te¿ przez nikogo z rodziny czy przyjació³, a wy³¹cznie przeze
mnie oraz przez muzyka prowadz¹cego dzieciêcy zespó³ Niezapominajki. Pozostali zdaj¹ siê w ogóle nie dostrzegaæ przedmiotowych realizacji.
Zamiana sposobu artykulacji z palatalizowanego (obok palatalnego) w wymowie spontanicznej na g³ównie palatalny w sytuacji oficjalnej mo¿e równie¿
wskazywaæ na to, ¿e mechanizm autokontroli w tekstach spontanicznych jest
u dzieci s³aby, oraz ¿e przyczyn¹ b³êdnej wymowy mo¿e byæ proces ca³kiem
naturalny, polegaj¹cy na ogólnofizjologicznym prawie oszczêdzania wysi³ku artykulacyjnego. Spó³g³oski prepalatalne [  æ Á] wymagaj¹ znacznego nak³adu
energii artykulacyjnej w postaci silnego naprê¿enia miêni jêzyka oraz odpowiedniej pracy warg. Depalatalizacja polega za na os³abieniu napiêcia miêni
wznosz¹cych rodkowe czêci jêzyka ku prepalatum, co zmniejsza nak³ad energii artykulacyjnej potrzebnej do ich wymówienia. Je¿eli pod³u¿ne miênie jêzyka przestaj¹ siê wystarczaj¹co naprê¿aæ, to powierzchnia jêzyka musi siê obni¿yæ, a wówczas artykulacja odpowiednich spó³g³osek zmienia swój pierwotny
charakter  g³oski staj¹ siê wtedy przedniojêzykowe z g³ówn¹ artykulacj¹ przodu jêzyka i dodatkowym tylko, mniej lub bardziej wyrazistym, udzia³em rodka
jêzyka, co w rezultacie, zw³aszcza przy dysapikalnym typie realizacji spó³g³osek
cisz¹cych (tj. artykulacji z apeksem znajduj¹cym siê na dole jamy ustnej), przekszta³ca [  æ Á] w [s z c Ã]. Depalatalizacja polega tu równie¿ na os³abieniu
pracy warg. Spó³g³oski prepalatalne [  æ Á] wymagaj¹ wysuniêcia do przodu
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i lekkiego zaokr¹glenia warg, których k¹ciki przyciskaj¹ siê do zêbów. Spó³g³oski
sycz¹ce palatalizowane [s z c Ã] artyku³owane s¹ za ze sp³aszczeniem wargowym. Brak wysuniêcia warg do przodu i lekkiego ich zaokr¹glenia, a w konsekwencji ograniczenie pracy warg tylko do przyciniêcia k¹cików ust do zêbów,
prowadzi do sp³aszczenia wargowego, które jest korzystne dla brzmienia [s z c À]
oraz [s z c Ã], podtrzymuj¹c i wyostrzaj¹c szmer charakterystyczny w³anie dla
tych g³osek. Os³abienie pracy warg, wymowa na tzw. pó³umiechu  z wargami
sp³aszczonymi, bez realizacji wysuniêcia wargowego, w efekcie prowadziæ wiêc
mo¿e równie¿ do sp³aszczenia uk³adu masy jêzyka i przesuniêcia miejsca artykulacji spó³g³oski do przodu jamy ustnej ku miejscu artykulacji [s z c Ã].
Zmiana pracy warg podczas wymowy spó³g³oski z uk³adu charakterystycznego
dla spó³g³osek cisz¹cych na uk³ad w³aciwy dla spó³g³osek sycz¹cych (twardych
i zmiêkczonych) mo¿e wiêc byæ czynnikiem sprzyjaj¹cym przedmiotowym substytucjom, podobnie jak dysapikalny typ realizacji spó³g³osek szeregu cisz¹cego.
Stwierdzone u dzieci realizacje typu siê [se], ciocia [coca], cielê [ce]lê,
z tzw. synchroniczn¹ realizacj¹ miêkkoci spó³g³osek palatalizowanych (tj. bez
transjentu w postaci segmentu typu [j]) s¹ sprzeczne z zasadami fonotaktyki
polskiej, zgodnie z którymi palatalizowane dwiêki zazêbowe mog¹ wyst¹piæ
wy³¹cznie przed /i/ lub /j/, ewentualnie w grupach spó³g³oskowych przed miêkk¹
spó³g³osk¹. W wymowie dzieci wystêpuj¹ za przed wszystkimi samog³oskami,
np. ciocia [coca], w wyg³osie wyrazu, np. czeæ cze[sc], przed tward¹ spó³g³osk¹, np. Kaka Ka[sk]a  a wiêc dystrybucja [s z c Ã] jest w artykulacjach
dzieciêcych identyczna jak przy [  æ Á]. Wskazane ró¿ni substytucje dzieciêce
od podobnych wystêpuj¹cych u niektórych doros³ych, u doros³ych bowiem
miêkkoæ spó³g³osek palatalizowanych realizowana jest czêciej w sposób asynchroniczny, tj. po [s z c Ã] wydziela siê mniej lub bardziej wyrany segment
typu [j], palatalizowane substytuty rzadko te¿ wystêpuj¹ przed twardymi spó³g³oskami (wiêcej na ten temat por. Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2009).
Nale¿y podkreliæ, ¿e tzw. synchroniczna realizacja miêkkoci spó³g³osek ogranicza siê u opisywanych tu dzieci wy³¹cznie do realizacji [  æ Á] oraz ich
fakultatywnych zamienników [s z c Ã]. W wypadku spó³g³osek wargowych
wystêpuj¹cych w wyrazach typu piasek, wiosna, miasto, w wymowie obserwowanych przeze mnie dzieci wyodrêbnia siê wyrana, dobitna jota, przy czym
segment wargowy bywa realizowany nawet ca³kowicie twardo. Analiza fonemowa wyrazów zawieraj¹cych miêkkie spó³g³oski wargowe dokonywana przez
dzieci, o których tu mowa, wykazuje obecnoæ twardej spó³g³oski oraz joty
w strukturze fonologicznej wyrazów. Badane dzieci, w okresie zanim nauczy³y siê
czytaæ, segmentowa³y wyrazy typu piasek, bia³y, wiosna, miasto jako p-j-a-s-e-k,
b-j-a-³-y, w-j-o-s-n-a, m-j-a-s-t-o (ewentualnie m-ñ-a-s-t-o). Podobnie sprawa
przedstawia siê z realizacj¹ palatalnych [k g] przed samog³oskami innymi ni¿ /i/,
w tym równie¿ przed /e/. Wyrazy typu kiedy, cukierek, kiosk badane dzieci
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analizowa³y jako k-j-e-d-y, c-u-k-j-e-r-e-k, k-j-o-s-k (co potwierdza wyniki uzyskane przez B. Roc³awskiego, por. Roc³awski 2001). Jedynie analiza fonemowa
wyrazów zawieraj¹cych spó³g³oski palatalne, jak np. siano, ciocia, niebo, nie
zawiera segmentu typu [j]  badane przeze mnie dzieci analizowa³y wy³¹cznie
-a-n-o, æ-o-æ-a, ñ-e-b-o, przy nieustalonej realizacji miêkkoci spó³g³osek palatalnych jako [ano] i [sano], [æoæa] i [coca] i tylko [ñebo]. Te same dzieci,
w momencie, gdy posi¹d¹ umiejêtnoæ czytania, automatycznie przechodz¹
z g³oskowania (jak wy¿ej) na literowanie. Proszone przeze mnie o przeg³oskowanie wyrazów (Powiedz, co s³yszysz w wyrazie...?) zaczynaj¹ literowaæ i jest to
literowanie typu kiedy: k-i-e-d-y, nigdy: k-i-e-d-y czy k-e-d-y; cukier: c-u-k-i-e-r,
nigdy: c-u-k-i-e-r czy c-u-k-e-r; kiosk: k-i-o-s-k, nigdy: k-i-o-s-k czy k-o-s-k;
piasek: p-i-s-e-k, nigdy: p-i-a-s-e-k czy p-a-s-e-k; ale ciocia: æ-o-æ-a lub æ-i-o-æ-i-a
albo c-i-o-c-i-a; siano: -a-n-o lub -i-a-n-o albo s-i-a-n-o itp. Wszystko, co
wy¿ej powiedziano, wiadczy wiêc o tym, ¿e w wiadomoci badanych dzieci
grupy typu kiV, piV funkcjonuj¹ odmiennie od grup typu siV, ciV, a jednoczenie
grupy typu kiV oraz piV funkcjonuj¹ tak samo.
3. Podsumowuj¹c, moje obserwacje wskazuj¹, ¿e wymowa sybilantów palatalnych, zw³aszcza w tekstach spontanicznych, mo¿e sprawiaæ dzieciom k³opot
do koñca okresu rozwoju mowy, tj. do 7 lat i d³u¿ej. Wzorce wymowy dla
fonemów /  æ Á/ s¹ u opisywanych tu dzieci nieustabilizowane. Przedmiotowe
substytucje nie s¹ tylko zjawiskiem rozwojowym, ale maj¹ charakter szerszej
tendencji, tak¿e u starszych dzieci i nastolatków. U starszych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych opisywane artykulacje mo¿na traktowaæ jako niezakoñczon¹ akwizycjê jêzyka w zakresie nabywania (doskonalenia artykulacji)
g³osek miêkkich, realizacji palatalnoci. Palatalizowane g³oski zazêbowe w wymowie badanych dzieci wystêpuj¹ jako opcjonalne zamienniki spó³g³osek palatalnych w wyrazach typu siano, ciocia, dzieñ, ale tak¿e jako warianty pozycyjne
spó³g³osek zazêbowych w pozycji przed /i/, /j/ w wyrazach typu racja, Sindbad,
cini-minis. W pierwszym wypadku [s z c Ã] stanowi¹ wiêc fakultatywne warianty fonemów prepalatalnych /  æ Á/, w drugim za pozycyjne (lub pozycyjno-fakultatywne) warianty fonemów zazêbowych /s z c À/ przed /i j/. Element
substytuowany (w tym wypadku [  æ Á]) oraz substytut (tutaj [s z c Ã])
mo¿na potraktowaæ jako warianty swoistego dzieciêcego fonemu, obejmuj¹cego
znacznie wiêcej allofonów, w tym takie, które w jêzyku doros³ych mówców
przyporz¹dkowane s¹ innym fonemom (por. £obacz 2005), oraz takie, które
w jêzyku dzieci s¹ jednoczenie wariantami innego fonemu.
Proces opanowywania podstawowych umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem trwa kilka lat do oko³o 7 roku ¿ycia. Najtrudniejsze g³oski opanowywane
s¹ przez dzieci najpóniej. Do tych najtrudniejszych zalicza siê tradycyjnie tylko
niektóre spó³g³oski, np. /r/ czy /  è Â/ i ich poprawnej wymowie powiêca siê
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wiele uwagi. Tymczasem okazuje siê, ¿e ró¿ne g³oski dla ró¿nych dzieci mog¹
okazaæ siê trudne. Obserwacja wymowy dzieci w zakresie realizacji sybilantów
palatalnych prowadzi do wniosku, ¿e dwiêki te równie¿ powinny byæ obecnie
w³¹czone do grupy g³osek trudnych artykulacyjnie. G³oski palatalne mog¹ przysparzaæ dzieciom problemów i wobec tego w programach nauczania w przedszkolu i szkole winno powiêciæ siê im znacznie wiêcej uwagi.
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Summary
The paper presents a few observations concerning the pronunciation of the prepalatal consonants by pre-school and school children (between 6 and 8 years old). It was found that the
realization of the sounds in question is unstable in childrens speech. Both: palatal and palatalized
pronunciations of the phonemes /  æ Á/ were noticed.
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Lakunarnoæ jednostki Matka Polka
a jej dwujêzyczny opis s³ownikowy
Lacunarity of the unit Matka Polka and its bilingual
lexicographic description
The focal issue of the paper is the problem of the bilingual lexicographic description
of the lacunary multiword expressions, i.e. the units which do not have equivalents in the
target language. The unit chosen for the analysis, Matka Polka, will be discussed as an
example of referential gap, which is rich in cultural connotations, thus of great interest in
a cross-linguistic and cross-cultural perspective.
