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Imiona poddanych klasztoru wigierskiego z 1745 roku
Names of Wigierski convent subjects from 1745
The article relates to names used in 1745 in the villages of the present-day Suwalszczyzna.
S³owa kluczowe: onomastyka, antroponimia, imiê
Key words:
onomastics, anthroponymy, given name

Imiona bêd¹ce przedmiotem analizy pochodz¹ z dokumentu rêkopimiennego
zatytu³owanego: Inwentarz Ogolny Dobr Funduszowych Klasztoru Wygierskiego Xiê¿y Kamaldulow, przez Generaln¹ Kommissy¹ J.K.Mæi y Rzeczypospolitej sporz¹dzony. Roku 17451. Dokument nale¿y do stylu kancelaryjnego (urzêdowego), obejmuje 27 numerowanych stron. Tekst napisany starannie w jêzyku
polskim zosta³ umieszczony w prostok¹tnych ramkach. Na ostatniej stronie znajduje siê pieczêæ i podpis urzêdnika królewskiego oraz nazwy godnoci urzêdniczych2: Podczaszy Grodzieyski, Starosta £ozdzieyski, Komisarz J.K.M[oci]
y Rzeczy Pospolitey. Zgodnie ze specyfikacj¹ przedstawion¹ w dokumencie do
klasztoru nale¿a³y miejscowoci, w których Ludzie mieszkai¹ na Powinnosci ad
libitum Konwentu tego3 oraz inni poddani u¿ytkuj¹cy grunty bêd¹ce w³asnoci¹
1

Dokument zosta³ zamieszczony w ksi¹¿ce K. O. Falk: Wody wigierskie i huciañskie. Studium toponomastyczne. II: ród³a rêkopimienne. Wykonano w zak³adach drukarskich Hakana
Ohlessona w Lundzie, 1941 r. Dokument zamieszczono jako siódmy, pod nazw¹: Poddañstwo Wygierskie (1745). W dalszej czêci analizy w nawiasie podajê strony dokunentu.
2 A. Zajda: Nazwy urzêdników staropolskich (do roku 1600), Kraków 1970 wymienia urz¹d
podczaszego ziemskiego, w tym wypadku urz¹d by³ zwi¹zany z Grodnem, urz¹d starosty z dawnym
miasteczkiem £odzieje na Suwalszczynie (SG V 763), komisarz za to urzêdnik czasowy wysy³any w okrelonej misji i maj¹cy specjalne pe³nomocnictwa (Zajda, s. 40).
3 S¹ to takie miejscowoci, jak: Wioska Zÿwa Woda, Wioska Bia³a Woda, Miasteczko Suwa³ki Maÿdeburskie, Krzywulka, Wioska Kukowo, Wioska Okuniowiec, Wioska P³ociczno, Wioska
Leszcze, Wioska Leszczoiska, Piertÿ, Samle ÿ ko³o Tartaku Mieszkai¹cy, Ruda Gabrÿch, Ruda
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Klasztoru4. W dokumencie zostali wymienieni mieszkañcy dóbr klasztornych
zobowi¹zani do wiadczenia ró¿nych powinnoci na rzecz klasztoru. Pisarz
w odniesieniu do poszczególnych wsi5 podaje tzw. osiad³oæ poddanych, wymienia imiona i nazwiska mê¿czyzn osiad³ych wraz z rodzinami na w³ókach
klasztornych. Wa¿ne by³o dok³adne i jednoznaczne okrelenie u¿ytkownika ziemi, umo¿liwiaj¹ce jego identyfikacjê. Ka¿dorazowo wymieniano nazwê miejscowoci i podawano jej status prawny, u¿ywaj¹c okreleñ: folwark, wie czynszowa, osada ogrodników, dwór oraz liczbê przynale¿nych w³ók, np. Folwark
Sumowo W³ok 12, Wioska £opuchowo Czynszowa W³ok 6 (s. 2), w niektórych
wypadkach podano tak¿e informacje dotycz¹ce stanu wykorzystania ziemi i jej
jakoci: Wioska Zelwa Czynszowa W³ok 11. W Gruntach piaszczystych y Borem zaros³ych, do ktorey Zelwy wed³ug Przywileiu nalez¹ W³oki Cztery Liszkowskie nazwanych y Dekretami Kommisye Generalnych przys¹dzonych (s. 34),
Wioska Dani³owce Czynszowa W³ok 12 w Gruntach Zaros³ych (s. 3). Dalej
nastêpuje tzw. osiad³oæ poddanych. Pisarz wymienia imiona i nazwiska osób
zobowi¹zanych do wiadczeñ pieniê¿nych, pañszczynianych i danin w naturze.
Przyk³adowo we wsi Zelwa ow¹ osiad³oæ tworz¹: Pawe³ Namiêtkiewicz, Jêdrzey Miszkiel, Jerzy Miszkiel, Matheusz Polewicz, Maciey Milewski, Szymon
Polewicz, Jakub Namiêtkiewicz, Maciey Namiêtkiewicz, Jerzy Namiêtkiewicz,
Tomasz Namiêtkiewicz, Maciey Miszkiel, Jakub Miszkiel i Pawe³ Juszkiewicz.
Dalej w dokumencie zosta³a opisana: Powinnosc wed³ug Prawa tey Wsi od
Klasztoru Danego. Czynszu z W³oki po Z³ott 50 na Rok. A ze Grunta piaszczyste, teraz tylko p³ac¹ po Z³ott 30. Podwoda jedna par¹ koni do Krolewca z W³oki, Morgi i £¹ki do tey Wsi nale¿¹ce w puszczy do dispozycyi Dworney. Camry
y Prêty wed³ug zwyczaiu do Klasztoru co Rok wywoziæ powinni. Te Wsi od
Puszczy JK.MCi Lesnictwa Prze³omskiego, Kwatery Pomorskiey odgraniczone,
P³ÿt, Ruda Zubruwka nowa. Za prawami Klasztoru Wÿgerskiego mieszkaj¹ tak¿e Rÿbacÿ we
wsiach: Brÿzgle, Bia³e, Slupie oraz ludzie we wsiach zwanych Nowe Kultury. S¹ to: Wioska Osinki, Wioska Potasznia, Wioska Brodÿ, Wioska Ossowa, Wioska Prudzisko, Wioska Dubowa, Wioska Krzÿwe, Wioska Sobolewo, Wioska Krasne, Wioska Reminkinie (s. 1).
4 W 1667 r. Jan Kazimierz królewskim przywilejem ofiarowa³ wyspê Wigry zakonowi kamedu³ów. Eksploatacja puszczy przynosi³a kamedu³om wielkie dochody, co uczyni³o klasztor najbogatszym w Polsce. W 1710 r. August II czêæ dóbr kamedulskich w³¹czy³ z powrotem do królewszczyzn. W rêkach kamedu³ów wigierskich w XVIII w. znajdowa³o siê miasto Suwa³ki, 11 folwarków, 56 wsi, kilkanacie du¿ych jezior, 60 ³¹k konych, 6 m³ynów, 404 barcie oraz liczne
gorzelnie, browary, smolarnie, popielarnie. W 1796 r. w³adze pruskie skonfiskowa³y maj¹tek kamedu³ów wigierskich.
5 Wsie i folwarki przynale¿ne do klasztoru wigierskiego to: Folwark Sumowo, Wioska £opuchowo, Wioska Dani³owce, Wioska Bia³owiersnie, Wioska Zelwa, Folwark Wolka z Ogrodnikami,
Rudniki, Kamionka, Malinowka, Zuno, Choæki, Rebelinszczyzna, Lebiedzin, Wykowszczyzna
alias Lebiedziowo, Babince, czêæ wsi Obuchowo (W teÿ Wsi teraz jest Folwark. Poddanych alias
Ogrodnikow pod OO. Kamaldulami mieszkai¹cÿch zastalismÿ Czterech), Zÿdomla, Zawadzice, Sowolewska, Wioska Proleyki, Rakowice, Szkieblowo, Rudawka, Rÿnkowce, ÿ Wolka, Zabickie, Staro¿ynce z Lichosielcami.
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to iest Morgi pod Puszcz¹ le¿¹ce iako wyzey, mianowicie Sumowo, £opuchowo,
Dani³owce, Bia³owiersnie y Zelwa z W³okami Liszkowskiemi.
Pomimo starannego pisma urzêdnika, ustalenie prawid³owej formy imion,
a zw³aszcza nazwisk, by³o w niektórych wypadkach trudne. Dotyczy³o to przede
wszystkim onimów zaczynaj¹cych siê na J i S, które pisarz oznacza³ podobnymi
literami, np. Juszkiewicz / Suszkiewicz, Sanicki / Janicki. Trudnoci sprawia³o
te¿ odró¿nienie wielkiej litery H od liter Il np. Hilikowicz / Ilikowicz oraz w niektórych wypadkach, gdy pismo by³o mniej staranne, liter: e o. Litera ÿ s³u¿y³a do
oznaczania j: np. Miko³aÿ, Macieÿ, Bart³omieÿ i y np. Wÿsocki, Jerzÿ, Szÿmon,
£adÿszkiewicz. Znaki diakrytyczne nad ÿ oraz s, z, c bardzo czêsto pomijano,
literê j oznaczano przez i, np: iest. Po³¹czenie g³osek ks zapisywano liter¹ x, np.
Alexi, Maxim. Pisarz przy ka¿dej wsi, podaj¹c dane identyfikacyjne u¿ytkownika
gruntu, na pierwszym miejscu umieszcza³ imiê, po nim nazwisko, np.: Jan Juszkiewicz. W kilku wypadkach dodano dodatkowe okrelenia np.: Franciszek Danilowiecz drugi, £ukasz Kozio³ drugi, Chwedor ÿ Anton blizniakowie Wie
Sowolewska (s. 17).
Poddani klasztoru wymieniani w dokumencie maj¹ najczêciej podane pe³ne
imiona i nazwiska. Zdarza siê jednak, ¿e imiê zosta³o pominiête, a identyfikacji
s³u¿y samo nazwisko, np. ¯ukowski w wiosce £opuchowo (s. 2), Maximiec we
wsi Wolka (s. 23). S¹ te¿ przypadki pominiêcia nazwisk, np.: Kazimierz we wsi
Wolka (s. 23). W jednym wypadku we wsi Sowolewska (s. 17) pominiêto nazwisko, a imiê podano w dope³niaczu: Hrÿhosia6. Zdarza siê równie¿, ¿e identyfikacji s³u¿¹ nazwy opatrzone okreleniami ukazuj¹cymi powi¹zania rodzinne, np.:
Jozef Pasierzb Szÿmka, £awryn Siemieniako Sÿn Kostuszow lub w wypadku,
gdy wiêcej osób zobowi¹zanych jest do odpowiedzialnoci za u¿ytkowane dobra,
wymieniane s¹ imiona braci, np: Marko y Jasko Derbiszowie, nazwisko i dodatkowe okrelenia, np: Rabszczÿnscy Bracia przy Matce. W kilku wypadkach
odpowiedzialnoæ za u¿ytkowane dobra spoczywa³a na wdowach. Ich identyfikacji s³u¿y³y zapisy typu: £abeyszczÿna Wdowa, Pakowlowa Wdowa, Wasilowa
Chowkowa Wdowa, Jakubowa Koz³owa Wdowa, Julechowa Wdowa. Przy okreleniach wdów formê ¿eñsk¹ od mêskiej tworzono sufiksami -ina, -owa, w jednym przypadku nazwisko Nowicki w formie ¿eñskiej: Nowicka z koñcówk¹ -a,
opatrzono okreleniem dodatkowym: Nowicka Wdowa z Sÿnami.
£¹cznie w dokumencie podano dane osobowe 536 osób, w tym imiona 530 osób.
Dwa zapisy zosta³y zamazane i nie uda³o siê ich odczytaæ.
6 W dokumencie wskazano, kto jest u¿ytkownikiem klasztornej ziemi, forma Hryhosia powsta³a w wyniku elipsy miary powierzchni: w³óka. Termin w³óka by³ w XVIII w. w szerokim
u¿yciu na Mazowszu i wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Mikrotoponimy s³u¿¹ce do okrelania w³ók zosta³y omówione w pracy Funkcja identyfikacyjna nazw w³asnych w dobrach kamedu³ów wigierskich na Suwalszczynie (w druku).
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S³ownik imion
W s³owniku has³a u³o¿ono alfabetycznie. Postaci has³owe imion podano
w formach zapisanych w dokumencie, artyku³ has³owy rozpoczyna forma imienia najczêciej u¿ywana na tym terenie, po niej podano inne odmiany lokalne
w kolejnoci zale¿nej od czêstoci u¿ycia. W jednym artykule has³owym zgromadzono wszystkie warianty fonetyczne i graficzne oraz formy s³owotwórcze
imion polskich i wschodnios³owiañskich, podano te¿ frekwencjê u¿yæ poszczególnych form7. W artykule has³owym zamieszczono powiadczenie imienia wraz
z drugim okreleniem8, nazwê wsi w formie zapisanej w dokumencie i w nawiasie numer strony. Warianty fonetyczne imion umieszczono w jednym hale, ale
wszystkie odmienne formy s³owotwórcze opatrzono odsy³aczem. Przy ka¿dej
nazwie osobowej podano uwagi i wyjanienia form imiennych oraz odsy³acze do
literatury.
Adam 4: Adam Dacko, Zuno (7); Adam Hrechorowicz, Zawadzice (15);
Adam Kurÿszka, Sowolewska (16); Adam Omielanow, Sowolewska (17)  imiê
chrz. Adam (Malec 1994, s. 177).
Aleksiey 6, Oles 4, Alexi 1, Olexiey 1: Aleksieÿ Bizur, Zÿdomla (14);
Aleksieÿ Bÿrda, Zÿdomla (13); Alexsieÿ Nowik, Zÿdomla (13); Alexi Zabicki,
£opuchowo (2); Alexieÿ Baÿdziuk, Sowolewska (16); Alexieÿ drugi Baÿdziuk,
Sowolewska (16); Alexiey Hanczar, Szkieblowo (22), Oles Borys, Zawadzice
(14); Oles Chortowski, Zÿdomla (13); Oles Maniuta, Zawadzice (14); Oles
Patrÿmol, Zawadzice (15); Olexiey Rusinczÿk; Zabickie (24)  imiê chrz. Aleksy
(Malec 1994, s. 181), tylko raz zapisane jako: Alexi (= Aleksy), czêciej by³o
u¿ywane w formie ws³. Aleksiej jak Timofiej, zakoñczone na -ej, z ws³. wymian¹
-ij>-ej. M. Malec nie notuje w dobie stpol. formy Aleksiej (Malec 1994, s. 72).
Nag³osowe A- zast¹piono przez O-, por. formê Oleksiej, Ole. U¿ywano polskiej
formy zdrobnia³ej Oles (= Ole), z suf. -e, por. Ol-ek, Ol-ech, której podstaw¹
teoretycznie mog³o byæ imiê Aleksander, ale imiê to w tym dokumencie nie by³o
notowane.
Alexi zob. Aleksiey
Andruk zob. Andrzey
Andrus zob. Andrzey
Andrzey 20, Jêdrzey 9, Andruk 1, Andrus 2: Andruk Hawrylik, Rakowice
(20); Andrus Supronik, Rakowice (20); Andrus Szwiec, Szkieblowo (22); Andrzey
7

Szczegó³owe omówienie czêstoci u¿ycia poszczególnych imion mêskich w dobrach kamedu³ów wigierskich bêdzie przedmiotem innego artyku³u.
8 Nazwiska i tzw drugie okrelenia dodatkowe mieszkañców dóbr kamedu³ów wigierskich
w XVII i XVIII w. bêd¹ omówione w innej pracy.
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Prze³omiec, Bia³owiersnie (3); Andrzeÿ Harasimik, Rakowice (20); Andrzeÿ Bienic, Malinówka (7); Andrzeÿ Bonda, Sowolewska (16); Andrzeÿ Cereszko, Sowolewska (16); Andrzeÿ Czerewacz, Sowolewska (16); Andrzey Czÿl, Rÿnkowce (23); Andrzey Dzienisik, Szkieblowo (22); Andrzeÿ Ga³êda, Proleyki (18);
Andrzeÿ Haraburda, Proleyki (18); Andrzeÿ Koszczyk, Sowolewska (16); Andrzeÿ Kozio³, Sowolewska (16); Andrzeÿ Krawiec, Wolka (23); Andrzeÿ Macwieÿczyk, Rakowice (20); Andrzey Oleszczÿk, Proleyki (17); Andrzeÿ Puka³o,
Zÿdomla (13); Andrzeÿ Siwiec, Zawadzice (14); Andrzeÿ Szananaÿko, Zÿdomla
(13); Andrzey Taranko, Zawadzice (14); Andrzey Zygmunt, Zawadzice (14);
Jêdrzeÿ Gutowski, Kamionka (6); Jêdrzeÿ Borkowski, Zuno (7); Jêdrzeÿ £adyszkiewicz, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4); Jêdrzeÿ Miszkiel, Zelwa (4);
Jêdrzeÿ Rzadkiewicz, Choæki (8); Jêdrzeÿ Topolski, Kamionka (6); Jêdrzeÿ Woronka, Babince (9); Jêdrzeÿ Zakrzewski, Kamionka (6); Jêdrzeÿ Zukowski,
Choæki (8)  imiê chrz. Andrzej, ³ac. Andreas, u¿ywane w stpol. jako: Andrach,
Andrasz, Andrek, Andro itd. oraz Jêdrzech, Jêdrzych, Jêdrzyca, Jêdrzyl itd. (Malec 1994, s. 184185). Imiê zapisano w formie Andruk z suf. -uk i Andrus z suf.
-us od podstawy Andro. Forma Jêdrzej powszechna w jêzyku polskim zawiera
w nag³osie protetyczne J i ma wymowê nag³osowego Jan- > Jê-.
Antoni 4, Anton 1: Anton Rochaczuk, Sowolewska (17); Antoni Bartÿk,
Zÿdomla (13); Antoni Boutralik, Wolka (23); Antoni Kurÿna, Choæki (8); Antoni Obodziak, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4)  imiê chrz. Antoni, ³ac. Antonius (Malec 1994, s. 186). Forma ws³. Anton, cerk. Antonij (Tichoniuk 2000,
s. 70).
Audakim 1: Audakim Kurÿ³o Zawadzice (14)  od im. chrz. Awdacy, ³ac.
Audacius, w. Audaks (Malec 1994, s. 189190), por. brus. Eudokim i imiê
¿eñskie Audokima (Tichoniuk 2000, s. 85).
Bart³omieÿ 3, Bo³truk 1: Bart³omieÿ Gurski, Rudniki (5); Bart³omieÿ
Hanc, Zuno (7); Bart³omieÿ £ankowski, Choæki (8) Bo³truk Siemieniak, Zawadzice (14)  imiê chrz. Bart³omiej (Malec 1994, s. 194). Bo³truk od Bart³omiej
z suf. -uk, por. w nazwisku Ba³tro, Ba³troczyk, Ba³tromiuk, Ba³trosz, Ba³troszewicz itd. (SNWP I 151152). W XVII w. notowano nazwisko Ba³tromiejowicz
i Ba³trukiewicz od im. Ba³truk // Bo³truk od Bart³omiej przejêtego jako Ba³tromiej (NOB I 23). Na pograniczu polsko-bia³oruskim imiê Ba³tromiej i formê
Ba³truk notuje B. Tichoniuk (Tichoniuk 2000, s. 74).
Bazyl, Bazyli zob. Wasil
Benedÿkt 1: Benedÿkt Czerewacz, Sowolewska (17)  imiê chrz. Benedykt (Malec 1994, s. 197).
Bogus³aw 1: Bogus³aw Guziuk, Proleyki (18)  stpol. imiê dwucz³onowe
Bogus³aw.
Bo³truk zob. Bart³omiej
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Chodzieÿ 1: Chodzieÿ [?] Czÿzowski, Zuno (7)  z suf. -ej9 od Chod a to
od Teodot, ³ac. Theodotus, cerk. Fieodot, u¿ywane w formach: Chod, Chodko,
Chodot, Chod (Tichoniuk 2000, s. 137).
Chwaluk 1: Chwaluk Miko³ajewicz Zawadzice (15)  od stpol. imienia
dwucz³onowego typu Chwali-bog, Chwali-mir, por. stpol. Chwalech, Chwalêta,
Chwalik, Chwalisz itd. (Malec 1982, s. 66), tu z suf. -uk od pierwszego cz³onu Chwa³- / Chwal-. Por. nazwiska Chwalko, Chwalewic, Chwalejewicz (NOB
I 57).
Chwedor 17, Chwidor 1: Chwedor Korzenczuk, Zÿdomla (14); Chwedor
ÿ Anton blizniakowie, Sowolewska (17); Chwedor Baÿdziuk, Sowolewska (16;
Chwedor Bobrÿk, Sowolewska (16); Chwedor Budrÿca, Sowolewska (17);
Chwedor Bu³ach, Sowolewska (16); Chwedor Guray, Rakowice (20); Chwedor
Harasimik, Rakowice (20); Chwedor Kalenik, Obuchowo (11); Chwedor Lezÿm,
Sowolewska (17); Chwedor Miêkacz, Zÿdomla (13); Chwedor Mÿszka, Zawadzice (14); Chwedor Omielanow, Sowolewska (17); Chwedor Sawka, Sowolewska (15); Chwedor Szananaÿko, Zÿdomla (14); Chwedor Winnik, Szkieblowo
(22); Chwedor Zygmunt, Zawadzice (14); Chwidor Baniuk, Sowolewska (16)
 im. chrz., w formie ws³. Chwedor (: Chwiedor, Fiedor), cerk. Fieodor (Tichoniuk 2000, s. 136). Polskim odpowiednikiem jest im. Teodor, ³ac. Theodorus
(Malec 1994, s. 330).
Cimoch 5: Cimoch Oleszczÿk, Proleyki (18); Cimoch Czerewacz, Sowolewska (16); Cimoch Multan, Sowolewska (15); Cimoch Niechwiedko, Zÿdomla
(14); Cimoch Zabicki, Zabickie (24)  im. chrz., por. brus. Cimoch, Cimosz,
Cimafiej, Cimochwiej, Timofiej (Biry³a I 160). Jest to adaptacja im. Tymoteusz,
³ac. Timotheus, cerk. Timofiej lub im. Tymo, ³ac. Timon, Timo, w dobie stpol. nie
notowane w formie Cimoch. (Malec 1994, s. 334, 335). Por. nazwisko Cimoszukowa od n. os. Cimoszuk (: im. Cimosz < cerk. Timofiej) (NB 97). Na pograniczu polsko-bia³oruskim od imienia Tymon, ³ac. Timon, cerk. Timon tworzono
formy hipokorystyczne Cima, Tima, od Tymoteusz formy: Cimoch, Cimosz,
Cyma oraz Tymoch, Timoch i inne (Tichoniuk 2000, s. 140).
Daniel zob. Dani³o
Dani³o 10, Daniel 1: Daniel Druzba, Rudniki (5); Dani³o Chwa³, Zawadzice
(15); Dani³o Doroszczÿk, Rakowice (20); Dani³o Harasimik, Rakowice (20);
Dani³o Kleæ, Sowolewska (15); Dani³o Kouhan, Zÿdomla (13); Dani³o Mikusko,
Sowolewska (16); Dani³o Pietrewicz, Sowolewska (16); Dani³o Pÿpka, Zÿdomla
(13); Dani³o Slinko, Szkieblowo (22); Dani³o Szostaczek, Rakowice (20)
 im. chrz. Daniel w formie ws³. Dani³o (Malec 1994, s. 206).
9 Sufiks -ej w dobie stpol. ³¹czy³ siê z tematem pe³nym i skróconym, por. imiona nim derywowane: Pietrzej, Stachej (od Eustachy). Skrócenia Ardej, Hardej (od Ardalion), Olefiej, Siemiej
zapisano na Kresach po³udniowo-wschodnich (Malec 1994, s. 119).
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Dawid 1: Dawid Guziuk Szkieblowo (22)  im. chrz. Dawid (Malec 1994,
s. 207).
Dominik 1: Dominik Kaznodzieÿczyk Folwark Sumowo (2)  im. chrz.
Dominik (Malec 1994, s. 208).
Dziemid 2: Dziemid Krzÿsiuk Szkieblowo (21); Dziemid Moysa Szkieblowo
(21)  im. ws³. Dziemid, cerk. Diomid, por. nazwiska: Dziemidowicz, Dziemidyk
(NOB I 86). Imiê Dziemid pochodzi od imienia Diomedes, ws³. Diemid, na
terenach polsko-bia³oruskiego pogranicza wystêpowa³o w formach: Demid, Diemid, Djomid i Dziemid (Tichoniuk 200, s. 80).
Dzienis 1: Dzienis Kiecun Szkieblowo (22)  im. ws³. Denis, Dzienis, cerk.
Dionisij, im. chrz. Dyjonizy (Malec 1994, s. 209). Imiê Dionizy, ³ac. Dionysius
na pograniczu polsko-bia³oruskim wystêpowa³o jako: Denis, Denisko, Deonizy,
Desko, Desz, Dzienis, Dzenis itd. (Tichoniuk 2000, s. 80).
Eliasz 3: Eliasz Harasimik, Rakowice (20); Eliasz Moszczÿk, Szkieblowo
(21); Eliasz Nowik, Obuchowo (11)  im. chrz. Elijasz, ³ac. Elias (Malec 1994,
s. 211). Por. nazwisko Eliasik (NOB I 88).
Filip 2: Filip Kozarÿn, Sowolewska (17); Filip Rusiecki, Zuno (7)  im.
chrz. Filip (Malec 1994, s. 216).
Franciszek 12: Franciszek Baran, Choæki (8); Franciszek Chorÿk, Sowolewska (16); Franciszek Danielowicz, Zuno (7); Franciszek Danilowiecz drugi,
Zuno (7); Franciszek Gierÿcz [?], Zuno (7); Franciszek Gurski, Rudniki (5);
Franciszek Jaglinski, Choæki (7); Franciszek Kaczanowski, Malinowka (6); Franciszek Kurowski, Staro¿ynce (25); Franciszek Milewski, Malinowka (7); Franciszek Pop³awski, Zuno (7); Franciszek Rudak, Malinowka (6)  im. chrz. Franciszek (Malec 1994, s. 218219).
Frydrÿch 1: Frydrÿch Staniszewski, Rudniki (5)  im. chrz. Frydrych pochodzenia niemieckiego (Malec 1994, s. 219221), dzi Fryderyk.
Gabriel zob. Gabrus lub Gabru
Gabrus lub Gabru 3, Hawrus 2, Gabrÿel 1: Gabrus Bugleda [?] Rakowice (20); Gabrus Marchaczuk, Staro¿ynce (25); Gabru Sznurko, Szkieblowo
(22); Gabrÿel Juszkiewicz, Bia³owiersnie (3), Hawrus Maniuk, Sowolewska (16);
Hawrus Romaszko, Sowolewska (16)  im. chrz. Gabriel, ³ac. Gabriel, ws³.
Hawry³o adaptowane te¿ w formie Gawrzyja³ (Malec 1994, s. 222), forma Gabrus lub Gabru z suf. -us lub -u, Hawrus w formie skróconej z suf. -us od ws³.
Hawry³o. Por. nazwisko Hawra od im. Hawr, ws³. Hawry³a (NOB I 109). Na
pograniczu polsko-bia³oruskim imiê by³o u¿ywane w formach: Habry³o, Hauri³o,
Hawry³o oraz Hacko, Hacuk, Hacuta, Hacz, Haczko, Haury, Hawry itd. (Tichoniuk 2000, s. 92).
Grzegorz zob. Hryhor
Hawrus zob. Gabrus lub Gabru
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Hryhor 8, Grzegorz 5, Hryho 1: Grzegorz Budrÿca, Sowolewska (16);
Grzegorz Jêdrzeyko, Rudniki (5); Grzegorz Lezym, Sowolewska (17); Grzegorz
Sadowski, Rudniki (5); Grzegorz Samson, Folwark Sumowo (2); Hrÿhor Bakieÿ,
Rakowice (20); Hrÿhor Hanczar, Szkieblowo (21); Hrÿhor Hanczaruk, Staro¿ynce
(25); Hrÿhor Harasimik, Rakowice (20); Hrÿhor Harasimik, Rakowice (20);
Hrÿhor Kozio³, Zÿdomla (13); Hryhor Mik³osz, Proleyki (18); Hrÿhor Trzeciak,
Szkieblowo (22); Hrÿhosia, Sowolewska (17)  im. chrz. Grzegorz, ws³. Hryhor
(Malec 1994, s. 228229). Hryho z suf. -o od Hryhor. Forma Hrÿhosia w gen.
sg. od Hryho. Cerk. Grigorij u¿ywane jako Chrehor, Chrin, Chryhor, Chryn, Gregor, Gre, Grygor, Grzes, Hrehorrij, Hricko, Hricz itd. (Tichoniuk 2000, s. 93).
Iwa zob. Jan
Iwan zob. Jan
Jacko 1: Jacko Sienko, Zÿdomla (14)  im. chrz. Jacko noszone przez
Polaka mog³o zostaæ utworzone hipokorystycznym suf. -ko od formy Jac(z)
skróconej od Hiacynt z ³ac. Hyacinthus, por. Jaczko, Jac(z)ek (Malec 1994,
s. 236, 240). Noszone przez Bia³orusina mo¿e byæ form¹ skrócon¹ imienia Jakub, cerk. Iakow, por. imiona notowane na pograniczu polsko-bia³oruskim: Jac,
Jacko, Jacuta, Jacz, Jaczko, Jaæko (Tichoniuk 200, s. 98). Nazwisko Sieñko
mo¿e wskazywaæ na Bia³orusina, ale w tej formie imiê ma charakter jednostkowy, zamieszczono je w osobnym hale.
Jakim 7: Jakim Bu³ach, Sowolewska (17); Jakim Danilczÿuk, Zawadzice
(15); Jakim Hrÿñ, Zawadzice (15); Jakim Maga³o, Zÿdomla (13); Jakim Nowicki, Zÿdomla (13); Jakim Rataszewicz, Sowolewska (17); Jakim Szananaÿko,
Zÿdomla (14)  im. chrz. w formie ws³. Jakim, pol. Joachim, por. strus. Jakim
(Malec 1994, s. 253254).
Jakow zob. Jakub
Jakub 18, Jakob 3, Jakow 2: Jakob Cho³dak, Malinówka (7); Jakob
Mikuszka, Zawadzice (15); Jakob Sidor, Choæki (8); Jakow Kuczeniuk, Sowolewska (17), Jakow Trochimow, Sowolewska (17); Jakub Bu³ach, Sowolewska
(17); Jakub Choÿnicki, Zÿdomla (13); Jakub Choÿnicki, Zÿdomla (14); Jakub
Gordziuk, Zawadzice (14); Jakub Marcinowski, Kamionka (6); Jakub Michalczuk, Dani³owce (3); Jakub Milewski, Rudniki (5); Jakub Miszkiel, Wioska Zelwa
(4); Jakub Namiêtkiewicz, Zelwa (4); Jakub Rzodkiewicz, Rudniki (5); Jakub
Rÿbakiewicz, Kamionka (6); Jakub Sadowski, Kamionka (6); Jakub Smolski,
Szkieblowo (22); Jakub Starzÿnski, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4); Jakub
Topolski, Kamionka (6); Jakub Wasilczyk, Rudawka (22); Jakub Wÿsocki, Zuno;
(7); Jakubowa Koz³owa Wdowa, Zÿdomla (13)  im. chrz. Jakub, notowane te¿
w formie Jakob i ws³. Jakow (Malec 1994, s. 240).
Jan 32, Jasko 19, Janko 6, Iwan 9, Iwa 1, Janusz 1: Iwa Budrÿca,
Sowolewska (17); Iwan Czerewacz, Sowolewska (17); Iwan Lÿszko, Zawadzice
(15); Iwan Pankiewicz, Sowolewska (17); Iwan Pietrowicz, Sowolewska (15);
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Iwan Pzurp [?], Sowolewska (15); Iwan Rataszewicz, Sowolewska (17); Iwan
Romaszko, Sowolewska (16); Iwan Sawka, Sowolewska (17); Iwan Szwaniuk,
Szkieblowo (22); Jan Bogut, Kamionka (6); Jan Chêdoszka, Babince (9); Jan
Chmielewski, Kamionka (6); Jan Czerwiñski, Kamionka (6); Jan Czÿmbier,
Zÿdomla (14); Jan Gor³o, Rudniki (5); Jan Iwaniuta, Rudawka (22); Jan Jankowski, Rebelinszczyzna (8); Jan Juszkiewicz, Bia³owiersnie (3); Jan Kibitel, Malinówka (7); Jan Laskowski, Rudniki (5); Jan £o¿ymirski, Malinowka (6); Jan
Michaluk, Kamionka (6); Jan Miecielica, Zÿdomla (13); Jan Modzelewski, Rudniki (5); Jan Olszewski, Rudniki (5); Jan P[dalsza czêæ nazwiska rozmazana]
Malinowka (6); Jan Paw³owski, Rudniki (5); Jan Raczkowski, Rudniki (5); Jan
Sadowski, Choæki (8); Jan Sapieha, Rakowice (20); Jan Stabinski, Rÿnkowce
(23); Jan Staniszewski, Rudniki (5); Jan Stankiewicz, Rudniki (5); Jan Topolski,
Kamionka (6); Jan Woronka, Rudniki (5); Jan Wondo³ek, Rudniki (5); Jan
Woÿdak, Choæki (8); Jan Wysocki, Rudniki (5); Jan Zabielaka, Folwark Wolka
z Ogrodnikami (4); Jan Zaj¹czkowski, Rakowice (20); Jan Zukowski, Kamionka
(6): Janko Gorayczyk, Rakowice (20); Janko Guziuk, Szkieblowo (21); Janko
Kalenik, Obuchowo (11); Janko Krawczenia, Sowolewska (16); Janko Maleiewicz, Sowolewska (17); Janko Swiok³a, Sowolewska (17); Janusz Werecielnik
Szkieblowo (22); Jasko Apataÿko [?], Sowolewska (16); Jasko Bie³y, Zÿdomla
(13); Jasko Dobryianiec, Sowolewska (16); Jasko Haponik, Rakowice (20); Jasko Hrÿñ, Zawadzice (15) Jasko Jaroszÿk, Sowolewska (16); Jasko Julech, Proleyki (18); Jasko Kozie³, Zÿdomla (13); Jasko Kozio³, Sowolewska (16); Jasko
Kozio³, Zÿdomla (13); Jasko Makarewicz, Zawadzice (14); Jasko Mazur, Szkieblowo (21); Jasko Orzo³, Zawadzice (14); Jasko Owienko, [?] Sowolewska (16);
Jasko Pokornik, Zawadzice (14); Jasko Po³owko, Zawadzice (14); Jasko Pÿpka,
Sowolewska (16); Jasko S³oninka, Staro¿ynce (25); Marko y Jasko Derbiszowie,
Sowolewska (17)  im. chrz. Jan, ws³. Iwan, skrócone Iwa, Iwo, Wan itd. (Malec
1994, s. 239). Janko od Jan z suf. -ko, Janusz od Jan z suf. -usz, Jasko od formy
Jas lub Ja z suf. -ko. Formy Jasko, Jako, Januszko, Iwako, Iwaszko i inne, s¹
czêsto spotykane na pograniczu polsko-bia³oruskim (Tichoniuk 2000, s. 9899).
Janko zob. Jan
Janusz zob. Jan
Jarmosz 2: Jarmos Hrÿn, Zawadzice (14); Jarmosz Hoynicki, Zawadzice
(14)  Jarmos lub Jarmosz z suf. -osz (forma Jarmos mo¿e z mazurzeniem,
wymowa s za sz) od Jarmo³a, im. chrz. Jermo³a, ws³. Jermo³a, Hermo³a, Jarmo³a
(Malec 1994, s. 251).
Jasko lub Jako zob. Jan
Jerzy 7, Jurko 3: Jerzÿ Boutralik, Wolka (23); Jerzÿ Lesniewski, Dani³owce (3); Jerzy Lis, Kamionka (6); Jerzÿ £ucznik, Dani³owce (3); Jerzÿ Miszkiel,
Zelwa (4); Jerzy Namiêtkiewicz, Zelwa (4); Jerzÿ Stelmach, Babince (9); Jurko
Panasowicz, Osiad³oæ w Lichosielcach (25); Jurko Rochaczuk, Sowolewska (17);
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Jurko Szwiec, Rudawka (22)  im. chrz. Jerzy, ³ac. Georgius, notowane w stpol.
w ró¿nych formach hipokorystycznych, te¿ w formie Jurko od Jur, a to od ws³.
Jurij z suf. -ko.
Jêdrzej zob. Andrzej
Jozef 12: Jozef Bartÿk, Zÿdomla (13); Jozef Blankowski, Choæki (8); Jozef
Czeczÿk, Zÿdomla (14); Jozef Hoÿnicki, Zÿdomla (13); Jozef Kiszka, Zÿdomla
(13); Jozef Krzywicki, Zabickie (24); Jozef Nowakowski, Malinówka (7); Jozef
Obodziak, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4); Jozef Pasierzb Szÿmka, Rudawka
(22); Jozef Po³owiec, Sowolewska (17); Jozef Potroÿko, Sowolewska (16); Jozef
S³abysz, Zÿdomla (13)  im. chrz. Jozef, dzi Józef.
Julech 1: Julechowa Wdowa, Proleyki (18)  im. chrz. skrócone, utworzone
suf. -ech od Jul, Julian lub Juliusz. Jest to okrelenie kobiety  wdowy  utworzone od imienia mê¿a, zapisane w formie ¿eñskiej Julechowa.
Jurko zob. Jerzy
Karp 1: Karp Kleæ, Sowolewska (15)  od Polikarp. W dobie stpol. te¿
Karp, wród wiêtych: Karp, uczeñ w. Paw³a (Malec 1994, s. 258).
Kasper 1: Kasper W¹do³owski, Rudniki (5)  imiê chrz. Kasper (Malec
1994, s. 258259).
Kazimierz 7: Kazimierz Czÿmbier, Zÿdomla (14); Kazimierz Hutaÿ, Sowolewska (16); Kazimierz Lipinski, Zuno (7); Kazimierz Omilian, Folwark Wolka
z Ogrodnikami (4); Kazimierz Pierwuszka, Szkieblowo (21); Kazimierz Polewicz,
Bia³owiersnie (3); Kazimierz, Wolka (23)  im. stpol. Kazimir (Malec 1982,
s. 70).
Kondrasz 3: Kondrasz Budrÿca, Sowolewska (16); Kondrasz Danisik, Zabickie (24); Kondrasz Zÿ³ka, Szkieblowo (22)  im. chrz. Kondrat (Malec 1994,
s. 263). Forma Kondrasz z suf. -asz od Kondrad.
Kostus 2, Kosciuk 1: Kosciuk Kozio³, Sowolewska (16); Kostus Siemieniaka, Zawadzice (14); Kostus Bobko, Zawadzice (15)  formy im. chrz. Konstantyn, por. znane ju¿ w stpol. formy hipokorystyczne: Kost, Kosta (Malec 1994,
s. 264). Forma Kosciuk z suf. -uk od Kost(ek), Kostus lub Kostu z suf. -us lub
-u od Kost(ek).
Kosciuk zob. Kostus
Krzysiuk zob. Krzysztof
Krzysztof 3, Krzysiuk 1: Krzysiuk Drozdziuk, Wolka (23); Krzÿsztof Kitlewski, Zuno (7); Krzÿsztof Laudanski, Zuno (7); Krzysztof Zdun, Zuno (7)
 im. chrz. Krzysztof z Krzysztofor (Malec 1994, s. 266267). Forma Krzysiuk
z suf. -uk od Krzy.
Lauryn zob. £awryn
Leon 1: Leon Winnik, Szkieblowo (22)  im. chrz. Leo, Leon (Malec 1994,
s. 270).
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£awreñ zob. £awryn
£awruk zob. £awryn
£awru zob. £awryn
£awryn 6, Wawrzyniec 4, £awruk 2, Lauryn 1, £awreñ 1, £awru 1:
£awruk Krzÿwicki, Staro¿ynce (25); £awruk Niedzwiedzki, Zÿdomla (13); £awreñ Oro³, Zÿdomla (13); £awru Slinko, Szkieblowo (22); £awryn Siemieniaka,
Zawadzice (14); £awrÿn Bobko, Zawadzice (14); £awrÿn Kiziewicz, Rakowice
(20); £awrÿn Krÿnski, Zÿdomla (13); £awryn Morda, Rudawka (22); £awryn
Siemieniako Sÿn Kostuszow, Zawadzice (15); Laurÿn Mÿszka, Staro¿ynce (25);
Wawrzÿniec Kosi³a, Zuno (7); Wawrzyniec Mirczacki, Rudniki (5); Wawrzÿniec Rytelo, Zuno (7); Wawrzyniec Zienowicz, Malinowka (6)  im. chrz.
w dobie stpol. £aw(e)r (Malec 1994, s. 271), ws³. £awryn, cerk. £awrentij, por.
nazwiska £awryn, £awrynowicz, £awrynow i inne (NOB I 212). Forma £awreñ
z suf. -eñ od £aw(e)r, £awruk z suf. -uk, £awru z suf. -u od podstawy £aw(e)r.
Lauryn z suf. -yn od im. chrz. Laurencjusz, stpol. Wawrzyniec (Malec 1994,
s. 339). Na pograniczu polsko-wschodnios³owiañskim imiona ³ac. Laurus i Laurencjusz czêsto mieszano, u¿ywano formy brus. £aurencij, £auryn (Tichoniuk
2000, s. 109).
£ukasz 9: £ukasz Axenty, Zÿdomla (13); £ukasz Czÿl, Rÿnkowce (23);
£ukasz Dziekanowski, Zuno (7); £ukasz Klimowicz, Zÿdomla (13); £ukasz
Kozio³ drugi, Zÿdomla (13); £ukasz Kozio³, Zÿdomla (13); £ukasz Markowski,
Kamionka (6); £ukasz Oku³a, Zawadzice (15)  im. chrz. £ukasz (Malec 1994,
s. 273).
Maciey 18: Maciey [?]arskowski, Choæki (7); Maciey Namiêtkiewicz, Zelwa (4); Maciey Pietrewicz, Sowolewska (16); Maciey Wasilewski, Kamionka
(6); Maciey Bruszka, Zÿdomla (13); Macieÿ Barszczewski, Malinówka (7); Macieÿ Boækowski, Babince (9); Macieÿ Brzezniak, Zuno (7); Macieÿ Froncersiak, Kamionka (6); Macieÿ Gutowski, Kamionka (6); Macieÿ Harasimczÿk,
Zawadzice (15); Macieÿ Kitlewski, Zuno (7); Macieÿ Kochanczuk, Sowolewska (16); Macieÿ Koszczyk, Sowolewska (16); Maciey Maximiec, Zabickie (24);
Maciey Milewski, Zelwa (4); Maciey Miszkiel, Zelwa (4); Maciey Skardziuk,
Szkieblowo (22)  im. chrz. Maciej.
Marcin 15: Marcin Choæko, Choæki (7); Marcin Dziedzic, Zuno (7); Marcin Dziekanowski, Zuno (7); Marcin Dzienisik, Szkieblowo (22); Marcin Jablonski, Choæki (8); Marcin Kawkiel, Rudawka (22); Marcin Kibisz, £opuchowo (2); Marcin Lysinski, Zuno (7); Marcin Michaluk, Kamionka (6); Marcin
Orbik, Zuno (7); Marcin Romanowski, Kamionka (6); Marcin Sadowski, Rudniki
(5); Marcin Sidor, Rudniki (5); Marcin Szpakowski, Zuno (7); Marcin Zukowski,
Choæki (8)  im. chrz. Marcin.
Marko 3: Marko Czerewacz Sowolewska (17); Marko Pÿpka Sowolewska
(17); Marko y Jasko Derbiszowie Sowolewska (17)  im. chrz. Marek, ³ac. Mar-
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cus, im. Marko by³o notowane w dobie stpol. (Malec 1994 s. 280), zosta³o
utworzone w wyniku derywacji paradygmatycznej od cerk. Mark lub od Marek
z alternacj¹ e : ø.
Mateusz 11: Matheusz Jankowski, Zuno (7); Matheusz Jeglinski, Rudniki
(5); Matheusz Kitlewski, Zuno (7); Matheusz Laskowski, Rudniki (5); Matheusz Cÿborowski, Kamionka (6); Matheusz Michalczuk, Bia³owiersnie (3); Matheusz Polewicz, Zelwa (4); Matheusz Siemionczyk, Rudniki (5); Matheusz Wisniewski Zuno (7); Matheusz Wÿsocki, Zuno (7); Matheusz Zakrzewski,
Rudniki (5)  im. chrz. Mateusz, ³ac. Mathaeus, Mathias (Bubak s. 208, 223).
Matyasz 3, Matysek (1): Matÿasz Rewkowski, Zawadzice (15); Matyasz
Borÿ, Zawadzice (15); Matÿasz Hrÿñ Zawadzice (15); Matÿskowa Wdowa,
Zawadzice (15)  im. chrz. Matyjasz, ³ac. Mat(t)hias, por. Mateusz, Maciej
(Malec 1994, s. 274275). W formie ¿eñskiej Matyskowa Wdowa tkwi imiê
mêskie Matysek z suf. -ek od Matys lub Matysko z suf. -ko od Matys. Imiê
Matys wystêpowa³o jako podstawa nazwisk mieszkañców Bia³ostocczyzny, por.
Matys(z) oraz w formie ¿eñskiej Matysowa, te¿ nazwiska: Matysik, Matysów,
Matysuk (NOB I 233).
Maxim 6: Maxim Bobrowic(z) [?] Szkieblowo (21); Maxim Burak, Rakowice (20); Maxim Maÿkowski, Rakowice (20); Maxim Rusinczÿk, Zabickie
(24); Maxim Samson, £opuchowo (2), Maxim Zy³ka, Szkieblowo (21)  im.
chrz. Maksym, ³ac. Maximus, zapisywane jako Maxim ju¿ w dobie stpol. (Malec
1994, s. 277).
Micha³ 31, Micha³ko 1: Micha³ Swierplis, £opuchowo (2); Micha³ Sawicki, Szkieblowo (21); Micha³ Buzun [Bazur?], Sowolewska (16); Micha³ Bobko,
Zawadzice (14); Micha³ Borysienia, Rakowice (20); Micha³ Chortowski, Zÿdomla (13); Micha³ Chowko, Szkieblowo (22); Micha³ Cichoñ, Rudniki (5); Micha³ Dudkowski, Staro¿ynce (25); Micha³ Haponik, Rakowice (20); Micha³ Ho³owieszczyk, Proleyki (17); Micha³ Jab³oñski, Choæki (8); Micha³ Jaszczÿk,
Rakowice (20); Micha³ Jenzÿk, Sowolewska (16); Micha³ Jozubowicz, Zawadzice (14); Micha³ Kiecun, Szkieblowo (21); Micha³ Kondracik, Staro¿ynce (25);
Micha³ Kondrasz, Szkieblowo (22); Micha³ Kozio³, Rudniki (5); Micha³ Kukuæ,
Proleyki (18); Micha³ Kulik, Zuno (7); Micha³ £ukowski, £opuchowo (2);
Micha³ Mieÿ³uk, Szkieblowo (22); Micha³ Putra, Rudniki (5); Micha³ Rutkowski,
Zuno (7); Micha³ Sanicki, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4); Micha³ Siemion, Rudniki (5); Micha³ Stankowski, Lebiedzin (8); Micha³ Supronik, Rakowice (20); Micha³ Szurpak, Szkieblowo (21); Micha³ Wÿsocki, Zuno (7); Micha³ko Moyszeÿczyk, Rudawka (22)  im. chrz. Micha³. Micha³ko z suf. -ko od
Micha³.
Micha³ko zob. Micha³
Miko³ay 3: Miko³aÿ Sobolewski, Kamionka (6); Miko³ay Lebioda, Rudniki
(5); Miko³aÿ Sawka, Sowolewska (16)  im. chrz. Miko³aj (Malec 1994, s. 290).
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Oleksiej zob. Alexi
Oles zob. Alexi
Omelian 1: Omelian Kowal, Sowolewska (16)  im. chrz. Om(i)elijan, ws³.
Om(i)elijan, Omelijan, ³ac. Aemilianus (Malec 1994, s. 299).
Oniako 1: Oniako Czerewacz, Sowolewska (16);  im. chrz. z suf. -ako od
im. ws³. Onikij, ³ac. Ioannicius, scs. Ioanikii, w. Joannicjusz Wielki (Malec
1994, s. 299).
Onisko 1: Onisko Hrÿñ, Zawadzice (15)  im. chrz. z suf. -ko od ws³. Onis//
Oni, cerk. Onisij, Onisim, Anisij, por. nazwiska Oniskow, Oniskowicz, Onisz,
Oniszczuk (NOB I 275). Imiê cerk. Onisij na pograniczu polsko-bia³oruskim
by³o notowane w formach: Onis, Onisko, Anys, Onis, Onisiej, Oni. Wywodzi
siê z ³ac. Anysius (Tichoniuk 2000, s. 69, 120).
Ostap 1, Ostapko 1: Ostap Dobryianiec, Sowolewska (16); Ostapko Kuczeniuk, Sowolewska (17)  im. chrz. Awstacy, adaptacja ws³. Ostafiej, Ostafo,
Ostap, Ostapek (Malec 1994, s. 191). Formê Ostapko utworzono suf. -ko od
Ostap.
Owchim 1: Owchim Kuczeniuk Sowolewska (16)  im. chrz. Ochym
w wersji ws³. Ochym, Ofim (Malec 1994, s. 296). Jest to imiê Eutymiusz z grec.
Euthymios, cer. Jewfimij, u¿ywane w formach: Auchim, Awchim, Ochim,
Ochimko, Owchim i innych (Tichoniuk 2000, s. 8788).
Parfen 1: Parfen Pankiewicz, Sowolewska (17)  im. chrz. Parchomi(j),
w strus. Parfenij, brus. Parfen (Malec 1994, s. 303). Jest to imiê cerk. Parfienij,
u¿ywane na pograniczu polsko-bia³oruskim w formach: Parchim, Parfen, Parfim
od Parteniusz (Tichoniuk 2000, s. 122).
Pawe³ 13, Pawluk 4: Pawe³ Kosinski, Zuno (7); Pawe³ Burin [?] Choæki
(7); Pawe³ Cho³dzieÿ, Zuno (7); Pawe³ Hanc, Zuno (7); Pawe³ Juszkiewicz,
Zelwa (4); Pawe³ Kowalewski, Rudniki (5); Pawe³ Kozio³, Rudniki (5); Pawe³
Namiêtkiewicz, Zelwa (4); Pawe³ Paraszkiewicz, Rudniki (5); Pawe³ Sadowski,
Malinowka (6); Pawe³ Sidor, Choæki (8); Pawe³ Tÿborowski, £opuchowo (2);
Pawe³ Wroblewski, Zuno (7); Pawluk Baÿdziuk, Sowolewska (16); Pawluk
Czÿmbier, Zÿdomla (13); Pawluk Krzÿwicki, Staro¿ynce (25); Pawluk Nowik,
Zÿdomla (14)  im. chrz. Pawe³, w formie Pawluk od Pawe³ z suf. -uk.
Pawluk zob Pawe³
Pietruk zob. Piotr
Piotr 7, Pietruk 2, Piotruk 1: Pietruk Cis, Sowolewska (17); Pietruk
Kondraszuk, Szkieblowo (22); Piotr Alboszta, Folwark Sumowo (2); Piotr Bobko,
Zawadzice (15); Piotr Buc[dalsza czêæ nazwiska zamazana], Choæki (7), Piotr
Ho³ubowicz, £opuchowo (2); Piotr Jlikowicz [?] Zÿdomla (13); Piotr Karolewski
[?] Choæki (7); Piotr Maleiewicz, Sowolewska (15); Piotruk Lis, Staro¿ynce (25)
 im. chrz. Piotr. Forma Piotruk od Piotr z suf. -uk. Forma Pietruk jest bez
przegosu, oboczna do formy Piotruk z przeg³osem.
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Prokop 1: Prokop Stolarz, Rudawka (22)  im. chrz. Prokop (Malec 1994,
s. 313).
Roman 3: Roman Bu³ach, Sowolewska (16); Roman Grÿgusienia, Zawadzice (14); Roman Maniuta, Zawadzice (14)  im. chrz. Roman (Malec 1994,
s. 318319).
Samuel 1, Samu 2: Samus Korzeniecki, Zawadzice (14); Samuel Bielawski, Szkieblowo (22); Samu Borysienia, Rakowice (20)  im. chrz. Samuel,
w formie Samu z suf. -u.
Samu zob. Samuel
Sawo 1, Sowu 1: Sawo Haponik, Rakowice (20); Sowu Olszewski,
Osiad³oæ w Lichosielcach (25)  im. Sawo z suf. -o od im. chrz. Sawa. Im.
chrz. Sawa nosi³ uczeñ w. Metodego (Malec 1994, s. 321). Im. Sowu z suf. -u
od Sawa.
Siemion zob. Szymon
Sowu zob. Sawo
Stanis³aw 4, Sta 3: Stanis³aw Jankowski, Rebelinszczyzna (8); Stanis³aw
Krzÿkwa, Kamionka (6); Stanis³aw Sienko, Zuno (7); Stanis³aw Tyborowski,
£opuchowo (2); Stas Danilczÿk, Wolka (23); Stas Maleiewicz, Sowolewska (15);
Sta Dawidow, Zawadzice (15)  im. stpol. Stanis³aw. Forma Sta z suf. - od
Stanis³aw.
Stefan 17: Stefan Sztuk, Malinowka (6); Stefan Axentÿ, Zÿdomla (13);
Stefan Bugieda, Rakowice (20); Stefan Czerewacz, Sowolewska (17); Stefan
Hrÿñ Zawadzice (15); Stefan Kalesnik, Obuchowo (11); Stefan Kusznierz, Zÿdomla (14); Stefan Mas³owski, Zawadzice (14); Stefan Mÿszczuk, Szkieblowo
(22); Stefan Niechwiedko, Zÿdomla (13); Stefan Nowik, Wolka (23); Stefan Rewkowski, Zawadzice (14); Stefan Rewkowski, Rakowice (20); Stefan Ro¿ÿmierski,
Malinowka (6); Stefan Sapieha Rakowice (20); Stefan Sawka, Sowolewska (15);
Stefan Zukowski, Rakowice (20)  im. chrz. Stefan, ³ac. Stephanus (Malec 1994,
s. 325).
Stra 1: Stra Po³udzien, Zÿdomla (13)  im. brus. Strabon, Stravon, ³ac.
Strabon (SI 250) tu w formie skróconej z suf. -. Imiê Strabon nie by³o notowane
w dobie staropolskiej. Na pograniczu polsko-bia³oruskim imiê to mia³o postaæ:
Straton, Stratonik i by³o u¿ywane w formach: Strach, Strasz, Strok, Strucz, Struk
i innych (Tichoniuk 2000, s. 132).
Scepan 1, Sciepan 1: Scepan Nalewaÿko, Osiad³oæ w Lichosielcach (25);
Sciepan Krzÿwicki, Staro¿ynce (25)  im. chrz. Szczepan  Stefan (Malec 1994,
s. 325). W zapisach widoczna wymowa mazurz¹ca: szcz jako sc, sæ.
Szymon 13, Siemion 6: Siemion Antonik, Rudawka (22); Siemion Multan,
Sowolewska (17); Siemion Nowik [?], Rudawka (22); Siemion Po³udzien, Zÿdomla (14); Siemion W³as lub W³os [?] Zÿdomla (14); Siemion Zacharczÿk, Rakowice (20); Szymon Gaiewski, Malinówka (7); Szÿmon Hanczar, Szkieblowo (21);