S³owa kluczowe: lakunarnoæ, wyra¿enie wielowyrazowe, leksykografia dwujêzyczna
Key words: lacunarity, multiword expression, bilingual lexicography

1. Pojêcie lakunarnoci
Lakunarnoæ mo¿na najogólniej zdefiniowaæ jako wystêpowanie luk, np.
w porównywanych systemach jêzykowych. Jej badanie rozpoczêli Rosjanie
w XIX w., jednak dopiero rozwój etnopsycholingwistyki w latach 70. i 80.
ubieg³ego stulecia umo¿liwi³ intensywne prace nad tym zjawiskiem, które przeprowadzano w ramach studiów nad komunikacj¹ miêdzykulturow¹. Kenneth
L. Hale, amerykañski jêzykoznawca, rozwija³ podobn¹ teoriê luk w badaniach
nad jêzykiem i kultur¹ (por. Schröder 2006: 74). W perspektywie kontrastywnej
relacjê miêdzy jednostkami nielakunarnymi i lakunarnymi mo¿na przedstawiæ za
pomoc¹ nastêpuj¹cych opozycji: zrozumia³e  niezrozumia³e, zwyk³e  niezwyk³e, znane  nieznane itp. (Sorokin, Markovina 2006: 23).
Dotychczas problem luk analizowano w ró¿nych obszarach badawczych,
takich jak np.: komunikacja (Markovina 1993; Sternin, Sternina 2003; Ertelt-Vieth 2003; Jolowicz 2006), t³umaczenie (Dagut 1981; Panasiuk 2005, 2009;
Cvilkaitë 2006), nauczanie jêzyka obcego (Turunen 2006), reklama (Grodzki
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2003) i filmy (Sard 2006). Wiele uwagi powiêcano równie¿ aspektom czysto
jêzykoznawczym, zw³aszcza leksyce (Lehrer 1970, 1974; Bentivogli, Pianta
2000; Wipprecht 2005).
Luki jêzykowe definiowane s¹ jako braki w systemie jêzykowym (Wipprecht 2005)1. Nale¿y podkreliæ, ¿e Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego
(EJO 1999) nie rejestruje terminu luka jêzykowa. Nie uwzglêdniaj¹ go równie¿ Ma³a encykopedia przek³adoznawstwa (MEP 2000), S³ownik dydaktyczny
terminologii translatorycznej (SDTT 1991) i Tezaurus terminologii translatorycznej (TTT 1993). Termin luka i jego obcojêzyczne odpowiedniki (ang.
lacuna, hiszp. vacío, niem. Lücke) zawiera s³ownik zatytu³owany Terminologia
t³umaczenia (TT: 57), który podaje nastêpuj¹c¹ definicjê omawianego terminu:
Nieobecnoæ w <jêzyku docelowym> jakiego s³owa, pojêcia, wyra¿enia czy konstrukcji,
istniej¹cej w <jêzyku wyjciowym>.
Np. 1. Halloween => wiêto charakterystyczne dla krajów anglofoñskich. // 2. Can
you give me a lift to the university? => Czy mo¿esz mnie podrzuciæ na uniwersytet?
// 3. She is a name-dropper. => Lubi chwaliæ siê swymi koneksjami. (lub) W konwersacji ci¹gle powo³uje siê na znajomoæ ze znanymi osobami.
U w a g a 1. Luka mo¿e dotyczyæ pewnych zjawisk spo³eczno-kulturowych, nieznanych spo³eczeñstwu docelowemu.
U w a g a 2. Wobec luki <t³umacz> mo¿e odwo³aæ siê do ró¿nych <technik przekazu>, takich jak: <zapo¿yczenie>, <kalka>, <adaptacja>, <peryfraza>, <kompensacja>, <przypis t³umacza>.

Wspomniany w definicji brak pewnego elementu w jêzyku docelowym
mo¿e mieæ dwojakie uwarunkowania. Przyk³adowo, w przypadku luk leksykalnych mamy pierwsz¹ sytuacjê, gdy dana nazwa jêzyka wyjciowego wyra¿a
pojêcie znane w kulturze docelowej, ale niewyra¿one za pomoc¹ wyrazu
w jêzyku docelowym, drug¹ za  je¿eli jednostka nazywa pojêcie nieznane
w kulturze docelowej, tworz¹c lukê referencjaln¹ (Dagut 1981).
W perspektywie miêdzyjêzykowej mo¿na za³o¿yæ, ¿e do jednostek lakunarnych drugiego typu bêd¹ nale¿eæ te wyrazy i po³¹czenia, które s¹ nonikami
kultury polskiej. Jêzykowe noniki polskoci mog¹ mieæ wyk³adniki formalne,
tak jak wyra¿enie Matka Polka, w którym funkcjê tak¹ pe³ni etnonim2, przy czym
nale¿y podkreliæ  na co s³usznie zwraca uwagê Wojciech Chlebda (2005: 419)
 ¿e w przypadku wielu zwi¹zków charakter narodowy nie jest wyra¿any wprost,
za pomoc¹ danych wprost elementów jêzykowych, lecz raczej implikowany.
1

Wykaz wybranych prac powiêconych zjawisku lakunarnoci w jêzyku i kulturze zawiera
monografia zbiorowa Lakunen-Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung (2006: 328347).
2 Sta³e po³¹czenia wyrazowe z komponentami etnonimicznymi i odetnonimicznymi nie stanowi¹ zbyt du¿ej grupy jednostek. Nale¿¹ do niej m.in. takie zwi¹zki, jak: sprawa polska a s³oñ, polskie piek³o/piekie³ko, Polak potrafi, polska gocinnoæ.
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Jednostka Matka Polka ma charakter lakunarny, nie ma odpowiednika wyrazowego czy frazeologicznego w jêzykach obcych, np. w angielskim. Wyra¿a
pojêcie nieznane w kulturze docelowej i musi byæ ona eksplikowana za pomoc¹
elementów jêzyka docelowego tak, by jak najwierniej przekazaæ znaczenie, jakie
ma ona w jêzyku wyjciowym (por. Proniñska 2005: 123124). Ponadto omawiany zwi¹zek wyrazowy ma silne osadzenie kulturowe i jest nonikiem konotacji znanych rodzimym u¿ytkownikom jêzyka polskiego.
2. Kulturowa specyfika mitu Matki Polki
Matka Polka to wzorzec znany z literatury i obrazów, który wykszta³ci³ siê
w okresie, kiedy Polska utraci³a niepodleg³oæ (Kowalczyk 2003: 11). Wtedy to,
jak podaje Bogus³awa Budrowska, kobiety stanê³y przed rozmaitego rodzaju
zadaniami. Gwarancj¹ utrzymania to¿samoci narodowej by³o odpowiednie wychowanie dzieci, sta³o siê ono wiêc spraw¹ polityczn¹. [...]. Kiedy mê¿owie
przebywali w wiêzieniach b¹d na zes³aniu albo brali udzia³ w powstaniach,
z których ju¿ czêsto nie powracali, to kobiety zajmowa³y siê prowadzeniem
gospodarstwa b¹d interesów. [...] Koniecznoæ podo³ania tym ró¿nym obowi¹zkom doprowadzi³a do ukszta³towania siê syndromu bohaterskiej, potrafi¹cej
udwign¹æ ka¿dy ciê¿ar Matki-Polki (Budrowska 2000: 193).
W okresie zaborów Matka Polka mia³a dbaæ o wychowanie dzieci w duchu
patriotycznym, w umi³owaniu wolnoci (por. Niewiara 2009: 308), w poszanowaniu dla jêzyka ojczystego i kultury. Taka by³a koncepcja udzia³u kobiet
w polskiej wspólnocie narodowej (Walczewska 1999: 53). Zak³ada³a ona poniesienie ofiary, co podkrela³ Adam Mickiewicz w wierszu Do Matki-Polki, oraz
tworz¹c postaæ Pani Rollison. Maria Janion zwraca uwagê na fakt, ¿e Mickiewicz tworzy³ w swych dziejach wizjê, któr¹ ówczesne kobiety realizowa³y
w ¿yciu: W efekcie romantycznych nakazów kobieta polska przyzwyczai³a siê
do dwigania ciê¿arów ¿ycia rodzinnego i publicznego w cieniu i milczeniu,
byle spe³ni³a siê ofiara (Janion 1996: 99). Wizualizacjê wzorca znajdujemy
miêdzy innymi u Grottgera: jego grafiki ¯a³obne wieci i Na pobojowisku ukazuj¹ kobiety cierpi¹ce, rozpaczaj¹ce po stracie najbli¿szych. Matka powstañca
przedstawiona na drugiej z grafik okrelona zosta³a przez Mariusza Bryla mianem wieckiej Piety (por. Bryl 1994), jej cierpienie to ofiara, jak¹ ponosi na
rzecz narodu.
Mit Matki Polki, co podkrela Izabela Kowalczyk (2003), jest obecny równie¿ w okresach póniejszych: jego wcielenia odnajdujemy w postaciach matek
¿o³nierzy, powstañców, strajkuj¹cych opozycjonistów. W czasach komunizmu
Matka Polka godzi pracê zawodow¹ z licznymi obowi¹zkami rodzinnymi. Socjalizm stworzy³ swoisty kontynuant mitu, adaptuj¹c go do swoich potrzeb: Matka
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Polka mia³a byæ obywatelk¹, która przygotuje dzieci do funkcjonowania w doros³ym ¿yciu w warunkach narzuconego systemu politycznego.
Po transformacji ustrojowej, która dokona³a siê w koñcu lat 90. ubieg³ego
wieku, zachodz¹ istotne zmiany w systemie wartoci, na co du¿y wp³yw mia³o
rozbudzenie potrzeb konsumpcyjnych. Zmienia siê równie¿ wzorzec macierzyñstwa, który nie zak³ada tak wielkiego powiêcenia  matka to zazwyczaj kobieta,
która godzi ¿ycie rodzinne z zawodowym, nie rezygnuje z realizacji w³asnych
zainteresowañ i ambicji, rozwija swoje pasje, spotyka siê z przyjació³mi. Wzorzec Matki Polki pojawia siê w pewnych kontekstach jako przeciwstawienie
zachowañ feministycznych. Operuje nim dyskurs katolicko-prawicowy, w którym eksponuje siê utrzymanie tradycji narodowych poprzez odpowiednie wychowanie dzieci i m³odzie¿y.
3. Definicje s³ownikowe a potoczna definicja jednostki Matka Polka
Z jêzykoznawczego punktu widzenia jednostka Matka Polka mo¿e byæ interpretowana jako zestawienie lub jako frazeologizm. Niezale¿nie od przyjêtej
interpretacji zapis omawianego po³¹czenia wyrazowego jest dyskusyjny: S³ownik
ortograficzny PWN podaje zapis matka Polka jako jedyn¹ poprawn¹ formê graficzn¹ omawianej jednostki (SO: 362). Pisownia pierwszego cz³onu ma³¹ liter¹ jest
naturalna. Jednak nawet pobie¿na analiza rozmaitych tekstów pozwala stwierdziæ,
¿e czêsto wystêpuje zapis Matka Polka3. Nie dziwi wiêc pytanie skierowane do
Poradni Jêzykowej PWN dotycz¹ce poprawnego zapisu omawianego po³¹czenia.
Udzieli³ na nie odpowiedzi Miros³aw Bañko, który ustosunkowa³ siê do
problemu nastêpuj¹co: Niezbyt jasny przepis ortograficzny ka¿e pisaæ takie
zestawienia z ³¹cznikiem, gdy ich oba cz³ony s¹ równorzêdne, a bez ³¹cznika,
gdy drugi cz³on jest okreleniem pierwszego. St¹d teoretycznie matka-Polka to
matka i Polka w jednej osobie (polskoæ i bycie matk¹ s¹ w niej jednakowo
wa¿ne), a matka Polka to matka bêd¹ca Polk¹ (polskoæ jest w niej podporz¹dkowana funkcjom matki). W praktyce czêstsza jest pisownia bez ³¹cznika.
Jeli chodzi o u¿ycie wielkiej litery, to trzeba pamiêtaæ, ¿e w polskiej wiadomoci matka Polka sta³a siê postaci¹ mitologiczn¹ (por. tytu³ wiersza Mickiewicza). Z tego powodu oba s³owa s¹ czêsto pisane wielkimi literami (Poprawnie po polsku 2007: 106107). Taki zapis znajdujemy w s³owniku skrzydlatych
s³ów, gdzie omawiane wyra¿enie podane jest z informacj¹ o pochodzeniu: Do
Matki Polki (1830) (WSC: 274).
Jak ju¿ wspomniano, jednostkê Matka Polka mo¿na interpretowaæ dwojako:
jako zestawienie lub zwi¹zek frazeologiczny. W Encyklopedii jêzykoznawstwa
3

Zapis ten przyjêto w niniejszej pracy. W przytaczanych wypowiedziach respondentów zachowana zosta³a pisownia oryginalna.
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ogólnego (1999: 690) zestawienie definiowane w nastêpuj¹cy sposób: wyraz
z³o¿ony bêd¹cy dwu- lub wielowyrazow¹ ustalon¹ struktur¹, która funkcjonuje
w jêz[yku] jako pojedynczy leksem, pozbawiona jest jednak morfologicznych
wyk³adników odró¿niaj¹cych j¹ od lunej grupy syntaktycznej [...], jednak szyk
ich jest sta³y  nie jest mo¿liwe wstawienie miêdzy cz³ony z[³o¿enia] ¿adnej
jednostki leksykalnej [...].
Jednostka Matka Polka w zasadzie spe³nia te kryteria, z drugiej strony nadwy¿ka semantyczna i nacechowanie stylistyczne sk³aniaj¹ do wziêcia pod uwagê
w³¹czenia jej do frazeologii jêzyka polskiego. W definicjach sta³ych po³¹czeñ
wyrazowych  niezale¿nie od terminologii  przyjmuje siê ró¿ne dominanty,
wród których istotna dla analizy wybranej jednostki jest odtwarzalnoæ, o której pisa³ Wojciech Chlebda. Przyjêcie tego parametru pozwala na w³¹czenie
wyra¿enia Matka Polka do zasobu szeroko rozumianej grupy po³¹czeñ wielowyrazowych (por. Wierzchoñ 2008: 112).
O ile jednoznaczne rozstrzygniêcie dotycz¹ce klasyfikacji wyra¿enia Matka
Polka jako zestawienia lub sfrazeologizowanego po³¹czenia wyrazowego nie
jest istotne dla jej wartoci komunikacyjnej, o tyle ma to znaczenie dla praktyki
leksykograficznej. Uznanie jej za zestawienie skutkowa³oby nieuwzglêdnianiem
jej w opracowaniach frazeograficznych. Analiza nowszych s³owników pokazuje,
¿e omawianego po³¹czenia nie znajdujemy w takich s³ownikach, jak: Wielki
s³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego (WSFJP), S³ownik frazeologiczny
wspó³czesnej polszczyzny (SFWP), Popularny s³ownik frazeologiczny (PSF),
Nowy s³ownik frazeologiczny (NSF).
Natomiast w kilku s³ownikach ogólnych jêzyka polskiego jednostka Matka
Polka ma powiadczenia: przyk³adowo, Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego
podaje nastêpuj¹c¹ definicjê: symbol kobiety polskiej  matki, stra¿niczki ogniska domowego i patriotki (USJP, II: 586). Z kolei w Praktycznym s³owniku
wspó³czesnej polszczyzny zamieszczono nastêpuj¹ce znaczenie omawianego
po³¹czenia: idea³ patriotycznego postêpowania, zw³aszcza rodzenia i wychowywania dzieci (PSWP, XX: 361). Wielki s³ownik jêzyka polskiego podaje
równie¿ jako zwi¹zek frazeologiczny matka Polka bez objaniania znaczenia
(WSJP: 201).
Warto dodaæ, ¿e niektóre s³owniki ogólne nie podaj¹ omawianego wyra¿enia, np. jednostki tej nie uwzglêdniono w takich opracowaniach leksykograficznych, jak: Inny s³ownik jêzyka polskiego (ISJP), S³ownik jêzyka polskiego PWN
(SJP) i Nowy s³ownik jêzyka polskiego (NSJP).
Uwagê zwraca brak konsekwencji: uznanie za sfrazeologizowane po³¹czenie
powinno skutkowaæ w³¹czeniem do s³owników frazeologicznych, s³owniki ogólne uwzglêdniaj¹ce j¹ oznaczaj¹ jako frazeologizm; ponadto jednostka nie jest
podawana we wszystkich s³ownikach ogólnych, nawet tych, które s¹ porównywalne pod wzglêdem wielkoci.
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Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e definicje s³ownikowe przekazuj¹ zmitologizowany obraz Matki Polki. Dynamika zmian kulturowych we wspó³czesnym wiecie sk³ania do postawienia pytania: Kim jest Matka Polka w odczuciu
wspó³czesnych rodzimych u¿ytkowników jêzyka polskiego? Jakie ma cechy?
Czy jej wyobra¿enie jest bliskie opisowi leksykograficznemu? Odpowiedzi na te
pytania  przynajmniej w pewnym stopniu  przynios³a analiza wyników badañ
ankietowych dotycz¹cych semantyki i stylistyki jednostki Matka Polka4.
Wed³ug respondentów omawiane wyra¿enie u¿ywane jest czêsto w znaczeniu, które podaj¹ s³owniki. Uczestnicy badania definiowali tê jednostkê w nastêpuj¹cy sposób: kobieta, która za najwa¿niejsze w swoim ¿yciu uwa¿a rodzinê
i ojczyznê (12), wzór kobiety polskiej (8), idea³ Polki (7), kobieta oddana
tradycji (3)5, matka cierpi¹ca, kobieta, która ze wzglêdów np. historycznych
musi rozstaæ siê ze swoim dzieckiem, straciæ je w imiê wy¿szych idea³ów (1),
przyk³adna matka wychowuj¹ca swoje dzieci w poszanowaniu dla tradycji, Polski i katolicyzmu (1), kobieta prawa, kochaj¹ca swój kraj (1). Warto podkreliæ,
¿e stosunkowo du¿a liczba respondentów uwzglêdni³a w swoich odpowiedziach
element wyznaniowy (katoliczka (9), wychowuj¹ca dzieci w wierze katolickiej (6), dla której katolicka religia jest wa¿na (4), wierna zasadom katolicyzmu (1), wychowuj¹ca dzieci w duchu kocio³a katolickiego (1)).
Charakterystyczne dla niej jest powiêcenie6, co podkrelali respondenci
w swoich wypowiedziach: nigdy nie ma czasu dla siebie, bo dba o mê¿a
i dzieci (6), rezygnuj¹ca z ¿ycia towarzyskiego (5), przesadnie dobra (3),
zajêta rodzin¹, zapominaj¹ca o sobie i w³asnych potrzebach (2), czêsto nazywa siê tak kobietê, która nie patrzy na siebie, tylko troszczy siê, o wszystkich
dooko³a (1). Zwracano równie¿ uwagê na fakt, ¿e Matka Polka to kobieta, która
ma du¿¹ liczbê dzieci i bardzo je kocha (kobieta posiadaj¹ca du¿¹ liczbê dzieci (7), ma du¿o dzieci (5), matka posiadaj¹ca du¿o dzieci (4), kobieta,
która urodzi³a przynajmniej troje dzieci, darzy je opiek¹ i mi³oci¹ (1)).
Jako synonim omawianego wyra¿enia pojawia siê frazeologizm kura domowa, u¿yty w niemal po³owie ankiet (46). Wielu respondentów rozwija³o to wyra¿enie (39), podaj¹c po nim nastêpuj¹ce informacje: kobieta powiêcaj¹ca karierê zawodow¹, aby zaj¹æ siê dzieæmi (3), gospodyni domowa zajmuje siê
domem, sprz¹ta, gotuje, piecze ciasta, prasuje, zajmuje siê bud¿etem domowym,
wyprawia dzieci do szko³y i mê¿a do pracy, odrabia lekcje z dzieæmi, robi
4 W przeprowadzonych w 2013 r. badaniach ankietowych uczestniczyli studenci filologii polskiej i angielskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Badaniem objêto 114 studentów w wieku od 20 do
24 lat, którzy poproszeni zostali o objanienie znaczenia jednostki Matka Polka, u³o¿enie trzech zdañ
ilustruj¹cych jej u¿ycie, okrelenie zabarwienia i podanie skojarzeñ oraz nawi¹zañ kulturowych.
5 W jednej z odpowiedzi dodano czasem za bardzo.
6 Ta cecha wpisuje siê w stereotypowe wyobra¿enie matki, o czym pisz¹ Jerzy Bartmiñski
i Jolanta Panasiuk: W jêzykowo-kulturowym obrazie wiata m a t k a jest przede wszystkim kochaj¹ca, opiekuñcza i wyrozumia³a (2001: 392).
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zakupy (1), ca³a siê powiêca roli matki i ¿ony, ma utrudniony dostêp do
kszta³cenia siê, bez mo¿liwoci realizacji ambicji zawodowych (1), kobieta
siedz¹ca w domu (1), kobieta nieaktywna zawodowo (1). Taki tryb ¿ycia
powoduje, ¿e Matka Polka jest zabiegana (27), zmêczona (24).
Jedynie sporadycznie respondenci podawali inne cechy, np.: naiwna (6),
nudna (4), pogodna (2), bogobojna (1), zabobonna (1), apatyczna (1),
histeryczna (1), lamazarna (1), le zorganizowana (1), co wskazuje na
ustabilizowanie semantyki omawianego wyra¿enia. Potwierdza to równie¿ analiza
materia³u pochodz¹cego z narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego, w którym wystêpuj¹ kolokacje typowa Matka Polka i prawdziwa Matka Polka oraz zdania z czasownikiem modalnym powinna, np. Czy tak powinna wygl¹daæ matka-Polka? (NKJP).
Status zwi¹zku potwierdzi³y równie¿ zdania ilustruj¹cych typowe u¿ycia
omawianego po³¹czenia. Uczestnicy badania uk³adali wypowiedzenia, w których
albo wykorzystywali znaczenie nawi¹zuj¹ce do mitu Matki Polki, albo u¿ywali
tego po³¹czenia wyrazowego w znaczeniu ciê¿ko pracuj¹ca matka, która powiêca
siê dla dzieci i mê¿a, czêsto rezygnuj¹c z realizacji w³asnych ambicji. Przyk³adem
takiego rozumienia typowych u¿yæ jednostki Matka Polka s¹ nastêpuj¹ce zdania:
By³a typow¹ Matk¹ Polk¹, której wojna odebra³a ukochanego syna, Jako Matka
Polka wci¹¿ czeka³a na powrót syna, który poszed³ walczyæ za ojczyznê, Matka
Polka wychowuje dzieci na przyk³adnych patriotów i chrzecijan, Matka Polka
wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu, aby kocha³y swoj¹ ojczyznê i jak bêdzie
trzeba, nie waha³y siê oddaæ za ni¹ ¿ycie / Zachowujesz siê jak prawdziwa Matka
Polka, zupe³nie nie masz dla siebie czasu, Nie b¹d tak¹ matk¹ Polk¹, musisz te¿
mieæ swoje ¿ycie, Skup siê na sobie i nie b¹d matk¹ Polk¹, Nasza s¹siadka
bardzo troszczy siê o swoje dzieci  to typowa matka-Polka, Teresa to prawdziwa matka-Polka, ma czworo dzieci, Ma piêcioro dzieci  to typowa Matka Polka.