Imiona poddanych klasztoru wigierskiego z 1745 roku

19

Szymon Ka³macz Szkieblowo (22); Szÿmon Konopka, Bia³owiersnie (3); Szÿmon
Krzÿkwa, Kamionka (6); Szÿmon Kucharz, Staro¿ynce (25); Szÿmon £ucznik,
Dani³owce (3); Szÿmon Paraskiewicz, Choæki (8); Szymon Polewicz, Zelwa (4);
Szÿmon Serdecki, Zuno (7); Szÿmon Skibinski, Choæki (8); Szÿmon Witkowski,
Zuno (7); Szymon Zukowski, Choæki (7)  im. chrz. Szymon w wersji ws³.
Siemion (Malec 1994, s. 326).
Tomasz 10: Thomasz Nestorowicz, Rudniki (5); Thomasz Baran, Choæki
(7); Thomasz Jaroszewicz, Rudniki (5); Tomasz Namiêtkiewicz, Zelwa (4); Thomasz Marek, Kamionka (6); Thomasz Raczkowski, Kamionka (6); Thomasz
Trochÿm, Choæki (8); Thomasz Wikarski, Choæki (8); Thomasz Zabickie (24);
Thomasz Wroblewski, Zuno (7)  im. chrz. Tomasz, ³ac. Thomas (Malec 1994,
s. 332333).
Trochim 1: Trochim Abramczuk, Sowolewska (16)  im. chrz. ws³. Trochim, ³ac. Trophimus, cerk. Trofim, na pograniczu polsko-bia³oruskim u¿ywane
w formach: Trachim, Trochim, Trochym, Trofim, itd. (Tichoniuk 2000, s. 139).
Wasiel, Wasi³ zob. Wasil
Wasil 9, Wasi³ 2, Wasiel 1, Bazyli 1, Bazyl 1: Bazÿl Rusinczÿk, Zabickie
(24); Bazÿli Zabicki, Bia³owiersnie (3); Wasiel Raszkowski, Kamionka (6); Wasil Bryndziuk, Rakowice (20); Wasil Kiecun, Szkieblowo (21); Wasil Krzÿwicki,
Staro¿ynce (25); Wasil Kuczeniuk Sowolewska (16); Wasil Lewko, Kamionka 22
(6); Wasil Makarewicz Zawadzice (14); Wasil Maleiewicz, Sowolewska (15);
Wasil Swiok³a, Sowolewska (16); Wasilowa Chowkowa, Szkieblowo (22); Wasi³
Biczÿk, Zÿdomla (13); Wasi³ Korzenczuk, Zÿdomla (14)  im. chrz. Bazyli z ³ac.
Basilius, ws³. Wasyl (Malec 1994, s. 196). J. Domin podaje ros. Vasilij, jako
formê podstawow¹ tego imienia, ros. Vasil jako formê hipokorystyczn¹: Vasilij
> Vasil, jak Valerij > Valer, Valentij > Valent (Domin 1982, s. 24, 169) Imiê
zapisano jako Wasi³ z wymian¹ l na ³ oraz jako Wasiel z obni¿on¹ wymow¹
samog³oski -i- przed spó³g³osk¹ pó³otwart¹ l (typ mie³y mi³y Dejna 155156).
Wawrzyniec zob. £awryn
Wincenty 1: Wincenty Zankowski, Rudniki (5)  im. chrz. Wincenty.
Wojciech 11: Woÿciech Stog³ow, Kamionka (6); Woÿciech Choma, Kamionka (6); Woyciech Dziobkowski, Rudniki (5); Woÿciech Goiewski, Malinówka
(7); Woyciech Laskowski, Folwark Wolka z Ogrodnikami (4); Woÿciech Ligocki,
Zuno (7); Woÿciech Orbik, Zuno (7); Woyciech Putra, Rudniki (5); Woÿciech
Rzodkiewicz, Lebiedzin (8); Woyciech Sadowski, Choæki (7); Woÿciech
Woÿnowski, Rudniki (5)  im. stpol. Wojciech, w. Wojciech, czêsto nadawane
w kociele katolickim.
Zacharko 4: Zacharko Chowko, Szkieblowo (22); Zacharko Ciuk, w Lichosielcach (25); Zacharko Czerewacz, Sowolewska (16); Zacharko Dobrÿaniec,
Sowolewska (16)  im. chrz. Zachariasz, tu z suf. -ko od Zachar.
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Poddani klasztoru wigierskiego nosili przede wszystkim imiona chrzecijañskie. Z imion s³owiañskich wystêpuj¹ tylko te najbardziej popularne, które wesz³y
w sk³ad imion wiêtych Kocio³a rzymskokatolickiego: Stanis³aw, Wojciech, Kazimierz i imiona tzw. dynastyczne (Malec 2001, s. 85), nadawane w rodzinach
królewskich: Boles³aw10 i Bogus³aw. Imiê Kazimierz by³o bardzo popularne na
Kresach pó³nocno-wschodnich, nosi³ je w. Kazimierz, kanonizowany w katedrze wileñskiej w 1604 r.11 Wyj¹tkiem jest tu tylko raz zapisane w formie skróconej imiê s³owiañskie Chwaluk derywowane od imion dwucz³onowych typu
Chwalibog, Chwalimir, Chwalis³aw (Malec 1971, s. 75).
Imiona w dokumencie zapisywano w postaci u¿ywanej w jêzyku potocznym.
Wród nich pojawiaj¹ siê imiona polskie pochodzenia chrzecijañskiego oraz imiona staropolskie zawsze zapisywane w formie podstawowej: Adam, Benedykt,
Bogus³aw, Dawid, Dominik, Filip, Franciszek, Fryderyk, Józef, Kasper, Kazimierz, Krzysztof, Leon, £ukasz, Maciej, Marcin, Mateusz, Roman, Samuel,
Stanis³aw, Stefan, Szczepan, Tomasz, Wincenty, Wojciech. Obok nich wystêpuj¹
imiona nale¿¹ce do imion mniej popularnych w jêzyku polskim: Eliasz, Maxim,
Prokop, Trochim oraz imiona chrzecijañskie u¿ywane w formie podstawowej
i formach pochodnych: Andrzej  Andruk, Andrus, Jêdrzej; Bart³omiej  Bo³truk; Jerzy  Jurko; Krzysztof  Krzysiuk; Matyjasz  Matysek; Micha³  Micha³ko; Pawe³  Pawluk; Piotr  Pietruk, Piotruk; Wawrzyniec  Lauryn.
W niektórych wypadkach nie zapisano w dokumencie formy podstawowej,
a jedynie modyfikuj¹ce j¹ derywaty. Tylko w formach pochodnych powiadczone
s¹ imiona: Janusz od Jan, Jarmosz od Jarmo³a, Julech od Julian, Kondrasz od
Kondrat, Kociuk, Kostus od Kost  Konstanty.
Nazwy osobowe poddanych klasztoru wigierskiego wskazuj¹, ¿e oprócz ludnoci polskiej w dobrach klasztornych mieszka³a ludnoæ bia³oruska. Czêæ imion
chrzecijañskich zosta³a utrwalona w polskiej wersji jêzykowej u¿ywanej w Kociele katolickim i wschodnios³owiañskiej, jak: Aleksy  Aleksiej / Oleksiej; Antoni  Anton; Bazyli  Wasil; Daniel  Dani³o; Gabriel  Hawrus (Hawry³o); Grzegorz  Hryhor; Jakub (Jakob)  Jakow; Jan  Iwan, Szymon  Siemion. Zapewne
ch³opi pochodzenia bia³oruskiego nosili imiona: Audakim, Cho³dzieÿ, Chwaluk,
Chwedor / Chwidor, Cimoch, Dziemid, Dzienis, Jakim, Karp, Omelian,
Owchim, Parfen, Oniako, Onisko, Ostap, £awryn, £awruk, £awreñ, £awru.
Najczêciej nadawane imiona wschodnios³owiañskie na badanym terenie to: Aleksiej, Wasil, Chwedor, Cimoch, Dani³o, Hryhor, Jakim, Iwan, £awryn, Siemion.
Zarówno imiona polskie, jak i wschodnios³owiañskie by³y zapisywane w formach skróconych i spieszczonych u¿ywanych w jêzyku potocznym. Cech¹
10
11

J. Hertel: Imiennictwo danastii piastowskiej we wczesnym redniowieczu. Warszawa 1980.
wiêto w. Kazimierza obchodzone jest w Kociele 4 marca. Na Litwie dzieñ w. Kazimierza to s³ynne Kaziuki.
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charakterystyczn¹ form imiennych poddanych klasztoru wigierskiego s¹ imiona
zakoñczone na -ko, czêsto spotykane na Kresach wschodnich. Sufiks -ko tworzy³ derywaty hipokorystyczne zarówno od skróconej, jak i od pe³nej formy imienia. Jacko (: Jac(z)), Jasko (: Jas/), Janko (: Jan), Jurko (: Jura), Micha³ko
(: Micha³), Ostapko (: Ostap), Onisko (: Onis / Oni), Zacharko (: Zachary).
Jedno imiê zakoñczone na -ko utworzono sufiksem -ako Oniako (: Onikij) i jedno w wyniku zmiany paradygmatu Marko (: ws³. Mark lub Marek). Du¿¹ ¿ywotnoæ sufiksu -ko w tworzeniu imiennych form hipokorystycznych zaobserwowano w XV i XVI w. na terenie ziemi halickiej i lwowskiej (Szulowska 1992, s. 17)
oraz na pograniczu polsko-bia³oruskim (Tichoniuk 1988, s. 43).
Mieszkañcy wsi w jêzyku potocznym u¿ywali form imiennych derywowanych sufiksem -uk: Andruk, Bo³truk, Chwaluk, Kociuk, Krzysiuk, £awruk, Pawluk, Pietruk, Piotruk oraz sufiksem us / -u: Andrus, Gabrus, Gabru, Hawrus,
Kostus, £awru, Samu, Sowu; -s / - jak: Oles / Ole, Sta, Stra od Strabon;
-o Hryho, Sawo. W przypadku sufiksów zawieraj¹cych spó³g³oski: s,  nie
zawsze mo¿na rozstrzygn¹æ, czy mówiono, u¿ywaj¹c sufiksów -s czy -; -us czy
-u, poniewa¿ pisarz móg³ pomijaæ znaki diakrytyczne. Przepisuj¹c imiona z dokumentu, starano siê o wierne odwzorowanie wszystkich cech jêzykowych. Tam
wiêc, gdzie nie mo¿na by³o dostrzec znaku diakrytycznego nad liter¹ s w wyg³osie imienia, przyjmowano, ¿e mo¿liwa by³a wymowa potoczna typu Gabrus
i Gabru. Ziemie nale¿¹ce do klasztoru wigierskiego obejmowa³y znaczny obszar Puszczy Prze³omskiej i Puszczy Perstuñskiej, siêgaj¹c od granic pruskich a¿
po okolice Augustowa i Lipska. Wród innych form pochodnych mo¿na wskazaæ
na derywaty utworzone sufiksami: -usz: Janusz; -asz: Kondrasz; -osz: Jarmosz;
-ek: Matysek; -eñ: £awreñ, -ej: Cho³dzieÿ; -ech: Julech; -och: Cimoch oraz
utworzone w wyniku derywacji paradygmatycznej z koñcówk¹ ø : Bazyl od
Bazyli i koñcówk¹ -a: Iwa od Iwan.
Imiona wystêpuj¹ce w dokumencie by³y zapisywane w formach potocznych,
u¿ywanych w danej miejscowoci. Mieszkañcy poszczególnych wsi nosili imiona polskie i bia³oruskie, bowiem w dobrach nale¿¹cych do klasztoru wigierskiego w 1745 r. obok ludnoci polskiej ¿y³a ludnoæ bia³oruska. W dokumencie jest
wzmianka o cerkwi prawos³awnej w Lipsku. Do wsi Szkieblowo (dzi Skieblewo, gm. Lipsk) nale¿a³y 32 w³óki. Pisarz zaznaczy³: Wies Szkieblowo ma
z Cerkiewnemi W³ok 32. Ztych samych na Cerkiew Lipsk¹ wolnych W³. 2.
W³óki cerkiewne we wsi Skieblewo by³y wymieniane w tzw. rewizji Lenictwa
Persztuñskiego w roku 1679 oraz w roku 1668 w Inwentarzu Podania Dobr [...]
Kameldulom Na Wygrach.
Podczas sporz¹dzania inwentarza komisarze u¿ywali jêzyka polskiego, bo
w tym jêzyku spisano dokument. W imionach wschodnios³owiañskich pojawia siê
afrykatyzacja t, d > æ, d: Dziemid  ws³. Diomid; Dzienis  ws³. Denis;
Chodziej  Chod, cerk. Fieodot. Z innych zjawisk fonetycznych nale¿y zauwa-
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¿yæ obni¿enie artykulacyjne samog³oski i przed spó³g³osk¹ pó³otwart¹: Wasiel 
ws³. Wasil, wymowê spó³g³oski l jako ³: Wasi³  ws³. Wasil; przeg³os e > o np.
Piotruk  Pietruk oraz zamianê samog³osek a- w o- Aleksiej / Oleksiej.
Wnioski
W po³owie XVIII w. w dobrach kamedu³ów wigierskich do identyfikacji
poddanych ch³opów powszechnie u¿ywano systemu dwuimiennego. Pisarz dokumentu utrwali³ imiona i nazwiska osób u¿ytkuj¹cych dobra zakonne. W po³owie XVIII w. dodatkowe okrelenia stosowano najczêciej do identyfikacji kobiet, które dziedziczy³y uprawian¹ ziemiê po mierci mê¿ów. Zapisane imiona
mêskie pokazuj¹, ¿e we wsiach i folwarkach zakonnych obok ludnoci polskiej
tzw. osiad³oæ tworzy³a te¿ ludnoæ bia³oruska. Pisarz utrwali³ w dokumencie
formy podstawowe imion oraz u¿ywane w jêzyku potocznym formy hipokorystyczne derywowane od imion polskich i wschodnios³owiañskich. £¹cznie
w s³owniku przedstawiono 69 imion mêskich, które pos³u¿y³y do nominacji
530 osób. Czêæ imion zosta³a zanotowana w formach podstawowych, inne za
tylko w formach skróconych (derywowanych).
Do najczêciej nadawanych imion nale¿¹: Jan, Andrzej, Micha³, Maciej, Szymon / Siemion, Chwiodor, Jakub, Pawe³, Stefan, Marcin, Bazyli / Wasyl, Grzegorz
/ Hryhor, Franciszek, Józef, Aleksiej / Oleksiej, Mateusz, Wojciech.
Wród najpopularniejszych imion pierwsze miejsce zajmuje Jan. Imiê to
by³o bardzo popularne równie¿ na Mazowszu miêdzy XVI a XVII w. (Szulowska 2004, s. 6062) i nale¿a³o zawsze do najpopularniejszych imion mêskich
w Polsce.
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Summary
The article relates to male names of the subjects in the grounds of the Kamedu³owie Wigierscy (lake Wigry). The names originate from the manuscript called Inwentarz Ogólny Dóbr Funduszowych Klasztoru Wygierskiego Xiê¿y Kamaldulow przed Generaln¹ Kommissy¹ J.K.Mci y Rzeczpospolitej sporz¹dzony. Roku 1745. The subjects of Wigerski convent had primarily christian
names. Among Slav names it is possible to mention only the most popular ones that are counted
among the names of Roman Catholic Church Saints: Stanis³aw, Wojciech, and names given in royal
families: Kazimierz, Boles³aw. However, there is an exception of a Slav name written in a shortened
form Chwaluk derived by suffix uk from the names of the type of Chwalis³aw. There are 69 male
names mentioned in the document. The most popular names are such as: Jan, Andrzej, Micha³,
Maciej, Szymon/Siemion, Chwiodor, Jakub, Pawe³, Stefan, Marcin, Bazyli / Wasyl, Grzegorz /
Hryhor, Franciszek, Józef, Aleksiej/Oleksiej, Mateusz, Wojciech. However, Jan is the most popular
one.
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O pisarstwie gawêdowym Maryny Okêckiej-Bromkowej
On the tale of Maryna Okêcka-Bromkowa
Maryna Okêcka-Bromkowa (1922–2004), the Olsztyn author, creating her individual type of tale stylization she first uses the oral tradition of it. First of all she tries to
eavesdrop and imitate the living tongue. She efficiently brings to life the types of heroes
who are necessary for her literary creation.
S³owa kluczowe: gawêda, Kresy Wschodnie, stylizacja
Key words:
tale, East Borderlands, stylization

Pisarstwo Maryny Okêckiej-Bromkowej, zwi¹zanej z Olsztynem autorki kilku setek audycji radiowych, zbiorów reporta¿y, przypowieci, powieci wspomnieniowych, zwraca uwagê coraz bardziej dopracowanym stylem gawêdowej
narracji. Kolejne tworzone przez ni¹ formy spaja³a precyzyjnie u³o¿ona, czêsto
rozpisana na kilku narratorów, stylizacja na gawêdê.
Gawêdê pojmuje siê jako gatunek prozy epickiej ³¹cz¹cej siê szczególnie
cile z tradycyjn¹ kultur¹ szlacheck¹. Pierwotnie by³ to tylko przekaz ustny,
funkcjonuj¹cy jako opowieæ wyg³aszana w trakcie okolicznoci towarzyskich.
Odznaczaj¹ca siê brakiem konturów kompozycyjnych, aintelektualnym charakterem, swobod¹ w prowadzeniu w¹tków, powtórzeniami, licznymi zwrotami do
s³uchaczy gawêda do pocz¹tku XIX w. oddzia³ywa³a na utwory literackie. Póniej, w drugiej po³owie XIX w., zanik³a, aby odrodziæ siê w twórczoci pisarzy
XX-wiecznych poprzez ró¿nego rodzaju stylizacje1.
Na zwi¹zek romantycznej gawêdy szlacheckiej z praktyk¹ wspó³czesn¹
wskazuje badacz gatunku Marian Maciejewski, który wród kontynuatorów tra1

Za: S³ownik terminów literackich. Pod red. J. S³awiñskiego. Wroc³aw 1989, s. 163. Najwa¿niejsze opracowania teoretyczne, ustalaj¹ce paradygmat gawêdy, to m.in.  Z. Szmydtowa: Poetyka
gawêdy. [W:] tej¿e: Studia i portrety. Warszawa 1969; M. Maciejewski: Gawêda jako s³owo przedstawione. [W:] tego¿: Poetyka. Gatunek  obraz. W krêgu poezji romantycznej. Wroc³aw 1977.
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dycji, wymieniaj¹c na pierwszym planie Czes³awa Mi³osza i Witolda Gombrowicza,
pisze: „Gawêdowy polonez kontynuowaæ bêd¹ Pruszyñski, Putrament, ¯ukrowski, a nawet, choæ w innym, wspó³czesnym stylu (ludowym i podkulturowym)
Edward Redliñski (Konopielka) i Miron Bia³oszewski (Pamiêtnik z powstania
warszawskiego, Donosy rzeczywistoci, Zawa³)”2.
O ponownym rozpoznaniu tego gatunku i wpisaniu go we wspó³czesn¹ literaturê przypomina m.in. Anna Rzymska w opracowaniu Gawêdowy „ikonostas”3, dowodz¹c, ¿e doskonale odradza siê on we wspó³czesnych realizacjach
w zapisie postoralnym, rozpoznawalnym przez typowe chwyty jêzykowe, stylistyczne i kategoriê pastiszowego narratora. Autorka omawia bardziej szczegó³owo Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa, Dziecko przez ptaka przeniesionym Andrzeja Kijowskiego oraz utwory Zygmunta Haupta4.
„Pojêcie »gawêdy« ³¹czy siê z opowiadaniem, które naladuje mówienie.
Jest to gatunek specyficzny dla literatury polskiej, który pojawi³ siê jako zapis
gawêdy szlacheckiej”5 – zwraca uwagê Rzymska. W swojej pracy zajmuje siê
gawêd¹ jako „egzystencjaln¹ i tekstow¹ granic¹ pomiêdzy ¿yciem i mierci¹.
Wyrasta st¹d traktowanie jej jako rodzaju przek³adu jêzyka na konstrukcjê i konstrukcji na jêzyk. Ta granica wyra¿a siê w analizowanych tekstach podwójn¹
znakowoci¹, znaków jêzyka i znaków inaczej zindywidualizowanych – ni¿ znaki jêzykowe – w ikonie, rysunku, uk³adzie pisma”6.
W ciekawym szkicu o przemianach tradycji gatunkowej gawêdy Zbigniew
Stala zastanawia siê z kolei nad konfrontacj¹ powojennego pisarstwa Melchiora
Wañkowicza i Hanny Malewskiej z nurtem gawêdowym, przypominaj¹c teoriê
Wañkowicza, zawart¹ w Karafce La Fontainea, na temat produktywnoci tego
gatunku literackiego wspó³czenie i jej egzemplifikacji w twórczoci w³asnej7.
Warto siê zastanowiæ, jakiego rodzaju sposób kszta³towania gawêdy
w utworze literackim wybiera Okêcka-Bromkowa. Czy obejmuje on ca³¹ przestrzeñ utworu, czy spe³nia siê w innych formach komunikowania z odbiorc¹?
Decyduj¹ce znaczenie dla gatunku, który sta³ siê wyznacznikiem jej twórczoci,
ma biografia pisarki.
2 M. Maciejewski: Gawêda o gawêdzie Panie Kochanku. [W:] tego¿: Choæ Radziwi³³ Alem
cz³owiek . Gawêda romantyczna proz¹. Kraków 1985, s. 54.
3 A. Rzymska: Gawêdowy ikonostas. Olsztyn 2001.
4 Anna Rzymska pod kierunkiem Mariana Maciejewskiego napisa³a na KUL-u pracê doktorsk¹
pt. Gawêda w polskiej prozie wspó³czesnej (19501970), w której obok utworów wymienionych
w tekcie g³ównym pojawia siê jeszcze Pamiêtnik z powstania warszawskiego Mirona Bia³oszewskiego, Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza, Konopielka Edwarda Redliñskiego.
5 A. Rzymska: op. cit., s. 9.
6 Ibidem, s. 7.
7 Z. Stala: Kanon  apokryf. O przemianach tradycji gatunkowej gawêdy. [W:] Gatunki literackie. Tradycja a wspó³czesne przemiany. Pod red. D. Ossowskiej, Z. Chojnowskiego. Olsztyn
1996, s. 3839.
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Maryna Okêcka-Bromkowa urodzi³a siê w 1922 r. w Uci³ugu na Wo³yniu8.
Zanim znalaz³a swoje w³aciwe powo³anie, w latach 1945–1948 by³a zatrudniona w Bytomskich Zak³adach Budowy Maszyn w Katowicach. Do Olsztyna trafi³a w 1949 r. W latach 1949–1955 by³a kierownikiem referatu w Banku Inwestycyjnym w Olsztynie. Namówiona przez znajomych w 1956 r. wys³a³a do
redakcji „Warmii i Mazur” wierszyk z fikcyjnej podró¿y po Europie. Zaproszono j¹ wtedy do pracy w ekspozyturze Polskiego Radia. Pracuj¹c od 1956 r.
w Redakcji Literackiej Olsztyñskiej Rozg³oni Polskiego Radia, zgromadzi³a
zbiór nagrañ rodzimych pieni ludowych, gawêd, legend, które zosta³y wyemitowane jako s³uchowiska radiowe w cyklach „Tropami ludzi i pieni” oraz „Z
gawêd¹ i pieni¹ przez kraj”. Czêæ z nich – po opracowaniu literackim – jako
bajki, podania z Warmii i Mazur, pieni i gawêdy myliwskie zosta³a umieszczona w trzech zbiorach: Nad jeziorem bajka pi (1962), Z kolankiem i bez (1965)
oraz piewa wiatr od jezior (1966).
Tom Z kolankiem i bez to zbiór kilkuset autentycznych gawêd i historyjek
myliwskich, czasem kilkuzdaniowych, czasem rozwiniêtych w krótk¹ nowelkê.
Autorka pozostawi³a w zapisach naturalnoæ stylu wypowiedzi, a wiêc gwarowe
nalecia³oci, surowoæ i u³omnoci prostego jêzyka. Pozwoli³a tak¿e „opowiadaczom” na pobudzenie w³asnej fantazji, przez co opowieci s¹ autentyczne, choæ
ich treæ nie zawsze prawdziwa. Znajdziemy tam sporo informacji o rytua³ach
polowania, wiedzê o przyrodzie jeziorno-lenej. Wydanie gawêd zosta³o wzbogacone grafikami Hieronima Skurpskiego, utalentowanego olsztyñskiego plastyka, co niew¹tpliwie uatrakcyjni³o ksi¹¿kê.
Okêcka-Bromkowa napisa³a ponadto trzy powieci, w którym autobiografizm ma decyduj¹cy wp³yw na uk³ad wiata powieciowego: Sekretarzyk babuni
(1970), wiêto od cholery czyli Gawêda wspó³czesna (1976) i Historia familii
z Marciszek (1979. Oprócz ³¹cz¹cej te ksi¹¿ki tej samej figury stylistycznej –
narratorki-autorki, zwraca uwagê zapo¿yczony z ludowych opowieci gawêdowy
styl narracji.
Znajdujemy zatem w pisarstwie Bromkowej kilka róde³ owych gawêdowych zapo¿yczeñ. Pierwsze by³o wynikiem jej pracy w terenie. Przez prawie
dwadziecia lat wraz z mê¿em Bohdanem Bromkiem, je¿d¿¹c po ca³ej Polsce,
zarejestrowa³a tysi¹ce unikalnych melodii, gawêd i opisów obyczajów. Te roz8 Przed wojn¹ ukoñczy³a Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Jaz³owcu ko³o Buczacza. Od
pocz¹tku pobytu w Olsztynie koncentrowa³a zainteresowania na folklorze. Z jej inicjatywy w województwie olsztyñskim zorganizowano izby regionalne i lene w Jakowie, Parlezie Wielkiej, Rucianem-Nidzie, Spychowie, Wrzesinie. Od 1982 r. publikowa³a swoje teksty w dwutygodniku Pos³aniec Warmiñski. W latach 19711981 by³a cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich, w latach
19721976 wiceprezesem; od 1989 r. w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich; zmar³a w 2004 r.
w Olsztynie (za: Olsztyñskie biografie literackie 19451988. Pod red. J. Ch³osty. Olsztyn 1991,
s. 6667.
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mowy, wywiady autorka, niczym amerykañski socjolog Oskar Lewis9, nagrywa³a
na tamy magnetofonowe, a potem albo bezporednio je odtwarza³a, albo po
opracowaniu wydawa³a w formie ksi¹¿kowej. Dlatego te¿ s³owo mówione, a wedle okrelenia Mariana Maciejewskiego – s³owo przedstawione10, sta³o siê inspiracj¹ jej powieciowych kreacji.
Drug¹ niezwykle wa¿n¹ przestrzeni¹, z której czerpa³a pisarka, by³y Kresy.
Wychowywana jako pó³sierota w szlacheckim, polskim dworze w Stadnikach, na
wskro przesi¹knê³a kresow¹ tradycj¹,wyra¿aj¹c¹ siê tak¿e w ekspansji gawêdy
jako gatunku czêsto u¿ywanego w formie mówionej i pisanej przez kresowiaków.
W jednym z wielu opracowañ na ten temat Boles³aw Hadaczek przypomina:
Sw¹ genealogiê z Kresów wywodzi gawêda szlachecka stworzona przez tamtejszych siarczystych gadu³ów. Zbli¿ona do codziennych wypowiedzi mówionych
i spisywana w pamiêtnikach, raptularzach i »kontuszowych pogadankach« przez
gawêdziarzy  wiadków ciekawych zdarzeñ i zajæ dziej¹cych siê w czasach
»kontuszowych«, tj. od oko³o po³owy XVII do pocz¹tków XIX wieku. Opowiadali
oni o orygina³ach i warcho³ach szlacheckich, o starych dobrych obyczajach sarmackich, a tak¿e o ¿yciu na prowincji, magnackich pa³acach, sejmikach itp. Gawêdy H. Rzewuskiego (ze S³awuty na Wo³yniu) pt. Pami¹tki Jana Seweryna Soplicy
czenika parnawskiego (18441845) bêd¹ tu najbardziej reprezentatywne11.
Sekretarzyk babuni to doskona³y przyk³ad zauroczenia autorki tego rodzaju
wypowiedziami. To opowieæ tworzona jednoczenie przez trzech narratorów:
XIX-wiecznego prapradziadka Adolfa, dochodz¹c¹ kresu ¿ycia blisko dziewiêædziesiêcioletni¹ Babciê Duszkê i wspó³czenie ¿yj¹c¹ w Olsztynie narratorkê.
Otrzymujemy przez to barwny obraz dworu kresowego na Wo³yniu na prze³omie
XIX i XX w., trudnoci stwarzane przez zaborców, potem proces jego powolnego ubo¿enia w czasie rewolucji padziernikowej, a¿ po czasy II wojny wiatowej i okres bratobójczych walk na Ukrainie i Wo³yniu12.
9

Trzy ksi¹¿ki Oscara Lewisa mówi¹ o rodowiskach nêdzy w Meksyku i w Puerto Rico:
Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykañskie. T³um. A. Frybesowi. Warszawa 1964;
Rodzina Martinezów. ¯ycie meksykañskiego ch³opa. T³um. J. Olêdzka. Warszawa 1970; Nagie ¿ycie. T³um. Z. Kierszys. T. III. Warszawa 1976. Powsta³e z nagranych i nastêpnie opracowanych
przez autora opowieci, uk³adaj¹ siê w wyraziste ca³oci fabularne przypominaj¹ce powieæ, wiêcej
 tak¿e jako powieæ czytane (o czym wiadczy ich wiatowy sukces wród publicznoci literackiej, nie za zawodowych socjologów). Ksi¹¿ki Lewisa s¹ przyk³adem zastosowania metody tzw.
dokumentów osobistych, której klasycznym osi¹gniêciem jest praca Thomasa i Znanieckiego o losach polskich ch³opów w Ameryce (zob. W. Thomas, F. Znaniecki: Ch³op polski w Europie i Ameryce. T³um. M. Metelska. T. 15. Warszawa 1976).
10 M. Maciejewski: Gawêda jako s³owo przedstawione
.
11 B. Hadaczek: Wyznaczniki kresowoci. [W:] Kresy w literaturze. Pod red. tego¿. Szczeciñskie Prace Polonistyczne nr 6. Szczecin 1995, s. 12.
12 Oczywicie ksi¹¿ka Okêckiej-Bromkowej wydana po raz pierwszy w 1970 r. nie mog³a
dosadnie wyraziæ prawdy historycznej, szczególnie dotycz¹cej ostatniej wojny. Autorka ucieka
wiêc od bezporedniego komentowania tego okresu, cytuj¹c listy wywiezionej na zes³anie bogatej
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Tadeusz Chrócielewski w 1979 r. pisa³: „Poza stworzeniem tej pe³nokrwistej
postaci o tak paradoksalnej filozofii ¿yciowej, szczery podziw dla talentu Bromkowej budz¹ jej umiejêtnoci pastiszowe. Mam na myli owe fragmenty pamiêtników z ró¿nych epok, mistrzowskich w oddawaniu poprzez umiejêtn¹ stylistykê i
treæ, barwê i prawdy czasu ka¿dego pokolenia: zwrotów, budowy zdañ, najdrobniejszych realiów z wszelakich profesji wiejskich, stosunków administracyjnych,
prawa ze specyficznymi dla poszczególnych epok zawijasami stylistycznymi,
kruczkami itp.”13
Wród wielu opinii na temat tego utworu ciekawie prezentuje siê recenzja
Edwarda Martuszewskiego14, bêd¹ca polemik¹ z ocen¹ ksi¹¿ki Okêckiej-Bromkowej zamieszczon¹ w londyñskich „Wiadomociach” przez Zofiê Kozarynow¹15. Lektura tego, z zamiaru, kontrartyku³u rodzi jednak myl, ¿e autor niby
dyskutuj¹c ze zdaniem polonijnej recenzentki, tak naprawdê przytacza jej bardzo pochlebne opinie. Martuszewski cytuje nastêpuj¹ce sformu³owania: „doskonale dobrane przys³owia”, „bardzo interesuj¹ce”, „gawêdy maj¹ w³asny koloryt”, „doskona³e s¹ jej rozmowy ze s³u¿b¹, z ch³opami w jêzyku miejscowym,
wyra¿enia i piewki ludzi ze wsi, rozhowory z Apczykiem, synem m³ynarza
Lejby. Pyszne to imiê Apczyk”, „skok o 65 lat wstecz jest dobrym kontrastowym
efektem”, „jest w tym charakter, humor, malowniczoæ, s¹ autentyczne ruskie
przypiewki i gêsto rozsiana francuszczyzna, której niegramatycznoæ idzie nie
wiadomo na czyj rachunek”.
Sekretarzyk babuni przypomina swoj¹ atmosfer¹ Szczeniêce lata Melchiora
Wañkowicza, powieæ napisan¹ w 1934 r. Ten sam opis dworu znajdujemy
u Okêckiej: kolejne salony i sypialnie oraz ich przeznaczenie i funkcje, rola
³azienki, w której w³aciwie mieci siê spi¿arnia, i spi¿arni zamykanej na k³ódkrewnej. Tych kilka stron stanowi niezwykle przejmuj¹cy, prawdziwie tragiczny, kres polskiego
trwania na Kresach. Przedwojenna szlachcianka Jadwiga Karwicka pisze z Tarnawki: Mrozy ponad 40 stopni, rzadko wiêc z mej lepianki wychodzê [ ] Do tutejszego chleba, który mi z pocz¹tku szkodzi³, przywyk³am. Nawet mi smakuje, zw³aszcza, gdy jestem g³odna i tak trudno go zdobyæ. Teraz dane jest mi poznaæ to, co z literatury tylko zna³ymy: los najbiedniejszych [ ] Znów
za bajki parê æwiartuszek papieru i trochê nafty dosta³am. Okolicznoci jej wywiezienia zostaj¹
przemilczane, problem sprawiedliwoci dziejowej nie zostaje w ogóle przedstawiony. Okêcka-Bromkowa w 1994 r. wyda³a tê powieæ po raz trzeci i wtedy uzupe³ni³a wieloma wczeniej niewypowiedzianymi, a istotnymi szczegó³ami. W zwi¹zku z Tarnawk¹ pojawia siê dok³adny adres
zes³ania i data, w poprzednim wydaniu zdjête przez cenzurê. (Jest to: ZSRR. Ob³ast kazachstanskaja. Rejon Krasnoarmeñskij. Se³o Ternowka. U³ycia Pro³etarskaja Nr 4. Tarnawka 30 V 1940). Poza
tym wyciêto tak¿e obszerne fragmenty listów dotycz¹ce tragicznego losu bohaterki, jej udrêki
zwi¹zanej z odciêciem od wiata, brak najbardziej podstawowych rodków do ¿ycia. Brakuje mi
najbardziej kocio³a, biblioteki i ³azienki  pisze staruszka, do której tutejsze baby przychodz¹
i dziwi¹c siê, ¿e jeszcze ¿yje, mówi¹:  Tut zdochnesz, a ne umrzesz!  M. Okêcka-Bromkowa:
Sekretarzyk babuni. Olsztyn 1994, s. 109.
13 T. Chrócielewski: Ksi¹¿ki z mego sekretarzyka. Odg³osy 1979, nr 15.
14 E. Martuszewski: Felieton o recenzji zaanga¿owanej. Warmia i Mazury 1971, nr 9.
15 Z. Kozarynowa: Wiadomoci (Londyn) 1970, nr 1285.
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kê, kuchni i innych gospodarczych pomieszczeñ. W tym wszystkim wielka praca
s³u¿by odpowiedzialnej za funkcjonowanie domu i jego otoczenia, guwernantek,
przyzwoitek, praktykantek Poznajemy zajêcia „pañstwa” polegaj¹ce na nadzorowaniu prowadzenia dworu i jego przyleg³oci, dbaniu o finanse, organizowaniu corocznych przyjêæ z okazji wi¹t religijnych i obyczajowych, maj¹cych
scaliæ wielonarodowociowe rodowisko prostych ludzi. W obu ksi¹¿kach –
Wañkowicza i Okêckiej – zwraca uwagê surowoæ kresowego wychowania, prowadzonego w duchu patriotyzmu i obywatelskich powinnoci. Bohater Szczeniêcych lat, tak jak Ciupeñka z Sekretarzyka babuni, by³ od maleñkoci pozbawiony opieki rodziców: „Po mierci rodziców »opieka« z³o¿ona z dwóch powa¿nych
s¹siadów wys³a³a miê, jako dwuletniego dzieciaka, z ojcowskich Ka³u¿yc w powiecie ihumeñskim ziemi miñskiej – do maj¹tku babci w Kowieñszczynie”16 –
wspomina Wañkowicz, prezentuj¹c nastêpnie funkcjonowanie maj¹tku babci. Z
rozrzewnieniem przywo³uje metody wychowawcze stosowane przez opiekunów:
„gradacjê kar mam dobrze w pamiêci; najnudniejsza, aczkolwiek najl¿ejsza to
by³a kara, staæ w k¹cie [ ] z biegiem czasu »ulepszono« stawianie mnie do
k¹ta; najprzód przywi¹zywano mnie za nogê do sto³u, ale gdy okaza³o siê, ¿e
potrafiê za sob¹ ci¹gn¹æ stó³ po domu [ ] przywi¹zywano mnie do nogi od
fortepianu. Nastêpnym stopniem kary by³o »klêczenie« [ ] a ostatni¹ i najwy¿sz¹ kar¹, pachn¹c¹ ponurym redniowieczem, by³o »le¿enie krzy¿em«”17.
Niezaprzeczaln¹ wartoci¹ Sekretarzyka babuni jest bogactwo stylistyczne. Autorka umiejêtnie ró¿nicuje wypowiedzi trzech narratorów swojej gawêdy.
Pierwszy to szlachcic z pocz¹tku XIX w, wychowanek Liceum Czackiego, którego zdaniem, pozycjê spo³eczn¹ kszta³tuj¹ g³ównie wysokie zyski finansowe: tyle
mnie jest, ile mam dochodów i dóbr materialnych. Mo¿na jednak ceniæ u niego
troskê o dzieci i wnuków, którym nie sk¹pi funduszy na przywrócenie zdrowia
i na naukê. Dlatego te¿ jego wnukowie, wspomniana Babcia Duszka, siostra
Minia i brat Stanis³aw, nie tylko odebrali potrzebne nauki, ale podró¿owali po
Europie, uczestniczyli w wielkowiatowym ¿yciu arystokracji, bywaj¹c na balach, wentach, bêd¹c przyjmowanymi przez ksi¹¿êce dwory. Doskonale znali
jêzyki obce, brylowali wiêc znajomoci¹ francuskiego i angielskiego. Stan ich
wiadomoci implikowa³o wychowanie od najm³odszych lat, wiêc trudno siê
dziwiæ ich wynios³oci wobec biednych, ni¿ej urodzonych czy pope³niaj¹cych
wewn¹trzrodzinne mezalianse.
Najm³odsza narratorka, Marynia, zwana Ciupeñk¹, bêd¹ca w pe³ni przemylanym wcieleniem autorki ksi¹¿ki, nale¿y do innej kasty, jest ubog¹ krewn¹,
pó³sierot¹, która znalaz³a schronienie w maj¹tku bogatej protektorki Babci Duszki. Jak¿e wzruszaj¹ce i wiele mówi¹ce o ówczesnym sposobie wychowania s¹ jej
16
17

M. Wañkowicz: Szczeniêce lata. [W:] tego¿: Czerwieñ i amarant. Kraków 1974, s. 15.
Ibidem, s. 2526.
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wspomnienia o ubóstwie dzieciñstwa, surowoci opieki, skromnoci codziennego
¿ycia w bogatym przecie¿ maj¹tku. Mimo to, trudno znaleæ tu ¿al i chêæ wzbudzenia wyrzutów sumienia u dawnej opiekunki, która dzisiaj jest na garnuszku u
swej wychowanki. W wypowiadanych s³owach zawsze znajdujemy szacunek,
podziêkowanie za przychylnoæ, doszukiwanie siê dobrych odruchów serca.
Najciekawsz¹ postaci¹ jest Babcia Duszka – Jadwiga Mogilnicka – prawdziwa per³a kresowego wiata. Owa dama, kszta³cona w sposób staranny, obyta
w wiecie, znaj¹ca kilka jêzyków obcych, do pocz¹tku II wojny wiatowej prowadzi dwór w Stadnikach. Ale jeszcze w czasie zaborów kieruje w tajemnicy
przed zaborc¹ polsk¹ szko³¹ dla dzieci, póniej zamienia j¹ w swego rodzaju
dom opieki, wychowuj¹c dzieci zubo¿a³ych krewnych, ³o¿¹c potem na wykszta³cenie by³ych wychowanków. Jej majestat opiera siê wszelkim przeciwnociom,
a autorytet sprawia, ¿e zgodnie z jej wol¹ postêpuj¹ najbli¿si wspó³pracownicy,
a za spraw¹ jej silnego uporu przegrywaj¹ oponenci.
Zró¿nicowanie charakterologiczne, usytuowanie w innym czasie historycznym trzech narratorów osi¹ga Bromkowa umiejêtnie ró¿nicuj¹c ich jêzyk. Prapradziadek Adolf u¿ywa jeszcze mowy XIX-wiecznej, w której jest wiele archaizmów (obaczyæ, suponowaæ). Widaæ upodobanie do ³aciny i francuszczyzny,
objawiaj¹ce siê licznymi przytoczeniami zwrotów ogólnie znanych. Nie brakuje
tak¿e zwrotów ukraiñskich, pojawiaj¹cych siê ze wzglêdu na kresowe usytuowanie. Wiele tu zmian w zakresie budowy zdania, np. szyk przestawny, odmiany
wyrazów itp.
Babcia Duszka pos³uguje siê ju¿ polszczyzn¹ literack¹. Nie potrafi jednak
zapanowaæ nad francuskimi wtr¹ceniami, które w³aciwie zaciemniaj¹ czêsto
logiczn¹ wypowied. Nieobce s¹ jej zwroty ukraiñskie. W sposobie opowiadania
znaæ jednak osobê wykszta³con¹, wiadom¹ zachodz¹cych procesów politycznych i spo³ecznych, znaj¹c¹ swoje miejsce i rolê w wiecie.
Wspó³czesnym jêzykiem literackim pos³uguje siê Ciupeñka, wspominaj¹c
przesz³oæ, czuwa nad niepopadaniem w sentymentalizm i ckliwoæ. Jest rzetelna i bardzo konkretna w przekazie.
Wydana w 1976 roku kolejna powieæ Okêckiej-Bromkowej nosi ju¿ wyrany genologiczny podtytu³: wiêto od cholery czyli Gawêda wspó³czesna. Na
pierwszym planie pojawia siê obraz wsi warmiñskiej, z³o¿onej zaledwie z kilkunastu chat, bez elektryfikacji i kanalizacji. Z otoczonej lasem osady trudno zim¹
dotrzeæ do szko³y czy w ogóle do miasta, dlatego dzieci s¹ niedouczone i ¿aden
mieszkaniec wsi jeszcze nie zdoby³ matury. Du¿o tu wani, zazdroci, wcibstwa
s¹siadów, a mimo to narratorka znajduje w tym miejscu swój nowy dom –
najlepszy z mo¿liwych. W tle pojawiaj¹ siê tutejsze obyczaje, bêd¹ce ród³em
odleg³ych pogañskich wierzeñ Prusów, katolickich Warmiaków i ewangelickich
Mazurów oraz przyby³ych z Kresów nowych osadników. Takim jest te¿ tytu³owe
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„wiêto od cholery” upamiêtniaj¹ce koniec d¿umy, która przesz³a przez te tereny
w XVIII w.
Narratorka szuka w tym miejscu azylu dla siebie, kobiety dojrza³ej, okaleczonej przez przetaczaj¹c¹ siê historiê i niezbyt szczêliw¹ w ¿yciu uczuciowym.
Gdyby przypomnieæ sobie losy Ciupeñkiej z Sekretarzyka babuni, oka¿e siê, ¿e
w nowej ksi¹¿ce Okêcka dopowiada jej wojenne losy. Poznajemy tragiczne prze¿ycia m³odej dziewczyny, która jest prawie wiadkiem morderstwa ojca przez
ukraiñskich ch³opów. Nastêpnie, osierocona, bez w³asnego dachu nad g³ow¹ w
sowieckim i niemieckim Lwowie czasu wojny, szuka sposobu na zarobek, pracuj¹c m.in. w Instytucie Weigla. Powojenna, przymusowa repatriacja, po wielu
perypetiach niesie j¹ a¿ do zupe³nie nieznanego Olsztyna. Tutaj szuka swojej
przystani i tu j¹ znajduje.
Opisywana warmiñska wioska staje siê ocaleniem jej osoby przed zagubieniem w samookreleniu swoich potrzeb i moralnych wymogów. Tutaj pragnie
przypodobaæ siê jej mieszkañcom. Nieco z³oliwie pisze o tym jeden z nielicznych recenzentów: „Doæ naiwnie pani Hanka stara siê byæ dobra, uczynna,
ludzka, ot, taka ma³a naprawiaczka Rzeczypospolitej, co to i leczyæ potrafi,
i smacznie ugotowaæ, i ludzi do k¹pieli w jeziorze zachêciæ i lamp¹ naftow¹ siê
cieszyæ, i nad ptaszkiem siê schyliæ i psa oduczyæ szczekania i tak bez koñca
same dobre rzeczy, prawdziwy tort z ludzkiej uprzejmoci i grzecznoci, prze³o¿ony w dodatku niek³aman¹ ¿yczliwoci¹”18.
Skupienie siê na codziennoci, owo „krz¹tactwo”, tak ciekawie uteoretycznione przez Jolantê Brach-Czainê19, pozwala patrzeæ na ten utwór, jako na przyk³ad konstytuowania kobiecej wiadomoci. Trudno by³o dostrzec mêskiej krytyce te walory powieci, dlatego we wspomnianej recenzji znajdujemy jeszcze
pob³a¿liw¹ ocenê, wyznaczaj¹c¹ niejako pisz¹cym kobietom ich marginalne
miejsce: „Wspó³czesna polska literatura to przecie¿ budowla, która nie sk³ada
siê wy³¹cznie z dachu. S¹ te¿ w tym przedziwnym budynku takie ma³e otworki,
niby dla wentylacji, ale bardzo dobrze widaæ przez nie to i owo. I jeszcze tamto
w³anie ”20.
W wywiadzie udzielonym w 1980 r. Okêcka-Bromkowa przyznaje siê do
motywacji swoich ¿yciowych poczynañ. Znana w Olsztynie jako redaktorka
radiowa i pisarka, mieszkaj¹c w ma³ej wiosce S¹p³aty, stworzy³a niepowtarzalny
18
19

E. Biela: Spowiadam siê tobie, wiosko warmiñska . Tygodnik Kulturalny 1976, nr 38.
Krz¹tactwo  pisze Brach-Czaina  to obecnoæ poprzez ponawianie. Gdy powtarzam gesty przypisane mojej codziennoci, utrzymujê j¹. Na tym przecie¿ polega bytowanie. Niestety, wysi³ki krz¹tacze rozdziera ambiwalencja i trawi¹ca je nieustannie walka. Krz¹tactwo samo siebie
unicestwia [ ] codziennoæ budowana jest ze znikaj¹cych gestów, ulatuj¹cych problemów,
z przedsiêwziêæ, które trac¹ znaczenie, gdy tylko zostan¹ wykonane. S¹ to wysi³ki, które domyka
przywieraj¹ca do nich nicoæ  J. Brach-Czaina: Szczeliny istnienia. Kraków 1999, s. 77.
20 E. Biela: op.cit.
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teatr ludzkich poczynañ21: „Muszê sobie czym zape³niæ ¿ycie. Nie mam dzieci,
mê¿a, jestem sama. Musi co po mnie tutaj zostaæ. Muszê tu wrosn¹æ poprzez
muzykê, poprzez ludzi, których odkry³am”22.
Znajdujemy w twórczoci Maryny-Okêckiej-Bromkowej swego rodzaju koniecznoæ postêpowania pisarskiego jednym tropem warsztatowym. Chodzi tu
o sk³onnoæ do zamykania narracji w gawêdowym toku wypowiedzi. Kolejna jej
ksi¹¿ka Historia familii z Marciszek, wydana w 1979 r., jest tej tezy kolejnym
dowodem. Tym razem Okêcka tworzy sagê rodzinn¹, na któr¹ sk³ada siê jedenacie opowieci osób nale¿¹cych do jednej rodziny. Drzewo genealogiczne zamieszczone na koñcu pozwala rozszyfrowaæ koligacje rodzinne pochodz¹cych
z wileñskich Marciszek wspó³braci. Ile¿ tu barwnych opowieci o spl¹tanych
losach ludzkich, o ich koniecznych wyborach, o kszta³towanych, czêsto przypadkiem, wiatopogl¹dach! Ksi¹¿ka dostarcza wiedzy psychologiczno-socjologicznej, podpatruje relacje rodzinne, wp³yw postêpowania rodziców na wychowanie
dzieci i ich dalsze ¿ycie, pow¹tpiewa w skutecznoæ, a przy tym i w s³usznoæ
wykszta³cenia w codziennym ¿yciu. Ale oprócz podrêcznika ucz¹cego prostej
moralnoci i twardych prawide³ ludzkiego postêpowania zyskujemy ksiêgê, która w znakomity sposób pokazuje proces asymilacji kresowej ludnoci w nowym
rodowisku. Poznajemy trudny okres wchodzenia w nowe rodowisko, w inn¹
gwarê, obyczaje, inn¹ mentalnoæ.
Okêcka, maj¹c za sob¹ liczne reporterskie dowiadczenia, doskonale radzi
sobie z bogatym materia³em jêzykowym, ujawniaj¹cym ród³a poznania kolejnych bohaterów, ich rodowód, wiadomoæ roli pe³nionej w bli¿szym i dalszym
otoczeniu.
Po wydaniu ksi¹¿ki posypa³y siê entuzjastyczne recenzje: „Artystycznie
rzecz jest dojrza³a i dopracowana w szczegó³ach, a mimo ¿e lektura to gawêdziarska, wci¹ga czytelnika i nie daje mu oderwaæ siê od kart ksi¹¿ki”23; „Ju¿
teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e uda³a siê Okêckiej rzecz wymienita, któr¹ zachwycaæ siê bêd¹ zapewne nie tylko eks-wilniuki”24 i wiele jeszcze innych pochwa³.
Zdaniem Tadeusza Chrócielewskiego: „Bromkowa wyposa¿a swych bohaterów, g³ównie bohaterki, w reprezentatywne w³aciwoci rodzin kresowych, jak
21 Od wiosny do jesieni przyjmuje tu ró¿nych ludzi, organizuje dziesi¹tki imprez, ¿yje w ci¹g³ym ruchu i w ci¹g³ym napiêciu [ ] W pi¹tek przyje¿d¿a »Kapela góralska«  trzy dziewczyny
z Suchej Beskidzkiej, odkryte przez ni¹ w czasie woja¿y i poszukiwañ materia³ów do audycji »Tropami ludzi i pieni«. W sobotê cymbalici na próbê »Puszczobrania« w »Babskiej izbie«. [ ]
wieczorem, gdy gospodynie z S¹p³at zakoñcz¹ codzienny obrz¹dek, przychodz¹ do Maryny, siadaj¹
na przyzbie lub przy kuchennym stole i w blasku migotliwych lamp piewaj¹ stare wileñskie pieni, lub ucz¹ siê tekstów do nowego programu estradowego  pisze Barbara Parobczak w reporta¿u Zape³niæ ¿ycie. Tygodnik Kulturalny 1980, nr 34.
22 Ibidem.
23 H. Panas: Ksi¹¿ki Pojezierza. Gazeta Olsztyñska 1980, nr 22.
24 A. Staniszewski: ¯yli sobie Wincuk i Genowefa. Nowe Ksi¹¿ki 1980, nr 8.
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poczucie ponadpokoleniowych i daleko wybiegaj¹cych w kierunku horyzontalnym
wiêzi rodzinnych, jak otwarcie ku ludziom spoza najbli¿szego krêgu, serdecznoæ,
ufnoæ, nieza³amywanie siê w obliczu przeciwieñstw losowych, ho³dowanie specyficznej zwyczajowoci, piewnoæ kadencji, bogaty w niepojête dla drugich
idiomy jêzyka”25.
Sama autorka z okazji wydania ksi¹¿ki zwierza³a siê w lokalnej prasie:
„Zauroczy³a mnie wileñska gwara. S¹ w niej relikty gwar Mazowsza, bo osadnictwo mazowieckie swego czasu sz³o w³anie w tamte strony. A w enklawach
polskiego osadnictwa zachowa³y siê mazowieckie archaizmy. Piêkna, staropolska sk³adnia, nieraz s³ownictwo, jak z Reja czy Kochanowskiego [ ] Ja nie
stara³am siê pisaæ czyst¹ gwar¹ wileñsk¹, a tylko pokazaæ w³anie owe relikty.
Ten dawny, mazowiecki sposób mylenia wileñskiego ch³opa. I oczywicie wykorzysta³am to wszystko, co da³y mi spotkania z ludmi z tamtych stron, których
na Warmii i Mazurach jeszcze dzisiaj jest tak wielu”26.
Rzeczywicie zbiór jedenastu zwierzeñ to niewyczerpane ród³o bardziej
lub mniej poprawnych stylizacji gwary wileñskiej. Oto próbka: „Ot patrzaj!
Telegrama od wuja W³adziuka jak przysz³a, nim papiery na wyjazd byli gotowe,
zaraz do proboszcza pobieg³am, paradnia ¿a³obna msza zamówiæ. [ ] To¿ mnie
nawet i w m³odoci nie ni³o siê, co tak nasza familia rozniesie ani z topoli
nasienie. Pierwszego to wuja Bronka, jeszcze za panowania cara, z Marciszek
wyprowadzi³o by³o. Potem ciotka Katarzyna do niego pod Rzeszów wyjecha³a,
a tam znaczy, wujo Broniuk ¿eniucha jej wynalaz³”27.
Jest i typowe s³ownictwo (telegrama, ¿eniuch) oraz inna sk³adnia zdañ (czasownik na koñcu zdania, „ani” zamiast „jak”). Okêcka rozró¿nia mowê swoich
kilkunastu narratorów, lecz w³aciwie mo¿na dokonaæ dwudzielnego podzia³u
pokoleniowego. Starsi zakorzenieni s¹ sw¹ mow¹ w przesz³oci. Ich wykszta³cone dzieci, szczególnie Katarzyna, pos³uguj¹ siê ju¿ ogólnopolsk¹ polszczyzn¹
wspó³czesn¹.
Maryna Okêcka-Bromkowa tworz¹c swój typ gawêdowej stylizacji w pierwszej kolejnoci korzysta z jego oralnej tradycji. Stara siê przede wszystkim pods³uchaæ i naladowaæ ¿yw¹ mowê. Umiejêtnie tworzy potrzebne jej do literackiej
kreacji typy bohaterów. Szczególnie udanym przyk³adem jest Sekretarzyk babuni,
w którym ta dystynktywnoæ rozpisana jest na trzy wyranie definiuj¹ce siê g³osy.
Z kolei w ksi¹¿ce wiêto od cholery inspiruje j¹ raczej otwartoæ i nieograniczonoæ w konstruowaniu postaci opowiadacza. Wykorzystuje przyzwolenie na swobodê w prowadzeniu w¹tków, czêste nawroty i przywo³ywania wczeniej ju¿
25
26

T. Chrócielewski: Nowoci przeoczone. G³os Robotniczy 1980, nr 232.
Za du¿o ciekawych ludzi pozna³am, by o nich nie pisaæ. Z Maryn¹ Okêck¹-Bromkow¹
rozm. Halina Judziñska. Gazeta Olsztyñska 1979, nr 105.
27 M. Okêcka-Bromkowa: Historia familii z Marciszek. Olsztyn 1979, s. 72.
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przytoczonych epizodów. Gawêdowy paradygmat wiadomie wiêc realizuje siê w
twórczoci tej zakorzenionej w szlachecko-kresowym rodowodzie pisarki.
Summary
The authorship of Maryna Okêcka-Bromkowa (19222004), the Olsztyn author of hundreds
of radio broadcasts, a collection of reports, parables and memoirs, paid attention to the greatly
perfected style of tale narration. Born and brought up as a half-orphan in a noble, Polish mansionhouse in Stadniki, she is through and through pervaded with the tradition of borderland, that also
finds expression in the expansion of a tale, as a literary kind, which is very often employed in
speaking and writing form of people of the East Borderlands. Another source of the tale borrowings springs from the essence of her work in the field. As a journalist, while travelling around
Poland, she recorded thousands of unique melodies, tales and customs.
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Jednakowoæ znaczeñ czy nie?  jako problem
przy szkoleniu umiejêtnoci w ramach translatoryki
Equivalence of meaning or not?  as a problem in teaching
skill in translation courses
The article discusses equivalence of meaning, which poses a problem to translators
and teachers of translation. In my article I address the problem of multivalency (Wills
1977: 226), that is the phenomenon which occurs when, during translation, two or more
comparable solutions appear.
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Ka¿de t³umaczenie z jednego jêzyka na inny przysparza problemów, które
s¹ czasami prawie nie do rozwi¹zania. Najczêciej pojawiaj¹ siê one ju¿ na
pocz¹tku t³umaczenia tytu³u danego tekstu.
Zanim przejdê do w³aciwych rozwa¿añ, chcia³abym wyjaniæ dwa pojêcia,
których bêdê czêsto u¿ywa³a, a które dotycz¹ omawianego przeze mnie problemu, mianowicie przek³adaæ (w jêzyku niemieckim: übersetzen) i t³umaczyæ
ustnie (w jêzyku niemieckim: dolmetschen). Dla s³owa übersetzen  przek³adaæ znajdujemy w s³owniku Dudena nastêpuj¹ce wyjanienie:
(pisemnie lub ustnie) oddaæ [dos³ownie] w innym jêzyku: przet³umaczyæ dos³ownie tekst, s³owo po s³owie, zgodnie z sensem; w przypadku wywiadu przet³umaczyæ [odpowiedzi z angielskiego na niemiecki]1.