Analiza zawartoci ankiet pozwala stwierdziæ, ¿e respondenci nie przypisuj¹
jednostce Matka Polka jednego rodzaju zabarwienia, podaj¹c trzy: pozytywne
(przy znaczeniu tradycyjnym i eksponowaniu dobroci), neutralne (przypisane
znaczeniu matka, która jest Polk¹), negatywne (wi¹zane z ograniczeniem roli
kobiety do ¿ony i matki, ca³kowit¹ rezygnacj¹ z w³asnych zainteresowañ i ambicji). Pozytywne nacechowanie przypisa³o tej jednostce 67 osób, jako neutralne
postrzega³o j¹ 18 respondentów, natomiast zdecydowanie negatywne zabarwienie  29. Jak ju¿ wspomniano, w ponad po³owie ankiet pojawi³o siê okrelenie
kura domowa, co pozwala stwierdziæ, ¿e liczba osób przypisuj¹ca negatywne
zabarwienie jest wiêksza.
Liczne osoby (43), które bra³y udzia³ w badaniu, zwracaj¹ uwagê na uzale¿nienie zabarwienia omawianego po³¹czenia wyrazowego od kontekstu (np. zale¿y, jaki jest kontekst (19), zale¿y, w jakim kontekcie kto u¿ywa (9), to
zale¿y (6) trudno jednoznacznie okreliæ (4), zale¿y od kontekstu, raczej
spotyka³am siê z ironicznym u¿yciem tego wyra¿enia (3), nie ma jednego
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zabarwienia przypisanego na sta³e (1), nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie (1)). Pojawia³y siê te¿ uwagi, których autorzy wskazywali na przewagê
jednego z zabarwieñ (zale¿y od kontekstu wypowiadanego zdania, ale raczej
negatywne (1), ró¿ne, bardzo czêsto ironiczne (1), mo¿e byæ pozytywne, ale
najczêciej negatywne (1), ogólnie pozytywne, ale mo¿e byæ negatywne, czasem u¿ywa siê ironicznie (1)).
Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e respondenci byli wiadomi zmian, jakie zasz³y w semantyce i nacechowaniu tej jednostki. Rozbudowali swoje wypowiedzi, dodaj¹c spostrze¿enia dotycz¹ce modyfikacji jej znaczenia, która jest ich
zdaniem uwarunkowana kulturowo (zabarwienie tego zwi¹zku zmieni³o siê na
prze³omie wieku, kiedy by³o pozytywne, dzi, w dobie kobiet wyzwolonych
nabiera negatywnego zabarwienia (1), kiedy by³o bardziej pozytywne, dzi czêsto
kojarzy siê z negatywn¹ ocen¹ kobiety, której ¿ycie jest ograniczone do spraw
rodzinnych (1), dawniej to by³o okrelenie pozytywne, teraz raczej nie (1)).
Respondenci byli proszeni o podanie nawi¹zañ kulturowych, jakie kojarz¹
im siê z jednostk¹ Matka Polka. Najczêciej wymieniano okres romantyzmu
(matka patriotka (37), wiersz Do Matki Polki (16)) oraz II wojnê wiatow¹
(matki ¿o³nierzy i powstañców (29)), znacznie rzadziej pojawia³y siê inne odpowiedzi (matki strajkuj¹cych robotników w okresie komunizmu (3)). Ponadto
odwo³ywano siê równie¿ do obrazów kobiet ze wspó³czesnych filmów i seriali
telewizyjnych, wymieniaj¹c bohaterki uosabiaj¹ce cechy przypisywane Matce
Polce (np. Gra¿ynka z Klanu (3), babcia Józia z Plebanii (1)).
4. Opis dwujêzyczny jednostki Matka Polka (na przyk³adzie artyku³u
polsko-angielskiego)
Omawiaj¹c ekwiwalenty s³ownikowe frazeologizmów, Sophia Lubensky
i Marjorie McShane (2007) zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e dobór miêdzyjêzykowych odpowiedników jest oparty na analizie kontrastywnej jednostek jêzyka
wyjciowego i docelowego. Z tego powodu zwi¹zki, które nie maj¹ odpowiedników frazeologicznych w jêzyku wyjciowym, czêsto bywaj¹ nieuwzglêdniane
w opracowaniach leksykograficznych. Taki stan rzeczy mo¿e mieæ równie¿
zwi¹zek z nisk¹ frekwencj¹ danego po³¹czenia w korpusie (jeli jest on podstaw¹ opracowania s³ownika)7, która nie musi oznaczaæ jego s³abej znajomoci
wród rodzimych u¿ytkowników jêzyka (por. Grzybek 2009). Nierejestrowanie
tych zwi¹zków skutkuje pominiêciem wa¿nych zjawisk jêzykowych i kulturowych w opisie frazeograficznym8. Nale¿y podkreliæ, ¿e jednostki te powinny
zajmowaæ szczególna pozycjê w s³ownikach glottodydaktycznych9.
7
8

O bazie danych s³ownika frazeologicznego zob. m.in. Müldner-Nieckowski (2007: 6590).
Nale¿y podkreliæ, ¿e na pytanie Czy znasz wyra¿enie Matka Polka? wszyscy respondenci
udzielili odpowiedzi twierdz¹cej.
9 O s³ownikach glottodydaktycznych zob. m.in. Grucza (2000: 131153).
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Problem ten ilustruje status wyra¿enia Matka Polka, który w zasadzie nie
wystêpuje w s³ownikach dwujêzycznych, np. polsko-angielskich10, a w perspektywie jêzykowo-kulturowej jest niew¹tpliwie wa¿nym po³¹czeniem wyrazowym.
Warto podkreliæ, ¿e wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi twierdz¹cej na
pytanie dotycz¹ce jego znajomoci. Jednostki tej brak w najwiêkszych s³ownikach ogólnych i frazeologicznych, takich jak: Wielki s³ownik polsko-angielski
PWN-Oxford (WSPA), Nowy s³ownik Fundacji Kociuszkowskiej polsko-angielski. The New Kosciuszko Foundation Dictionary Polish-English (NSFK), Wielki
s³ownik polsko-angielski (GPED), S³ownik frazeologiczny angielsko-polski i polsko-angielski (SFAPiPA)11. W ¿adnym z dwujêzycznych opracowañ polsko-angielskich nie mo¿na wiêc znaleæ ekwiwalentu tego po³¹czenia wyrazowego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ekwiwalencja, termin wa¿ny zarówno w badaniach
jêzykoznawczych, jak i literaturoznawczych, to pojêcie szerokie. Z tego powodu
konieczne jest sprecyzowanie, jaki typ korespondencji analizuje siê w danym
badaniu (por. Hallsteinsdóttir, Farø 2010). Jeden z rodzajów omawianego zjawiska to ekwiwalencja leksykograficzna (Adamska-Sa³aciak 2012).
Analizuj¹c problem z perspektywy tworzenia opracowañ s³ownikowych,
Adamska-Sa³aciak (2012) wymienia cztery typy miêdzyjêzykowej korespondencji: kognitywn¹, przek³adow¹, objaniaj¹c¹ i funkcjonaln¹12. W przypadku luk,
czyli braku odpowiednika, stosuje siê nastêpuj¹ce strategie: podanie odpowiednika innego ni¿ kognitywny, mianowicie dwóch lub wiêcej czêciowych odpowiedników, parafrazê, ekwiwalent funkcjonalny. Je¿eli znalezienie którego
z wymienionych ekwiwalentów nie jest mo¿liwe, nale¿y rozwa¿yæ inne warianty: odpowiednik kulturowy, czêciowy odpowiednik z glos¹ w nawiasach lub
objanieniem po hale w³aciwym, innowacjê (zapo¿yczenie leksykalne lub semantyczne z jêzyka wyjciowego do docelowego) (por. Gouws 2002; Gouws,
Prinsloo 2008; Szerszunowicz 2012).
Omawiaj¹c opis leksykograficzny zwi¹zków lakunarnych, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na kwalifikatory13. Przekazuj¹ one wa¿ne informacje o nace10 Przegl¹d s³owników angielsko-polskich i polsko-angielskich przedstawia Tadeusz Piotrowski (2001: 176219).
11 Uwagê zwraca dysproporcja miêdzy dostêpnymi polsko-angielskimi i angielsko-polskimi
s³ownikami idiomów, wród których zdecydowanie przewa¿aj¹ te drugie.
12 Odpowiednik kognitywny to element jêzyka docelowego, za pomoc¹ którego w wielu kontekstach mo¿na przet³umaczyæ dan¹ jednostkê jêzyka wyjciowego. Jeli u¿ytkownik s³ownika nie
mo¿e pos³u¿yæ siê ni¹ w danym kontekcie, odpowiednik kognitywny stanowi nonik to¿samego
znaczenia, który przywo³uje u¿ytkownikowi inne odpowiedniki, bardziej odpowiednie w kontekcie.
Ekwiwalencja przek³adowa (substytucyjna, kontekstowa, tekstowa) wystêpuje na poziomie tekstu:
jest odpowiednim ekwiwalentem przek³adowym, zastêpuje w danym kontekcie lub w danych kontekstach dan¹ jednostkê jêzyka wyjciowego. Z powodu nieograniczonej liczby kontekstów mo¿na podaæ
wiele ekwiwalentów przek³adowych, które tworz¹ szereg jednostek ró¿ni¹cych siê pewnymi cechami,
decyduj¹cymi o ich dopasowaniu do analizowanego kontekstu (Adamska-Sa³aciak 2012).
13 O kwalifikatorach zob. ¯migrodzki (2003: 6871), Majdak (2004).
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chowaniu danych jednostek. W przypadku opisu niektórych jednostek uwzglêdniæ nale¿y pierwiastek aksjologiczny, który mo¿e byæ sk³adnikiem znaczenia
(Szerszunowicz 2010)14. Mimo ¿e przeprowadzone badanie ankietowe objê³o
stosunkowo ma³¹ grupê osób i by³o ograniczone do jednej grupy wiekowej,
pozwala ono stwierdziæ, ¿e wartociowanie jednostki Matka Polka uwarunkowane jest kontekstowo, tj. mo¿e byæ ona nonikiem oceny pozytywnej lub negatywnej; co wiêcej, mo¿e ona nie mieæ wyranego nacechowania aksjologicznego. Obserwacje te potwierdza równie¿ analiza materia³u korpusowego (NKJP).
Kolejnym wa¿nym elementem opisu jednostek bezekwiwalentnych jest komponent kulturowy (Tomaszczyk 1984; Rodger 2006; Szerszunowicz 2011). Dodatkowe
informacje pozwalaj¹ na lepszy ogl¹d ich funkcjonowania w kulturze, co u³atwia
dekodowanie danych po³¹czeñ i u¿ywanie ich w rozmaitych kontekstach komunikacyjnych. Podanie przyk³adów pochodz¹cych z rozmaitych róde³ pozwala równie¿ na ukazanie statusu danej jednostki w perspektywie jêzykowo-kulturowej.
Poni¿ej przedstawiona zostanie propozycja opisu jednostki Matka Polka15.
Matka Polka
Variants: Matka-Polka
a symbol of a Polish patriotic mother; nowadays the phrase is often used with reference
to a woman whose life is limited to taking care of her family
Fml, infml, jocular, ironic
Collocations: prawdziwa Matka Polka, typowa matka Polka
Evaluative connotations: context-dependent, positive, neutral, negative
E.g.: Dawniej, w czasie zaborów, polskie matki (nasze prababki), staj¹c na stra¿y ognisk
rodzinnych, tak¿e wówczas, gdy zabrak³o mê¿ów i ojców, z nies³ychanym heroizmem
walczy³y o swoje dzieci. To g³ównie im zawdziêczamy, ¿e mówimy po polsku. Matka
Polka sta³a siê symbolem narodowym, znakiem si³y przetrwania i mi³oci do swoich
dzieci i ojczyzny. A dzisiaj? (E. H. Kowalewska, Byæ kobiet¹, ale jak¹?, NKJP)
Firmy 0-700 mia³y zapewniæ mê¿czynie kontakt z kobiet¹, która zupe³nie przypadkowo
te¿ zadzwoni³a na tê liniê. W pewnym momencie sta³o siê to oszustwem, bo te firmy
mia³y zapewniæ mê¿czyznom kontakt z kobiet¹, która te¿ dzwoni na tê liniê. Chodzi
o wyrównanie si³. Kobieta, która dzwoni na tê liniê, musi byæ bogata i zarazem odwa¿na.