1

Duden  Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM].
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S³owo dolmetschen  «t³umaczyæ ustnie« jest zdefiniowane nastêpuj¹co:
przet³umaczyæ ustnie dla kogo mówiony lub napisany tekst: t³umaczyæ rozmowê polityczn¹, pismo, dokument2.

Tradycyjnie rozró¿nia siê wiêc, i¿ w przypadku Dolmetschen chodzi o ustne odtworzenie, a w przypadku Übersetzen pisemne odtworzenie treci danego
tekstu. W ksi¹¿ce Anny Ma³gorzewicz (2003: 17) natrafiamy na nastêpuj¹ce
definicje interesuj¹cych nas pojêæ:
Übersetzen jest rodzajem translacji w przypadku, której produkcja tekstu docelowego nie jest zwi¹zana z aktualn¹ sytuacj¹ tekstu wyjciowego i dlatego mo¿e
nast¹piæ wielokrotnie jako dzia³anie na tekcie jako ca³oci i niezale¿nie od czasowego sposobu jego prezentacji.
Dolmetschen jest rodzajem translacji w przypadku, której produkcja tekstu docelowego nastêpuje w tej samej aktualnej sytuacji komunikacyjnej co prezentacja
tekstu wyjciowego, i jest ona zale¿na od osobliwego, segmentarycznego i czasowego sposobu jego prezentacji.

lub:
Pod pojêciem Übersetzung [ ] rozumiane jest pisemne odtworzenie tekstu
przed³o¿onego w formie pisemnej w innym jêzyku. Dolmetschen natomiast wywodzi siê z tekstu ustnego, który nale¿y odtworzyæ ustnie w innym jêzyku.

Moje rozwa¿ania dotyczyæ bêd¹ raczej pisemnego wariantu przek³adanego
tekstu  a wiêc Übersetzung, poniewa¿ ³atwiej jest zbadaæ to, co zosta³o spisane. W oparciu o pisemne przyk³ady t³umaczenia mo¿na te¿ lepiej przedstawiæ
opracowywany problem.
W niniejszym artykule poruszony zostaje problem, który dotyczy zjawiska,
kiedy podczas t³umaczenia danego s³owa, wyra¿enia, zdania, tekstu bardzo czêsto pojawiaj¹ siê dwa albo nawet wiêcej tak samo dobre lub porównywalnie
dobre rozwi¹zania. Wills (1977: 226) okreli³ to zjawisko jako problem multiwalencji (Multivalenzproblem). Fenomen ten, polegaj¹cy na tym, i¿ s¹ dwa
tak samo dobre rozwi¹zania, odczuwany jest czêsto przez studiuj¹cych i nauczaj¹cych jako problem i stan niezadowalaj¹cy. Praktyka pokazuje, ¿e istnieje co
takiego, jak oczekiwanie ze strony ucz¹cego lub studiuj¹cego, ¿e przy t³umaczeniu okrelonego tekstu jest tylko jedno jedyne rozwi¹zanie. Przyczyna tego
oczekiwania wynika z wyobra¿enia, ¿e jêzyk jest logiczny oraz ¿e istnieje tylko
2

Ibidem.
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jeden szereg przyporz¹dkowañ 1:1 formy i treci, na podstawie których nie mo¿e
lub nie ma prawa istnieæ absolutna jednakowoæ znaczeñ (por. Stein 1997: 103).
Do tego dochodzi jeszcze trudnoæ okrelenia w konkretnym przypadku, dlaczego to czy inne rozwi¹zanie jest mimo wszystko trochê lepsze ni¿ inne. Z tym
problemem konfrontowani s¹ stale zarówno nauczyciele, jak i studiuj¹cy jêzyk
obcy w ramach zajêæ z translatoryki. Wówczas próbuje siê w ró¿ny sposób
uzasadniæ wybór w³anie tej jednej okrelonej wersji, a próby podania uzasadnienia za lub przeciw okrelonemu rozwi¹zaniu koñcz¹ siê najczêciej stwierdzeniem to brzmi lepiej. Dla nauczaj¹cego, jak i dla studiuj¹cego jest to spraw¹ wyczucia. Praktyka pokazuje jednak, ¿e najczêciej pozostaje do koñca
odrobina niezdecydowania.
T³umacze stoj¹ dzisiaj przed zadaniem poredniczenia jednoczenie miêdzy
jêzykami i miêdzy kulturami. S¹ oni tzw. interkulturalnymi komunikatorami.
W odniesieniu do takiego ujêcia sztuki t³umaczenia mog¹ zostaæ zdefiniowane
czêciowe kompetencje t³umacza. Jednak zdobyta podczas ustalania kompetencji t³umacza wiedza da siê tylko w niewielkim stopniu wykorzystaæ dydaktycznie, poniewa¿ kompetencje wymagane przy t³umaczeniu: kompetencja pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym, jêzykiem obcym, kompetencja kulturowa,
kompetencja rzeczowoci i kompetencja badawcza w przypadku studentów germanistyki wystêpuj¹ ju¿ na pierwszym roku studiów. Ta wiedza mo¿e byæ w ramach studiów wy¿szych dalej rozwijana na podstawie metod analizy tekstu.
Kompetencja t³umacza

Translatoryczna Kompetencja
kompetencja
znajomoci
dzia³ania
jêzyka ojczystego i obcego

Wiedza
kulturowa
w ramach
AS3  i ZS4

Kompetencja Wiedza o wiecie
rzeczowoci
i kompetencja
badawcza
(Za: Ma³gorzewicz 2003: 153)

W³aciwie translator musia³by zgodnie z tymi za³o¿eniami znaæ wszystkie
kultury, które w czasie jego pracy mog¹ byæ dla niego istotne. Z drugiej strony
by³oby absurdem wymagaæ od niego, aby dodatkowo do tego wszystkiego, co i tak
musi opanowaæ, dysponowa³ wiedz¹ antropologa kultury i wyspecjalizowanego
socjologa w dziedzinie porównywania kultur. Powinien on jednak¿e podczas
poszukiwania zg³êbionego intelektualnego zrozumienia chêtnie, z radoci¹ odkrywcy, wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwe ród³a informacji: radio, telewizjê,
3
4

Ausgangssprache  jêzyk wyjciowy
Zielsprache  jêzyk docelowy
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Internet, gazety i czasopisma. Szczególnie interesuj¹ca dla t³umacza jest naturalnie literatura fachowa o komunikacji interkulturalnej. Wszystkie te wymienione
faktory, po³¹czone z efektywnie prowadzonymi zajêciami z translatoryki, mog¹
pomóc studiuj¹cym w przyswojeniu sobie sztuki t³umaczenia. Kompetencje t³umaczeniowe studiuj¹cego s¹ w ten sposób rozwijane i doskonalone. Porednictwo w przekazywaniu wiedzy nastêpuje jednak raczej niewiadomie, na podstawie stosowanych w czasie zajêæ tekstów. Podczas zajêæ szczególn¹ uwagê
powiêca siê kompetencji rzeczowoci i kompetencji badawczej, których wykszta³cenie odgrywa wa¿n¹ rolê w zawodzie t³umacza.
Dla potwierdzenia moich dowiadczeñ i rozwa¿añ chcia³abym zaprezentowaæ przyk³ady t³umaczeñ z jêzyka polskiego na jêzyk niemiecki oraz z niemieckiego na polski, które zosta³y sporz¹dzone przez studentów5 w ramach zajêæ
z translatoryki. Przez studentów zosta³y przet³umaczone dwa krótkie teksty
z dziedziny jêzyka gospodarczego i negocjacyjnego6. Jeden z tekstów studenci
przet³umaczyli pisemnie na jêzyk niemiecki, a drugi na jêzyk polski.
5 Chodzi tu o studentów VIII semestru germanistyki (rok akademicki 2006/2007) Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
6 I. Tekst w jêzyku polskim  przet³umaczony przez studentów na jêzyk niemiecki:
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
Jeli rz¹d i parlament skoncentruj¹ siê na przyjêciu w najbli¿szych kilkunastu miesi¹cach
ustaw dostosowuj¹cych polskie prawo do rozwi¹zañ unijnych i znajd¹ rodki na wprowadzenie ich
w ¿ycie, to zakoñczenie negocjacji cz³onkowskich w przysz³ym roku i przyst¹pienie Polski do UE
1 stycznia 2003 (jak tego chce rz¹d) jest wci¹¿ mo¿liwe. Negocjacje polegaj¹ przede wszystkim na
udowodnieniu przez kandydatów, ¿e s¹ zdolni przyj¹æ i wprowadziæ w ¿ycie prawo europejskie.
W trwaj¹cych od roku negocjacjach zakoñczono rozmowy w 3 sporód 30 dzia³ów prawa europejskiego (nauka, edukacja, pomoc ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom). Negocjator przewiduje, ¿e
pañstwa UE uzale¿ni¹ zamkniêcie otwartych ju¿ dzia³ów od spe³nienia konkretnych warunków.
(Ko³sut 2002, s. 40  Rzeczpospolita, 10.03.1999)
II. Tekst w jêzyku niemieckim  przet³umaczony przez studentów na jêzyk polski:
Der Euro im Ausland beliebter als die Mark
Das Geld kommt zu allen,
auch zu denen, die es gar nicht wollten. Nicht nur in Großbritannien, auch in Dänemark und der
Schweiz setzt sich der Euro durch. Ob Sportgeschäfte, Zeitungsladen oder Supermärkte  vielerorts
heißt es inzwischen: Wir nehmen auch Euro. Ein Kopenhagener Café hat die Euro-Preise für Tee
und Kuchen schon auf seine Speisekarte geschrieben. Und auch in Genf, Lugano oder Davos werde
der Euro bald ein wichtiges Zahlungsmittel sein, sagt Rudolf Walser vom Schweizer Unternehmensverband Economiesuisse. Zwar hatte in den Touristengebieten manch dänisches oder schweizerisches Geschäft auch früher schon Franc oder Mark angenommen  aber die Akzeptanz der neuen
Wahrung wird nach allgemeiner Einschatzung ungleich höher liegen. Der Euro ist beliebter, als es
die D-Mark je war. Ausgerechnet der Euro. Noch vor wenigen Jahren herrschte im Ausland die
unterschwellige Mehrheitsmeinung, dass der Euro scheitern werde, sagt Helmut Wagner, Geldtheoretiker von der Fernuni Hagen. Offenbar hat die Mehrheit ihre Meinung geändert. Der Euro hat
drastisch an Vertrauen gewonnen und wird deshalb als Zahlungsmittel akzeptiert. Außerdem kommt
er häufiger vor als die D-Mark. Ein Schweizer Taxifahrer, der Euro annimmt, kann damit entweder
zur Bank gehen oder auf einen Kunden warten, dem er seinerseits Euro als Wechselgeld zurückgeben kann. Beim Euro ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er diesen Kunden findet, sagt der
Bonner Ökonom Jürgen von Hagen,
Wolfgang Uchatius: DieZeit, 10.1.02 (wg: MARKT 2002, 1)
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Na podstawie tych przyk³adów chcê ukazaæ ró¿norodnoæ mo¿liwych wariantów t³umaczeñ poszczególnych passusów tekstów, jak i zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e miêdzy poszczególnymi wariantami t³umaczeñ mog¹ wystêpowaæ ró¿nice, co decyduje o wyborze tego czy innego t³umaczenia. Przy okazji chcia³abym
zaprezentowaæ moje przemylenia i w¹tpliwoci, które towarzysz¹ mi przy takich formach æwiczeñ.
Chcia³abym zwróciæ uwagê przede wszystkim na t³umaczenia tekstu na jêzyk polski. W tekcie oryginalnym wyszuka³am dziesiêæ fragmentów i skoncentrowa³am siê w 24 t³umaczeniach, które wykonali studenci, na tych czêciach
tekstu, tzn. na tym, jak zosta³y one przet³umaczone. W dalszej czêci zastanowi³am siê nad tym, czy poszczególne t³umaczenia s¹ wierne tekstowi oryginalnemu
czy te¿ odbiegaj¹ od jego treci. W tym miejscu chcia³abym zaprezentowaæ
wyniki moich badañ:
1. Das Geld kommt zu allen



Pieni¹dz dociera do wszystkich, Waluta euro dociera do wszystkich, Pieni¹dze docieraj¹ do wszystkich, Nowa waluta dotrze do wszystkich, Z pieni¹dzem ma ka¿dy do czynienia, Pieni¹dz pojawia siê u wszystkich, Euro
przychodzi do wszystkich, Pieni¹dz przychodzi do wszystkich, Pieni¹dz
przyjdzie do wszystkich,, Pieni¹dz trafia do wszystkich

2. 

setzt sich der Euro durch



euro ma moc przebicia, euro ma si³ê przebicia, euro staje siê coraz popularniejsze, euro stawia na swoim, euro zdobywa popularnoæ, euro zdobywa
przewagê, euro zdobywa uznanie, euro zdo³a³o siê przeforsowaæ, euro zyskuje na popularnoci, euro zyskuje popularnoæ, euro zyskuje uznanie

3. Ob Sportgeschäfte



niezale¿nie od tego, czy, czy to, i niewa¿ne, czy, czy jest to

4.  vielerorts heißt es inzwischen



w wielu miejscach czytamy w miêdzyczasie, w wielu miejscach figuruje napis, w wielu miejscach mawia siê w miêdzyczasie, w wielu miejscach mówi
siê, tymczasem w wielu miejscach mówi siê, w wielu miejscach obwi¹zuje,
w wielu miejscach oznacza to, oznacza to tymczasem, w wielu miejscach
oznacza to wówczas, w ró¿nych miejscach przyjê³o siê, w wielu miejscach
s³yszy siê w miêdzyczasie, w wielu miejscach spotykamy siê z informacj¹,
w wielu miejscach mo¿na us³yszeæ, w wielu miejscach us³yszymy, w wielu
miejscach znaczy to
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5.  die Akzeptanz [ ] wird nach allgemeiner Einschätzung ungleich
höher liegen.
wed³ug powszechnej opinii akceptacja bêdzie du¿o wiêksza, akceptacja bêdzie wed³ug ogólnych oszacowañ znacznie wy¿sza, akceptacja bêdzie wed³ug
ogólnej opinii znacznie przewy¿sza³a inne waluty, akceptacja bêdzie wed³ug
ogólnej oceny nieporównywalnie wy¿sza, wed³ug ogólnych przewidywañ akceptacja bêdzie znacznie wiêksza, akceptacja bêdzie wed³ug opinii publicznej
jeszcze bardziej wzrastaæ, akceptacje bêdzie wed³ug powszechnej opinii du¿o
wiêksza, wed³ug ogólnego uznania przyjêcie nowej waluty bêdzie nieporównywalnie wy¿sze, wed³ug ogólnych szacunków akceptacja nowej waluty bêdzie
o wiele wiêksza, wed³ug ogólnego s¹du akceptacja bêdzie znacznie wiêksza,
w ogólnym oszacowaniu euro jest bardziej akceptowane, zaakceptowanie bêdzie wed³ug ogólnych przypuszczeñ nieporównywalnie wiêksze, wed³ug ogólnych szacunków zosta³a znacznie lepiej zaakceptowana

6. Der Euro ist beliebter

.

euro jest popularniejsze, euro jest bardziej akceptowane, euro jest bardziej
lubiane,
euro jest bardziej popularne

7. Ausgerechnet der Euro.
Akurat euro, W³anie euro

8.  herrschte [ ] die unterschwellige Mehrheitsmeinung, dass der Euro
scheitern werde 
dominowa³a podwiadoma opinia, ¿e euro siê nie utrzyma, panowa³a podwiadoma opinia wiêkszoci, ¿e plan z euro siê nie powiedzie, panowa³o przekonanie o tym, ¿e euro poniesie klêskê, panowa³a powszechna opinia, ¿e wprowadzenie euro nie powiedzie siê, panowa³a skrywana opinia, ¿e euro poniesie
klêskê, panowa³a podwiadoma opinia poród wiêkszoci, ¿e euro spe³znie na
niczym, panowa³a opinia, ¿e euro nie odniesie sukcesu, panowa³a skryte
przekonanie, ¿e euro poniesie klêskê, panowa³ pogl¹d wiêkszoci, g³osz¹cy, ¿e
euro poniesie klêskê, panowa³o ciche przekonanie, ¿e euro poniesie pora¿kê,
mylano po cichu, ¿e euro siê nie przyjmie, panowa³a podwiadoma opinia
wiêkszoci, ¿e euro nie przetrwa,

9. Offenbar



oczywicie, oficjalnie, najwidoczniej, najwyraniej, w sposób widoczny, widocznie
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euro drastycznie zyska³o na zaufaniu, euro znacz¹co zyska³o na zaufaniu,
euro drastycznie zyska³o zaufanie, euro znacznie zyska³o na zaufaniu, euro
szybko pozyska³o zaufanie, euro zyska³o zaufanie, euro zyska³o bardzo szybko zaufanie, nowa waluta gwa³townie zyska³a na zaufaniu, euro niespodziewanie zyska³o zaufanie, euro zdobywa coraz wiêksze zaufanie, euro zdoby³o
zdecydowane zaufanie, euro drastycznie zdoby³o zaufanie

Po przyjrzeniu siê 24 przet³umaczonym tekstom studentów, mo¿na w³aciwie
stwierdziæ, ¿e oddaj¹ one treæ tekstu oryginalnego. Nie odbiegaj¹ w jakim wiêkszym stopniu od dos³ownoci oryginalnego tekstu niemieckiego, a jeli tak, to te
ró¿nice nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na znaczenie ca³oci. Jednak¿e w oparciu
o przytoczone przeze mnie fragmenty mo¿na by siê zastanowiæ, czy taki lub inny
wariant t³umaczenia lepiej lub gorzej oddaje treæ niemieckiego wariantu oraz czy
lepiej lub gorzej zostaje przyjêty przez czytelnika. Jak przet³umaczony tekst zostaje przyjêty przez adresata, tzn. przez osobê, dla której jest t³umaczony, zale¿y od
niego, a to jest raczej bardzo subiektywna ocena. Podczas zajêæ z translatoryki jest
tak¿e problematyczne dla nauczaj¹cego, jak powinien on oceniæ poszczególne
t³umaczenia. Ucz¹cy ma zawsze swoje w³asne wyobra¿enia, jak dany tekst powinien zostaæ przet³umaczony, ale musi byæ wiadom tego, ¿e to nie jest jedyny,
a przede wszystkim niekoniecznie najlepszy wariant t³umaczenia tekstu wyjciowego. Musi siê uwolniæ od swojej w³asnej subiektywnoci i postaraæ siê przeanalizowaæ obiektywnie wszystkie mo¿liwe warianty t³umaczenia.
Nastêpnie skupi³am siê na 22 t³umaczeniach polskiego tekstu na jêzyk niemiecki. Najpierw ponownie przeanalizowa³am wszystkie sporz¹dzone t³umaczenia tekstu oryginalnego i zwróci³am uwagê na poszczególne fragmenty tekstu,
tzn. jak zosta³y przet³umaczone na jêzyk docelowy, a wiêc na jêzyk niemiecki.
1. przyjêcie ustaw
die Aufnahme der Gesetze, die Annahme der Gesetze, die Gesetze anzunehmen, die Gesetzannahme,

2. (jak tego chce rz¹d)
wie es die Regierung will, wie es die Regierung haben will, diesen Termin
strebt die Regierung an, wie das die Regierung will, was die Regierung
will, wenn das die Regierung will, so wie es die Regierung will, wie es
sich die Regierung wünscht, nach dem Willen der Regierung, wie die Regierung es vorhat,
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3. Negocjator przewiduje
der Verhandlungspartner sieht vor, der Verhandlungspartner erwartet, der
Verhandlungspartner sieht voraus, ein Verhandlungspartner nimmt an, der
Verhandlungsführer sieht vorher, der Unterhändler sieht voraus, der Verhandlungspartner vermutet, der Verhandlungspartner nimmt vorweg, der
Unterhändler sieht hervor*, der Verhandlungspartner ahnt*?, der Negoziator* sieht vor, der Vermittler* sieht voraus,

W powy¿szych przyk³adach t³umaczeñ widoczne jest, ¿e mo¿e istnieæ i istnieje wiele wariantów t³umaczeñ konkretnego fragmentu tekstu. W niektóre t³umaczenia wkrad³y siê jednak¿e b³êdy leksykalne. W jednym przypadku zosta³o
u¿yte s³owo *Negoziator, które w jêzyku niemieckim w ogóle nie wystêpuje,
a które jest polonizmem. W kilku przypadkach t³umacze u¿yli czasowników,
które nie oddaj¹ znaczenia tekstu oryginalnego, lecz je zmieniaj¹, co nie powinno mieæ miejsca.
Mimo b³êdów wystêpuj¹cych w kilku t³umaczeniach, pozosta³e warianty
t³umaczeñ zgodne s¹ z treci¹ tekstu oryginalnego i mo¿na je zaakceptowaæ. Nie
mo¿na jednak¿e zaprzeczyæ, ¿e niektóre warianty t³umaczeñ lepiej, a niektóre
gorzej oddaj¹ treæ tekstu w jêzyku wyjciowym.
W dalszych badaniach skierowa³am uwagê ku jeszcze jednemu ca³emu zdaniu, które zosta³o przet³umaczone na jêzyk niemiecki:
Jeli rz¹d i parlament skoncentruj¹ siê na przyjêciu w najbli¿szych kilkunastu
miesi¹cach ustaw dostosowuj¹cych polskie prawo do rozwi¹zañ unijnych i znajd¹ rodki na wprowadzenie ich w ¿ycie, to zakoñczenie negocjacji cz³onkowskich
w przysz³ym roku i przyst¹pienie Polski do UE 1 stycznia 2003 (jak tego chce
rz¹d) jest wci¹¿ mo¿liwe.

Z przedstawionych mi t³umaczeñ powy¿szego zdania wybra³am kilka, aby je
w tym miejscu zaprezentowaæ:
1. Wenn sich die Regierung und das Parlament darauf konzentrieren werden, in
den nächsten Monaten das polnische Recht an die Richtlinien der EU anzupassen
und sie in die Tat umzusetzen, ist der Abschluss der Verhandlungen und der EUBeitritt Polens am 1. Januar 2003 (wie es die Regierung will) noch möglich.
2. Wenn sich die Regierung und das Parlament in den nächsten Monaten auf die
Annahme des Gesetzes der Anpassung des polnischen Rechts an die
Unionslösungen* konzentrieren und Mitteln für die Einführung deren ins Leben
finden, dann sind die Mitgliedsverhandlungsschließung* in dem nächsten Jahr
und der EU Beitritt Polens am 1. Januar 2003 (wie es die Regierung haben will)
immer noch möglich.
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3. Wenn sich die Regierung und das Parlament in den nächsten mehreren Monaten* darauf konzentrieren die Gesetzesvorlage, die das polnische Recht an die
Lösungen der EU anpasst, zu billigen* und Mittel dazu finden sie zu verabschieden, so ist das Beenden der Verhandlungen im nächsten Jahr und der EU-Beitritt
Polens am 1. Januar 2003 (so wie es die Regierung will) immer noch möglich.
4. Wenn die Regierung und das Parlament sich* in den nächsten mehr als zehn*
Monaten auf das Verabschieden der Gesetze, die das polnische Recht an die EUAnforderungen anpassen*, konzentrieren und die Mittel finden, sie in Kraft zu
setzen, sind das Ende der Mitgliedsverhandlungen im nächsten Jahr sowie der
Beitritt Polens zur EU am 1. Januar 2003 (wie das die Regierung will) immer
noch möglich.
5. Wenn sich die Regierung und das Parlament binnen kommenden Monate* auf
die Aufnahme der Gesetze, die das polnische Recht zu den EU Lösungen anpassen*, konzentrieren und Maßnahmen finden um die in Kraft zu treten*, so wird
die Vollendung der Mitgliedsverhandlungen im nächsten Jahr und das Beitreten
von Polen zur EU am 1. Januar 2003 (nach dem Willen der Regierung) immer*
möglich sein.
6. Wenn die Regierung und das Parlament sich* in den nächsten Monaten
darauf konzentrieren werden, die Gesetze anzunehmen, die das polnische Recht
auf* Lösungen der Europäischen Union anpassen, und wenn sie die Mittel diese
Gesetze ins Leben einzuführen finden*, wird die Beendung der Verhandlungen
der Mitglieder* im nächsten Jahr und der Beitritt Polens zu* EU am 1. Januar
2003 (was die Regierung will) immer noch möglich sein.
7. Wenn sich die Regierung und das Parlament in die nächsten Monate* auf
Gesetze konzentrieren, die unser Recht an EU-Lösungen anpassen, und die Mittel
finden, um diese Gesetze in Kraft zu setzen, ist es möglich, dass die Mitgliedschaftsverhandlungen im nächsten Jahr beendet werden und Polen am 1. Januar
2003 der EU beitritt (wie es sich die Regierung wünscht).
8. Der Abschluss der Mitgliedsverhandlungen und der durch die Regierung
geplante Beitritt Polens in die EU für den 1.01.2003* ist immer noch möglich.
Die Regierung und das Parlament müssen sich jedoch in den nächsten Monaten
darauf konzentrieren, Gesetze einzubringen, die das polnische Recht an das der
EU anpassen. Auch finanzielle Mittel müssen erworben werden.
9. Wenn sich die Regierung und das Parlament in den nächsten Monaten auf die
Annahme der Gesetze, die polnisches Recht den Lösungen der EU anpassen* und
die Mittel für ihre Einführung finden, ist der Abschluss der Mitgliedsverhandlungen im nächsten Jahr und der Beitritt Polens in* die Europäische Union am 1.
Januar 2003 (wie die Regierung will) immer noch möglich.

46

Anna Dargiewicz

10. Wenn die Regierung und das Parlament sich* in den nächsten ein paar*
Monaten auf die Gesetzannahme, die das polnische Recht zu unischen Lösungen
anpasst*, konzentrieren und die in Kraft bringenden Mittel finden*, dann ist das
Ende der Mitgliedsverhandlungen im nächsten Jahr und Eintritt Polens zu EU*
am 1. Januar 2003 (wenn das die Regierung will) immer noch möglich.

Na podstawie zaprezentowanych dziesiêciu wariantów t³umaczeñ tego samego zadania mo¿na stwierdziæ, ¿e rzeczywicie istnieje wiele mo¿liwoci, aby prze³o¿yæ ten sam fragment tekstu na jêzyk obcy. Pytanie tylko brzmi: Czy wszystkie
warianty t³umaczeñ s¹ wierne treciowo zdaniu oryginalnemu? Czy oddaj¹ rzeczywicie dok³adnie treæ zdania oryginalnego? Czy wszystkie s¹ jasne i zrozumia³e?
Te pytania postawi³am sobie wtedy, kiedy przeczyta³am wszystkie t³umaczenia
i porówna³am je ze sob¹.
Zdanie oryginalne jest d³ugie i wielokrotnie z³o¿one. Podczas czytania trzeba siê bardzo skoncentrowaæ, aby zrozumieæ jego treæ. Zdanie to pochodzi
z tekstu, który nale¿y do dziedziny jêzyka negocjacji i dlatego musi byæ ono
bardzo precyzyjnie zrozumiane w jêzyku wyjciowym i tak samo precyzyjnie
zostaæ prze³o¿one na jêzyk docelowy. Zaprezentowane przeze mnie t³umaczenia
zosta³y sporz¹dzone przez ci¹gle jeszcze ucz¹cych siê studentów i mo¿na w nich
znaleæ kilka b³êdów leksykalnych i gramatycznych, które w niektórych miejscach utrudniaj¹ zrozumienie. Jednak¿e, pomijaj¹c b³êdy, które podkreli³am
i oznaczy³am gwiazdk¹, mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice miêdzy podanymi t³umaczeniami interesuj¹cego nas zdania. Niektóre t³umaczenia s¹ janiejsze, przejrzystsze i ³atwiejsze w zrozumieniu (np. pierwsze, trzecie i czwarte t³umaczenie),
niektóre za bardzo skomplikowanie sformu³owane, zagmatwane i przez to trudniejsze do zrozumienia. W niektórych przypadkach t³umacz opuci³ s³owa jêzyka wyjciowego i nie przet³umaczy³ ich na jêzyk docelowy, co jest nie do zaakceptowania.
W ósmym przyk³adzie t³umaczka/t³umacz odda³ treæ jednego zdania za
pomoc¹ kilku zdañ w jêzyku docelowym. To t³umaczenie oddaje treæ tekstu
oryginalnego, nie jest jednak wierne orygina³owi, jeli wemiemy pod uwagê
stronê syntaktyczn¹ tekstu.
Na przyk³adach t³umaczeñ tego wybranego zdania mo¿na zaobserwowaæ, ¿e
nie ka¿de t³umaczenie jest dobre, jeli wemiemy pod uwagê jego zrozumia³oæ.
Ten, do którego konkretne t³umaczenie jest skierowane, decyduje, który wariant
najbli¿szy jest jego zdolnoci rozumienia.
Mo¿na by wiêc zadaæ sobie pytanie, czy sztukê t³umaczenia nale¿y w ogóle
æwiczyæ? Czy mo¿na w ramach zajêæ z translatoryki szkoliæ umiejêtnoci, czynnoci t³umaczeniowe, jeli np. mo¿e istnieæ wiele wariantów t³umaczeñ jednego
i tego samego tekstu i wszystkie mog¹ byæ dobre? Moim zdaniem  tak. Uzasadnienie jest proste: ka¿dy, kto studiuje jêzyk obcy, bêdzie przynajmniej kilka razy
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w swoim ¿yciu zawodowym poproszony  nawet wedy, kiedy nie bêdzie zawodowo t³umaczem  aby przet³umaczy³ jaki tekst pisemnie lub ustnie. Mój wniosek:
okr¹g³¹ dobê t³umaczy siê w bankach, firmach, instytucjach w rozszerzonej ju¿
zjednoczonej Europie. I w³anie z tego powodu powinno siê æwiczyæ umiejêtnoci
translatoryjne, tak¿e jeli czasami nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego
jeden wariant t³umaczenia jest lepszy ni¿ inny, który tak¿e oddaje treæ orygina³u.
W ramach zajêæ z translatoryki mo¿na o tym dyskutowaæ, wyjaniæ w¹tpliwoci i
wspólnie przedstawiæ argumenty, które przemawiaj¹ za najlepszym rozwi¹zaniem
lub najlepszymi rozwi¹zaniami.
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Summary
The article discusses equivalence of meaning, which poses a problem to translators and
teachers of translation. In my article I address the problem of multivalency (Wills 1977: 226),
that is the phenomenon which occurs when, during translation, two or more comparable solutions
appear. This fact is considered to be a problem and by both a student and a teacher, and may be
a source of dissatisfaction. How can we explain to the student that this or the other variant is better
or worse? One must eliminate ones own expectations and subjectivity. What should be expected
of future translators? Competence in every field of knowledge, as texts to be translated cover
various subjects. The article is an attempt to answer these questions, using authentic samples of
texts translated by students participating in translation courses.
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Semantyka barw wyra¿ana przez struktury morfologiczne
czasownika w gwarach po³udniowomazowieckich*
Colours semantics expressed by morphological structures
of verb in dialects of Southern Masovia
The discussion presented in the article applies to the mechanism of creating, the way
and the scope of verbs use in the process of creating colours names on the ground of
dialects with the indication to differentiation of dialects towards general Polish language
while expressing lingual picture of colours world.
S³owa kluczowe: dialektologia, s³owotwórstwo czasownika, nazwy kolorów, jêzykowy obraz
wiata
Key words:
dialectology, verb word-building, colours names, lingual picture of the world

Zagadnienie nazewnictwa barw stanowi temat niezwykle czêsto podejmowany w badaniach jêzykoznawczych. Do tej pory powsta³y liczne opracowania
zarówno na gruncie lingwistyki polskiej, jak i obcej, w których rozpatrywano
kwestiê funkcjonowania nazw kolorów z ró¿nych punktów widzenia. Istotny
wk³ad w badania nad leksyk¹ nazw barw wnieli badacze amerykañscy B. Berlin
i P. Kay, którzy w swoim dziele Basic Color Terms. Their Universality and
Evolution (Berlin, Kay 1969), wyró¿nili nazwy podstawowe i sekundarne. Po
wnikliwej analizie nazw kolorów doszli do wniosku, ¿e liczba podstawowych
okreleñ barw w jêzykach jest ograniczona, a kolejnoæ ich pojawiania siê mo¿na
* Materia³ gwarowy, który zosta³ poddany interpretacji s³owotwórczej, zgromadzono w latach
20032005 we wsiach £êgonice ko³o Nowego Miasta oraz oddalonej od niej o ok. 30 km Turowej
Woli ko³o Kowies. Pierwszej z nich przypisany jest nr 35 w siatce punktów do badañ nad s³owotwórstwem w gwarach Polski rodkowej (716 wg/AGP), natomiast druga oznaczona jest nr. 25
(707 wg/AGP). Obydwie wsi znajduj¹ siê na terenie po³udniowego Mazowsza i choæ nie s¹ to
jedyne gwary, które mo¿na okreliæ mianem po³udniowomazowieckich, niew¹tpliwie reprezentuj¹
ten sam typ ze wzglêdu na podobieñstwo cech systemowych.