Typowa matka Polka, czy narzeczona obieraj¹ca ziemniaki, na pewno nie zadzwoni.
(D. B³aszak, Wywiad z dziewczyn¹ z telefonicznej agencji 0-700, NKJP)
ORIGINS: During the partitions of Poland women were responsible for educating children to be patriots and  if necessary  to die for their country, so that the country could
regain the independence. The myth of Pole Mother inspired many artists of Romanticism
(e.g. the poem Do Matki Polki by Adam Mickiewicz, paintings by Artur Grottger).
n ADDITIONAL INFORMATION: The myth of mother Pole, which inspired many artists
who lived in the period of Romanticism, was developed further into the figure of the mother
of soldier, opposition activist etc. In the times of Socialism the model was adopted: Mother
Pole was obliged to bring up her children to function well in the system.
14

Przyk³adem takiej jednostki jest slogan Polak potrafi  zwi¹zek ten mo¿e przekazywaæ
zarówno ocenê pozytywn¹, jak i negatywn¹.
15 Propozycja opisu leksykograficznego wyra¿enia Matka Polka zosta³a opracowana przez autorkê artyku³u.
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W przypadku omawianego po³¹czenia wyrazowego bardzo istotne jest
uwzglêdnienie zmian znaczeniowych, które sygnalizowali respondenci. Je¿eli
w opisie leksykograficznym uwzglêdni siê jedynie pierwotne znaczenie, nawi¹zuj¹ce siê do mitu Matki Polki, wówczas u¿ytkownik s³ownika mo¿e mieæ problem ze zrozumieniem licznych u¿yæ kontekstowych. W³¹czenie do artyku³u
has³owego drugiego znaczenia podawanego przez wiêkszoæ respondentów u³atwi interpretacjê znaczenia i funkcji omawianej jednostki jako elementu rozmaitych tekstów.
Opis jednostki Matka Polka ilustruje problemy leksykograficznej prezentacji zwi¹zków lakunarnych: wymagaj¹ one szczegó³owej charakterystyki jêzykowo-kulturowej, obejmuj¹cej wiele komponentów. Powinny zostaæ podane dodatkowe informacje o jej pochodzeniu i u¿yciu, które ukazuj¹ wyraz has³owy lub
wyra¿enie na szerszym tle kulturowym. Artyku³ has³owy ograniczony jedynie do
opisu jêzykowego nie pozwala na w³aciwe przedstawienie omawianego po³¹czenia wyrazowego w perspektywie dwujêzycznej. Jednostki u¿ywane s¹ bardzo
czêsto w postaci innej ni¿ kanoniczna, dlatego tak wa¿ne jest opisanie potencja³u konotacyjnego, który bywa wykorzystywany w rozmaity sposób przez u¿ytkowników jêzyka polskiego.
5. Wnioski
Opis jednostek lakunarnych, zarówno leksykalnych, jak i frazeologicznych,
stanowi wa¿kie zagadnienie leksykografii dwujêzycznej. Z³o¿onoæ ich deskrypcji wynika z braku obcojêzycznego odpowiednika, który móg³by pojawiæ siê
w s³owniku. Ponadto wiele jednostek bezekwiwalentnych to po³¹czenia o silnym
osadzeniu kulturowym, wywo³uj¹ce okrelone konotacje u rodzimych u¿ytkowników jêzyka.
Konieczne jest wiêc takie opracowanie artyku³u has³owego, który pozwoli
oddaæ specyfikê jêzykowo-kulturow¹ danego elementu niemaj¹cego odpowiednika w jêzyku docelowym. Istotne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych
badañ, pozwalaj¹cych na ustalenie, jak funkcjonuje on we wspó³czesnym jêzyku. Analiza wyników badañ ankietowych dotycz¹cych u¿ycia jednostki Matka
Polka przeprowadzonych w jednej grupie wiekowej wykaza³a, ¿e znaczenie,
w jakim m³odzi ludzie jej u¿ywaj¹, to znaczenie poszerzone w stosunku do
podawanego przez wspó³czesne ród³a leksykograficzne.
Z semantyk¹ analizowanego wyra¿enia wi¹¿e siê jej wartociowanie, które
równie¿ nale¿y uwzglêdniæ w opisie s³ownikowym. Z powodu silnego osadzenia
jednostki Matka Polka w kulturze, artyku³ has³owy powinien mieæ strukturê
poszerzon¹ o informacje o jej pochodzeniu i historii. Podanie tych informacji
jest niezbêdne dla przybli¿enia u¿ytkownikowi s³ownika konotacji omawianej
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jednostki. Taki sposób prezentacji leksykograficznej u³atwi nierodzimemu u¿ytkownikowi jêzyka polskiego interpretacjê jego u¿yæ i pozwoli na pos³ugiwanie
siê nim w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych.
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Summary
The focal issue of the paper is to analyze the phenomenon of lacunarity on the example of the
Polish unit Matka Polka (lit. Polish Mother) and its bilingual lexicographic description. The unit is
well grounded in the Polish culture: the myth of Polish Mother whose duty is to educate children
to be patriots and, if necessary, to die for their country, developed during the partitions of Poland.
This image has undergone changes during the socialist period as well as in the times after the
nineties transformation. As a result the unit gained new semantic and stylistic overtones. The
lexicographic description of the unit in Polish dictionaries is discussed and confronted with the
results of questionnaire research done to determine the definition among native Polish speakers.
The respondents (89 Polish students of Polish and English philologies) were asked to explain the
meaning of the unit, use it in three sentences as well as indicate and discuss its linguistic (positive,
neutral, negative) and cultural connotations. On the basis of the linguo-cultural analysis has been
proposed a definition that encompasses not only the meaning given in Polish lexicographic sources, but also the one given by the respondents. The cultural component was also included, so that
the prospective user could decode and use the unit properly in various contexts.
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Iwona Benenowska: Orzeczenia syntetyczne konstytuuj¹ce elementarne struktury
zdaniowe  wyk³adniki zdarzeñ jednoargumentowych z argumentem w funkcji
patiensa. Bydgoszcz 2010, ss. 226
Publikacja Iwony Benenowskiej sytuuje siê w nurcie badañ nad sk³adni¹
wspó³czesnej polszczyzny, jest to kierunek opieraj¹cy siê na za³o¿eniach semantycznej sk³adni strukturalistycznej, reprezentowany przez bydgoskich jêzykoznawców od kilkudziesiêciu lat1, a zapocz¹tkowany sposobem opisu struktur
zdaniowych Andrzeja Otfinowskiego2. Autorka zreszt¹ wyjania szczegó³owo
metodologiê badacza we Wprowadzeniu do swojego ujêcia, lokuj¹c j¹ na tle
problematyki podejmowanej przez Fillmorea i Apresjana, zaznaczaj¹c jednoczenie, ¿e w jej ramach analizuje elementarne struktury zdaniowe konstytuowane przez orzeczenia syntetyczne otwieraj¹ce pozycjê (-e- przy dysjunkcji)
tylko dla wyk³adnika (-ów) argumentu w funkcji patiensa jako jedynej (niesk³adnikowej) funkcji tego argumentu (s. 20). Oznacza to, ¿e istotê patiensa badaczka rozumie jednak szerzej ni¿ w standardowym ujêciu podrêcznikowym, definiowanym jako inna nazwa obiektu czynnoci w zdaniu z czasownikiem
nieprzechodnim np. w Encyklopedii jêzykoznawstwa ogólnego. Warto te¿ dodaæ, ¿e jest to druga z kolei ksi¹¿ka, któr¹ Autorka powiêci³a opisowi struktur
zdaniowych3.
Wychodz¹c z powy¿szych za³o¿eñ i pos³uguj¹c siê metodologi¹ Andrzeja
Otfinowskiego, I. Benenowska wy³oni³a grupê ponad 400 orzeczeñ, które spe³niaj¹ ponadto kolejne warunki: s¹ to tylko czasowniki formalnie i (przede
wszystkim) semantycznie niepochodne, do których zastosowano wprawdzie kryteria s³owotwórczej pochodnoci : niepochodnoci wyrazów, ale kryterium nadrzêdnym sta³a siê ich przydatnoæ : nieprzydatnoæ do bycia cz³onem konstytutywnym okrelonej struktury zdaniowej. Punktem wyjcia dla tych kwestii jest
analiza synchroniczna czasowników oraz wzajemne relacje formalno-semantyczne miêdzy wyrazami bez wnikania w genezê postaci pochodnej (s. 21).
1 W latach 80. i 90. XX w. bydgoski jêzykoznawca Andrzej Otfinowski zapocz¹tkowa³ badania syntaktologiczne, wypracowuj¹c koncepcjê sk³adni strukturalnej, motywowanej semantycznie.
Od tego czasu nurt ten kontynuuj¹ m.in. Andrzej Dyszak i Iwona Benenowska.
2 Koncepcje Otfinowskiego zawarte s¹ w jego pracach: Z zagadnieñ transformacyjnego opisu
elementarnych struktur zdaniowych. Bydgoszcz 1982 oraz Z zagadnieñ transformacyjnego opisu
z³o¿onych struktur zdaniowych. Bydgoszcz 1986.
3 Por. I. Benenowska: Elementarne struktury zdaniowe (wybrane zagadnienia). Bydgoszcz 2002.
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Baz¹ tych form okaza³ siê Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego pod red.
S. Dubisza, jednak¿e autorka wykorzysta³a imponuj¹cy materia³ porównawczy
w postaci informacji syntaktyczno-semantycznych z kolejnych róde³, m.in. ze
S³ownika jêzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, S³ownika syntaktycznogeneratywnego czasowników polskich pod red. K. Polañskiego, Innego s³ownika
jêzyka polskiego pod red. M. Bañki, czasem te¿ ze S³ownika jêzyka polskiego
pod red. B. Dunaja.
Praca I. Benenowskiej sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, w których zrealizowano szczegó³owe cele badawcze. W rozdziale I sporz¹dzony zosta³ S³ownik
sk³adniowy czasowników wytypowanych do badañ, omówiony niezwykle wnikliwie i rzetelnie wypracowany. W rozdziale II zatytu³owanym Typy struktur
sk³adniowych Autorka wyodrêbni³a i scharakteryzowa³a omawiane struktury.
Zosta³y one ujête w dwóch grupach, dla których kryterium by³a liczba schematów konstytuowanych przez czasowniki (z regu³y jeden lub dwa). W rozdziale
III: Grupy zdarzeñ wyra¿anych przez orzeczenia Autorka przedstawi³a semantyczn¹ klasyfikacjê orzeczeñ i zestawi³a j¹ z wyodrêbnionymi typami schematów sk³adniowych, co okaza³o siê wcale nie³atwym, tudzie¿ ambitnym zadaniem
badawczym, by odnieæ znaczenie do struktury sk³adniowej. Rozdzia³ IV: Zdarzenie wyra¿ane przez orzeczenie a typ struktury sk³adniowej przedstawia opis
trzech grup orzeczeñ przedstawiaj¹cych: 1. Ruch, przemieszcz(a:e)nie = uleganie przemieszcz(a:e)niu, 2. Procesy przebiegaj¹ce w sposób naturalny
w przyrodzie, 3. Zmiany jakociowe w obiekcie.
Przeprowadzona analiza prowadzi do szczegó³owych wniosków po ka¿dym
rozdziale, dlatego autorka zrezygnowa³a z osobnej formy powiêconej tym zagadnieniom, zamieszczaj¹c jedynie ogólnie sformu³owane Zakoñczenie. Pracê dope³nia
Aneks do³¹czony na p³ycie CD, zawieraj¹cy zestawienia informacji s³ownikowych.
U³atwia on weryfikacjê potrzebnego materia³u ród³owego, jest te¿ ciekawym
pomys³em do wykorzystania w innych tego typu pracach materia³owych.
Ogl¹d elementarnych struktur zdaniowych dokonany przez bydgosk¹ badaczkê wynika z przekonania, ¿e wymagania sk³adniowe jednostek s¹ pochodn¹ ich w³aciwoci semantycznych (s. 32), co te¿ sugeruje m.in. Piotr ¯migrodzki, i ten postulat jest w omawianej publikacji konsekwentnie realizowany.