50

Izabela Ejsmut

³atwo przewidzieæ. Ze strukturalistycznym ujêciem zagadnienia terminologii
nazw barw Berlina i Kaya nie zgodzi³ siê J. R. Taylor, który zaj¹³ siê problemem
kategoryzacji kolorów i doszed³ do wniosku, ¿e nazewnictwo barw nie ma charakteru cile arbitralnego, za sama barwa stanowi idealny przyk³ad ,,wp³ywu
czynników zwi¹zanych z percepcj¹ i poznaniem na powstawanie i znaczenie
kategorii jêzykowych (Taylor 2001, s. 38).
W jêzykoznawstwie polskim kwesti¹ nazewnictwa kolorów zainteresowa³a
siê m.in. A. Wierzbicka (Wierzbicka 1990), która w badaniach nad semantyk¹
barw zastosowa³a podejcie prototypowe. Wed³ug Wierzbickiej konkretne kolory
wyranie kojarzone s¹ przez cz³owieka z okrelonymi desygnatami otaczaj¹cej go
rzeczywistoci np. czerwony  ogieñ, krew, niebieski  woda, niebo, bia³y  nieg
itp. Natomiast R. Tokarski z materia³u jêzykowego pochodz¹cego ze wspó³czesnej
poezji polskiej wydoby³ znaczenia nazw barw i porówna³ je z nazwami barw
w jêzyku angielskim, w odniesieniu do teorii o istnieniu jêzykowego obrazu wiata. Tokarski stwierdzi³, ¿e ,,opis znaczenia nazw kolorów w jêzyku polskim pozwoli dotrzeæ do semantycznego obrazu s³owa (Tokarski 2004, s. 11).
Wród prac dotycz¹cych nazewnictwa kolorów, a mieszcz¹cych siê w teorii
jêzykowego obrazu wiata, wymieniæ nale¿y m.in. dwutomowe opracowanie
Studia z semantyki porównawczej pod redakcja K. Waszakowej i R. Grzegorczykowej (Studia z semantyki... 2000, 2003) oraz niektóre artyku³y m.in. K. Waszakowej (Waszakowa 2000) czy J. Grzeni (Grzenia 1993).
Problematyk¹ kolorów w jêzykoznawstwie polskim w ujêciu diachronicznym
i dialektologicznym zajmowali siê m.in. K. Nitsch (Nitsch 1948), E. Ostrowska
(Ostrowska 1948), H. Koneczna (Koneczna 1949), A. Zarêba (Zarêba 1954),
R. Marciniak (Marciniak 1999). W ka¿dej z wy¿ej wymienionych pozycji zosta³y
omówione nazwy barw z prymarnym wyk³adnikiem przymiotnikowym b¹d te¿
rzeczownikowym, natomiast nazwy kolorów wyra¿ane poprzez struktury czasownikowe by³y podawane sporadycznie i w ograniczonym zakresie. Byæ mo¿e za
przyczynê takiego stanu rzeczy nale¿y uznaæ za³o¿enie E. Janus, o tym ¿e czasowniki typu zsinieæ, z¿ó³kn¹æ oznaczaj¹ stawanie siê ¿ó³tym, sinym i nale¿¹
do innej grupy semantycznej ni¿ nazwy kolorów (Janus 1981, s. 6970). Choæ
rzeczywicie mamy tu do czynienia z czasownikami oznaczaj¹cymi proces, stan
czy akcjê, to jednak porednio wskazuj¹ one tak¿e na kolor (Zarêba 1954,
s. 116). Równie¿ J. Grzenia, opisuj¹c pole semantyczne barw w jêzyku polskim,
czasowniki derywowane od nazw kolorów sytuuje w przestrzeni tego¿ pola
(Grzenia 1993, s. 157). Za s³uszne natomiast nale¿y uznaæ stwierdzenie, ¿e
podstawy czasownikowe, od których derywowane s¹ nazwy barw, maj¹ charakter sekundarny (Ampel-Rudolf 1994, s. 9), gdy¿ pod wzglêdem ilociowym,
w zestawieniu z przymiotnikiem czy te¿ rzeczownikiem, jest ich znacznie mniej.
Celem niniejszego artyku³u jest próba pokazania, ¿e semantyka i nazewnictwo barw w gwarach, wyra¿ane strukturami czasownikowymi, mog¹ stanowiæ
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ciekawy i oryginalny materia³ do badañ nad ich powstawaniem i funkcjonowaniem, szczególnie w porównaniu z polszczyzn¹ ogóln¹.
Wychodz¹c od pojêæ barwa i kolor, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie zawsze by³y
one traktowane jako formy synonimiczne. M. Ampel-Rudolf uzna³a, ¿e miêdzy
omawianymi jednostkami istnieje ró¿nica rodzaju gramatycznego (barwa  rodzaj ¿eñski, kolor  rodzaj mêski), która zmienia ich zakresy znaczeniowe (Ampel-Rudolf 1987, s. 623). Natomiast H. Koneczna odnotowa³a, ¿e w gwarach
³owickich zamiast wyrazu barwa u¿ywano formy farba, za leksem kolor
w praktyce ¿ycia codziennego by³ stosowany z mniejsz¹ czêstotliwoci¹, poniewa¿ wymaga³ on wyabstrahowania cechy z przedmiotu realnego (Koneczna
1949, s. 10). W omawianych gwarach po³udniowomazowieckich obydwa terminy funkcjonuj¹ wymiennie, sami informatorzy twierdz¹, ¿e „kolor i barwa to
jedno i to samo, w zwi¹zku z tym w artykule zosta³y potraktowane jako synonimy, np. ukolorowaæ siê1 nabraæ kolorów; kolorowaæ; zag byW mocny Wo)iñ, to
t#n ,lebek Rypko e WkolorovaW, t#n 1iR, e pRyruHiñiW; 35, zakolorowaæ siê
staæ siê kolorowym; kolorowaæ; zak ovor doz_eva to tak Wadñe _uWkñe albo e
pRylervzeña, zale_y zaAi ovoc, zakoloruze e, zuR tro,e WoHiKkñe do zzer#ña; 25,
zabarwiæ siê barwi¹c siê, nabraæ koloru; barwiæ siê; ta bluska tak puRlaWa
f prañiu, _e aR e voda na elono zabar1iWa; 35.
Analiza materia³u gwarowego pod k¹tem nominacji i semantyki barw wyra¿anej czasownikiem prowadzi ku stwierdzeniu, ¿e zarysowuje siê wyrana tendencja do podzia³u na barwy podstawowe i drugorzêdne. Za elementarne uznaæ
nale¿y kolory: bia³y, czarny, ¿ó³ty, zielony, niebieski oraz czerwony, za za sekundarne: ró¿owy, szary, siny, siwy, jasny, b³awy, rudy, z³oty itp. Teoria ta znajduje potwierdzenie w iloci derywowanych struktur odczasownikowych w gwarach po³udniowomazowieckich.
Semantyczny obraz nazw barw pozwala na ukazanie sposobu pojmowania
wiata przez ludzi mówi¹cych danym jêzykiem. Odwo³uj¹c siê do zasobu konstytutywnych barw w jêzyku ogólnym, K. Waszakowa pokaza³a, ¿e nazwy kolorów stanowi¹ tzw. interpretanty wiata, poniewa¿ dana nazwa wyodrêbnia i charakteryzuje obiekty rzeczywistoci (Waszakowa 2000, s. 621). Poprzez analizê
nazw barw wyra¿anych strukturami prefiksalnymi, prefiksalno  postfiksalnymi
oraz sufiksalnymi czasownika, w odniesieniu do nominacji obiektów i zjawisk,
z którymi siê ³¹cz¹, wskazaæ mo¿na, z jakim wycinkiem rzeczywistoci wi¹¿e
siê dany kolor najczêciej i w jaki sposób pojmuj¹ wiat ludzie pos³uguj¹cy siê
okrelonym jêzykiem lub, w jego obrêbie, dan¹ gwar¹.
Struktury czasownikowe derywowane od podstawy przymiotnikowej bia³y
lub dewerbalnej bieleæ, w gwarach po³udniowomazowieckich najczêciej wi¹¿¹
1

Prezentowane w artykule przyk³adowe has³a czasownikowe zapisano w postaci ogólnopolskiej, a nastêpnie w apostrofach podano kolejno: parafrazê, podstawê s³owotwórcz¹ oraz kontekst.
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siê z cz³owiekiem i kultur¹ materialn¹. Odnosz¹ siê g³ównie do prac wykonywanych w domu: sprz¹tanie, pranie, odnawianie mieszkania, np. bieliæ malowaæ
ciany wapnem na bia³o; bia³y; vapn#m to e bzeCiWo æany; 25, obieliæ pomalowaæ wszystkie ciany na bia³o; bieliæ; zañim te æany WobzeCiW, to f caWym
domu tym vapn#m na,lapaW; 25, wybieliæ uczyniæ p³ótno bia³ym; bieliæ; pReva_ñe to na sW=ñcu pWutno vybzeCiWy; 25, oraz czynnoci wykonywane w kuchni,
np. zabielaæ2 biel¹c, wlewaæ do zupy m¹kê roztrzepan¹ w mleku lub mietanie;
zabieliæ; zupe za_ynovom e zabzela mzetankom; 25, zabieliwaæ siê stopniowo
robiæ siê bia³ym; zabieliæ siê; zak ta voda e zuR ñe zabzeCivaWa, to v ñiz vygñetWo
e masWo; 35.
Zakres semantyczny formacji derywowanych od przymiotnika czarny lub
czasownika czerniæ, ³¹czyæ mo¿na g³ównie z dba³oci¹ cz³owieka o wygl¹d zewnêtrzny oraz zabiegami podnosz¹cymi jego atrakcyjnoæ, np. czerniæ czyniæ
czarnym; czarny; larnom pastom buty lerñiWy; 25, poczerniaæ kilkakrotnie
czyniæ czarnym; poczerniæ; zak e skurka z butuv zelRe, to e polerña, _eby ñe
byWo 1idaæ; 25, poczerniæ uczyniæ lekko czarnym; czerniæ; Woly se tro,e podmalovaWa, _7sy tuRym polerñiWa, pa·ñica zak e palRy; 35, przyczerniæ uczyniæ buty nieco bardziej czarnymi; czerniæ; zak e buty zaku_yWy, albo ve pRydar,
to se voW larnom pastom pRylerñiW, zapastovaW zi ñe byWo ladu; 25, uczerniæ
uczyniæ co ca³kowicie czarnym; czerniæ; pRe·tym te vWosy mzaWa barviz brMzove, a tera se caWAim ul#rñiWa; 25, jak równie¿ odnieæ do sfery semantycznej
zwi¹zanej z kosmosem np. zaczerniæ siê o niebie: przybraæ czarn¹ barwê; czerniæ; ñebo to e pravze zal#rñiWo, tak e zaæoKgWo, æimno e zroiWo zi grat
sypneoW; 35
Derywaty odczasownikowe pochodne od podstawy zielenieæ, odnosz¹ siê
przede wszystkim do wiata rolinnego i wodnego np. ozielenieæ przybraæ barwê zielon¹; zielenieæ; ta voda zakwitWa f t#z va·ñe, a_ boAi WoeleñaWy; 35,
podzielenieæ staæ siê nieco zielonym; zielenieæ; muvzom, _e voda do podlevaña
kwatkuf to po1i·na tro,e poveleñiv v butelce; 25, uzielenieæ staæ siê ca³kowicie
zielonym; zielenieæ; ta voda na stavze to zuR caWAim WueleñaWa; 35, zazielenieæ
nabraæ koloru zielonego; zielenieæ; voda zaeleñaWa z brudu, zmMncona, brudna
voda; 25, zzielenieæ o grochu: staæ siê zielonym; zielenieæ; za Rypko ·eleñaW,
zgoRkñaW zi byW tfardy, to kopce usypyvaWy, _eby tyle sW=ñca ñe dostaW; 25.
Leksemy pochodne od czasownikowej podstawy ¿ó³kn¹æ, wyranie nawi¹zuj¹ do wiata rolin, np. pod¿ó³kiwaæ stopniowo nieco ¿ó³kn¹æ; pod¿ó³kn¹æ;
to zedno tefko co Hi pot_uWkuze Wostatño, tu t#R pot_uWkuzom te CistAi; 25,
przy¿ó³kn¹æ staæ siê trochê ¿ó³tym; ¿ó³kn¹æ; ta pR4ñica tak pRygasWa,
2 Zgodnie z zasad¹ przyjêt¹ przez jêzykoznawców, m.in. M. Kuca³ê, K. Dejnê (Kuca³a 1964,
1966; Dejna 1964), czasowniki wielokrotne, niedokonane typu zabielaæ, poczerniaæ traktuje siê
jako formacje sufiksalne, pochodne od czasowników perfektywnych zabieliæ, poczerniæ.
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pRy_uWkWa, bo zom pRypaCiW tym WoprysAim; 25, u¿ó³kn¹æ o liciach kwiatów:
nieco z¿ó³kn¹æ; ¿ó³kn¹æ; te CistAi tak co Ci,o rosnom, tro,e Wu_uWkWy; 25,
z¿ó³kn¹æ staæ siê ¿ó³tym; ¿ó³kn¹æ; zak ovoc doz_eva to tak Wadñe z_uWkñe albo
e pRylevzeña, zale_y zaAi ovoc, zakoloruze e, zuR tro,e oHiKkñe do zzer#ña;
25 oraz sporadycznie do wiata materialnego, np. przy¿ó³kiwaæ o materiale:
powoli stawaæ siê ¿ó³tym; przy¿ó³kn¹æ; ta bzel ñe zes zuR taka bzelutka, zalyna
pRy_uWAivav ze staroæi; 35.
Struktury czasownikowe motywowane ogólnopolsk¹ formacj¹ niebieszczeæ
lub gwarow¹ niebieciæ, znajduj¹ odzwierciedlenie zarówno w sferze materialnej cz³owieka, np. wyniebieszczeæ staæ siê niebieskim; niebieszczeæ; zak wiranAi pRy_uWknom, to e fkWada farpke f Rmatke, vygñata e, vyfarpkuze, to ta
wiranka a_ vyñebzeRleze; 25, zaniebieciæ siê staæ siê niebieskim; niebieciæ
siê; ta druga bluska o· t#z æimñezR#z caWa e zañebzeæiWa f prañu; 35, jak
równie¿ kojarzone s¹ z kosmosem, niebem np. wyniebieciæ siê staæ siê niebieskim; niebieciæ siê; ñebo e vyñebzeæiWo, pozañaWo; 25
Formacje derywowane od czasownika czerwieniæ, dotycz¹ g³ównie wiata
rolinnego, np. przyczerwieniaæ siê stawaæ siê prawie czerwonym; przyczerwieniæ siê; zak ovoc doz_eva to tak Wadñe _uWkñe albo e pRylervzeña, zale_y
zaAi ovoc, zakoloruze e, zuR tro,e oHiKkñe do zzer#ña; 25, jak równie¿ zachowañ ludzkich np. zaczerwieniæ siê czerwieni¹c siê, oblaæ siê rumieñcem; czerwieniæ siê; ,lapnoW co bezmylñe zi e zalervzeñiW ze fstydu; 25.
Zakresy odniesieñ pozosta³ych derywatów, pochodnych od podstaw dewerbalnych i denominalnych wyra¿aj¹cych kolory niepodstawowe, mo¿na powi¹zaæ
z nastêpuj¹cymi obszarami semantycznymi: kosmos, niebo, np. rozjaniæ siê
staæ siê jasnym, czystym; janieæ; rozzañiWo e, sWonelko e pokazuze; 25,
rozjaniwaæ siê janiej¹c, wypogadzaæ siê; rozjaniæ siê; sWonelko vyglonda,
,yba e rozzañiva tro,e; 25, ciemniaæ siê robiæ siê ciemno; ciemniæ siê;
zmzeR, e roi pRed vzelor#m, æimña e na dvo_e; 25, wyb³êkitnieæ staæ siê
b³êkitnym; b³êkitnieæ; ñebo vybW#KAitñaWo, rozzañiWo e; 35; cz³owiek i jego
fizjonomia, np. podsiwywaæ zaczynaæ siwieæ; podsiwieæ; zag zalyna poæivyvaæ, to taAi pakovaty e roi; 25, posinieæ siniej¹c, staæ siê nieco sinym;
sinieæ; vecko zak e ñera· za,WysWo, to aR poiñaWo; 25, wyró¿owiæ pomalowaæ
policzki na ró¿owo; ró¿owy; zafRe taka vymalovana ,ovi, te poCiAi se vyru_o1i;
25, zasiniæ siê siniej¹c, nabraæ sinego koloru; sinieæ; zak zes pot7_ne ude_#ñe,
to e æaWo mocno zaiñi; 25, zbladowiæ siê staæ siê bladym; blady; po t#z
,orobze tag vy,ut, zblado1iW e, pravze aR pRerolysty zes; 25, zeszronkowieæ
staæ siê szronkowatym, siwym; szronkowieæ; Wep mu zeronkovzaW na staro,
oivzaW; 35, zrudowiæ siê staæ siê rudym; rudy; zag byW maWy to ñe byW rudy,
tylko puñi· zag vyrus, to tak mu e vWosy zrudo1iWy; 25; wiat rolin, np.
rozb³awiæ siê rozkwitn¹æ w kolorze jasnoniebieskim, b³awym; b³awiæ siê; tak
Ciæñe e te kwatuRAi rozbWa1iWy, tak ñebzeskavo kwitWy; 25, zasiwieæ o drzewie:
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staæ siê zupe³nie siwym; siwieæ; tevo mokre, f sku_e le_aWo, to poivzaWo,
a ñeras zag dWugo pole_aWo, to caWAim zaivzaWo; 35; wiat materialny, np.
poz³ociæ z³oc¹c, pokryæ z³otem; z³ociæ; ñesWy Wobraz do zWotñika, _eby pozWoæiW; 25, wyb³awiæ siê staæ siê b³awym; b³awiæ siê; po prañu kolor e vybWa1iW, zroiW e zasny; 25, zeszarzeæ szarzej¹c, staæ siê burym, szarym;
szarzeæ; to zu_ ze staroæi zesa_aWo, z brudu e zapuæiWo; 25.
Jêzykowy obraz wiata to zatem taki sposób ujmowania rzeczywistoci,
który mo¿na „odczytaæ z faktów jêzykowych, m.in. s³owotwórczych, derywacyjnych itp. (Grzegorczykowa 2001, s. 163). Analizuj¹c dan¹ gwarê jako odmiankê jêzyka ogólnego i jej cechy s³owotwórcze, da siê zauwa¿yæ, ¿e w obrêbie
tego samego jêzyka istniej¹ odrêbne sposoby konceptualizacji wiata. W gwarach po³udniowomazowieckich poprzez pryzmat barw wyra¿anych strukturami
czasownikowymi docieramy do semantycznego charakteru s³owa, które choæ
w odmiennej postaci s³owotwórczej w stosunku do jêzyka ogólnego, mo¿e wi¹zaæ siê z tym samym wycinkiem rzeczywistoci. Mam tu na myli g³ównie
derywaty gwarowe, które w porównaniu z polszczyzn¹ ogóln¹ posiadaj¹ identyczn¹ podstawê s³owotwórcz¹ i to samo znaczenie, wyra¿ane jednak innym
prefiksem, np. obieliæ pomalowaæ wszystkie ciany na bia³o, ozielenieæ przybraæ barwê zielon¹, poczerniæ uczyniæ lekko czarnym, przyczerniæ czerni¹c,
uczyniæ buty nieco bardziej czarnymi, przyczerwieniaæ siê stawaæ siê prawie
czerwonym, uzielenieæ staæ siê ca³kowicie zielonym, u¿ó³kn¹æ o liciach
kwiatów: z¿ó³kn¹æ, wyniebieszczeæ staæ siê niebieskim, wyró¿owiæ pomalowaæ policzki na ró¿owo, zasiniæ siê nabraæ sinego koloru w stosunku do
ogólnopolskiego pobieliæ, uczerniæ, zaczerwieniaæ (siê), zaró¿owiæ, zazieleniæ
(siê), zniebieszczeæ, zsinieæ, zzielenieæ oraz z¿ó³kn¹æ (patrz: SWJP, USJP).
Ponadto w gwarach po³udniowego Mazowsza w obrêbie jednego gniazda
s³owotwórczego, którego podstawê porednio stanowi nazwa barwy, wyra¿ana
struktur¹ czasownikow¹, istnieje bogatszy zasób u¿ywanych prefiksów, np. ¿ó³kn¹æ (pod-, przy-, u-, z-), zielenieæ (o-, pod-, u-, z-, za-) w porównaniu z jêzykiem
ogólnym. Przesuniêcia w powy¿szych gwarach w stosunku do polszczyzny literackiej mo¿na tak¿e wydobyæ, analizuj¹c proces przypisywania danemu desygnatowi odmiennej barwy, wyra¿aj¹cej jednak to samo znaczenie co w jêzyku
ogólnym, np. gwarowa forma wyniebieszczeæ o firance, jest równoznaczna
z ogólnopolskim wybieliæ (siê), za gwarowe wyniebieciæ siê o niebie oznacza
to samo, co w polszczynie ogólnej rozjaniæ siê. Poza tym w badanych gwarach
odnotowano równie¿ tendencjê do aktywnego pos³ugiwania siê tzw. formami
wielokrotnymi, które w takiej postaci nie funkcjonuj¹ w polszczynie ogólnej,
np. rozjaniwaæ siê janiej¹c, wypogadzaæ siê, podsiwywaæ zaczynaæ siwieæ, zabieliwaæ siê stopniowo stawaæ siê bia³ym, itp. oraz sk³onnoæ do
tworzenia zupe³nie nowych derywatów czasownikowych, informuj¹cych porednio o kolorze, których równie¿ nie notuje jêzyk ogólny, np. rozb³awiæ siê roz-
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kwitn¹æ w kolorze b³awym, jasnoniebieskim oraz wyb³awiæ siê staæ siê b³awym, jasnym po praniu, zbladowiæ siê staæ siê bladym, zeszronkowieæ staæ
siê szronkowatym, siwym, zrudowiæ siê staæ siê rudym. Id¹c dalej, mo¿na
pokusiæ siê równie¿ o stwierdzenie, ¿e jêzykowy obraz wiata kolorów w gwarach jest oddawany poprzez znacznie szersz¹ gamê mo¿liwoci nazewniczych
ni¿ w polszczynie ogólnej (por. Koneczna 1949; Zarêba 1954; Marciniak
1999).
Zatem ró¿ny sposób pojmowania rzeczywistoci przez pryzmat barw, wyra¿anych strukturami czasownikowymi w gwarach po³udniowomazowieckich w odniesieniu do jêzyka ogólnego, przejawia³by siê przede wszystkim w: a) odmiennej
prefiksacji struktur dewerbalnych, b) bogatszym zasobie stosowanych przedrostków, c) oddawaniu tego samego znaczenia poprzez u¿ywanie odmiennych nazw
kolorów, d) sk³onnoci do derywowania formacji wielokrotnych i e) w tworzeniu
zupe³nie nietypowych nazw barw, które nie istniej¹ w polszczynie ogólnej.
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Summary
The objective of this article is an attempt to present that semantics and nomenclature of
colours in dialects, expressed by verbal structures, may constitute an interesting and original
material for research into their origins and functioning, in particular, when compared to general
Polish.
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Metaforyka pónej poezji prze³omu XX i XXI wieku
Metaphors in late poetry at the turn of the 20th and 21st centuries
The poetic sphere at the turn of the 20th and 21st centuries is characterized by the
predominant presence of authors of the oldest generations. This is a phenomenon which
has never occurred in the history of our literature in such a scale. Notwithstanding the
fact that the texts are predominated by metaphors of withdrawal, resignation, departure,
the oldest generations' poetry strongly reacts to various aspects of the contemporary
reality, joins in the rhythm of the current cultural discourse, sometimes provides a more
comprehensive diagnosis of the perspectives and risks of the turn of the centuries than
that found in the works of younger authors.
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Jacek £ukasiewicz w ksi¹¿ce krytycznoliterackiej Ruchome cele, opublikowanej w 2003 r., obrazowo uzmys³awia nam tak¹ oto hipotetyczn¹ sytuacjê:
Wyobramy sobie, ¿e S³owacki do¿y³ XX wieku i opublikowa³ rozwi¹zuj¹cy
tajemnice jego zagadkowego dzie³a osiemdziesi¹ty rapsod Króla-Ducha i zostaje nominowany do nagrody (powiedzmy »Nike«) razem z debiutuj¹cym Snami
o potêdze Staffem, trzydziestodwuletnim znanym dramaturgiem Wyspiañskim,
autorem kontrowersyjnego towarzysko Wesela, oraz Reymontem nominowanym
za Ziemiê obiecan¹. Wyobramy to sobie nie po to, by wykazaæ raz jeszcze
paradoksalnoæ i absurdalnoæ nagrody »Nike«, ale wagê d³ugiego pisania  dla
»dzisiaj« naszej literatury1.
Ta wydawa³oby siê niedorzeczna konstrukcji mylowa, która nie jest tylko
dowoln¹ fantazj¹, a opiera siê na kalendarzu, czysto matematycznym zestawieniu dat, unaocznia, z jakim fenomenem mamy do czynienia w poezji obecnego
prze³omu wieków. Gdyby los i biologia uczyni³y j¹ realn¹, w zupe³nie innym
1

J. £uksiewicz: Ruchome cele. Warszawa 2003, s. 20.
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wymiarze odczytywalibymy rytm naszej historii literatury. Sytuacja rzeczywicie jest niepowtarzalna, niemaj¹ca ¿adnego odniesienia we wczeniejszych epokach, gdy¿ jak pisze cytowany wy¿ej autor: W poezji wiatowej by³o ich bardzo niewielu, w poezji polskiej wcale  wybitnych, nie mówi¹c ju¿ wielkich,
poetów, którzy tworzyliby w tak pónej staroci wiersze nowe, wyra¿aj¹ce ich
teraniejsz¹ kondycjê2.
Nie tylko krytyków literackich zastanawia ten fenomen  uwiadamiaj¹ go
sobie tak¿e sami twórcy, których los obdarowa³ ³ask¹ d³ugiego ¿ycia i rozleg³¹
w czasie perspektyw¹ tworzenia. Tadeusz Ró¿ewicz zamieci³ w tomie poetyckim
Szara strefa Appendix, powiêcony pamiêci Leopolda Staffa, który by³ dla niego w
m³odoci darzonym szacunkiem i uwielbianym wzorem starego poety, z czasem
tak¿e i przyjacielem. Ten cykl wierszy otwiera odautorskie s³owo wstêpne:
Szanowny i Kochany Przyjacielu, nazywa³em Pana, zawsze z respektem
i mi³oci¹, »Starym Poet¹« ale zajrza³em do »kalendarium« i okaza³o siê, ¿e
jestem ju¿ starszy od Pana o rok, a mo¿e dwa lata!
Tak wiêc mogê teraz mówiæ o »Poldku« jako o m³odszym bracie 3.
W istocie Ró¿ewicz pod¹¿a tym samym tropem mylowej spekulacji co
Jacek £ukasiewicz, który w krytycznoliterackiej wyobrani pozwoli³ sobie ustawiæ teoretycznie S³owackiego równolegle w czasie obok Reymonta, Wyspiañskiego i te¿ Staffa. Tyle ¿e ka¿dy z nich wyci¹ga z tego eksperymentu inne
konsekwencje, zgodne ze swoim warsztatem twórczym  £ukasiewicz historyczno- i teoretycznoliterackie, Ró¿ewicz za cile poetyckie, konfrontuj¹c dziesiêæ
pónych wierszy Staffa ze swoj¹ wersj¹ realizacji tych samych motywów, w tekstach pisanych ju¿ w XXI w.
Fenomen d³ugiego ¿ycia i twórczoci jest jednak nie tylko atrakcyjn¹ przestrzeni¹ dla efektownych poetyckich i historycznoliterackich gier. Fakt, ¿e w latach dziewiêædziesi¹tych i po roku 2000, obok poetów najm³odszej generacji
i kilku rednich  licz¹c pokoleniow¹ granicê jako 2030 lat, jak siê najczêciej
w literaturoznawstwie przyjmuje  tworzyli, a i wiêkszoæ nadal tworz¹, tacy
poeci, jak Mi³osz, Herbert, Ró¿ewicz, Szymborska, Hartwig, by pozostaæ przy
nazwiskach najwiêkszej rangi, nakazuje bardzo serio na nowo przemyleæ wiele
kategorii w porz¹dku historycznoliterackim. Tym bardziej ¿e ich propozycje
z lat ostatnich s¹ nadal wie¿e, czêsto przynosz¹ istotne przewartociowania
ca³ego wczeniejszego dorobku, a czasami s¹ po prostu najlepsze. Ponadto g³os
starych poetów brzmi ca³kiem m³odo, zwa¿ywszy, ¿e to oni najbardziej ¿ywo
reaguj¹ na ró¿ne aspekty wspó³czesnej rzeczywistoci, w³¹czaj¹ siê w rytm aktualnego dyskursu kulturowego, niekiedy pe³niej ni¿ m³odsi diagnozuj¹ perspekty2
3

Ibidem.
T. Ró¿ewicz: Szara strefa. Wroc³aw 2002, s. 89.
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wy i zagro¿enia prze³omu wieków, pomimo manifestowanych na zewn¹trz wielu
gestów wycofania, rezygnacji, odchodzenia.
Przyznaæ nale¿y w pe³ni racjê Piotrowi liwiñskiemu, który oceniaj¹c ich
dorobek z ostatnich lat, mówi o udanej kontrrewolucji tego pokolenia, a podobne s¹dy g³osz¹ prawie wszyscy krytycy w swoich omówieniach poezji ostatnich
kilkunastu lat4. Z drugiej strony, dominuj¹ca obecnoæ najstarszych roczników w
znacznym stopniu utrudnia proces wy³aniania siê nowych zjawisk poetyckich,
zmusza m³odszych do nierównej konkurencji z twórcami od dawna znanymi
i uznanymi.
Póna poezja, kategoria stosowana dostatecznie czêsto w badaniach literaturoznawczych, nie wymaga ju¿ dodatkowych uzasadnieñ. Tyle ¿e w odniesieniu do tak
szeroko rysuj¹cego siê zjawiska w ostatnich kilkunastu latach, zasadniczo zmodyfikowany zasta³ zakres jej znaczeniowy, nakrelone nowe pola refleksji badawczej.
Podstawow¹ przyczyn¹ intensyfikacji dyskursu na ten temat jest oczywicie
niezwyk³a obfitoæ materii literackiej. Niemniej, wa¿nym impulsem by³y te¿
zaproponowane w ostatnich latach pog³êbione analizy tego fenomenu, przeprowadzone przez tak znakomitych humanistów, jak choæby Ryszard Przybylski.
Jego ksi¹¿ka Bañ zimowa. Esej o staroci zainspirowa³a wiele znacz¹cych rozwa¿añ, pobudzi³a do refleksji, czêsto daleko wykraczaj¹cej poza teoretycznoliterackie horyzonty5. Rozwa¿a bowiem zagadnienie, choæ opiera siê na przekazach
artystycznych  Micha³a Anio³a, Iwaszkiewicza, Eliota i Ró¿ewicza, których
dotycz¹ jego szkice  przede wszystkim w kategoriach nieusuwalnego tragizmu
kresu egzystencji. Tê wiedzê podaje czytelnikowi bez znieczulenia i dlatego
ksi¹¿ka okaza³a siê dla wielu czytelników nie tylko wa¿n¹ przygod¹ intelektualn¹, ale i wstrz¹saj¹cym dowiadczeniem emocjonalnym.
Eseje Przybylskiego, obok wagi zawartej w nich materii poznawczej, wywo³a³y te¿ podstawowe pytania dotycz¹ce stylu lektury pónych tekstów. W ostatnim tomie Herberta Epilog burzy odnajdujemy poruszaj¹ce wersy z brewiarzy:
Panie
wiem ¿e dni moje s¹ policzone
zosta³o ich niewiele
4

P. liwiñski: Przygody z wolnoci¹. Uwagi o poezji wspó³czesnej. Kraków 2002. Pisze on:
Jeli »brulionowa« fala mia³aby zostaæ uznana za rewolucjê w polskiej literaturze, to dokonuj¹cy
siê w drugiej po³owie dekady powrót na szczyty popularnoci pisarzy starszego pokolenia oraz
napór pisarzy w rednim wieku nazwaæ by mo¿na udan¹ kontrrewolucj¹ (s. 12) Podobne przewiadczenie o wiod¹cej roli poezji starszych roczników wyra¿a Marian Stala: Gdybym jednak
mia³ opowiadaæ o najwa¿niejszych poetyckich zdarzeniach czasu przemiany, zacz¹³bym inaczej
i od kogo innego. Zacz¹³bym od P³askorzeby Tadeusza Ró¿ewicza i Wypisów ksi¹g u¿ytecznych
Mi³osza. Dalej za zjawi³yby siê pisane w ostatnich latach wiersze i poematy Wis³awy Szymborskiej i Julii Hartwig [ ] Bo, wbrew metaforyce przemiany i chaosu  tak¿e taki porz¹dek wy³ania
siê z ca³ego zgie³ku ostatnich lat. I on tak¿e jest w³aciwym kontekstem nowej poezji  M. Stala:
Duga strona. Notatki o poezji wspó³czesnej. Kraków 1997, s. 176.
5 R. Przybylski: Bañ zimowa. Esej o staroci. Warszawa 1998.
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Tyle ¿ebym jeszcze zd¹¿y³ zebraæ piasek
Którym przykryj¹ mi twarz6

Trudno w tym wypadku przypisywaæ te s³owa jakiemu anonimowemu
podmiotowi lirycznemu, maj¹c wiedzê o sytuacji granicznej, w której znalaz³
siê ju¿ wypowiadaj¹cy je autor. By³oby to zubo¿enie i zniekszta³cenie nonoci
ich ³adunku emocjonalnego, si³y wyrazu, rzeczywistego tragizmu wyznania.
Usuniêcie poza nawias obecnoci autora nie jest w³aciwie mo¿liwe ani interpretacyjnie dopuszczane. Czytamy je wiêc przede wszystkim w porz¹dku egzystencji, nie za literackiego konstruktu. Jednoczenie jednak widzimy, ¿e autor nadaje bardzo prywatnemu i intymnemu wyznaniu starannie dobrany kszta³t.
Odwo³uje siê do brewiarzy, modlitw kap³anów katolickich wyznaczonych na
okrelone dni w roku, siêga zatem do formu³ najbardziej skonwencjonalizowanych.
wiadomoæ i koniecznoæ formy jest dla poetów czym bardzo oczywistym, stanowi samo sedno procesu twórczego i dotyczy to nie tylko pónej fazy.
Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do wypowiedzi Ró¿ewicza, mocno akcentuj¹cego zagadnienie: Mówiono mi, ¿e moje utwory s¹ spontaniczne, jak krzyk
przera¿onego cz³owieka w czasie okupacji, ¿e wyda³em z siebie krzyk rozpaczy
za pokolenie. Owszem, wyda³em krzyk rozpaczy, ale przedtem pracowa³em nad
form¹, w której mia³em ten krzyk wydaæ7.
Pogodzenie wymogów formy i prawdy, szczeroci wyznania i obecnoci
konwencji to decyzja, przed któr¹ stawaæ musz¹ ka¿dorazowo twórcy, ale przenosi siê ona tak¿e na pole badañ literackich. Ma charakter powszechny, dotyczy
w³aciwie wszystkich poczynañ twórczych i interpretacyjnych i mieci siê w dylemacie: czy poddaæ siê pokusie lektury w odniesieniu do dowiadczeñ egzystencji, czy odkrywaæ artystyczne regu³y modelowania sensów metaforycznych.
Na ogó³ jednak jestemy dostatecznie wyposa¿eni w ustalenia ró¿nych szkó³
teoretycznoliterackich, by poradziæ sobie z tym problemem. W przypadku pónej poezji pojawiaj¹ siê jednak kwestie, które musimy rozstrzygaæ niejako na
nowo, niezale¿nie od ca³ej wiedzy metodologicznej.
Pónej poezji nie da siê traktowaæ wy³¹cznie w kategoriach czysto estetycznych, gdy¿ g³os jej autorów jest w niej wyrane inaczej ustawiony. Póne tomy
poetyckie Czes³awa Mi³osza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Ró¿ewicza, Julii Hartwig i mo¿e w mniejszym stopniu Wis³awy Szymborskiej przynosz¹ takie ods³oniêcie osobistej perspektywy, ³adunek emocji i potrzebê prawdy, ¿e odczytywanie
ich wy³¹cznie na p³aszczynie gry literackiej by³oby zubo¿eniem i sprzeniewierzeniem siê ich najistotniejszemu przes³aniu.
6
7

Z. Herbert: Epilog burzy. Wroc³aw 1998, s. 11.
T. Ró¿ewicz: Od tego siê zaczyna , Dialog 1988, nr 1, s. 81.
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Póna faza poezji to bowiem czas zrywania masek. Wielokrotnie i szeroko
rozwa¿a³ temat Ró¿ewicz, odwo³uj¹c siê do przyk³adów ró¿nych artystów, nie
tylko Staffa, Kafki czy Goethego, tak¿e Rembrandta i wielu innych. Herbert,
wczeniej zawsze ironiczny i z dystansem do siebie i wiata, w swoim tryptyku
po¿egnalnym, bo tak mo¿na nazwaæ jego trzy ostatnie tomy  Elegia na odejcie, Rovigo, Epilog burzy  zadziwi³ stopniem ods³oniêcia autobiograficznego,
a tak¿e emocjami ujawnionymi w tekstach. Julia Hartwig, jakkolwiek w ca³ej
twórczoci nie stroni³a od akcentów osobistych, w tomach Bez po¿egnania i Nie
ma odpowiedzi wyranie pog³êbia swoj¹ autorsk¹ w nich obecnoæ. Wis³awa
Szymborska, raczej powci¹gliwa i dyskretna, w najbardziej poruszaj¹cych
wierszach, jak Po¿egnanie widoku czy Kot w pustym mieszkaniu, pomimo stosowanych uników, nie jest w stanie ukryæ w nich osobistej sygnatury.
Jeszcze inaczej ten proces kszta³tuje siê w przypadku Mi³osza, który  paradoksalnie  w ca³ej swojej rozleg³ej twórczoci poetyckiej i eseistycznej pozornie rysowa³ rozleg³¹ pespektywê wiata i swojej w nim obecnoci, w pónym
tomie To nie waha siê wyznaæ:
¯ebym wreszcie powiedzieæ móg³, co siedzi we mnie.
Wykrzykn¹æ: ludzie, ok³amywa³em was
Mówi¹c, ¿e tego we mnie nie ma,
[ ]
Pisanie by³o dla mnie ochronn¹ strategi¹
Zacierania ladów. Bo nie mo¿e podobaæ siê ludziom
Ten, kto siêga po zabronione.8

Tytu³owe to ostatecznie nie zostaje wypowiedziane, gdy¿ oznacza natkniêcie siê na kamienny mur, / i zrozumienie, ¿e ten mur nie ust¹pi ¿adnym
naszym b³aganiom  jak czytamy w wersach zmykaj¹cych utwór. Maska nie
zostaje wiêc zerwana, natomiast ujawnione jest jej istnienie, a ca³y tom przyjmuje kszta³t rozpisanej na wiele g³osów konfesji, gdzie kolejne teksty s¹ zmaganiem siê z jej obecnoci¹.
Koniecznoæ ustanowienia nowego jêzyka w przestrzeni pónej poezji staje
siê wiêc wspóln¹ przygod¹ autorów oraz podejmuj¹cych zadanie interpretacji
ich tekstów. Dodaæ trzeba przygod¹ trudn¹ i niebezpieczn¹, bo ocieraj¹c¹ siê
o granice najbardziej prywatnej intymnoci w fazie schy³kowej ¿ycia.
W ujêciach krytycznoliterackich najczêciej przyjmowane jest stanowisko
opieraj¹ce siê na respektowaniu integralnoci przekazu poetyckiego i co za tym
idzie, odczytywanie go na poziomie wiadomie kszta³towanej metafory. Taka
jest linia interpretacyjna zak³adana przez Annê Lege¿yñsk¹, która koncentruje
siê na identyfikowaniu ró¿norodnych stylów poezji senilnej, zachowuje nale¿ny
8

Cz. Mi³osz: To. Kraków 2000, s. 7.
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dystans, operuj¹c ju¿ w tytule ksi¹¿ki kategori¹ gestu po¿egnania. Dla przyjêtej postawy badawczej znajduje dostatecznie du¿o argumentów  tak¿e i taki, i¿
wspó³czenie obecnoæ owych gestów po¿egnalnych odkrywa w poezji reprezentantów ró¿nych pokoleñ poetyckich  obok Starych Mistrzów uwzglêdnia
tak¿e elegie przedwczesne Ewy Lipskiej i Stanis³awa Barañczaka9.
W podobnym kierunku zmierza Andrzej Skrendo w swoim omówieniu twórczoci Ró¿ewicza  Bêdê dowodzi³, i¿ staroæ jest tekstem10. Pomimo kategorycznoci owego zastrze¿enia metodologicznego nie udaje mu siê jednak konsekwentnie unikn¹æ odwo³añ do sfery rzeczywistoci pozaartystycznej  jego
ksi¹¿ka opiera siê na rozpoznawaniu zagadnienia transgresji, przekraczania granic literatury11. Z kolei Tomasz Wójcik ujmuje problem pónej twórczoci jako
dramat formy, uwidoczniaj¹cy siê rozdarciem miêdzy potrzeb¹ przekazu bezporedniego i towarzysz¹c¹ mu wiadomoci¹, i¿ nie ma mo¿liwoci komunikowania siê poza form¹, a ka¿da próba przekroczenia granic koñczy siê ustanowieniem jej na nowo12. Proces ten ma przebieg dramatyczny, ale finalnie rysuje
perspektywê ocalenia  jako Ocalenie przez formê zatytu³owa³ autor rozdzia³
zamykaj¹cy tê czêæ rozwa¿añ.
Form¹ ocalaj¹c¹ jest z ca³¹ pewnoci¹ ustanowienie takiego jêzyka komunikowania siê, który pozwala na formu³owanie i odczytywanie tekstów z pe³nym
poszanowaniem integralnoci s³owa poetyckiego, ale i nietracenie z pola widzenia wpisanej w nie egzystencjalnej esencji. S³u¿yæ temu mo¿e koncentracja na
metaforyce, jak¹ wypracowa³a póna poezja i która stanowi zasadnicz¹ p³aszczyznê porozumienia miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹.
Ze strony artysty ocalenie przez formê to przede wszystkim odnalezienie
adekwatnej metafory, która mog³aby sprostaæ potrzebie usuniêcia radykalnej odrêbnoci wiata s³owa i rzeczy, a z drugiej strony uchroniæ integralnoæ tekstu
9 A. Lege¿yñska: Gest po¿egnania. Szkice o poetyckiej wiadomoci elegijno-ironicznej. Poznañ 1999, s. 151184.
10 A. Skrendo: Tadeusz Ró¿ewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków
2002, s. 304.
11 W kolejnych rozdzia³ach analizuje wa¿ne zagadnienia autorskiej wiadomoci poety odnone do granic literatury, ich przekroczenia w stronê innych tekstów, a tak¿e w stronê egzystencji.
W przypadku Ró¿ewicza jest to problematyka kluczowa, dotykaj¹ca dramaturgii jego borykania siê
w ca³ej przestrzeni twórczej aktywnoci z podstawowym dylematem, maj¹cym wymiar etyczny,
bycia poet¹. Nieprzypadkowo tyle miejsca w jego tekstach zajmuj¹ ró¿ne postaci artystów wykluczonych, nie tylko Franza Kafki, Friedricha Hölderlina, który za swoje dzie³o zap³aci³ ob³êdem,
ale i wielu innych.
12 T. Wójcik: Póna twórczoæ wielkich poetów. Dramat formy. Warszawa 2005. Autor twierdzi, ¿e dowiadczenie pónej poezji jest G³osem, któremu jednak nieustannie grozi konwencjonalizacja, który niejednokrotnie brzmi w sposób konwencjonalny lub niezamierzeni stwarza now¹
konwencjê  konwencjê pónej poezji. Proces nieuniknionej wymiany form dokonuje siê równie¿
w tej poezji. Albowiem  jak twierdzi Jean Rosset  »Poeta uwalniaj¹cy siê od formy czyni to za
pomoc¹ form  je¿eli jest artyst¹« (s. 11).
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poetyckiego. Proces ten przebiega przede wszystkim na poziomie tzw. wielkiej
metafory, której granice wyznacza ca³y tekst  gdyby w tym miejscu odwo³aæ
siê do bardzo ju¿ dawnych ustaleñ Kazimierza Wyki13. Poniewa¿ póne wiersze
cechuje sk³onnoæ do mówienia wprost, jêzykiem rezygnuj¹cym z ca³ego sztafa¿u artystycznej gry s³ownej, a wiêc tak¿e ograniczenie roli ma³ej metafory.
Nie znaczy to jednak rezygnacji z uwzglêdnienia sensów przenonych poezji, co
stanowi przecie¿ jej wyznacznik niejako gatunkowy.
Ujmuje to zagadnienie bardzo lakonicznie, a jednoczenie wymownie Tadeusz Ró¿ewicz, twierdz¹c, ¿e poezja zrozumia³a staje siê prawdziwie niezrozumia³a. Przestrzega niejako przed pokus¹ dos³ownego traktowania przekazu poetyckiego, uwzglêdnia, i¿ ka¿dy tekst artystyczny ustanawia sob¹ co najmniej
podwójny sens  literalny i g³êbszy, który ka¿e odczytywaæ go jako metaforê.
Metaforyka pónej poezji oscyluje zatem miêdzy dwiema sprzecznymi ze
sob¹ funkcjami  ods³ania, a jednoczenie zas³ania, chroni¹c strefê tabu, która nie
powinna byæ naruszona. Gdyby jeszcze raz odwo³aæ siê do cytatu z Ró¿ewicza:
Taki to mistrz
Co gra choæ odpycha
Zaciemnia aby wyjaniaæ14

Metafora buduje niezbêdny dystans miêdzy tekstem i egzystencj¹, stanowi
te¿ jedyny jêzyk rozpoznania tej problematyki, wspólny dla autora i odbiorcy,
inaczej bariera indywidualnych doznañ by³aby nie do pokonania.
Metaforyczny wymiar pónej poezji wyra¿a siê ju¿ w samych tytu³ach zbiorów poetyckich  u Herberta od Elegii na odejcie po Epilog burzy; u autora
Nieobjêtej ziemi, który objawia³ zawsze niezwyk³y talent do efektownych i jednoczenie bardzo wymownych tytu³ów  od Na brzegu rzeki do Drugiej przestrzeni; u Szymborskiej Ludzie na mocie, Koniec i pocz¹tek; u Julii Hartwig
Bez po¿egnania i Nie ma odpowiedzi, natomiast Ró¿ewicz, ostatni jak dot¹d
tomik, zatytu³owa³ Wyjcie, ale na ostatniej stronie ok³adki przekornie zamieci³
swoj¹ fotografiê przy drzwiach do w³asnego domu i opatrzy³ napisem i wejcie. Tytu³owe metafory, choæ nacechowane indywidualnym idiomem poetyckiej
wyobrani, niekiedy nawet dowcipnie przewrotne, s¹ czytelne i znakowo odsy³aj¹ do wyobra¿eñ sytuacji granicznych, kresu, koñca.
Podobnie funkcjonuje metaforyczny gest eksponowania powszechnie rozpoznawalnych konwencji literackich, przede wszystkim autobiograficznych, konfesyjnych, testamentowych, modlitewnych. W poetyce pónych wierszy stanowi¹
funkcjonalnie potraktowane chwyty artystyczne  odsy³aj¹c do form znanych,
13
14

K. Wyka: Ró¿ewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1977, s. 37.
T. Ró¿ewicz: Wyjcie. Wroc³aw 2004.
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literacko skanonizowanych, aktywizuj¹ czytelnicze skojarzenia z paradygmatycznymi na naszym gruncie tekstami, najczêciej romantyków.
Konstrukcje autobiograficzne wydaj¹ siê oczywiste i spodziewane w pónej
poezji  w przeczuciu zbli¿aj¹cego siê kresu rekapitulacja minionego, potrzeba
spojrzenia wstecz, próba bilansu brzmi¹ naturalnie. Mi³osz podkrela jednak ich
fikcjonalnoæ i retoryczny charakter, mówi¹c wprost autobiografia czyli zmylenie; Ró¿ewicz za, w odniesieniu do ca³ego wyboru wierszy, w odautorskim
pos³owiu u¿ywa okrelenia, bêd¹cego tak¿e wskazówk¹ lekturow¹ zamiast autobiografii; Herbert w Rovigo zamieszcza wiersz zatytu³owany ¯yciorys  przyk³ady mo¿na by mno¿yæ. Pojawiaj¹ siê oswojone tropy stylistyczne, odwo³ania do
metaforyki rzeki, podró¿y, labiryntu czy figury ko³a15. Operowanie, tak manifestacyjnie, skonwencjonalizowanymi znakami, jest wyranie sygna³em niemo¿noci
zamkniêcia w wierszu indywidualnego dowiadczenia ¿ycia  je¿eli wiêc autobiograficzna metaforyka to raczej ze wskazaniem na autobiografiê niemo¿liw¹.
Ponadto, w ujêciu indywidualnym ka¿dego z uwzglêdnianych tu artystów,
metaforyzowany bilans ¿ycia wypada inaczej. Najobszerniejszy wymiar zyskuje
on u Mi³osza, rozpisany na co najmniej kilka tomów, ju¿ nie mówi¹c o obszernych ksi¹¿kach eseistyczno-biograficznych, jak Rok myliwego czy Szukanie
ojczyzny. Z dystansu, przywo³uj¹c wszystko, co by³o, rysuje w pónej staroci
portret poety spe³nionego, który mo¿e u kresu ¿ycia powiedzieæ o sobie:
Wdziêczny by³em za dar uczestnictwa / w niezwyk³ym boskim zamyle dla
miertelnych16. Metaforyka spe³nienia jest niezwykle rzadkim zjawiskiem
w naszej literaturze, w której dominuj¹ figury poetów naznaczonych tragizmem,
biografie przerwane zbyt wczenie. I nie jest to wy³¹cznie kwestia metrykalna,
raczej model poetyckiego funkcjonowania, retoryka eksponowanej w tekstach
samowiadomoci. Trudno by³oby znaleæ przyk³ad innego artysty, który w g³êbokiej staroci doznaje bez powodu szczêcia tak olbrzymiego i doskona³ego
i s³yszy g³os: Nie martw siê, wszystko odby³o siê tak, jak byæ musia³o, zrobi³e,
co tobie by³o wyznaczone i nie musisz ju¿ myleæ o rzeczach dawnych. Spokój,
który czu³em, by³ spokojem zamkniêcia rachunków i ³¹czy³ siê z myl¹ o mierci. Szczêcie po tej stronie by³o niby zapowied tego samego po drugiej stronie.
Zdawa³em sobie sprawê, ¿e otrzyma³em dar nieoczekiwany i nie mog³em poj¹æ,
dlaczego spad³a na mnie ta ³aska17. S³owa te, pisane przez cz³owieka dobiegaj¹cego wówczas dziewiêædziesi¹tego roku ¿ycia, sk³aniaj¹ do mylenia nie tylko
o literaturze.
15 Wskazane tu tropy nie s¹ charakterystyczne wy³¹cznie dla poetyckich ekspresji autobiograficznych. S¹ czêsto eksponowane w liryce próbuj¹cej zmierzyæ siê z zasadniczymi pytaniami natury
egzystencjalnej czy metafizycznej. W dowiadczeniu obcowania z natur¹ ods³ania siê tajemnica bytu,
a nawet obraz Boga  by wskazaæ w tym miejscu powtarzaj¹cy siê motyw rzeki, jak choæby w poezji
Mi³osza, Jana Paw³a II i wielu innych twórców dotykaj¹cych wierszem zagadnieñ metafizycznych.
16 Cz. Mi³osz: Druga przestrzeñ. Kraków 2002, s. 85.
17 Cz. Mi³osz: To, s. 39.
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Biografia spe³niona nie jest równoznaczna w ujêciu Mi³osza z ¿yciem szczêliwym  przeciwnie, w jego metaforyce los naznaczony jest nieusuwalnym
piêtnem tragizmu, winy, grzechu  tyle ¿e wszystkie te dawne emocje i cierpienia w chwili bilansu ostatecznego jawi¹ siê ju¿ jako teatr, czasem nawet operetka  i to s¹ najczêciej eksponowane ujêcia metaforyczne. Mo¿na w tym miejscu
myleæ o pewnej niekonsekwencji artysty  odwo³uj¹c siê do dowcipnej oceny
B³oñskiego, który twierdzi³, ¿e jednoæ poezji Mi³osza nie rzuca siê w oczy,
ale te¿ mo¿na przyj¹æ wersjê samego autora, mówi¹cego, ¿e nie nale¿y brata
swego zasmucaæ przera¿aj¹c¹ wiedz¹ o nêdzy ludzkiego bytu. Jego metaforyka
buduje wizjê wiata zrównowa¿onego, prezentuje postawê cz³owieka pogodzonego z wielowymiarowoci¹ wiata i ludzkiej w nim egzystencji.
Na przeciwnym biegunie sytuuje siê bilans biografii u Heberta:
¿ycie moje powinno zatoczyæ ko³o
zamkn¹æ siê jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzê dok³adnie
na moment przed cod¹
porwane akordy
le zestawione kolory i s³owa
jazgot dysonans
jêzyki chaosu18

Autobiograficzna metaforyka jest tu naznaczona wiadomoci¹ przegranej.
Jego tryptyk po¿egnalny to gorzki zapis dramatu niespe³nienia na obu polach 
egzystencji i twórczoci. Eksponowana jest nuta spónienia, ¿alu. Uprawianie
poezji, poczucie obowi¹zku i powinnoci policzone zosta³o jako koszt ¿ycia  co
autor, który raczej przyzwyczai³ nas do stylu wysokiego, wyra¿a w pewnym
miejscu dosadnie, jêzykiem bardzo kolokwialnym  nie by³o to ¿ycie ca³¹
gêb¹. W innym ujêciu  ju¿ bardziej poetycko i metaforycznie  rysuje siê nuta
¿alu, ¿e nie zdo³a³ odczuæ wiata ca³¹ skór¹ i ¿e proba o krok taneczny nie
zostanie ju¿ spe³niona. Pojawia siê co prawda i takie zdanie  mia³em piêkne
¿ycie, cierpia³em  trudno jednak nie odczuæ g³êbokiego smutku, który zawiera
siê w tej refleksji. Gorzka konstatacja autora nie jest, rzecz jasna, w ¿adnej
mierze zgodna z czytelniczymi ocenami  dla nas nie s¹ to porwane akordy,
jêzyk chaosu, ale dzie³o o klarownej konstrukcji artystycznej.
W takiej perspektywie widzi te¿ dokonanie twórcze Herberta Mi³osz,
w wierszu, który powsta³ po mierci poety:
Oswobodzona z majaków psychozy
z krzyku gin¹cych tkanek,
18

Z. Herbert: Epilog burzy. Wroc³aw 1998, s. 11.
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z mêki wbitego na pal
Wêdruje wiatem
Wiecznie jasna19

Perspektywy autorska i czytelnicza nie s¹ zatem koherentne  a gorzka
metaforyka poety mo¿e jedynie prowadziæ do zadumy nad kosztem, jaki przychodzi p³aciæ artycie za doskona³oæ dzie³a.
Metaforyczne konstrukcje biografii Mi³osza i Herberta maj¹ kszta³t zamkniêty  i wynika to nie tylko z towarzysz¹cej lekturze wiadomoci rzeczywistego odejcia poetów. Potrzeba domykania wszystkich w¹tków zawarta jest ju¿
w proponowanych przez nich ujêciach, statycznoci przywo³ywanych obrazów,
spojrzeniu z perspektywy po, gdyby nawet odwo³aæ siê do tytu³u Mi³osza, czy
do wymownej konstatacji Herberta  a teraz to nie bêdzie mnie na ¿adnym
zdjêciu zbiorowym.
Inaczej rzecz siê ma u Ró¿ewicza, który mo¿e nawet czêciej ni¿ inni metaforyzuje sytuacje odejcia, zatrzymania biegu ¿ycia. Pomimo to odnosimy wra¿enie,
i¿ nie jest to biografia przyjmuj¹ca jaki ustabilizowany kszta³t. Nawet w tytu³ach
tomów pos³uguje siê wymownymi wskazaniami  zawsze fragment i zawsze fragment recykling. Operowanie fragmentem nie prowadzi do mylenia o jakiej hipotetycznej ca³oci. Poeta wielokrotnie podkrela, i¿ tylko fragment jest dostêpny,
a minione dowiadczenia nie sumuj¹ siê w u³adzonej formule wspomnieniowej,
wykorzystane mog¹ byæ jedynie poprzez praktykowanie recyklingu, a wiêc wykorzystywanie ich jako materia³ów odpadowych, wtórnych. Jednoci i to¿samoci
nie da siê zbudowaæ w przestrzeni ¿yciowego dowiadczenia  metaforyka gestów
biograficznych Ró¿ewicza wyra¿a siê dynamik¹ niepokoju. Ta kategoria, ustalona ju¿ na pocz¹tku drogi twórczej, nadal jest przez niego eksponowana jako podstawowa, wyra¿a najbardziej adekwatnie sposób poruszania siê w przestrzeni chaosu. Tym powtórzonym tytu³em opatruje te¿ jubileuszowy wybór swoich wierszy,
który proponuje czytelnikowi zamiast autobiografii.
W mniejszym stopniu metaforyka gestu autobiograficznego jest wykorzystywana w pónej poezji Szymborskiej i Julii Hartwig  choæ z przes³anek
zawartych w jej tekstach da³oby siê odtworzyæ w miarê konsekwentny i pe³ny
plan ¿ycia, twórczych przedsiêwziêæ czy podró¿y. Szymborska, jakkolwiek nieustannie tropi przyczyny i skutki, utwierdza siê w przewiadczeniu o przypadkowoci wszystkiego. Odwo³uje siê do metaforyki autobiografii zakwestionowanej  jestem, a mog³abym byæ zupe³nie kim innym, czy nawet czym innym, na
innej planecie, w innej skórze, w innym czasie. Przy takiej wiadomoci pozbawione racji bytu s¹ porz¹dkuj¹ce gesty kreacyjne. Zacieraj¹ siê granice  jest
koniec i pocz¹tek, a ksiêga zdarzeñ zawsze otwarta w po³owie  gdyby
19

Cz. Mi³osz: To, s. 75.
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w tym miejscu odwo³aæ siê do wymownych cytatów20. Uniwersalizacja jednostkowego dowiadczenia jest wiêc pozbawiona podstaw, a biograficzne gesty wyra¿aj¹ siê w metaforyce negacji.
Julia Hartwig zmierza w jeszcze innym kierunku  jej metaforyka indywidualnego losu zawsze odwo³uje siê do jakiej perspektywy wiecznoci, trwania
wiata jako ca³oci. Ma wiadomoæ bycia jego cz¹stk¹ i ten fakt buduje niezmiennie jasn¹ nutê jej poezji.
Autobiograficzne przestrzenie nacechowane s¹ poetyk¹ konfesyjn¹, jakkolwiek i ona poddana jest regu³om formy. Najczêciej metaforyzowana jest spowied niemo¿liwa, niedokoñczona, najszerzej rozpisana na wersy kilku tomów
Mi³osza, ale te¿ obecna u Herberta i innych. Mi³osz, który siebie okreli³ jako
homo ritualis, manifestacyjnie eksponuje towarzysz¹ce jej gesty, wolê wyznania
win i oczekiwanie na rozgrzeszenie. Tyle ¿e wyniesione z katechezy rytua³y
raczej maskuj¹ rzeczywiste wyznanie, ni¿ ujawniaj¹ jak¹ konfesyjn¹ tajemnicê.
Pomimo to artysta wierzy w moc oczyszczaj¹c¹ i poetyck¹ samego rytua³u.
Dowiadczenie w³asnych przewinieñ i grzechów cechuje te¿ konfesjê Herberta, choæ nie ma w niej nadziei ich odpuszczenia. Natomiast Ró¿ewicz raczej
myli o grzechach wiata, drêczy go z³o, które tkwi w naturze ludzkiej i w tej
materii rozlicza czas miniony.
Na konwencjê konfesyjn¹ nak³ada siê metaforyka testamentarna. W przypadku poetów dotyczy, zgodnie z od dawna praktykowanymi wzorami, refleksji
nad twórczym dorobkiem, jego znaczeniem w przysz³oci. Do ustalonych paradygmatów, prawie imiennie, odwo³uje siê Herbert:
nie zd¹¿ê ju¿
zadoæ uczyniæ skrzywdzonym
ani przeprosiæ tych wszystkich
którym wyrz¹dzi³em z³o
dlatego smutna jest moja dusza21

S³owacki zosta³ tu przywo³any nieprzypadkowo, na gruncie naszej literatury
on przecie¿ ustanowi³ wersjê kanoniczn¹. Tyle ¿e Herbert nie ma tej wiary
w si³ê fataln¹. Ju¿ wczeniej, w Raporcie z oblê¿onego miasta, zwierza³ siê
Krynickiemu  niewiele zostanie Ryszardzie, naprawdê niewiele z poezji tego
szalonego wieku22. Godz¹c siê z przegran¹, siêga jednak do stylu wysokiego,
tym samym dyskretnie ujawniaj¹c i swoje, choæ nik³e nadzieje.
Mi³osz, w poczuciu spe³nienia, wierzy, i¿ swoj¹ prac¹ w gospodarstwie
polskiej poezji czy trudem robotnika w winnicy pañskiej  bo tak¹ metaforyk¹ operuje najczêciej  zdo³a³ ocaliæ choæ cz¹stkê wiata, która by³a jego udzia³em.
20
21
22

W. Szymborska: Wiersze wybrane. Wybór i uk³ad autorki. Kraków 2000, s. 307.
Z. Herbert: Epilog , s. 11.
Z. Herbert: Raport z oblê¿onego miasta i inne wiersze, Wroc³aw 1998, s. 30.
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Jakkolwiek z dystansem charakterystycznym dla wspó³czesnych artystów sk³onny jest raczej do ironizowania  nie¿ywemu niedwiedziowi co do tego, jak
fotografowaæ bêd¹ wypchanego23 Z podobn¹ dezynwoltur¹, choæ przedstawion¹ w innej metaforyce, wyra¿a siê Ró¿ewicz  Bóg liter nie zna / Bóg wierszy
nie czyta / jestemy wiêc »kwita«24. W obu wypadkach, a tak¿e wielu analogicznych, tutaj ju¿ nieprzywo³ywanych, wyranie jednak odczytujemy te przekorne deklaracje obojêtnoci raczej jako zabawne figury retoryczne, wiadcz¹ce
trochê o sk³onnoci do kokieterii, podobnie jak dowcipny Nagrobek, który ju¿
du¿o wczeniej zbudowa³a sobie wierszem Szymborska.
Negatywny charakter metaforyki odnonie wiary w przetrwanie s³owa poetyckiego w istocie raczej zas³ania gesty nakierowane przeciwnie, czytelne
w samej tkance wiersza, jak i w zabiegach dodatkowych, które mu towarzysz¹.
Tak przecie¿ m.in. mo¿emy interpretowaæ zamieszczenie w P³askorzebie Ró¿ewicza, obok wersji drukowanych, faksymile rêkopisów wszystkich wierszy. Nie
jest to tylko efektowna formu³a wydawnicza, ostatnio doæ czêsto praktykowana
 wa¿niejsze jest zapisanie ladu w³asnej rêki, który wbrew ulotnoci s³owa
pozostanie utrwalony na zawsze. Realizuje w ten sposób têsknotê do osi¹gniêcia
tego, co dane jest malarzom, którzy w ladach poci¹gniêcia pêdzla gwarantuj¹
sobie nieusuwaln¹ obecnoæ.
Póna poezja przyjmuje charakter schodz¹cy, wiadomoæ nieuchronnego kresu jest w niej czym oczywistym, metaforyzowanym na ró¿ne sposoby. W tym
punkcie granicznym, który pozostaje zawsze tajemnic¹, niepodlegaj¹c¹ zracjonalizowanej werbalizacji, mo¿e pojawiæ siê jedynie metaforyczny sygna³. Najbardziej
lakonicznie i zarazem dramatycznie brzmi w zakoñczeniu wiersza Herberta Elegia
na odejcie pióra, atramentu, lampy, gdzie d³ugi poemat, przywracaj¹cy do istnienia rozleg³y wiat przedmiotów towarzysz¹cych ¿yciu cz³owieka, koñczy lakoniczne i ¿e bêdzie ciemno. W ujêciu Ró¿ewicza, w wierszu Wicher dobija³ siê do
okien, przeczucie kresu jest metaforyzowane w poetyce onirycznej, gdzie ci¹g
przera¿aj¹cych obrazów, sennych koszmarów zamyka strofa: budzê siê / z ustami
pe³nymi / piachu25. Poeta i w tym momencie nie szczêdzi nam przera¿enia. Na
szczêcie inne rozwi¹zanie poetyckie przyjmuje Mi³osz, zak³adaj¹c:
¯e mieræ nikogo nie ominie,
Nie jest to jednak temat odpowiedni
Ani dla ody, ani dla elegii26

Tyle ¿e przed tym artyst¹ s¹ Jasnoci promieniste i otwiera siê Druga przestrzeñ  gdyby na koniec jeszcze raz pos³u¿yæ siê gr¹ metaforycznych tytu³ów.
23
24
25
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Cz. Mi³osz: Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 34
T. Ró¿ewicz: P³askorzeba. Wroc³aw 1991, s. 21.
T. Ró¿ewicz: zawsze fragment recykling. Wroc³aw 1999, s. 62.
Cz. Mi³osz: To, s. 66.
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Summary
The poetic sphere at the turn of the 20th and 21st centuries is characterized by the predominant presence of authors of the oldest generations. This is a phenomenon which has never occurred
in the history of our literature in such a scale. The fact that in the 1990s and after the year 2000,
apart from the poets of the youngest generation and a few middle ones, authors such as Mi³osz,
Herbert, Ró¿ewicz, Szymborska, Hartwig, to name only those of the highest rank, were and for the
most part still are creating, demands that several categories in the historico-literary as well as
methodological and interpretational order be rethought again.
There arises a need for, as it were, double reading  interpreting texts with all respect for the
integrity of the poetic word, but at the same time keeping in view the existential essence contained
in it, bearing in mind the fact that late works coincide with the time of unmasking, autobiographic disclosure. An attempt to reconcile the requirements of the form with the need for revealing
the existential truth, the presence of convention with the frankness of confession, leads to elaboration of a specific use of metaphors in late poetry, oscillating between two mutually contradictory
functions  disclosing and at the same time protecting the sphere of intimacy, through invoking
literary conventionalized forms. Among them, those particularly exposed ones are autobiographic,
confessional, prayerful, testamentary gestures, ostentatious use of clear stylistic trails, references to
metaphors of the river, journey, labyrinth, or the figure of the circle.
Notwithstanding the fact that the texts are predominated by metaphors of withdrawal, resignation, departure, the oldest generations' poetry strongly reacts to various aspects of the contemporary reality, joins in the rhythm of the current cultural discourse, sometimes provides a more
comprehensive diagnosis of the perspectives and risks of the turn of the centuries than that found
in the works of younger authors.
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O tzw. formalnych deminutywach
wród ludowych nazw rodków czynnoci
About so called formal diminutives among regional names
of manners of action
The article shows how the names of the real meaning of manners of action, which
have characteristic features of -ek, -ka, -ko affixation and originally belonged to a diminutive name group, function in the dialect of historical £êczyca-Sieradz area.
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Termin deminutywa formalne lub historyczno-formalne pojawi³ siê
w polskiej literaturze jêzykoznawczej w zwi¹zku ze strukturalnym opisem s³owotwórczym (zob. np. Basara 1972; Kurzowa 1975, s. 53; Staszewska 1985,
s. 242244). Najczêciej w definicjach derywatów zaliczanych do tej grupy
okrelano je jako wyrazy o budowie typowej dla deminutywów, tj. takie historycznie pochodne rzeczowniki odrzeczownikowe, zakoñczone morfemem -(e)k,
-k(a), -k(o), które w dzisiejszej polszczynie lub te¿ w gwarach nie zawieraj¹
treci deminutywnej (M¹czyñski 1986, s. 280). Zwracano uwagê na dwa typy
tych wyrazów, tzw. deminutywa zneutralizowane, których semantyka jest równoznaczna z wyrazem podstawowym (np. ceberek, maniczka, d³utko) oraz formacje zleksykalizowane, charakteryzuj¹ce siê zupe³nie nowym znaczeniem ni¿
ich podstawa (np. go³¹bek nazwa grzyba, pazurek z¹bek czosnku) (Basara
1972; Staszewska 1985). Wyró¿nienie tzw. deminutywów formalnych wi¹za³o
siê z eksponowaniem jednej z funkcji formantów z podstawowym -k-, tzn. funkcji modyfikacyjnej, choæ jak wiadomo mog¹ one wystêpowaæ równie¿ w funkcji
mutacyjnej i to w doæ szerokim zakresie (zob. Grzegorczykowa, Puzynina
1979, s. 122129, 148150, 168173). Ich inne funkcje poza deminutywizuj¹c¹,
np. syngulatywna (trawka, py³ek), konkretyzuj¹ca (¿elazko narzêdzie do praso-
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wania; pu³apka na dzikie zwierzêta, DejS, boczek miêso wieprzowe ze s³onin¹,
pochodz¹ce z boku wini), adaptacyjna (bransoletka < fr. bracelet, kordonek
< fr. cordonet) i symilatywna (np. kominek lampka wykonana w³asnorêcznie
DejS, nó¿ka ³ody¿ka grzyba, piesek przyrz¹d s³u¿¹cy do zdejmowania butów
z cholewami DejS) ¿ywe w historii jêzyka polskiego widoczne s¹ równie¿ we
wspó³czesnej polszczynie ogólnej oraz w gwarach. Zastosowanie semantycznej
metody analizy s³owotwórczej, zwracaj¹cej wiêksz¹ uwagê na treæ formacji
s³owotwórczej osadzonej w kontekcie, realn¹ funkcjê jej desygnatu, która staje siê miernikiem funkcji derywatu (Honowska 1979, s. 41) doprowadzi³a do
przekonania, ¿e wiêkszoæ formacji zaliczanych wczeniej do tzw. deminutywów formalnych, motywowanych na p³aszczynie synchronicznej, to derywaty
asocjacyjne powsta³e w wyniku leksykalizacji pierwotnych deminutywów lub
niezale¿nie od tych samych (co deminutywa) podstaw (M¹czyñski 1986, s. 282).
Z ciekawymi przyk³adami derywatów, charakteryzuj¹cych siê afiksami -ek,
-ka, -ko formalnie wskazuj¹cymi na ich funkcjê deminutywn¹ spotykamy siê
w polskich gwarach. Ju¿ K. Nitsch stwierdzi³, ¿e wyrazy o formie zdrobnia³ej
a niezdrobnia³ym znaczeniu pospolite s¹, jak wiadomo, w narzeczach ludowych
(Nitsch 1939, s. 98). W póniejszych pracach powiêconych s³owotwórstwu
gwarowemu wskazuje siê tego typu rzeczowniki (zob. np. Basara 1972; Handke,
Popowska-Taborska, Zieniukowa 1972, s. 93; Malec 1976), choæ nie zawsze
u¿ywa siê w stosunku do nich terminu deminutywa formalne czy historyczne
(zob. np. Chludziñska-wi¹tecka 1972). W materiale leksykalnym, zawieraj¹cym ludowe1 nazwy rodków czynnoci, pochodz¹cym z 31 wsi2, po³o¿onych na
obszarze historycznej ziemi ³êczycko-sieradzkiej, gromadzonym w latach 19992002,
wyst¹pi³o bardzo wiele formacji, o realnym znaczeniu nazw rodków czynnoci,
które mimo posiadania wymienionych sufiksów trudno zaliczyæ do nazw deminutywnych. Próby ich interpretacji s³owotwórczej na p³aszczynie synchronicznej dowodz¹, ¿e powsta³y one w wyniku ró¿nych zabiegów derywacyjnych,
czasami trudnych do uchwycenia i jednoznacznego zaklasyfikowania.
Wród funkcjonuj¹cych w gwarach ³êczycko-sieradzkich nazw rodków
czynnoci du¿¹ grupê stanowi¹ nazwy, w których formanty -ka, -ek -ko pe³ni¹
jedynie funkcjê strukturaln¹. Ich prawdopodobnie prymarna funkcja deminutywizuj¹ca zosta³a zneutralizowana, a nazywane przez nie desygnaty nie charakteryzuj¹ siê cech¹ ma³oci, np. farbka3 barwnik niebieski, dodawany przy p³uka1