Odniemy siê, dla przyk³adu, do materia³u zaprezentowanego przez Autorkê
i przeledmy mo¿liwoci odczytania zebranych informacji.
Przyjrzyjmy siê orzeczeniu cofa siê. Czasownik cofaæ siê  cofn¹æ siê ma
wiele znaczeñ: 1. usun¹æ siê (usuwaæ siê) do ty³u, wróciæ (wracaæ) na dawne
miejsce; ust¹piæ (ustêpowaæ), uciec (uciekaæ); 2. powstrzymaæ siê (powstrzymywaæ siê) od czego, zrezygnowaæ (rezygnowaæ) z czego; 3. o procesach, zjawiskach: powróciæ (powracaæ) do swoich poprzednich etapów4. Z punktu widze4 Wed³ug Uniwersalnego s³ownika jêzyka polskiego. Pod red. S. Dubisza (T. 14. PWN. Warszawa 2003, wersja elektroniczna).
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nia badanych elementarnych struktur zdaniowych jako wyk³adników zdarzeñ
jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa mo¿na wybraæ jedno
z alternatywnych znaczeñ czasownika, który bêdzie w odpowiedniej formie wyk³adnikiem orzeczenia syntetycznego  w tym przypadku chodzi o czêæ cytowanej wy¿ej wielosegmentowej definicji znaczenia pierwszego. Z odpowiedniego
przypisu odczytujemy, i¿ potwierdzenie tego znaczenia wystêpuje tak¿e w innych s³ownikach ogólnych jêzyka polskiego: S³owniku jêzyka polskiego pod
redakcj¹ W. Doroszewskiego (T. 111. PWN. Warszawa 1997, wersja elektroniczna), S³owniku syntaktyczno-generatywnych czasowników polskich pod redakcj¹ K. Polañskiego (T. 15. PAN. Wroc³awWarszawaKraków 19801992),
S³owniku wspó³czesnego jêzyka polskiego pod redakcj¹ B. Dunaja (T. 12.
Readers Digest. Warszawa 2001)  we wszystkich odnajdujemy jedno z alternatywnych okreleñ w ramach znaczenia pierwszego  oraz w Innym s³owniku
jêzyka polskiego pod redakcj¹ M. Bañki (T. 12. PWN. Warszawa 2000)
 znaczenie drugie. Te definicje zacytowane s¹ w Aneksie, do którego czytelnik
mo¿e w ka¿dej chwili siê odwo³aæ.
Nastêpnie Autorka proponuje definicjê znaczenia badanego orzeczenia (ulega  uleg³ przemieszczeniu ku ty³owi : wstecz), która, wykorzystuj¹c i modyfikuj¹c informacje s³ownikowe, podkrela charakter patiensywny zdarzenia  znaczenie ulegania procesom (to t³umaczy obecnoæ w proponowanej definicji
wyra¿enia: ulega  uleg³)5. Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e taka definicja
s³u¿y do identyfikacji znaczeñ orzeczeñ, odró¿niania ich od innych jednostek,
nie jest natomiast specjalistycznym konstruktem, wprowadzaj¹cym na mocy wymagañ semantyki, wszystkich elementów istotnych / charakterystycznych dla
danego znaczenia. Takie podejcie by³oby zapewne bardzo wartociowe, ale te¿
przypuszczalnie znacznie rozbudowa³oby zawartoæ monografii i byæ mo¿e zachwia³oby przejrzystoci¹ wywodu zasadniczych zagadnieñ.
Kolejnym elementem ka¿dego has³a, wiêc tak¿e cofa siê  cofn¹³ siê, jest
zaprezentowanie konstytuowanej struktury sk³adniowej i jej scharakteryzowanie. W cytowanym przyk³adzie widaæ, ¿e orzeczenie cofa siê  cofn¹³ siê wyra¿a
zdarzenie z jednym argumentem, którego wyk³adnik stanowi rzeczownik w formie mianownika (Rm). Kolejnym elementem has³a jest charakterystyka zbioru
obiektów pe³ni¹cych w zdarzeniu funkcjê patiensa. W omawianym przypadku R
 obiekt nie¿ywotny przemieszczalny oznacza wiêc, ¿e rolê argumentu w omawianym zdarzeniu mo¿e pe³niæ w³anie tego typu obiekt. Ca³oæ zostaje dope³niona kilkoma przyk³adami, aby zilustrowaæ przekazane za pomoc¹ odpowiednich schematów i skrótów informacje, wiêc (94.) Woda cofa siê (ods³aniaj¹c
zamulone pola). SSG lub (95.) Samochód cofa siê  cofn¹³ siê (na skutek zerwania hamulców). Warto wiedzieæ, ¿e w typowych egzemplifikacjach w nawias
5

Definicje mo¿na tak¿e dodatkowo ucilaæ na podstawie charakterystyki zbioru argumentów,
zawartej w ka¿dym hale s³ownikowym.
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ujêto wszystkie nieimplikowane elementy struktury. Przyk³ady cytowane ze
s³owników lub innych powiadczonych róde³ s¹ oznaczane okrelonymi skrótami, natomiast przyk³ady w³asne Autorki pozostaj¹ bez takich dodatkowych
oznaczeñ. Wszystkie niuanse zwi¹zane z wypracowanym i zaproponowanym
kszta³tem hase³, ich budow¹ i zawartoci¹ s¹ szczegó³owo przedstawione we
Wprowadzeniu, w czêci dotycz¹cej S³ownika  na stronach 2530, punkty 15.
Z orzeczeniem cofa siê  cofn¹³ siê wi¹¿¹ siê jeszcze inne informacje, np.
o jego strukturze zdaniowej i zdarzeniu na tle innych struktur i zdarzeñ. Szybko
mo¿na je odszukaæ, wykorzystuj¹c w tym celu umieszczony na koñcu ksi¹¿ki
Indeks orzeczeñ (s. 211216). Orzeczenia, implikuj¹ce jeden argument w funkcji
patiensa, konstytuuj¹ ró¿ne struktury sk³adniowe. Orzeczenie cofa siê  cofn¹³
siê znajduje siê w grupie takich, które s¹ ilustrowane jednym schematem
z pojedynczym wyk³adnikiem argumentu w postaci rzeczownika w mianowniku.
St¹d w rozdziale drugim, mówi¹cym o typach struktur, rozpatrywane orzeczenie
znalaz³o siê w grupie oznaczonej I 1. Oprócz niego, w tej czêci pracy, wypisane
s¹ wszystkie inne spe³niaj¹ce ten warunek (s. 122124) oraz ka¿de, wchodz¹ce
w sk³ad innych typów.
W zbiorze zdarzeñ wyra¿anych przez badane orzeczenia mo¿na wyró¿niæ
trzy zasadnicze grupy (co stanowi treæ rozdzia³u trzeciego). Orzeczenie cofa siê
 cofn¹³ siê nale¿y do typu zdarzeñ nazywaj¹cych ruch, przemieszcz(a:e)nie siê
bez istotnych zmian w obiekcie. Ten ruch odbywa siê w okrelonym kierunku
 w osi poziomej (uk³adzie horyzontalnym)  w ty³ (lub w przeciwn¹ do pierwotnej stronê). Ten sam typ zdarzenia  ruchu wyra¿aj¹ jeszcze dwa orzeczenia,
konstytuuj¹ce tê sama strukturê: odbija  odbi³ i odwraca siê  odwróci³ siê
(o czym dowiadujemy siê z rozdzia³u czwartego).
O wartoæ tej pracy przes¹dza zawartoæ innego rodzaju informacji ni¿ te
spotykane w opracowaniach tradycyjnych, tym samym postuluje ona nowy typ
s³owników semantyczno-syntaktycznych, które prezentowa³yby nie tylko konkretne realizacje jêzykowe, ale modele struktur pozwalaj¹ce rozró¿niaæ poszczególne, czasem bardzo subtelne, w³aciwoci semantyczne wyrazów. Nale¿y do
tej pracy zajrzeæ nie tylko z tego wzglêdu. Jak konkluduje sama Autorka: W ten
sposób podjêto jedno z zadañ badawczych stoj¹cych przed wspó³czesn¹ sk³adni¹, polegaj¹ce na badaniu elementarnych struktur zdaniowych, bowiem ka¿da
struktura stanowi bazê (punkt wyjcia) do tworzenia wielu ró¿norodnych struktur pochodnych, czyli transform. I w³anie badanie owej bazy stanowi podstawê
dalszych obserwacji i analiz. Na tej podstawie s¹dzê, ¿e praca ta jest dobrym
pocz¹tkiem do wypracowania / dopracowania pod wzglêdem metodologicznym
istoty badañ wspó³czesnej sk³adni. Miejmy te¿ nadziejê, ¿e ten nurt poszukiwañ
bêdzie przez I. Benenowsk¹ kontynuowany i zg³êbiany.
Joanna Kuæ, Siedlce
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Sprawozdanie: Bogactwo wspó³czesnej polszczyzny. Konferencja z okazji stulecia Jêzyka Polskiego
W stulecie Jêzyka Polskiego w dniach 1213 kwietnia 2013 r. odby³a siê
ogólnopolska konferencja naukowa pod nazw¹ Bogactwo wspó³czesnej polszczyzny. G³ównym organizatorem by³o Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Polskiego, które od 1913 r. wydaje Jêzyk Polski  czasopismo naukowe ciesz¹ce
siê du¿¹ popularnoci¹ oraz wysok¹ rang¹ naukow¹. Oprócz Towarzystwa
w organizacjê konferencji zaanga¿owa³y siê rodowiska naukowe Krakowa:
Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Jêzyka Polskiego
PAN. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj¹³ prezydent miasta Krakowa,
Jacek Majchrowski.
Pierwszego dnia obrady odbywa³y siê w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zgromadzonych powita³ Bogus³aw Skowronek, dziekan Wydzia³u Filologicznego UP, pe³ni¹cy rolê gospodarza. Nastêpnie g³os zabra³ Bogus³aw Dunaj, przewodnicz¹cy Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Polskiego.
W swoim wyst¹pieniu przypomnia³ okolicznoci powstania Jêzyka Polskiego.
Nastêpnie przedstawi³ zaproszonych goci oraz poprosi³ prezydenta Krakowa,
prof. Majchrowskiego, o oficjalne otwarcie konferencji. W czêci oficjalnej g³os
zabrali tak¿e Jerzy Waligóra, prorektor ds. kszta³cenia UP w Krakowie, Renata
Przybylska, dziekan Wydzia³u Polonistyki UJ oraz Piotr ¯migrodzki, redaktor
Jêzyka Polskiego.
Nastêpnie otwarto panel dyskusyjny na temat Kultura jêzyka polskiego
dzi, moderowany przez Bogus³awa Dunaja. W panelu swoje stanowiska wyg³osili kolejno: Walery Pisarek, honorowy przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego, Andrzej Markowski, przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskiego, Stanis³aw Gajda, Ewa Ko³odziejek, Jan Miodek, Bogdan Walczak oraz Piotr Zbróg.
Inicjuj¹c dyskusjê, prof. Dunaj podniós³ kwestiê dba³oci o czystoæ polszczyzny. Zada³ pytanie, jak jêzykoznawcy powinni reagowaæ na przejawy psucia jêzyka w debacie publicznej, objawiaj¹ce siê m.in. stosowaniem wyrazów
i zwrotów obcych w miejsce polskich odpowiedników, jak równie¿ wulgaryzacj¹ wypowiedzi.
Prof. Walery Pisarek podj¹³ próbê wyjanienia przys³ówka dzi, które
pojawi³o siê w tytule panelu. Wskaza³, ¿e polszczyzna wspó³czesna, dzisiejsza,
oznacza polszczyznê po 1989 r. Przywo³a³ kilka zjawisk jêzykowych nosz¹cych
znamiona mody jêzykowej, nadu¿ywanych, jak np. konstrukcje z imies³owem
wiod¹cy lub w stylu naukowym wyra¿enie w oparciu, napotkaæ na co.
Podkreli³ wp³yw jêzyka angielskiego na komunikacjê Polaków, poda³ kilka
przyk³adów wyrazów zapo¿yczonych z angielszczyzny, które, zdaniem profesora, wiadcz¹ o zamiecaniu polszczyzny (m.in. coach, chips, slajd). Jako cechê
wspó³czesnej polszczyzny profesor wskaza³ tak¿e wulgaryzacjê, przywo³uj¹c
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przyk³ady ra¿¹cego naruszania grzecznoci jêzykowej w szkole i domu. W trosce o w³aciwe wzorce komunikacyjne prof. Pisarek postulowa³ kampaniê spo³eczn¹, promuj¹c¹ kulturê jêzyka w rodzinie  podstawowej i pierwszej grupie
kszta³tuj¹cej postawy i zachowania jêzykowe.
Prof. Markowski zwróci³ uwagê na zmianê wzorca kulturowego z kultury
wysokiej na kulturê masow¹ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Uzna³, ¿e
w obliczu kryzysu, jaki prze¿ywa polszczyzna, lingwici powinni zadbaæ o ustabilizowanie norm jêzykowych i zajmowaæ bardziej stanowcze stanowiska
w kwestiach spornych. Postulowa³ równie¿, by w sprawy kultury jêzyka anga¿owaæ m³odych jêzykoznawców, bowiem normatywici stanowi¹ mniejszoæ w tej
grupie badaczy. Podkreli³, ¿e konieczne jest propagowanie pozytywnych zachowañ jêzykowych poprzez media najnowsze, takie jak portale spo³ecznociowe,
oraz wp³ywanie na grupy zawodowe kszta³tuj¹ce jêzyk u¿ywany przez Polaków,
jak np. duchowieñstwo oraz t³umacze dokumentów Unii Europejskiej.
Kolejnym panelist¹ by³ prof. Stanis³aw Gajda. W swoim wyst¹pieniu odniós³ siê do zjawisk przywo³ywanych ostatnio w kontekcie jêzyka polskiego,
takich jak kryzys, prze³om, mieræ, zmierzch. Zauwa¿y³, ¿e koniec jest pocz¹tkiem nowego, niejednokrotnie nawet lepszego porz¹dku. Odwo³a³ siê do filozofii jêzyka, wskazuj¹c zjawisko modernizacji refleksywnej, polegaj¹cej na znacznej wiadomoci jêzykowej u¿ytkowników jêzyka. Przypomnia³, ¿e oprócz
funkcji komunikatywnej, jêzyk spe³nia funkcjê produktywn¹, kszta³tuj¹c¹ rzeczywistoæ. Zg³osi³ postulat lingwistyki publicznej, której celem by³by dialog
partnerski miêdzy specjalistami zajmuj¹cymi siê opisem polszczyzny a jej u¿ytkownikami. Prof. Gajda podkreli³ zmianê wiadomoci wspó³czesnych spo³eczeñstw w wielu dziedzinach (ekologia, zdrowie), zauwa¿aln¹ równie¿ na p³aszczynie jêzyka. Postulowa³ kszta³towanie postawy aktywnej, nieobojêtnej wobec
jêzyka u¿ywanego we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych.
Prof. Ewa Ko³odziejek podzieli³a siê swoimi dowiadczeniami zgromadzonymi w poradni jêzykowej, kierowanej przez ni¹ na Uniwersytecie Szczeciñskim. Przywo³a³a autorytet jêzykowy jako kryterium, na który czêsto powo³uj¹
siê u¿ytkownicy jêzyka, maj¹cy liczne w¹tpliwoci normatywne. Poda³a kilkanacie przyk³adów wiadcz¹cych o nadw¹tleniu autorytetu elit spo³ecznych, których przedstawicielami s¹ dziennikarze, nauczyciele, a nawet wyk³adowcy uniwersyteccy, profesorowie.
Prof. Jan Miodek nawi¹za³ do kwestii podjêtej przez prof. Pisarka. Uzna³, ¿e
analizowane przezeñ dzi odnosi siê do rzeczywistoci projektowanej. Wskaza³ na rzeczywistoæ elektroniczn¹ jako czynnik maj¹cy obecnie najwiêkszy
wp³yw na wyobranie jêzykow¹, sposób mówienia, wzbogacanie jêzyka i wspó³czesnej stylistyki. W wiadomoci ogólnej funkcjonuj¹ w ró¿nych kontekstach,
dalekich od pierwotnych, leksemy zaczerpniête lub zwi¹zane z najnowszymi
mediami jak: abdejtowaæ, zresetowaæ, awator. Zauwa¿y³, ¿e najbardziej produk-
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tywnym modelem s³owotwórczym we wspó³czesnej polszczynie jest formant
e-, jak w wyrazach: e-list, e-dziennik, itp.
Równie konstruktywny okaza³ siê g³os prof. Bogdana Walczaka, który uj¹³
kulturê jêzyka polskiego w perspektywie diachronicznej. Zacytowa³ fragment
tekstu publicystycznego z XVIII w., podnosz¹cy kwestiê zalewu polszczyzny
francuszczyzn¹. Wedle prognoz wówczas g³oszonych jêzyk polski ju¿ dawno
powinien przestaæ istnieæ. Szczêliwie prognoza XVIII-wiecznego publicysty
okaza³a siê zbyt pesymistyczna. Prof. Walczak wskaza³ na dwa czynniki, jego
zdaniem, niepokoj¹ce w kontekcie kultury jêzyka polskiego. Pierwszy z nich to
skutecznoæ komunikatu, która sta³a siê obecnie celem nadrzêdnym wypowiedzi,
wrêcz fetyszem jêzykowym  jak sugeruje profesor. Drugi czynnik natomiast to
obscena i wulgarnoæ w przestrzeni publicznej. Poda³ w w¹tpliwoæ skutecznoæ
ingerencji normatywnej w zachowania jêzykowe Polaków.
Jako ostatni g³os zabra³ prof. Piotr Zbróg, który podj¹³ temat p³ynnej nowoczesnoci zauwa¿alnej w jêzyku, a objawiaj¹cej siê w zmiennym wyborze rodków stylistycznych z rejestru wysokiego i niskiego. Zauwa¿y³, ¿e wiedza
o jêzyku nie gwarantuje jego wysokiej kultury, dbania o ni¹. Przywo³a³ liczne
przyk³ady z ¿ywego jêzyka, w tym wzbudzaj¹ce gwa³towne poruszenia na sali.
Nastêpnie rozpoczêto obrady plenarne. Jako pierwszy wyg³osi³ referat Piotr
¯migrodzki (IJP PAN) pt. »Jêzyk Polski«  wiêcej ni¿ czasopismo, w którym
przywo³a³ historiê czasopisma, bêd¹cego kontynuacj¹ Poradnika Jêzykowego,
wydawanego od 1901 r. Przypomnia³ nazwiska redaktorów pisma  wybitnych
polskich jêzykoznawców: Kazimierza Nitscha, Zenona Klemensiewicza, Jana
Safarewicza, Stanis³awa Urbañczyka, Mariana Kuca³ê, Krystynê Pisarkow¹.
Obecnie funkcjê tê pe³ni referent  Piotr ¯migrodzki. Na ³amach Jêzyka Polskiego ukaza³o siê wiele wa¿nych dla polskiego jêzykoznawstwa tekstów, dzi
ju¿ fundamentalnych, jak np. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich Zygmunta Saloniego (1974), Ile rodzajów jest w jêzyku polskim Witolda Mañczaka
(1956), Fleksja a derywacja Adama Heinza (1961), Z³o¿ony kontakt jêzykowy
w procesie zapo¿yczania z jêzyka angielskiego do polskiego Jacka Fisiaka
(1962). Do dzi teksty te s¹ czêsto czytane i przywo³ywane, o czym wiadczy
wysoka liczba ich cytowañ. Na ³amach Jêzyka Polskiego zamieszczano równie¿ istotne dla polszczyzny dyskusje jêzykoznawcze, jak np. o pochodzeniu
polskiego jêzyka literackiego w 1957 r., nad S³ownikiem etymologicznym Franciszka S³awskiego w 1953 r., S³ownikiem jêzyka polskiego Witolda Doroszewskiego w 1952 r. Obecny redaktor pisma zaznaczy³, ¿e Jêzyk Polski konsekwentnie nie publikuje tekstów zaanga¿owanych politycznie.
Nastêpnie zabra³a g³os Halina Kurek (UJ). W referacie pt. Nominatywizacja we wspó³czesnej polszczynie  upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej badaczka przedstawi³a wyniki badañ prowadzonych pod swoim kierunkiem.
Na podstawie analiz tekstów urzêdowych postawiono tezê, ¿e mianownik wypie-
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ra nie tylko wo³acz, ale równie¿ przypadki zale¿ne  biernik, dope³niacz. Pojawia siê nawet w pozycji poprzyimkowej.
Kolejny referent, dr hab. Bogus³aw Skowronek (UP), w wyst¹pieniu
O nowej koncepcji badañ polszczyzny medialnej postulowa³ stworzenie mediolingwistyki. Nowa subdyscyplina mia³aby korzystaæ z osi¹gniêæ jêzykoznawstwa, kulturoznawstwa oraz wiedzy o mediach. Mia³aby opisywaæ semantyczne
i kognitywne walory mediów wspó³czesnych. Metodologicznie mia³aby czerpaæ
przede wszystkim z lingwistyki kulturowej oraz kognitywizmu. Referent uzna³,
¿e mnogoæ perspektyw, obrazów wiata tworzonych przez media powoduje
koniecznoæ innego spojrzenia na jêzyk, którym pos³uguj¹ siê media  jako nie
tylko narzêdzia komunikacji, ale jako rodka tworzenia nowej rzeczywistoci,
której celem jest przede wszystkim zatrzymanie uwagi odbiorcy. Wskutek tego
przedmiotem badañ mediolingwistyki mia³yby zostaæ elementy entertaitment
(szeroko pojêtego przemys³u rozrywkowego), zwane przez Skowronka konstruktami rzeczywistoci.
Nastêpnie prof. Jadwiga Kowalikowa (UJ) wyg³osi³a referat pt. Myl¹c
o szkolnej edukacji jêzykowej. Autorka przedstawi³a czynniki wp³ywaj¹ce na
kszta³t wspó³czesnej edukacji w zakresie jêzyka ojczystego. Przedstawi³a elementy
instytucji normatywnych, wp³ywu mediów i polityki edukacyjnej pañstwa. Pejza¿
edukacyjny zaprezentowa³a w ró¿nych modelach kszta³cenia, zmierzaj¹c do okrelenia przyczyn zjawisk niekorzystnych. Przywo³a³a najwa¿niejsze, jej zdaniem,
podrêczniki szkolne i krótko scharakteryzowa³a zawarte w nich koncepcje edukacji jêzykowej. W podsumowaniu podkreli³a wa¿n¹ rolê podnoszenia rangi
zawodu nauczyciela oraz koniecznoæ stworzenia nowej metodyki nauczania
jêzyka ojczystego. Na tym zakoñczono obrady plenarne. Z powodu opónienia
nie otwarto dyskusji.