O ró¿nicy miêdzy s³ownictwem gwarowym a ludowym pisze K. Dejna (1968). Przez ludowy
zasób s³ownictwa rozumie siê ogó³ funkcjonuj¹cych w danej gwarze leksemów, bez wzglêdu na ich
proweniencjê  gwarow¹ czy ogólnopolsk¹.
2 Pe³en wykaz eksplorowanych punktów oraz rozwiniêcie stosowanych skrótów bibliograficznych, odnosz¹cych siê do wykorzystywanych róde³ znajduje siê na koñcu tekstu.
3 Cytowane przyk³ady pochodz¹ z materia³u zgromadzonego podczas eksploracji terenowej
uzupe³nionego o dane wyekscerpowane z publikowanych róde³ gromadz¹cych leksykê pochodz¹c¹
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niu bielizny: wirany som elRe zak e f farpce vypWule; do pWukaño to zafRe
tro,e farpAi, tro,e kro,malu e_ymy (Szym); graczka narzêdzie, s³u¿¹ce m.in.
do obsypywania i kopania ziemniaków lub do usuwania chwastów: teras to
mamy maRyne do kartofCi kopaño, a davñi to gralkaHi e kopaWo; nazle@iz to
gralkom e vae; pa³ka kij grubszy z jednej strony, s³u¿¹cy: a. do m³ócenia
lnu: WomWuci e paWkom; b. do t³uczenia ziemniaków: zak stare kartofle to e ze
tWule paWkom; c. do ucierania maku: na mako1ec mak e tarWo paWkom v doñicy; naz@irv go [mak] e spa_yWo zi puñi tom paWkom uæiraCi; d. do kruszenia
grud ziemi na polu: RWo e f pole zi takom paWkom e te bryWy rozizaWo; pêtelka
pêtla przy ubraniu do zawieszania go na haku lub gwodziu: pRy kurtce ma
pentelke zi na ñez 1eRa; szufelka drewniana lub metalowa ³opatka s³u¿¹ca m.in.
do zbierania mieci z pod³ogi lub wrzucania wêgla do pieca: ve no Rlotke zi
Rufelke, zeR te Heæi; gve zes Rufelka do veKgla?; chlorek substancja wybielaj¹ca pran¹ bieliznê: aWM eCizne to e dovñi vyelaWo f klorku; ceberek du¿e
naczynie z klepek o dwu uchach, s³u¿¹ce do przenoszenia wody, prania lub
zmywania naczyñ: ceberAem e noiWo vode do praña; cymberek byW do zmyvaña; kociubek pogrzebacz: koæubek (DejS); kosiorek kij z hakiem do wyci¹gania wiadra wody z p³ytkiej studni lub belka zwisaj¹ca ¿urawia: u nas to kosurAem e 1adro vyæoKgaWo; koszturek nó¿ na d³ugim kiju, którym siê wycina oset
w zbo¿u: kotorek taAi byW do ostu; to byW stary nuR opsarony na Aizu; lewarek
przyrz¹d do podnoszenia samochodu przy zmianie ko³a: levarek to ka_dy ma
v aWæe; zak e gume zWa@e, to bez levarka añi ruR; m³otek narzêdzie s³u¿¹ce:
a. do klepania blachy: do bla,y to mWotek guHany; b. do rozbijania miêsa:
mam taAi mWotek do Hêsa; c. do klepania kosy: kose klepaWo e mWotAem na
bopce; d. do przybijania podkowy: koval braW ufnal zi pRyizaW mWotAem potkove do kopyta; e. do nadawania kszta³tu podkowie: koval fRysko mWotAem vyraaW, potkovy teR; sitko narzêdzie s³u¿¹ce do cedzenia mleka, esencji z herbaty
lub przesiewania m¹ki na chleb: mam itko do cereña mleka; pRes itko e leze
,erbate, _eby fusuf ñe byWo; moKke pRes itko lReba pReaæ. Zachowuj¹ one
jeszcze, przynajmniej czêciowo, wiê znaczeniow¹ z podstawami: farba, graca,
pa³a, pêtla, szufla a. szufel, ceber, chlor, kociuba, kosior, kosztur, lewar, m³ot,
sito, które albo wychodz¹ z u¿ycia, albo funkcjonuj¹ w gwarach jako nazwy
augmentatywne.
z gwar ³êczycko-sieradzkich, tzn. S³ownictwa ludowego z terenu województw kieleckiego i ³ódzkiego K. Dejny (DejS) i S³ownika gwary Domaniewka w powiecie ³êczyckim M. Szymczaka (Szym)
oraz kartoteki Atlasu gwar polskich (KAGP). Nadrzêdnym kryterium kolejnoci przytaczanych
przyk³adów jest typ wyk³adnika formalnego. W obrêbie danego sufiksu przyk³ady uporz¹dkowane
s¹ alfabetycznie. Po ka¿dym przyk³adzie zapisanym grafi¹ ogólnopolsk¹ podaje siê jego znaczenie
realne, kontekst zdaniowy zawieraj¹cy dany przyk³ad lub wymowê gwarow¹ przyk³adu, jeli pochodzi on z dodatkowego ród³a, co zaznacza siê skrótem bibliograficznym ród³a w nawiasie.
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Wród wyrazów, dla których hipotetycznie mo¿na by u¿yæ terminu deminutywa formalne, znajduj¹ siê równie¿ przyk³ady takie jak: np. ga³ka okr¹g³a
czêæ szafki / kredensu kuchennego, s³u¿¹ca do otwierania drzwiczek: ñe otweraz tak, tylko zWab za gaWke : ga³a kula; kulka drewniany lub metalowy prêt
z zaczepem, s³u¿¹cy do wyci¹gania wiadra wody z p³ytkiej studni, do robienia
dzianiny lub krêcenia powrozów: kulke mo zi 1adro do naæoKgaño vody; mo_na
na prontka,, albo kulkom; RydeWko to metalove, a to drevñane to mu1iWo e
kulka; povroñik HaW taAe kulAi zi ñiHi kreñæiW : kula; rapka metalowy dr¹g
rozwidlony na koñcu, s³u¿¹cy m.in. do wyci¹gania gwodzi: rapkom podva_yW
zi vyæoKgnoW : rapa racica krowy DejS; r¹czka co, co s³u¿y do trzymania
rêk¹, przypomina rêkê kszta³tem lub funkcj¹: roncke do podla dorobzo (Szym);
runcAi moto1idWa (DejS); roIlka u RafAi; roIlka zez do provareño [siewnika];
u gury [motowid³a] taka roIlka byWa zi e tak lRepaWo; roncka, co koWo provoro
czêæ ko³owrotka (DejS) : rêka; ³opatka podobne do ³opaty kszta³tem lub
funkcj¹ drewniane lub metalowe narzêdzie: takom Wopatkom e HeRaWo; mui
byæ Rlotka zi Wopatka do Heæi; do veKgla to mam takom Wopatke; u mñe koñem
e ñe vzeve, opatkom lRa kopaæ : ³opata; maszynka przyrz¹d w ró¿nym stopniu
zmechanizowany, który funkcj¹ przypomina maszyny: @eleKgñarka ma takom
maRyKke do zaRlRykuf; maRyKka elektrylna [do golenia]; muz tatu goCiW e
tylko b_ytfom, bo za to zuR maRyKkom; do oWufkuf to mazom veæi te maRyKAi, teras
no_em e ñe oRlRy; æi co palom, to mazom taAe maRyKAi na gas; davñi _adny,,
maRynek do æoKgaña mleka to ñe byWo; u nas to zeden ma maRyKke do Ratkovaña kapusty : maszyna; m³ynek urz¹dzenie pe³ni¹ce funkcjê podobn¹ jak m³yn,
s³u¿¹ce np. a. do czyszczenia i/lub sortowania wym³óconego ziarna, wialnia:
1alka byWa do 1aña, a potem to my HeCi mWynek; b. do mielenia ziaren kawy
i pieprzu: f tWulku e tWukWo, teras e HeCi v mWyKku; c. do mielenia zbo¿a lub
obt³ukiwania ziarna na kaszê: ve vozne to po kryzomu na taAim mWyKku matula
HeCiWa; mWynek do kaRy : m³yn; wa³ek drewniany lub metalowy przyrz¹d,
przypominaj¹cy kszta³tem wa³: vaWek HeRazoncy [ziarno w skrzyni siewnika];
na vaWek e na1inyWo, zi potym e tak posuvaWo tom deskom : wa³. S¹ to derywaty asocjacyjne, których nie mo¿na zaliczyæ do nazw pomniejszaj¹cych. Ich znaczenie strukturalne to co, co jest podobne kszta³tem lub funkcj¹ do .... Stanowi¹ wiêc derywaty o symilatywnym znaczeniu s³owotwórczym, których
formanty pe³ni¹ funkcjê mutacyjn¹. Nie s¹ to nazwy o znaczeniu pomniejszaj¹cym ani treciowo, ani formalnie, bowiem powsta³y w wyniku innych zabiegów
derywacyjnych ni¿ deminutywa o homomorficznej budowie, takie jak: r¹czka
ma³a, drobna rêka, kulka ma³a kula, rapka ma³a rapa, ³opatka ma³a ³opata,
m³ynek ma³y m³yn, wa³ek ma³y wa³, itd.
Wiêkszoæ z przyk³adów nazw rodków czynnoci, charakteryzuj¹cych siê
afiksami -ka, -ek, -ko, których struktura wskazywa³aby na genetyczn¹ funkcjê
deminutywn¹, maj¹ obecnie inne znaczenia.
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Wyranie neutralne emocjonalnie derywaty typu cierka, zas³onka, pokrywka, to derywaty mutacyjne, dla których konteksty wskazuj¹ podstawy czasownikowe: æeraz to Rypko æerkom, bo plamy zostanM; zasWoñiv zasWoKkom;
pokryfkom pRykryz, bo e paruze za barro. Brak znaczenia deminutywnego podkrela fakt funkcjonowania w omawianych gwarach zdrobnia³ych form, np. ciereczka, zas³oneczka. Równie¿ do derywatów mutacyjnych nale¿y zaliczyæ formacje: poszewka sztuka bielizny pocielowej, któr¹ pokrywa siê poduszkê:
poRefAi na poduRAi to sama RyWam : poszywaæ pokrywaæ SW; wsypka worek
uszyty z purpurowej tkaniny s³u¿¹cy do wsypywania pierza na poduszkê: fsypka
na @i_e (DejS) : wsypywaæ, zaczynka kawa³ek surowego ciasta z poprzedniego
pieczenia, dodawany do m¹ki podczas zaczyniania, w celu przyspieszenia fermentacji: zak e zalyña na ,lep, to e tom zocyKke daze : zaczyniaæ przygotowywaæ ciasto na chleb DejS; zalewka roztwór cukru, soli, octu lub innych
substancji, którym zalewa siê, np. ogórki, w celu ich konserwowania: do ogurkuf to za robe zalefke : zalewaæ; zaprawka t³uszcz z przypalon¹ m¹k¹, którym
zaprawia siê niektóre potrawy: to zaprafka, bo e zupe zapra1a : zaprawiaæ,
zwórka rzemieñ, którym siê zwiera ³¹czy bijak z dzier¿akiem: sfurka, bo
sweraWa : zwieraæ ³¹czyæ; mimo ¿e w omawianych gwarach funkcjonuj¹ równie¿ odczasownikowe rzeczowniki: poszwa, wsypa, zaczyna, zalewa, zaprawa,
zwora, które prawdopodobnie prymarnie stanowi³y ich podstawy.
Aktualny brak znaczenia deminutywnego posiadaj¹ formacje typu hebelek,
knebelek, pi³ka, praska, pêtko, rade³ko, dla których formalna interpretacja wskazywa³aby podstawy rzeczownikowe: hebel, knebel, pi³a, prasa, pêto, rad³o.
W badanych gwarach dosz³o do zmiany interpretacji wymienionych przyk³adów,
dla których informatorzy wskazywali podstawy czasownikowe: hebelek rêczny
lub mechaniczny przyrz¹d, którym siê szatkuje kapustê: za to sama ,ebelAim
u,ebluze kapusty : heblowaæ; knebelek przyrz¹d s³u¿¹cy do krêpowania wini
podczas uboju: zaknebluze e knebelAem : kneblowaæ; pi³ka narzêdzie, którym
siê pi³uje: zak æeKka deska to e @iWkom @iWuze; metal to mo_na u@iWovaæ @iWkom, sM taAe speczalne; praska przyrz¹d do wyciskania sera: praska taka byWa,
do sera; zak stoWek na ruby skroncana : prasowaæ; pêtko powróz, zak³adany na
przednie nogi konia w celu ograniczenia swobody jego ruchów: pentko e zakWada, _eby koñ tak ñe æekaW; penta e pentAim kulosy : pêtaæ; rade³ko narzêdzie rolnicze, s³u¿¹ce do obsypywania ziemniaków: to redeWko do redleña emñakuf, do obrydlaña v _ontka,; redCiWo e redeWAim : radliæ.
Podobnie do reinterpretacji z³o¿onych struktur morfologicznych dosz³o
w odniesieniu do nazw genetycznie nale¿¹cych do deminutywów, powsta³ych od
rzeczowników z formantem -d³o, np. czyniad³ko kij w malnicy, którym ubija³o
siê mas³o: cyñotko taAe byWo; cyñotko, bo e cyñi masWo : czyniæ robiæ, wyrabiaæ; wy¿ygad³ko nó¿ na d³ugim kiju, którym siê wycina oset w zbo¿u: vyzygotko taAe HeCi do ostu : wy¿ygaæ wyk³uæ SW; noside³ko, zwykle w pl.
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dr¹¿ek s³u¿¹cy do niesienia na ramionach dwu wiader wody: noideWka taAe
byWy do 1adra noReña : nosiæ; poide³ko urz¹dzenie do automatycznego pojenia
krów w oborze: teraz dla kruf to speczalne pozideWka e zQstaluze v obora, :
poiæ; wi¹zade³ko niæ, któr¹ przewi¹zuje siê pasma w motku: 1MzadeWko byWo
do 1Mzaña : wi¹zaæ; wieszade³ko pêtla przy ubraniu, s³u¿¹ca do wieszania go
na haku lub gwodu: 1iRadeWko e urvaWo zi ñe moge dob_e po1eiæ pWaRla :
wieszaæ; wijade³ko przyrz¹d, za pomoc¹ którego zwija³o siê przêdzê z motka
na k³êbek: 1ezadeWko byWo do z1izaña : wiæ, tem. cz. ter. wij- / wijaæ wiæ SW.
Zerwanie wiêzi znaczeniowej z prymarn¹ podstaw¹ rzeczownikow¹ doprowadzi³o do leksykalizacji omawianych derywatów, które nieodczuwane jako formacje
deminutywne otrzyma³y now¹ motywacjê  czasownikow¹. Jest to zjawisko
potwierdzaj¹ce znany proces przydawania nazwom rodków czynnoci motywacji czasownikowej bez wzglêdu na faktyczny sposób ich powstania (zob. Kleszczowa 1999, s. 40).
Przyjmuj¹c jako podstawowe metody analizy typowe dla s³owotwórstwa
synchronicznego w odniesieniu do nazw rodków czynnoci nale¿¹cych do ludowego zasobu s³ownictwa, nie mo¿na pomijaæ ich znaczenia leksykalnego. Interpretacja s³owotwórcza w rozumieniu funkcjonalnym bierze pod uwagê to znaczenie derywatu, które wystêpuje w danym zespole gwar. To postêpowanie
metodyczne pozwala w zbiorze nazw o realnym znaczeniu nazw rodków czynnoci, charakteryzuj¹cych siê sufiksami z podstawowym -k-, dla których formalna analiza wskazuje prymarne znaczenie deminutywne, okreliæ w oparciu
o konteksty ich inne znaczenie aktualne. W wiêkszoci przedstawionych przyk³adów dosz³o do reinterpretacji s³owotwórczej, a tym samym zmiany obci¹¿enia funkcjonalnego afiksów -ka, -ek, -ko, które przyjmuj¹ funkcjê mutacyjn¹,
tworz¹c nazwy symilatywne lub nazwy o znaczeniu instrumentalnym. Tym samym w niektórych wypadkach ich postaæ uleg³a rozszerzeniu o czêæ tematyczn¹ prymarnego tematu (zob. np. -de³ko w poide³ko < poiæ). Wydobycie derywatów z sufiksami z podstawowym -k- pe³ni¹cych jedynie funkcjê strukturaln¹, dla
których widoczne jest os³abienie wiêzi znaczeniowej z ich podstawami, odbieranymi np. jako nazwy augmentatywne, pozwala na obserwacjê procesu funkcjonalnej neutralizacji formacji prymarnie deminutywnych i ich leksykalizacji. Stosowanie synchronicznych metod badawczych w odniesieniu do materia³u
gwarowego umo¿liwia uchwycenie dynamiki funkcjonowania systemu s³owotwórczego oraz wydobycie istotnych dla gwar cech, znajduj¹cych siê czêsto
w opozycji do polszczyzny ogólnej.
Przedstawione przyk³ady derywatów oraz ich aktualne znaczenie kategorialne zmuszaj¹ do refleksji nad przydatnoci¹ terminu deminutywa formalne czy
te¿ historyczne w stosunku do materia³u gwarowego, który wprawdzie zawiera
wiele form wyrazowych pochodz¹cych z poprzednich wieków, ale jednoczenie
powiadcza procesy ewolucyjne, równie¿ w zakresie systemu s³owotwórczego.
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Niew¹tpliwie wszystkie zaprezentowane przyk³ady to genetycznie formy deminutywne, synchronicznie za wiêkszoæ z nich, dziêki procesom reinterpretacyjnym, zyska³o nowe znaczenie kategorialne. Wydaje siê, ¿e mianem tzw. formalnych lub historycznych deminutywów okreliæ mo¿na tylko takie
zleksykalizowane formacje, w których dosz³o do ostatecznej neutralizacji prymarnej funkcji deminutywnej a afiksy -ek, -ka, -ko mog¹ byæ wskazane jedynie
jako elementy struktur morfologicznych, np. haftka rodzaj zapinki sk³adaj¹cej
siê z haczyka i uszka; ose³ka przyrz¹d do ostrzenia narzêdzi.
Wykaz eksplorowanych punktów
1 Marynki, pow. kolski; 2 Wewierz, pow. kolski; 3 Zduny Wie, pow. ³owicki; 4 Mniewo,
pow. kolski; 5 Kuchary, pow. kutnowski; 6 Cz³opy, pow. poddêbicki; 7 Budzynek pow. poddêbicki; 8 Gozdów, pow. zgierski; 9 Lipicze Wie, pow. sieradzki; 10 Ma³yñ, pow. poddêbicki;
11 Kêdziorki, pow. brzeziñski; 12 Miedno, pow. sieradzki; 13 Anielin, pow. ³aski; 13Z Zalew,
pow. pabianicki; 14 Guzew, pow. ³ódzki; 15 Sadokrzyce, pow. sieradzki; 16 Sêdziejowice, pow.
³aski; 17 Drzazgowa Wola, pow. tomaszowski; 18 Kochanów, pow. tomaszowski; 19 Wroñsko,
pow. wieluñski; 20 Wypychów, pow. be³chatowski; 21 Boryszówek, pow. piotrkowski; 22 Antonina, pow. pajêczañski; 22S Sadowiec, pow. pajêczañski; 23 £uszczanowice, pow. be³chatowski;
24 Bogumi³ów, pow. piotrkowski, 25 Wielkopole, pow. piotrkowski; 26 W¹glin, pow. radomszczañski; 27 Lgota Ma³a, pow. czêstochowski; 28 Trzebce, pow. radomszczañski; 29 Nowa Wie,
pow. czêstochowski.
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Summary
Examples of derivatives presented in the article and giving names of manners of action,
which function in £êczycaSieradz dialects, originally belonged to diminutive names.
The present meaning of the derivatives appearing in dialects indicates:
1) the process of their functional neutralization and slow lexicalization caused by the weakened semantic link with the basics, which function in the dialects as augmentative forms,
2) the change of functional responsibility of -ek, -ka, -ko affixes, which take the mutative
function and create similar and instrumental names as a result of derivational reinterpretation of
their structure.
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Aspekt interakcyjny wyra¿eñ idiomatycznych:
nacechowanie genderowe frazeologizmów
w komunikacji jêzykowej*
The interactive aspect of idiomatic expressions: gender marking
of the idioms in the language communication
On the basis of the psycholinguistic research project, the author was searching the
gender specificity in the German phraseology of the sexes, namely their semantic and
connotation parameters. One of the research conclusions has it that there is no relation
between the gender connotation and the choice of idioms as reached for by women or men.
S³owa kluczowe: pragmalingwistyka, socjolingwistyka, frazeologia, w³aciwoci genderowe wyra¿eñ jêzykowych, eksperyment psycholingwistyczny
Key words:
pragmatics, sociolinguistics, phraseology, gender propriety of linguistic
expressions, psycholinguistic experiment

1. Pojêcia: pragmatyka  pragmatyka dyspozycyjna  idiopragmatyka
Standardowa, oparta na teorii aktów mowy J. Austina i J. Searlea, pragmalingwistyka zajmuje siê g³ównie perspektywiczn¹, intencjonaln¹ stron¹ zachowañ
jêzykowych skupia uwagê na problematyce aktów mowy oraz na pojêciu illokucji
jako realizuj¹cego siê w jêzykowej formie komunikatu zamiaru czy te¿ planu
dzia³añ nadawcy (najczêciej wobec adresata). Czynnoci jêzykowe maj¹ jednak
tak¿e inny aspekt  d y s p o z y c y j n y , co m.in. uwzglêdnia e t n o g r a f i a
m ó w i e n i a D. Hymesa (1974; 1980; 1996; 2003). Chodzi o to, ¿e na treæ
(interpretacjê), formê oraz sam¹ mo¿liwoæ wystêpowania aktów mowy w wiêkszym
* Autor wyra¿a serdecznie podziêkowanie prof. dr hab. Sabine Dönninghaus z Uniwersytetu w
Bazylei (Szwajcaria) oraz prof. dr. hab. Theodorowi Icklerowi z Uniwersytetu w Erlangen  Norymberdze (Niemcy) za pomoc w przeprowadzeniu eksperymentów psycholingwistycznych.
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lub mniejszym stopniu wp³ywa relewantny kontekst interakcji werbalnej,
zw³aszcza za takie jego parametry, jak uczestnicy, rodzaj ich kontaktu, rangi
spo³eczne, scena, atrybuty i in. Charakterystyczny (poniek¹d tak¿e humorystyczny) przyk³ad uzale¿nienia jêzykowych w³aciwoci dyskursu od pozycji statutowych (w terminologii P. Bourdieu 1974, s. 73) interlokutorów prezentuje
poni¿szy cytat z N. Gogola:
Ó íàñ íå òî: ó íàñ åñòü òàêèå ìóäðåöû, êîòîðûå ñ ïîìåùèêîì, èìåþùèì
äâåñòè äóø, áóäóò ãîâîðèòü ñîâñåì èíà÷å, íåæåëè ñ òåì, ó êîòîðîãî èõ
òðèñòà, à ñ òåì, ó êîòîðîãî èõ òðèñòà, áóäóò ãîâîðèòü îïÿòü íå òàê, êàê ñ òåì,
ó êîòîðîãî èõ ïÿòüñîò, à ñ òåì, ó êîòîðîãî èõ ïÿòüñîò, îïÿòü íå òàê, êàê ñ òåì,
ó êîòîðîãî èõ âîñåìüñîò,  ñëîâîì, õîòü âîñõîäè äî ìèëëèîíà, âñ¸ íàéäóòñÿ
îòòåíêè.
(U nas jest inaczej: u nas s¹ tacy spryciarze, którzy z dziedzicem maj¹cym dwustu
ch³opów rozmawiaj¹ zupe³nie inaczej ni¿ z tym, kto posiada ich trzystu, a z tym,
który ma trzystu, rozmawiaj¹ inaczej ani¿eli z tym, kto ma piêciuset ch³opów,
a z tym, kto ma piêciuset, znowu¿ nie tak, jak z tym, kto ma omiuset,  i nawet
jeli w ten sposób dojæ do miliona, zawsze znajdzie siê odcienie  t³um. A.K.).

Dyspozycyjne aspekty zachowañ jêzykowych s¹ zauwa¿alne zw³aszcza
w przypadku tzw. Zwangshandlungen (w terminologii W. Hollyego, zob. 2001,
s. 10 i n.)  ceremonialnych, konwencjonalnych, etykietalnych aktów mowy
(dos³ownie: wymuszone czynnoci jêzykowe), które zosta³y zbadane w literaturze naukowej (Antas 2002; Marcjanik 2002; Zgó³kowie 2004; Kowalikowa
2005; Ozga 2005 i in.). Jak ju¿ pisa³em (Kiklewicz 2007, s. 107), do tego typu
aktów nale¿¹ m.in. ekspresywy, choæ zwykle badacze zaliczaj¹ je do wyra¿eñ
performatywnych, a mianowicie  do afektywów. Warunki skutecznoci takich
wypowiedzi, jak:
Dzieñ dobry!
Czeæ!
Do widzenia!
Smacznego!
Na zdrowie! itp.

s¹ trudne do uchwycenia, dlatego ¿e na pierwszym planie znajduje siê tu zgodnoæ wypowiedzi z kontekstem sytuacyjnym, nie perspektywa czynnoci jêzykowej, lecz raczej jej retrospektywa, czyli te wydarzenia, które poprzedzaj¹ i powoduj¹ akt mowy.
Dyspozycyjny aspekt spo³ecznego funkcjonowania jêzyka uwzglêdniali tak¿e twórcy pragmalingwistyki. Tak wiêc Searle (1976) pisa³ o w³aciwociach
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aktów mowy, wynikaj¹cych z ró¿nych spo³ecznych statusów interlokutorów. Na
przyk³ad pytanie m³odej kobiety do starszej kole¿anki:
Pamiêta Pani, ile kosztowa³ cukier za Gomu³ki?

mo¿e zostaæ odebrane jako negatywna ocena, zarzut czy wrêcz zniewaga  mianowicie przy takim uk³adzie ról komunikantów: m³oda kobieta jako nadawca 
starsza kobieta jako odbiorca. Przy odwróceniu ról, tzn. w sytuacji, gdy powy¿sza replika zosta³aby skierowana przez starsz¹ kobietê do m³odszej, mielibymy
do czynienia raczej z wyra¿eniem niedowierzania, w¹tpliwoci, mo¿e nawet
zdziwienia czy podziwiania.
Dyspozycyjne w³aciwoci zachowañ jêzykowych s¹ uwzglêdniane tak¿e
w teorii dyskursu. Tak wiêc I. F. Uchvanova-mygova (2002, s. 16 i n.) w celu
parametryzacji dyskursów (g³ównie politycznych) wyodrêbnia kilka kategorii,
w tym dotycz¹cych w³aciwoci nadawcy, odbiorcy oraz bazowej struktury spo³ecznej (jako swego rodzaju substratu interakcji werbalnej). W zwi¹zku z powy¿szym badaczka rozró¿nia kilka metodyk analizy dyskursu, jako pierwsz¹
 analizê identyfikacyjno-interpretacyjn¹, której przedmiotem s¹ takie aspekty
komunikacji, jak samoidentyfikacja partnerów komunikacyjnych, czas i przestrzeñ, scena (arena) dzia³añ, misja i in.
Aspekty pragmalingwistyki nieintencjocentrycznej omawia tak¿e holenderski badacz J. Nuyts. Podaje on w w¹tpliwoæ za³o¿enie standardowej teorii
pragmalingwistycznej, mówi¹ce ¿e intencjonalnoæ stanowi najwa¿niejsz¹, a nawet obligatoryjn¹ cechê komunikacji jêzykowej i w ogóle  ludzkiej dzia³alnoci
(1997, s. 56 i n.). Nuyts podkrela, ¿e wa¿ny jest nie tylko aspekt perspektywiczny funkcjonowania jêzyka, lecz tak¿e warunki, które umo¿liwiaj¹ jego kultywowanie jako narzêdzia komunikacji (ibidem, s. 54). W realizacji aktów mowy,
wed³ug Nuytsa, relewantne s¹ co najmniej cztery czynniki:
1) stany rzeczy, bêd¹ce przedmiotem przekazu informacyjnego;
2) realizowane w akcie mowy intencje w stosunku do partnerów komunikacyjnych;
3) konwencje kulturowe oraz relacje spo³eczne partnerów komunikacyjnych;
4) otoczenie (setting) aktu mowy, tzn. znacz¹ce elementy sytuacji komunikacyjnej.
Nastawienie nadawcy realizowane jest przy uwzglêdnieniu kontekstu aktu
mowy (zarówno fizycznego, jak i spo³ecznego), zatem sama intencja nadawcy
nie decyduje ani o przebiegu aktu mowy, ani o jego skutecznoci. G³ówne argumenty na korzyæ pragmalingwistyki nieintencjocentrycznej, jakie wysuwa
Nuyts, s¹ nastêpuj¹ce:
1) istniej¹ typy zachowañ jêzykowych, w których intencjonalnoæ nie odgrywa ¿adnej znacz¹cej roli (por. wiele zachowañ rytualnych);
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2) nastêpstwa aktu mowy oraz odpowiedzialnoæ odbiorcy mog¹ byæ wa¿niejsze od intencji  w takich przypadkach intencja nie wyjania treci i form
interakcji jêzykowej (por. przypadek odbioru Sztuki mi³oci Owidiusza);
3) stopieñ wartoci intencji w komunikacji jêzykowej jest odmienny w ró¿nych kulturach wiata, a mianowicie  jest wy¿szy we wspó³czesnej kulturze
Zachodu ni¿ w kulturach tradycyjnych.
W pracach dotycz¹cych lingwistyki komunikacyjnej (Kiklewicz 2006a, s. 122 i n.;
2006b, s. 216 i n.; 2007, s. 111 i n.) wprowadzone zosta³o pojêcie p r a g m a t y k i d y s p o z y c y j n e j . Jej przedmiotem jest uwarunkowanie aktów
mowy przez kontekst sytuacji komunikacyjnej, a w pierwszej kolejnoci  przez
typ kultury prezentowanej przez interlokutorów, a tak¿e przez ich parametry
spo³eczne, biologiczne, fizyczne, funkcjonalne i in.
Pragmatyka dyspozycyjna ma wiele wspólnego z innymi dziedzinami wiedzy o funkcjonalnych aspektach jêzyka, zw³aszcza ze stylistyk¹ (o powi¹zaniach
stylistyki i socjologii jêzyka zob. D. Hymes  2003, s. 39). Pojêcie stylu,
a tak¿e idiostylu, sprowadza siê nie tylko do zasobu stosowanych w okrelonych
sytuacjach lub przez okrelonych wykonawców form jêzykowych (w tym przypadku chodzi³oby o pojêcie idiolektu), lecz obejmuje tak¿e zró¿nicowane w zale¿noci od warunków interakcji werbalnej sposoby przetwarzania informacji
i jej nominacji jêzykowej (w tym przypadku mówi siê o stylach kognitywnych)
oraz typy zachowañ komunikacyjnych. Nowa dziedzina wiedzy o funkcjonowaniu jêzyka  p r a g m a s t y l i s t y k a  dostarcza wiele interesuj¹cych informacji na temat tzw. j ê z y k o w e g o p o r t r e t u o s o b y . Zwykle badacze
opisuj¹ stricte lingwistyczne aspekty idiolektu (na ten temat zob.: Spyrka 1992;
Pisarek 2004; Hawrysz 2007 i in.). Charakterystyczny jest tu przyk³ad indywidualnych cech wys³owienia siê w komunikacji potocznej:
Kiedy poszlimy na górê, okaza³o siê, ¿e wynaj¹³ apartament. By³ fantastyczny,
bardzo elegancki, z mnóstwem bajerów, którymi zaraz zaczêlimy siê bawiæ,
i wypilimy nastêpnego szampana, i Mark opowiedzia³ mi, jak bardzo mnie kocha: szczerze mówi¹c, mniej wiêcej w t a k i c h s ³ o w a c h , j a k i c h z a w s z e u ¿ y w a ³ D a n i e l (H. Fielding, t³um. Z. Naczyñska).

Jednak informacja na temat jêzykowego portretu osoby mo¿e dotyczyæ równie¿ w³aciwych danemu indywiduum czynnoci jêzykowych i ich form komunikacyjnych. Na obiektywny charakter powi¹zañ miêdzy osobowoci¹ i aktywnoci¹ komunikacyjn¹, a mianowicie na zale¿noæ aktów mowy od wykonawców,
wskazuj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady z komunikacji potocznej:
Nie musisz ci¹gle rozkazywaæ.
Za du¿o pytasz.
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Maria zawsze narzeka.
Nie rozwa¿aj!

Przedmiotem badañ i d i o p r a g m a t y k i jako kierunku w obrêbie pragmatyki dyspozycyjnej s¹ nie tylko indywidualne, lecz tak¿e grupowe zró¿nicowania w zakresie zachowañ jêzykowych, stosowanie okrelonych zespo³ów aktów
mowy w ró¿nych typach kultury. Zatem idiopragmatyka stanowi czêæ sk³adow¹
lingwistyki kulturowej czy te¿ etnolingwistyki, która tradycyjnie zajmuje siê g³ównie ideacyjnym aspektem zachowañ kulturowych, tzn. stereotypami kulturowymi,
przyjêtymi w ró¿nych wspólnotach kulturowych, kategoriami wyobra¿eniowymi,
s¹dami wiatopogl¹dowymi itd. St¹d okrelenia: ideolingwistyka czy te¿ imagelingwistyka (Reutner 2005, s. 36 i n.). Nie mniej wa¿ny jest ta¿e inny aspekt
zachowañ kulturowych  pragmatyczny, polegaj¹cy na tym, ¿e typom kultury tendencyjnie (probabilistycznie) przyporz¹dkowane s¹ okrelone formy aktywnoci
werbalnej ludzi, na co m.in. zwraca uwagê niemiecki badacz A. Fill (1993, s. 31).
2. Aspekty genderowe uwarunkowañ kulturowych zachowañ
komunikacyjnych
P. Bourdieu pisze o zjawisku stylizacji zachowañ spo³ecznych, polegaj¹cym
na tym, ¿e w procesie dzia³alnoci ka¿da grupa wytwarza w³asny profil przestrzeni komunikacyjnej (1974, s. 73). Jednym z najwa¿niejszych czynników
kszta³tuj¹cych p o z y c j e s t a t u t o w e uczestników dyskursu, a tak¿e warunkuj¹cych pragmatyczny profil dyskursu jest przynale¿noæ jego uczestników
 nadawcy, odbiorcy oraz osób trzecich (tzw. obserwatorów aktu mowy), do
jednej z dwóch kategorii genderowych  feministycznej lub maskulinistycznej
(biolekty s¹ traktowane w socjolingwistyce jako rodzaj tzw. socjolektów habitualnych, zob. Veith 2002).
Badacze zwrócili uwagê na to, ¿e podstawowa struktura spo³eczna dyskursu
okrela stopieñ zastosowania prostych lub porednich aktów mowy. Tak wiêc
H. H. Clark i T. B. Carlson (1982) pisz¹ o jêzyku unikania, stosowanym
w niektórych typach kultur tradycyjnych, np. przez plemiona zamieszkuj¹ce Australiê: je¿eli kobieta chce porozmawiaæ z ziêciem, to zgodnie z wymogiem
kulturowym powinna siê zwróciæ bezporednio do innej osoby, a gdy takiej
brakuje  do zwierzêcia lub jakiejkolwiek rzeczy materialnej. Oto przyk³ad realizowanej w ten sposób proby poredniej:
Teciowa w obecnoci ziêcia zwraca siê do psa:  Synu córki! [tak okrela psa]
Nie mam tytoniu!
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D. Tannen (2003, s. 215 i n.) tak¿e przyznaje istnienie korelacji miêdzy
genderow¹ przynale¿noci¹ mówi¹cych a stopniem porednioci przekazywanej
informacji: mówienie nie wprost ogólnie jest bardziej charakterystyczne dla kobiet, choæ, jak pisze badaczka, zale¿y to od typu kultury. Na przyklad w komunikacji niektórych mieszkañców Madagaskaru w³anie dla kobiet bardziej w³aciwy jest bezporedni styl wypowiadania siê, z tym ¿e jest on wartociowany jako
zasadniczo ni¿szy w porównaniu z porednim stylem mêskich zachowañ jêzykowych.
Jednym z najwa¿niejszych pojêæ wspó³czesnej lingwistyki genderowej jest
s t y l k o n w e r s a c y j n y kobiet i mê¿czyzn, czyli sposób rozmawiania 
jak pisze A. Kluba (2004, s. 262). Tak wiêc badacze z zakresu lingwistyki
genderowej czêsto powo³uj¹ siê na p³ciowe zró¿nicowania komunikacyjne, wyeksponowane przez R. Lakoff (1975), D. Tannen (2003), C. Thimm (2000) i in.
wiadczy o tym tendencyjnie poredni charakter twierdzeñ, unikanie kategorycznoci, dominacja aproksymatywnoci, niepewnoci, d³u¿sze zdania (por.
przys³owie niemieckie: Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch)  jako
cechy zachowañ jêzykowych kobiet. Dla stylu konwersacji mê¿czyzn charakterystyczne jest stosowanie d³u¿szych wyrazów, semantyka egocentryczna (poprzez eksploatowanie form pierwszej osoby), wokalizacja pauz (hmmm ,
eee ), d¹¿enie do narzucania przebiegu rozmowy i jej kontroli, czêstsze stosowanie rozkazów i zobowi¹zañ i in. (Nêcki 2000, s. 226 i n.; Kluba 2004, s. 262).
Style konwersacyjne sk³adaj¹ siê wiêc z trzech kategorii cech: jêzykowych
(formalnych), semantycznych (przedstawieniowych) i pragmatycznych (proceduralnych). O roli tych ostatnich  w odniesieniu do kobiet i mê¿czyzn  pisze
P. M. Fishman, podkrelaj¹c wy¿sz¹ pozycjê mê¿czyzn w konwersacji, na skutek
czego kobieta zostaje skazana na zajmowanie pozycji podrzêdnej. Kobieta,
maj¹c mniejsz¹ si³ê konwersacyjn¹, musi stosowaæ silniejsze rodki komunikacyjne, by uzyskaæ zamierzony efekt, kontrolowaæ rozmowê zgodnie ze swymi
d¹¿eniami (cyt. za: Nêcki 2000, s. 224).
S t e r e o t y p y p r a g m a t y c z n e zachowañ genderowych dotycz¹ tak¿e ról komunikacyjnych w sytuacjach rytualnych, takich jak powitanie, po¿egnanie, wyznanie mi³oci, inicjowanie stosunku p³ciowego i in., w których przewiduje siê aktywnoæ mê¿czyzny. Wed³ug danych M. Gac (2005, s. 70), która
zbada³a dialogi w 90 piosenkach ludowych, mê¿czyzna dwa razy czêciej wystêpuje w roli inicjatora rozmowy, por. fragment pieni zalotnej:
Oj, Kasiuleñku moja,
da, napój¿e mi konia.
Nie napojê, bo siê bojê,
da, ¿e nie jestem twoja.
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Jednoczenie A. Kluba twierdzi, ¿e granice miêdzy genderowymi stylami
konwersacyjnymi nie s¹ ostre, a niektóre praktyki komunikacyjne funkcjonuj¹
odmiennie. Obserwacje badaczki stawiaj¹ pod znakiem zapytania traktowanie
stylu konwersacyjnego jako odmiany mówienia sztywno przypisanej danej p³ci
(2004, s. 270). Podobnie G. Steiner pisze, ¿e mimo istniej¹cego w wielu jêzykach indiañskich (koasati, hitchiti i in.) podzia³u na odmiany biologiczne  mêsk¹ i ¿eñsk¹ (podzia³ ów dotyczy przede wszystkim gramatyki i czêciowo leksyki), w komunikacji jêzykowej najczêciej zachodzi ich interferencja: kobiety
mog¹ pos³ugiwaæ siê socjolektem mê¿czyzn (np. w rozmowach matki z synem),
mê¿czyni za u¿ywaj¹ mowy kobiet, np. w sytuacjach cytowania (2000, s. 77).
3. Frazeologia: aspekty pragmatyczne
Przez d³u¿szy czas, jak pisze niemiecki jêzykoznawca H.-H. Lüger (1999,
s. 137), w badaniach nad frazeologi¹ na pierwszym planie znajdowa³y siê formalne, strukturalne oraz semantyczne aspekty frazeologizmów. Dopiero w latach
80. XX w. w Europie Zachodniej rozpoczêto systematyczne badania nad funkcjonowaniem jednostek frazeologicznych w komunikacji spo³ecznej (zob. prace:
Brown, Levinson 1987; Burger, Buhefer, Sialm 1982; Fleischer 1982; Coulmas
1981; Gréciano 1983; 1992; Kühn 1984; Schilling 1999; Wojtak 1992 i in.).
Zadanie tego nowego kierunku badañ polega na tym, aby opisaæ nacechowanie
komunikacyjne idiomów i paremii, ich wspó³dzia³anie z kontekstem sytuacji
komunikacyjnej. Lüger (1999, s. 138) pisze w tym przypadku o textbezogene
Interpretation, tzn. o takiej interpretacji frazeologizmów, która uwzglêdnia ich
powi¹zania z dyskursem.
W. Koller (1977, s. 70 i n.) rozró¿nia dwa aspekty funkcjonowania frazeologizmów: 1) funkcje semantyczne w stosunku do opisywanych stanów rzeczy,
sytuacji, dzia³añ; 2) funkcje pragmatyczne w stosunku do u¿ytkowników. W tym
drugim obszarze funkcjonowania frazeologizmów Koller wyodrêbni³ jedenacie
typów:
1) funkcja rozporz¹dzania, zmuszania do czynnoci, do pos³ugiwania siê
okrelonym wzorcem zachowañ: Wer A sagt, muss auch B sagen;
2. funkcja ideologiczna  sugerowanie wiêzi spo³ecznej, która w³anie ma
byæ obiektem refleksji: Wir sitzen doch alle im gleichen Boot;
3. funkcja potwierdzenia oraz wyra¿ania zrozumienia (co jest samo przez
siê zrozumia³e): die Spreu vom Weizen trennen;
4. Anbiederungsfunktion  przedstawienie abstrakcyjnego stanu rzeczy za
pomoc¹ kategorii opisuj¹cych codziennoæ: jemandem unter die Arme greifen;
5. Übertragungsfunktion  funkcja wyjanienia i argumentacji w oparciu
o dowiadczenia codzienne: die Karten auf den Tisch legen;
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6. funkcja uproszczenia poprzez stosowanie ju¿ wczeniej zaakceptowanych i wypróbowanych modeli: am gleichen Strick ziehen;
7. funkcja argumentacyjno-ekonomizacyjna  powo³anie siê na inne argumenty: den Nagel auf den Kopf treffen;
8. funkcja nieokrelonoci  zatarcie granic miêdzy stanami rzeczy: jemanden vor den Kopf stoßen;
9. funkcja emotywna: jemandem den Stuhl vor die Tür setzen;
10. funkcja wartociowania: ins Fettnäpfchen treten;
11. funkcja pogl¹dowoci (Anschaulichkeitsfunktion)  stosowanie konceptualizacji obrazowej: in den saueren Apfel beißen müssen.
E. Glenk (2004, s. 289) bardziej precyzyjnie okrela pragmatyczne w³aciwoci frazeologizmów, pisze ponadto o dwóch nurtach pragmalingwistycznych
badañ nad frazeologi¹: pierwszy skupia siê na illokucyjnym, sytuacyjnym oraz
komunikacyjnym potencjale frazeologizmów, drugi za ujmuje frazeologiê
z punktu widzenia realizacji paradygmatów kultury. Pierwszy kierunek zwi¹zany
jest z badaniem aktów mowy, drugi  z badaniem stereotypów kultury.
Illokucyjne nacechowanie niemieckich przys³ów eksperymentalnie zbada³
G. Nahberger (2004, s. 309 i n.). Stwierdzi³, ¿e  w opinii respondentów  si³a
illokucyjna wyra¿eñ paremiologicznych jest bardziej uwiadamiana ni¿ w przypadku wypowiedzi swobodnych. Badanie psycholingwistyczne wykaza³o, ¿e stopieñ adekwatnoci okrelenia si³y illokucyjnej przys³ów przez ankietowanych
jest bardzo wysoki: z siedmiu zbadanych niemieckich frazeologizmów piêæ zosta³o bezb³êdnie ocenionych ze wzglêdu na ich illokucjê. St¹d wniosek: przys³owia stanowi¹ performatywne akty mowy.
Wed³ug Nahbergera (ibidem, s. 320), z komunikacyjnego punktu widzenia
przys³owia mo¿na opisaæ w trzech aspektach:
1) jako realizacje jêzykowej strategii pokonania (Bewältingsstrategie),
która hamuje lêk przed innowacjami, a wiêc u³atwia zorientowanie siê w komunikacji codziennej;
2) jako twierdzenia zawieraj¹ce prawdê logiczn¹ (zdania analityczne, tautologiczne, identyfikuj¹ce i in.);
3) jako akty mowy (czynnoci jêzykowe), za pomoc¹ których realizuje siê
pewne nastawienia illokucyjne i osi¹ga siê pewne cele perlokucyjne.
Za przyk³ad illokucyjnego zastosowania idiomów mo¿e pos³u¿yæ niemieckie
wypowiedzenie, regularnie u¿ywane w sytuacji, gdy komu co siê nie uda³o:
Morgen ist noch ein Tag (Jutro bêdzie jeszcze jeden dzieñ).