Po przerwie obrady toczy³y siê w czterech sekcjach. Tematyka wyst¹pieñ
by³a bardzo ró¿norodna. Dotyczy³a zarówno kwestii szczegó³owych, jak ogólnych. Tematycznie referaty koncentrowa³y siê wokó³ nastêpuj¹cych obszarów
badawczych:
 polszczyzna nowych mediów
Maria Czaplicka-Jedlikowska (UKW): Polszczyzna konsumpcyjna  jêzyk
reklamy i jego wp³yw na zachowania jêzykowe spo³eczeñstwa; Ewa Rogowska-Cybulska (UG): O bogactwie perswazyjnych rodków s³owotwórczych we
wspó³czesnej reklamie; Anna £ucarz (UKW): Skajpaj, cwaniak ze Skaryszewa, Mamrot, naparzê herbatku, czyli w jêzykowym wiecie bohaterów wspó³czesnych polskich seriali; Katarzyna Maciejak (UW): Polszczyzna konsumpcyjna w programach dla dzieci (na przyk³adzie polskiej wersji filmu
animowanego Niesamowity wiat Gumballa; Maria Peisert (UWr): Formy
agresji jêzykowej we wspó³czesnym dyskursie politycznym; Alicja Ga³czyñska
(UJK): Tabu we wspó³czesnej kulturze i wspó³czesnej polszczynie; Katarzy-

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

91

na Grzegorek (UAM): Jêzyk polityki w dwudziestoleciu miêdzywojennym a
jêzyk polityki dzi  negacja czy kontynuacja;
 leksyka najnowsza, polszczyzna wobec innych jêzyków
Alicja Pstyga (UG): Wspó³czesna polszczyzna w przek³adzie tekstów publicystycznych; Leszek Szymañski (UZ): Anglicyzm czat w jêzyku polskim;
Aneta Lewiñska (UG): Polszczyzna za oceanem (w wietle Elementarza dla
dzieci polonijnych Ma³gorzaty Pawlukiewicz); Dorota Kopciñska (UW): S³owa dnia  zwierciad³o wspó³czesnej polszczyzny?; Donata Ochmann (UJ):
Czy fajny jest fajny?
 kultura jêzyka i poradnictwo jêzykowe
Ewa Ficek, Joanna Przyklenk (U): Stary gatunek w nowych mediach,
czyli porada jêzykowa wczoraj i dzi; Artur Czesak (UJ): Poradnictwo jêzykowe w Internecie  próba ogarniêcia; Magdalena Januszek, Natalia Zborowska
(UP): O mi³onikach jêzyka polskiego w przestrzeni wirtualnej;
 szczegó³owy opis okrelonych problemów jêzykoznawczych
Barbara Batko-Tokarz (UJ): O wybranych zjawiskach we wspó³czesnej
polszczynie pisanej i ich przyczynach; Joanna Sanderska (UJK): Uwagi na
temat zdañ wzglêdnych we wspó³czesnej polszczynie; Patrycja Pa³ka, Kazimierz Sikora (UJ): M-B liczby pojedynczej zaimków wskazuj¹cych rodzaju
nijakiego, typu te zadanie, te dziecko w dzisiejszej polszczynie; Patrycja Pa³ka
(UJ): Rola badañ korpusowych przy rekonstrukcji znaczeñ leksemów (na przyk³adzie polisemii czasownika); Magdalena Igras, Bartosz Zió³ko AGH): Rodzaje pauz akustycznych i ich konotacje z interpunkcj¹ w transkrypcjach mówionego jêzyka polskiego; Monika Czerepowicka UWM): SEJF  S³ownik
elektroniczny jednostek frazeologicznych;
 gwary i socjolekty
Rados³aw Kucharczyk (PAN): Gwarowe ekspresywizmy osobowe w polszczynie potocznej; Beata Ziajka (UJ): Rola przezwisk w komunikacji spo³ecznej mieszkañców wsi; Anna Piechnik-Dêbiec (UJ): Punkt widzenia wiejskiego
u¿ytkownika jêzyka odzwierciedlony we wspó³czesnych ekspresywizmach okrelaj¹cych dzieci; Magdalena Smoleñ-Wawrzusiszyn, Anna Majewska-Wójcik
(KUL): Socjolekty w wirtualnej rzeczywistoci; Monika Biesaga (IJP PAN):
Wspó³czesne s³ownictwo fitnessowe odzwierciedleniem prawid³owoci zwi¹zanych z konstytuowaniem siê socjolektu na gruncie polszczyzny; Agnieszka Rosiñska-Mamej (UJK): Idê g³uszyæ pacjentów, bo mamy tu dzisiaj dzieñ
szakala , czyli s³ów kilka o jêzyku lekarzy i studentów medycyny.
Drugiego dnia konferencji obrady odbywa³y siê na Wydziale Polonistyki UJ
i równie¿ by³y prowadzone w sekcjach. Tematyka referatów by³a zró¿nicowana.
Dotyczy³y one nastêpuj¹cych zagadnieñ:
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 wspó³czesne socjolekty:
Micha³ Sobczak (UKW): Robiê C z tym meczem  Czy istnieje socjolekt
bydgoskich sêdziów pi³karskich?; Eleonora Paw³owicz (U): Charakterystyka
socjolektu wspó³czesnego polskiego rodowiska jedzieckiego; W. Wilczek
(U): Leksyka motoryzacyjna w ujêciu socjolingwistycznym (na podstawie
portali internetowych dla mi³oników motoryzacji); Agata Kwanicka-Janowicz (UJ): Kilka uwag o terminologii bartniczej; Jadwiga Waniakowa (IJP
PAN): Wp³yw odmiany kocielnej jêzyka na polszczyznê ogóln¹; Katarzyna
Godek, O czym mówi¹ kapliczki?  jêzykowa warstwa ma³ych form architektury sakralnej; Agnieszka Sieradzka-Mruk (UJ): Innowacje gatunkowe wspó³czesnej drogi krzy¿owej; Bo¿ena Taras (URz): O s³ownictwie slangowym
rzeszowskiego rodowiska studenckiego;
 polszczyzna w sytuacjach oficjalnych zwi¹zanych z przedsiêbiorstwami
i urzêdami
Magdalena Smoleñ-Wawrzusiszyn (KUL): Polski jêzyk biznesu  jêzyk
polski w biznesie; Emilia Danowska-Florczyk (UW): Biznesowa nowomowa
na przyk³adzie deklaracji misji polskich firm; Aleksandra Kara-Wnêk: ¯argon korporacyjny na przyk³adzie czasowników; Aleksandra Urzêdowska
(PAN): Jêzyk sukcesu w audycjach radiowych; Jakub Kowalski, Kamila Kuros (U): Prawo do zrozumia³ego dla adresata formu³owania dokumentów
urzêdowych generowanych w ramach postêpowania administracyjnego w ujêciu
prawnym i jêzykoznawczym  przyczynek do analizy zagadnienia; Elwira Olejniczak (U£): Autoprezentacja osób ubiegaj¹cych siê o wiadczenia z Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
 zjawiska kulturowe i jêzykowe w Internecie
Marcin Zabawa (U): Bogactwo wspó³czesnej polszczyzny komputerowej:
o jêzyku komputerowców kilkanacie lat póniej; Magdalena Derwojedowa
(UW): Jedz i czuj siê jak w niebie!, czyli o jedzeniu w Internecie (na podstawie
blogów kulinarnych); Magdalena Derwojedowa, Witold Kiera (UW): Jêzykowe aspekty nowych form relacjonowania wydarzeñ sportowych w Internecie;
Agnieszka Anna Niekrewicz (PWSZ GW): Gry jêzykowo-wizualne nadawców
i odbiorców memów internetowych;
 zjawiska jêzykowe w polskiej szkole
Renata Makarewicz (UWM): P³aszczyzny akceptowalnoci w komunikacji
prowadzonej w przestrzeni szko³y; Ma³gorzata Roc³awska-Daniluk (UG): Jêzyk m³odych Polaków w dwujêzycznej formule nauczania; Beata Warzecha
(UJ): Odmiana dydaktyczna wspó³czesnej polszczyzny na przyk³adzie podrêczników do religii;
 onomastyka
Iwona Nobis (IJP PAN): B¹belkowa Kraina i Puchatkowa Za³oga, czyli
jêzykowy obraz wiata dziecka kreowany przez nazwy (na przyk³adzie nazw
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prywatnych przedszkoli); Tomasz Jelonek (UJ): Ludowa opozycja my-oni
utrwalona w nazwach terenowych (na przyk³adzie mikrotoponimii Truskolasy
ko³o Czêstochowy i wsi okolicznych); Kinga Zawodziñska-Bulowiec (IJP
PAN): (Nie)poprawnoæ onomastyczna w wypowiedziach polskich celebrytów; Tomasz Kurdy³a (PWSZ K, PWSZ T): Habitativa gwarowe i ich stosunek
do gwarowych przezwisk zbiorowych (na przyk³adzie gwar Polski po³udniowowschodniej); Beata Kiszka (U): Sidney, Melissa, Mohammed i Kaspian
 o egzotyzacji imion w wybranych miastach l¹ska;
 wzajemne oddzia³ywania zjawisk kulturowych i jêzykowych
Ewelina Tyc (U): Jêzykowe wyznaczniki politycznego umiechu; Anna Wileczek (UJK): Mowa plus minus. O ekstremalnoci i ekstremizmach
m³odomowy; Katarzyna Burska (U£): Nag³ówki prasowe podczas Euro 2012;
Maciej Czeszewski, Jan Burzyñski (UW): Wspó³czesne reprezentacje jêzykowe (i nie tylko) wspó³czesnych zjawisk kulturowych; Renata Marciniak-Firadza (U£): Zagadnienia polisemii rzeczownikowych derywatów gwarowych
o charakterze czynnociowym; W³odzimierz Moch (WSG): Agresja i ¿yczliwoæ w jêzyku i zachowaniach subkultury hiphopowej w Polsce;
 oddzia³ywania miêdzy polszczyzn¹ a jêzykami s¹siadów
Rafa³ Marek (U£): Niemieckie zapo¿yczenia leksykalne we wspó³czesnej
polszczynie; Katarzyna Sagan (UJ): Jêzykowe wyk³adniki kulturowej kategorii potocznoci w polszczynie i w jêzyku czeskim.
 szczegó³owy opis wybranych zjawisk gramatycznych
Witold Kiera (UW): Na dwiecie bitnego ¿o³nierza ledwie piêciu ros³ych
ch³opa. O pewnej nietypowej konstrukcji z liczebnikiem; Agnieszka Patejuk,
Adam Przepiórkowski (IPI PAN): Koordynacja leksykalno-semantyczna w Narodowym korpusie jêzyka polskiego.
Wród wyst¹pieñ zaprezentowano tak¿e koncepcjê projektu badawczego,
którego celem jest opis aktów mowy na podstawie tworzonego korpusu  Celina
Heliasz, Alicja Wójcicka (UW): Pragmatyka polskich aktów mowy. Projekt
korpusu multimedialnego.
Organizatorom uda³o siê zgromadziæ podczas imprezy zarówno osobistoci
polskiego jêzykoznawstwa, jak i pocz¹tkuj¹cych badaczy. Wydaje siê, ¿e reprezentowana by³a wiêkszoæ uczelni publicznych oraz jednostki badawcze Polskiej
Akademii Nauk, zajmuj¹ce siê jêzykoznawstwem. Wielkie zró¿nicowanie tematyki wyst¹pieñ oraz prezentowane w nich ró¿ne poziomy szczegó³owoci opisu
wiadcz¹ jak najlepiej o konferencji. Jubileusz pisma naukowego o d³ugiej historii, równie¿ wspó³czenie bardzo istotnego dla polskiej nauki o jêzyku
(o czym wiadczy wysoka punktacja Jêzyka Polskiego na ministerialnych listach czasopism), zaowocowa³ wiêtem polonistyki.
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Instytut Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Polska Akademia Nauk
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kronie
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie
Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdañski
Uniwersytet Jagielloñski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet £ódzki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet l¹ski w Katowicach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Wroc³awski
Uniwersytet Zielonogórski

Monika Czerepowicka, Renata Makarewicz, Olsztyn
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Recenzenci:
EL¯BIETA AWRAMIUK, BERNHARD BREHMER, EDWARD BREZA,
MARIA CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA, JERZY DUMA,
MA£GORZATA GÊBKA-WOLAK, W£ODZIMIERZ GRUSZCZYÑSKI,
ANDRZEJ K¥TNY, URSZULA KÊSIKOWA, JAROMÍR KRKO,
OLEG LESZCZAK, ZENON LICA, GRA¯YNA £OPUSZAÑSKA,
ANDRZEJ MOROZ, PAWE£ NOWAK, ANNA PAJDZIÑSKA,
EWA ROGOWSKA-CYBULSKA, EL¯BIETA RUDNICKA-FIRA,
IRENA SARNOWSKA-GIEFING, EWA S£AWKOWA,
JOANNA SZERSZUNOWICZ, WANDA SZULOWSKA,
DOROTA SZUMSKA, ANNA TYRPA, MARIA WOJTAK,
EWA ¯EBROWSKA
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