Funkcj¹ tego powiedzenia, jak pisze Nahberger, jest pocieszenie (Trost).
Jednoczenie niemiecki badacz zwraca uwagê na to, ¿e w realizacji danego aktu
mowy (i w³anie w danej formie komunikacyjnej) wa¿ny jest tak¿e kontekst
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sytuacji konwersacyjnej: Indem man ein Sprichwort in einer bestimmten Situation
äußert, meistert man, bewältigt man diese Situation sprachlich. Das passiert
grundsätzlich durch die illokutionären Akt des Einsortiertes/Einstufens einer neuen Situation im parömischen Haushalt und Wertevorrat. Der sprichwörtlichen
Äußerung kann in dieser grundsätzlichen Gebrauchsweise meist die explizierende
illokutionäre Phrase »Tja, so ist das« vorangestellt werden (2004, s. 320).
O jednoci ró¿nych aspektów komunikacyjnego funkcjonowania frazeologizmów pisze tak¿e E. Coulmas (1981, s. 71 i n.), który rozró¿nia dwie podstawowe funkcje idiomów: 1) dyskursywn¹ oraz 2) spo³eczn¹. W obrêbie funkcji
dyskursywnej znajduj¹ siê nastêpuj¹ce zjawiska:
1) organizacja konwersacji (Gesprächsteuerung): schieß los; mehr kann
ich dazu nicht sagen; wenn ich dazu etwas sagen darf
2) ewaluacja: Tatsache ist, dass
3) metakomunikacja, czyli konceptualizacja tego, co zosta³o powiedziane:
was bedeutet das?...
4) roz³adowanie  zatrzymywanie siê w konwersacji, pozwalaj¹ce na planowanie dalszych czynnoci jêzykowych: nicht wahr?..
W obrêbie funkcji spo³ecznej frazeologizmów s¹ rozpatrywane:
1) funkcja kontaktowa: wie gehts, lange nicht gesehen;
2) manifestacja postawy emocjonalnej nadawcy: ganz meine Meinung; sehr
erfreut; tut mir leid
3) wyra¿enie wspólnoty: grüß Gott
4) funkcja konwencjonalna  wyra¿enie przyjêtych konwencji, wyra¿enie
uczciwoci: in stiller Trauer; wäre es möglich, dass?...
Jakkolwiek funkcja dyskursywna idiomów polega na regulowaniu przebiegu
interakcji jêzykowej, to funkcja spo³eczna wywietla dyspozycyjny aspekt ich
funkcjonowania. Idiomy, a zw³aszcza przys³owia, coraz czêciej budz¹ zainteresowanie badaczy ze wzglêdu na ich w³aciwoci konwencjonalne, w pewnym
sensie  frazematyczne, wynikaj¹ce z ich regularnego powi¹zania z kontekstem
spo³eczno-kulturowym aktów mowy, swego rodzaju  substratem zachowañ jêzykowych (Kiklewicz 2007, s. 115). Uzasadnieniem ujêcia dyspozycyjnego jest
to, ¿e wiele paremii nie zawiera w swej treci si³y illokucyjnej lub jest ona
wrêcz nieistotna, marginalna, a wiêc zasady opisu standardowej pragmalingwistyki w tym przypadku s¹ ma³o skuteczne, a w ka¿dym razie nie s¹ wystarczaj¹ce. O wiele wa¿niejsze s¹ przes³anki aktów mowy  komunikacyjne lub niekomunikacyjne. Tak wiêc w przypadku przys³ów powiedzeñ:
I w Pary¿u nie zrobi¹ z owsa ry¿u.
Jak siê nie ma, co siê lubi, to siê lubi, co siê ma.

interpretacja funkcji semantycznej, a tak¿e celu komunikacyjnego sprawia przeciêtnemu u¿ytkownikowi jêzyka polskiego powa¿ne komplikacje. Z tego powo-
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du lingwistyczne objanienia ich treci wygl¹daj¹ dla wielu doæ egzotycznie, por.:
Wykonanie akcji przez mówi¹cego lub kogo z jego partnerów nie koñczy siê
powodzeniem  s¹ pewne granice w osi¹gniêciu celów, których nie da siê przekroczyæ (Bogus³awski, Wawrzyñczyk 1993). Mimo to u¿ytkownicy jêzyka umiejêtnie pos³uguj¹ siê tymi i wielu innymi przys³owiami w komunikacji spo³ecznej,
dopasowuj¹c je do warunków konwersacji.
4. Genderowe nacechowanie idiomów w wietle eksperymentów
psycholingwistycznych
W latach 90. XX w. rozpoczêto eksperymentalne badania funkcjonalno-komunikacyjnych w³aciwoci frazeologizmów. S³owacki jêzykoznawca P. Ïurèo metod¹ eksperymentu psycholingwistycznego zbada³ takie parametry frazeologizmów, jak: 1) znajomoæ parafraz przez respondentów; 2) znajomoæ idiomu
oraz 3) znajomoæ znaczenia idiomu (1994, s. 101 i n.). W ten sposób zbadano
szesnacie jednostek frazeologicznych jêzyka niemieckiego w trzech grupach
badanych: 1) studenci  18, 24 i 29 lat; 2) respondenci bez wykszta³cenia wy¿szego  25, 45 i 66 lat (lusarz, sprz¹taczka, handlarz); 3) eksperci  jêzykoznawcy. W ka¿dej grupie respondentów odnotowano cechy specyficzne. Na
przyk³ad w ankietach studentów zarysowa³a siê nastêpuj¹ca tendencja: im bardziej skomplikowana i niejednoznaczna jest treæ frazeologizmu, tym d³u¿sze
i bardziej rozbudowane s¹ interpretacje  za spraw¹ u¿ycia wyra¿eñ synonimicznych. W grupie ekspertów wystêpuj¹ wyrazy wysokiego stopnia abstrakcji; rozbudowany charakter niektórych interpretacji uwarunkowany jest d¹¿eniem ankietowanych do maksymalnej precyzji opisu oraz oddawania szczegó³ów
semantycznych. Druga grupa badanych wyró¿nia siê krótkimi definicjami.
Badacze przyznaj¹, ¿e w jêzykach narodowych s¹ frazeologizmy o treci
seksistowskiej, deprecjonuj¹ce w szczególnoci kobiety, np. ze wzglêdu na cechy intelektualne (zob. Telija 1996, s. 233), por. pol.: babskie gadanie, ros.:
äåâè÷üÿ ïàìÿòü krótka, dziurawa pamiêæ, dos³ownie: dziewczêca pamiêæ.
M. Karwatowska i J. Szpyra-Koz³owska (2005, s. 168 i n.) eksperymentalnie
zbada³y funkcjonowanie takich frazeologizmów: chodzi³o o merytoryczne punkty widzenia respondentów, które podziela³yby seksistowsk¹ treæ przys³owia lub
które by wobec niej siê dystansowa³y (zbadano grupê sk³adaj¹c¹ siê z 60 licealistów  30 dziewcz¹t i 30 ch³opców). Z wyników badania ogólnie wynika, ¿e
po pierwsze, seksistowski punkt widzenia czêciej wystêpuje w ankietach ch³opców; po drugie, ocena treci poszczególnych frazeologizmów jest zró¿nicowana: m³ode kobiety w niemal 80% zgadzaj¹ siê z treci¹ takich frazeologizmów, jak:
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b¹d mê¿czyzn¹, nie b¹d bab¹
kobieta zmienna jest
kapryna jak kobieta
rozmawiaæ jak mê¿czyzna z mê¿czyzn¹

Jednak prawie taka sama liczba ankietowych dziewcz¹t podwa¿a zasadnoæ
twierdzeñ zawartych w przys³owiach:
Jak siê baby nie bije, to w¹troba w niej gnije.
Kobieta ma w³os d³ugi, a rozum krótki.
Ch³opaki nie p³acz¹.

Nie mniej wa¿ny i interesuj¹cy jest tak¿e inny  pragmatyczny aspekt funkcjonowania frazeologizmów p³ci. Dlatego przeprowadzi³em badanie eksperymentalne, którego celem by³o wyeksponowanie regu³ przyporz¹dkowania frazeologizmów p³ci sytuacjom z udzia³em kobiet i mê¿czyzn, a tak¿e wyeksponowanie regularnych powi¹zañ miêdzy ich aspektem pragmatycznym oraz aspektem semantycznym.
Jako respondenci w eksperymencie wziêli udzia³ studenci Uniwersytetu w Erlangen  Norymberdze im. Aleksandra Friedricha (Niemcy) oraz Uniwersytetu
w Bazylei (Szwajcaria); ogólna liczba respondentów wynosi³a 31 osób, w tym
23 kobiety i 8 mê¿czyzn. Zadanie eksperymentalne zawiera³o cztery pytania:
1. Kennen Sie dieses Idiom? (Czy znasz ten idiom?)
2. Verwenden Sie dieses Idiom: (Czy u¿ywasz tego idiomu)
a) mündlich? (w mowie ustnej?)
b) schriftlich? (w mowie pisanej?)
3. Wird dieses Idiom verwendet: (Czy ten idiom jest u¿ywany)
a) von einer Frau? (przez kobiety?)
b) von einem Mann? (przez mê¿czyzn?)
4. Bezieht sich dieses Idiom auf: (Czy ten idiom odnosi siê do)
a) eine Frau? (kobiet?)
b) einen Mann? (mê¿czyzn?)

Respondenci mieli mo¿liwoæ wyboru jednej z czterech zaproponowanych
odpowiedzi: tak  ocena 3, raczej tak  ocena 2, raczej nie  ocena 1 oraz
nie  ocena 0.
Na licie diagnozowanych wyra¿eñ jêzykowych znalaz³o siê 28 frazeologizmów
wspó³czesnego jêzyka niemieckiego, których znaczenie dos³owne  traktowane tak¿e jako motywacja czy semantyka motywacyjna  w wiêkszym lub mniejszym
stopniu zawiera element genderowy. Motywacja genderowa ma kilka rodzajów, na
jej podstawie wszystkie frazeologizmy mo¿na podzieliæ na kilka grup.
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Typ Ia. Wyra¿enia o motywacji leksykalno-gramatycznej, zawieraj¹ce rzeczownik personalny w formie rodzaju ¿eñskiego lub mêskiego:
den großen / vornehmen Herrn spielen (udawaæ wielkiego pana)
der kommende Mann (przysz³y cz³owiek)
der rechte Mann (an der rechten Stelle) (w³aciwy cz³owiek (na w³aciwym
miejscu))
ein Kerl wie ein Baum (du¿y jak d¹b; têgie ch³opisko)
ein Mann der Tat (rzeczowy cz³owiek)
eine kleine Hexe (czarownica)
Herr der Lage sein (panowaæ nad sytuacj¹)
von Mann zu Mann reden (rozmawiaæ jak mê¿czyzna z mê¿czyzn¹)

Typ Ib. Wyra¿enia o motywacji leksykalno-gramatycznej, zawieraj¹ce rzeczownik ¿ywotny, nieosobowy w rodzaju ¿eñskim (nazwy samic) lub mêskiego
(nazwy samców, których najczêciej u¿ywa siê równie¿ jako nazw gatunku):
arbeiten wie ein Pferd (harowaæ jak koñ)
blöder Hund! (ale to idiota!, dos³ownie: g³upi pies)
dreckig wie ein Schwein (brudny jak winia; Schwein jest rzeczownikiem rodzaju mêskiego)
ein alter Hase (dowiadczony fachowiec, dos³ownie: stary zaj¹c)
ein eitler Affe (pró¿ny jak ma³pa; Affe jest rzeczownikiem rodzaju mêskiego)
eine lahme Ente (ciapa, niedojda, safandu³a, dos³ownie: kulawa kaczka)
kalt wie eine Schlange (zimny jak ¿mija)
stolz wie ein Hahn (pyszny jak paw, dos³ownie: dumny jak kogut)
treu wie ein Hund (wierny jak pies)
ein frecher Spatz (bezczelny jak wróbel)
wütend wie ein Stier (wciek³y jak pies, dos³ownie: wciek³y jak byk)

Typ II. Wyra¿enia o motywacji gramatycznej, zawieraj¹ce rzeczownik nie¿ywotny rodzaju ¿eñskiego/mêskiego lub ¿ywotny nieosobowy rodzaju ¿eñskiego/mêskiego (nazwy gatunków):
dufte Biene (licznotka, dos³ownie: przyjemna, pachn¹ca pszczo³a)
lästig wie ein Floh (natrêtny jak pch³a;Floh jest rzeczownikiem rodzaju mêskiego)
wie ein Pfau (dumny jak paw)
eine lange Latte (wysoki, ros³y cz³owiek, dryblas, dos³ownie: d³ugi jak tyka,
³ata)
stark wie eine Eiche (potê¿ny jak d¹b; Eiche jest rzeczownikiem rodzaju ¿eñskiego)
wie ein geölter Blitz davonlaufen (przelecieæ jak b³yskawica)
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UWAGA: do tego typu jednostek nale¿y odnieæ tak¿e idiomy zawieraj¹ce przymiotnik w liczbie pojedynczej, np. stoi jak wkopany. V. M. Mokienko (2003, s. 96
i n.) pisze, ¿e rosyjski odpowiednik tego frazeologizmu  ñòîèò êàê âêîïàííûé,
funkcjonuje tak¿e z przymiotnikiem w formie rodzaju ¿eñskiego: ñòîèò êàê
âêîïàííàÿ (stoi jak wkopana). Wed³ug Mokienki frazeologizm ów pochodzi od
wyra¿enia: ñòîèò, êàê âêîïàííûé â çåìëþ ñòîëá (stoi jak wkopany w ziemiê
s³up), a wiêc ze wzglêdu na etymologiê mo¿liwa i uzasadniona jest nie tylko
mêska, lecz równie¿ ¿eñska referencja idiomu, por.: æåíùèíà ñòîèò, êàê
âêîïàííûé â çåìëþ ñòîëá. Jednak¿e wspó³czenie frazeologizm przewa¿nie
funkcjonuje w postaci ñòîèò êàê âêîïàííûé (w jêzyku polskim  w postaci stoi
jak wkopany), tzn. w odniesieniu do mê¿czyzn  i w³anie taki charakter ma
wiêkszoæ egzemplifikacji w s³ownikach opisowych i frazeologicznych.

Typ III. Wyra¿enia o motywacji leksykalno-semantycznej, zawieraj¹ce rzeczownik osobowy rodzaju nijakiego:
brabbeln wie ein altes Weib (mamrotaæ jak stare baby; Weib jest rzeczownikiem
rodzaju nijakiego)

Typ IV. Wyra¿enia o motywacji semantycznej, zawieraj¹ce rzeczownik nie¿ywotny, asocjatywnie powi¹zany z polem semantycznym kobieta lub mê¿czyzna:
jemandem den Frack vollhauen (zbiæ kogo, dos³ownie: zdj¹æ z kogo frak)
das ist nicht mein Bier (to nie moja sprawa, dos³ownie: to nie jest moje piwo)

Typ V. Wyra¿enia niemotywowane  nie by³y uwzglêdniane w eksperymencie.
Rezultaty eksperymentu daj¹ podstawê, aby wyodrêbniæ trzy rodzaje zró¿nicowañ genderowych w zakresie funkcjonowania frazeologizmów o motywacji
genderowej: lingwistyczne, semantyczne i pragmatyczne. Zostan¹ one omówione w kolejnych punktach.
4.1. Zró¿nicowania genderowie  aspekt lingwistyczny
Aspekt lingwistyczny dotyczy zró¿nicowañ w zakresie kompetencji jêzykowej respondentów obu p³ci  w naszym przypadku chodzi o ocenianie funkcjonowania frazeologizmów przez kobiety i mê¿czyzn. Dane o rednich ocenach
uzyskanych w ka¿dej grupie badanych przedstawia tabela 1.
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Ta be la 1
Parametr

rednia ocen
kobiety

mê¿czyni

Czy znasz ten idiom?

2,2

2,1

Czy u¿ywasz tego idiomu:
w mowie ustnej?
w mowie pisanej?

1,4
0,8

1,1
0,9

Czy ten idiom jest u¿ywany:
przez kobiety?
przez mê¿czyzn?

1,8
2,0

1,6
1,9

Czy ten idiom odnosi siê do:
kobiet?
mê¿czyzn?

1,3
2,0

1,1
1,9

Jak wynika z powy¿szej tabeli, ró¿nice w zakresie kompetencji lingwistycznej
obu zbadanych grup s¹ minimalne. Zarówno kobiety, jak i mê¿czyni twierdz¹, ¿e
raczej rozumiej¹ treæ idiomów, choæ czêstotliwoæ ich u¿ywania w mowie ustnej,
a szczególnie w tekstach pisanych jest znikoma (w odpowiedziach kobiet wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice w danych dotycz¹cych mowy ustnej i tekstów pisanych).
¯adna zasadnicza ró¿nica danych nie zarysowuje siê tak¿e w zakresie oceniania
pragmatycznych i semantycznych w³aciwoci idiomów, choæ mo¿na zauwa¿yæ
nieznaczn¹ ogóln¹ przewagê ocen w odpowiedziach kobiet.
4.2. Zró¿nicowania genderowie  aspekt semantyczny
Aspekt semantyczny dotyczy konotacji genderowych wyra¿eñ idiomatycznych: zakodowane w nich treci, najczêciej  cechy, kojarz¹ siê z nosicielami
kobietami lub mê¿czyznami. Ze wzglêdu na semantykê leksykaln¹ wyra¿enia idiomatyczne s¹ ambiwalentne: z jednej strony, w systemie jêzyka posiadaj¹ znaczenie
sygnifikacyjne  przenone, zwykle wskazuj¹ na cechy osób, takie jak: rzeczowoæ (ein Mann der Tat), uroda (dufte Biene), si³a fizyczna (ein Kerl wie ein
Baum) i in. Z drugiej strony, badacze pisz¹ o zale¿noci interpretacji semantycznej
idiomów w dyskursach od ich motywacji strukturalnej  formy wewnêtrznej (zob.
Feoktistova 1999). Za spraw¹ formy wewnêtrznej idiomy s¹ zwykle stosowane do
okrelonych obiektów rzeczywistoci, w szczególnoci  do osób okrelonej p³ci,
innymi s³owy posiadaj¹ konotacje genderowe. Na przyk³ad niemiecki idiom ein
blöder Hund znaczy g³upiec, ba³wan, dureñ i potencjalnie, ze wzglêdu na swoj¹
treæ sygnifikacyjn¹, mo¿e zostaæ odniesiony do przedstawicieli obu p³ci. Rodzaj
mêski przymiotnika zasadniczo nie jest tu przeszkod¹, jako ¿e system gramatyczny
jêzyka niemieckiego pozwala na konstrukcje typu:
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Anette war ein guter Ofensetzer (Aneta by³a dobrym zdunem).

Zgodnie z przyjêt¹ w tej pracy hipotez¹ badawcz¹ zakodowana w gramatycznej lub leksykalno-semantycznej strukturze idiomu motywacja genderowa
wp³ywa na jego konotacjê, a wiêc w zale¿noci od wystêpowania w strukturze
jêzykowej idiomu wyrazów o nacechowaniu feministycznym lub maskulinistycznym zachodz¹ jego ró¿ne predyspozycje co do odniesienia do referentów
p³ci kobiecej lub mêskiej.
Hipoteza owa oparta jest na szeroko znanych faktach regularnych powi¹zañ
miêdzy znaczeniem gramatycznym kategorii rodzaju, a semantyk¹ genderow¹,
czêsto symboliczn¹ lub metaforyczn¹. Rosyjski badacz L. Uspenskij (1971)
zwróci³ uwagê na to, ¿e w oryginale lirycznego wiersza H. Heinego Ein Fichtenbaum steht einsam wystêpuj¹ rzeczowniki Fichtenbaum  rodzaju mêskiego oraz
Palme  rodzaju ¿eñskiego. W ten sposób wiersz zostaje zdominowany przez
w¹tek erotyczny  obraz silnego emocjonalnego zwi¹zku miêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹:
E i n F i c h t e n b a u m steht einsam
Im Norden auf kahler Höh;
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt v o n e i n e r P a l m e ,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

W rosyjskim t³umaczeniu M. Lermontowa wystêpuj¹ rzeczowniki rodzaju
¿eñskiego: ñîñíà (sosna) i ïàëüìà (palma). I chocia¿ przek³ad przekazuje
dos³ownie treæ leksykaln¹ orygina³u, traci na obrazowoci: opozycja sosna 
palma nie zawiera ju¿ w¹tku nieodwzajemnionej mi³oci, który zakodowany jest
(na poziomie informacji gramatycznej) w oryginale, por.:
Íà ñåâåðå äèêîì ñòîèò îäèíîêî
Íà ãîëîé âåðøèíå ñ î ñ í à ,
È äðåìëåò, êà÷àÿñü, è ñíåãîì ñûïó÷èì
Îäåòà, êàê ðèçîé, îíà.
È ñíèòñÿ åé âñå, ÷òî â ïóñòûíå äàëåêîé,
Â òîì êðàå, ãäå ñîëíöà âîñõîä,
Îäíà è ãðóñòíà íà óòåñå ãîðþ÷åì
Ïðåêðàñíàÿ ï à ë ü ì à ðàñòåò.
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W póniejszym t³umaczeniu A. Feta sosnê zast¹pi³ rzeczownik rodzaju mêskiego äóá d¹b. W polskojêzycznej wersji wiersza Heinego autorstwa M. Romanowskiego w sposób adekwatny przekazane zosta³y obydwie warstwy  jêzykowa oraz obrazowa:
Ze ska³ pó³nocnych korony
Samotny tam  w i e r k siê wzbija.
Senno mu; w bia³e os³ony
I nieg, i lód go owija.
O p a l m i e ni dalekiej,
Która we wschodniej krainie
Milcz¹c usycha od spieki,
Samotna na ska³ wy¿ynie.

Za inny charakterystyczny przyk³ad mo¿na uznaæ funkcjonowanie polskiego
idiomu pluæ sobie w brodê, który ma znaczenie: wyrzucaæ co sobie, ¿a³owaæ
utraconej okazji, szansy (B¹ba, Liberek 2003, s. 586). Z jednej strony, jego
treæ asercyjna pozwala na zastosowanie idiomu zarówno do kobiet, jak i do
grup mieszanych, por.:
Pani Allende nie musia³a p l u æ s o b i e w b r o d ê z powodu bezzasadnych
ekstrawagancji (Przekrój 2001).
Ale s o b i e k o m u n i  c i m u s z ¹ p l u æ w b r o d ê , ¿e poparli rozruchy (przyk³ad za: B¹ba, Liberek 2003).

Z drugiej strony, pochodzenie tego idiomu ufundowane jest na rzeczowniku
broda  najprawdopodobniej w znaczeniu zarost na dolnej czêci twarzy, poni¿ej ust, na szczêkach i podbródku. Dlatego wiêkszoæ u¿yæ frazeologizmu pluæ
sobie w brodê ma odniesienie do mê¿czyzn, jak w przyk³adach ze s³ownika
S. B¹by i J. Liberka oraz ze s³ownika K. M. Gjulumjanc (2004, s. 223), por.:
Zosta³a na peronie z twarz¹ ju¿ spokojn¹ [...] on za p l u ³ s o b i e w b r o d ê , ¿e przegapi³ okazjê.
P l u ³ s o b i e w b r o d ê , ¿e nie wytargowa³ od Pasiemkiewicza wiêcej.
Kohoutek by³ istotnie zrozpaczony, ¿a³owa³ z ca³ego serca i p l u ³ s o b i e
w b r o d ê , ¿e wszcz¹³ tê, najwyraniej zmierzaj¹c¹ do fatalnego koñca, rozmowê.
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Uzyskane w eksperymencie oceny rednie konotacji genderowych idiomów
niemieckich z badanej listy przedstawia tabela 2.
Ta be la 2
Czy ten idiom odnosi siê do:

Idiom

kobiet?

mê¿czyzn?

2

3

den großen Herrn spielen (udawaæ wielkiego pana)

0,5

2,6

der kommende Mann (przysz³y cz³owiek)

0,3

2,4

der rechte Mann (an der rechten Stelle) (w³aciwy cz³owiek
(na w³aciwym miejscu))

0,4

2,5

ein Kerl wie ein Baum (du¿y jak d¹b; têgie ch³opisko)

0,2

2,2

ein Mann der Tat (rzeczowy cz³owiek)

0,3

2,8

eine kleine Hexe (czaruj¹ca dziewczyna, czarownica)

2,7

0,1

Herr der Lage sein (panowaæ nad sytuacj¹)

2,0

2,6

0,4

2,8

arbeiten wie ein Pferd (harowaæ jak koñ)

1,6

2,0

blöder Hund! (ale to idiota!)

0,6

2,7

dreckig wie ein Schwein (brudny jak winia)

1,4

2,3

ein alter Hase (dowiadczony fachowiec)

1,4

2,5

ein eitler Affe (pró¿ny jak ma³pa)

0,7

2,3

eine lahme Ente (ciapa, niedojda, safandu³a)

2,4

2,3

kalt wie eine Schlange (zimny jak ¿mija)

1,9

0,7

stolz wie ein Hahn (pyszny jak paw)

0,5

2,4

treu wie ein Hund (wierny jak pies)

1,2

2,5

ein frecher Spatz (bezczelny jak wróbel)

1,8

1,4

Wütend wie ein Stier (wciek³y jak pies)

0,6

2,4

dufne Biene (licznotka)

2,5

0,2

lästig wie ein Floh (natrêtny jak pch³a)

1,8

1,5

wie ein Pfau (pyszny jak paw)

1,0

2,3

eine lange Latte (wysoki, ros³y cz³owiek, dryblas)

0,8

1,9

stark wie eine Eiche (potê¿ny jak d¹b)

0,6

2,3

wie ein geölter Blitz davonlaufen (przelecieæ jak b³yskawica)

1,6

2,0

1

Ia

von Mann zu Mann reden (rozmawiaæ jak mê¿czyzna z mê¿czyzn¹)
Ib

II
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cd. tabeli 2
1

2

3

2,0

0,7

jemandem den Frack vollhauen (zbiæ kogo)

0,4

1,2

das ist nicht mein Bier (to nie moja sprawa)

2,0

2,2

III
brabbeln wie ein altes Weib (mamroczeæ pod nosem
jak stare baby)
IV

W przypadku wiêkszoci, a mianowicie dwudziestu idiomów, mo¿na stwierdzaæ istotne ró¿nice konotacyjne, por. niektóre, najbardziej charakterystyczne
przyk³ady:
den großen Herrn spielen
der rechte Mann (an der rechten Stelle)
ein Mann der Tat
eine kleine Hexe

K-konotacja  0,5; M-konotacja  2,6
K-konotacja  0,4; M-konotacja  2,5
K-konotacja  0,3; M-konotacja  2,8
K-konotacja  2,7; M-konotacja  0,1

W mniejszoci znalaz³y siê idiomy, których charakterystyki konotacyjne  w interpretacji respondentów  ró¿ni¹ siê nieznacznie, por. niektóre przyk³adowe:
Herr der Lage sein
eine lahme Ente
lästig wie ein Floh
das ist nicht mein Bier

K-konotacja  2,0; M-konotacja  2,6
K-konotacja  2,4; M-konotacja  2,3
K-konotacja  1,8; M-konotacja  1,5
K-konotacja  2,0; M-konotacja  2,2

Genderowa treæ konotacji idiomów uwarunkowana jest charakterem jego
motywacji, o czym wiadcz¹ rednie dane o ró¿nicach K- i M-konotacji w piêciu
grupach motywacyjnych (por. tabela 3).
Ta be la 3
Grupa motywacyjna

rednia ró¿nica ocen K- i
M-konotacji

Ia

2,1

Ib

1,2

II

1,2

III

1,3

IV

0,5
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Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e najwiêksze zró¿nicowania konotacyjne wystêpuj¹ w przypadku idiomów zawieraj¹cych rzeczowniki personalne, tzn. z grupy
Ia. Motywacja leksykalno-gramatyczna  niepersonalna, gramatyczna lub leksykalno-semantyczna okazuje siê czynnikiem o wiele s³abszym w oddzia³ywaniu
na konotacyjne w³aciwoci idiomów (ró¿nice ocen s¹ zbli¿one). Natomiast w
grupie IV zachodzi rozmycie nacechowania genderowego w zakresie konotacji,
co jednak nie jest wystarczaj¹cym powodem, aby twierdziæ, ¿e czynnik semantyczny (czy te¿ kulturowy) w tym przypadku wcale nie jest relewantny. Jest on
bardziej lub mniej uwzglêdniany w innych grupach motywacyjnych, np. w grupie Ib. Jakkolwiek tendencyjn¹ feministyczn¹ konotacjê idiomu kalt wie eine
Schlange (zimny jak ¿mija) ³atwo jest uzasadniæ rodzajem ¿eñskim rzeczownika Schlange, to wrêcz zaskakuj¹ca jest lekka, a jednak przewaga K-konotacji
w przypadku idiomu ein frecher Spatz (bezczelny jak wróbel) (zarówno w mêskich, jak i w kobiecych ankietach; zob. tak¿e egzemplifikacjê s³ownikow¹ w tabeli 4). Poniewa¿ struktura jêzykowa frazeologizmu mia³aby raczej sk³aniaæ ku
interpretacji maskulinistycznej (rzeczownik Spatz jest rodzaju mêskiego), wiêc
jedyne nasuwaj¹ce siê objanienie polega³oby na tym, ¿e w rachubê bierze siê
czynnik kulturowy, a mianowicie regularne, niemal tendencyjne skojarzenie cechy bezczelnoæ z kobietami.
Czynnik kulturowy prawdopodobnie jest nie bez znaczenia tak¿e przy
funkcjonowaniu frazeologizmów z grup Ib i II: wütend wie ein Stier (wciek³y
jak pies), eine lange Latte (wysoki, ros³y cz³owiek, dryblas) oraz stark wie
eine Eiche (potê¿ny jak d¹b): podkrelaj¹ one typowo mêskie cechy, takie jak
ekspresywnoæ, afektywnoæ, wysoki wzrost i si³a fizyczna.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dane eksperymentu ogólnie zgadzaj¹ siê
z treci¹ egzemplifikacji w s³ownikach frazeologicznych. Na przyk³ad w wietle
eksperymentu frazeologizm ein eitler Affe (pró¿ny jak ma³pa) przewa¿nie
wskazuje na mê¿czyzn (rednia ocena M-konotacji wynosi 2,3, K-konotacji
 0,7). Znajduje to potwierdzenie w s³owniku (Binoviè, Griin 1975):
Schau dir doch diesen e i t l e n A f f e n an! Wie er sich vor dem Spiegel seine
Haare zurechtlegt und sich parfümiert!

Warto przyjrzeæ siê tak¿e innym egzemplifikacjom oraz ich w³aciwociom
konotacyjnym:
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Ta be la 4

Stosunek K- i M-konotacji
w wietle eksperymentu

Egzemplifikacja w s³owniku

K- lub M-konotacja
w s³owniku

K

Guck mal, die da drüben mit dem Peter tanzt, das
ist eine dufte Biene, was?

K

M

Sind die Männer in ihren Ausgangsuniformen nicht
lächerlei? Stolz wie ein Hahn kommen sie daher,
als wenn es nur auf das Äußere ankäme.

M

M

Sein Vater ist in diplomatischen Dingen ein alter
Hase

M

M

Die Meuterei wurde niedergeschlagen, nur der
Kapitän war in kurzer Zeit wieder Herr der Lage.

M

M

Da schwoll übermächtig der Wunsch nach einem
Rollentausch in ihm, auch einmal den großen
Herrn zu spielen.

M

<K

Müllers haben nur ein Kind, die Luise. Siê ist ein
frecher Spatz.

K

4.3. Zró¿nicowania genderowie  aspekt pragmatyczny
Struktura jêzykowa frazeologizmów warunkuje nie tylko ich predyspozycje
do konotowania okrelonych treci genderowych, lecz tak¿e ró¿ny stopieñ przyporz¹dkowania dyskursom o okrelonej strukturze. Charakterystycznym
przyk³adem mo¿e byæ rosyjski frazeologizm ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî, którego polskim odpowiednikiem jest wyra¿enie mleko pod nosem (mieæ mleko pod
nosem). S³owniki frazeologiczne podaj¹ znaczenie tego idiomu: niedojrza³y,
niedoros³y, m³ody, niedowiadczony, jednak nie wskazuj¹, czy odnosi siê on do
mê¿czyzn czy do kobiet. Mo¿na to uwa¿aæ za pewne przeoczenie, poniewa¿
w komunikacji jêzykowej zachodz¹ wrêcz oczywiste regularnoci dotycz¹ce zarówno cech semantycznych frazeologizmu, jak i jego w³aciwoci pragmatycznych. Tak wiêc w internetowym korpusie jêzyka rosyjskiego (http//corpora.yandex.ru/search-main.html) odnotowano 32 u¿ycia frazeologizmu ìîëîêî íà ãóáàõ
íå îáñîõëî, przy tym w 29 wypadkach chodzi o mê¿czyzn, co stanowi 91%
wszystkich u¿yæ frazeologizmu. Podobna regularnoæ zachodzi tak¿e w zakresie
pragmatycznego funkcjonowania idiomu. W 30 wypadkach (94%) nadawc¹ komunikatu jest mê¿czyzna i prawie tak samo czêsto mê¿czyzna wystêpuje jako
adresat wypowiedzenia (29 zdañ, czyli 91%). Jak widzimy, mimo braku wyranej
motywacji strukturalnej, frazeologizm ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî zdecydowanie
ma nacechowanie maskulinistyczne  zarówno w aspekcie semantycznym, jak
i pragmatycznym. Mo¿na go uwa¿aæ nie tylko za cechê mêskiego stylu konwersacyjnego, lecz ogólnie  za cechê mêskich dyskursów interpersonalnych.
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Przeprowadzony eksperyment pozwoli³ na wyeksponowanie niektórych
w³aciwoci pragmatycznych idiomów, a mianowicie  regularnoci ich u¿ywania
przez kobiety i przez mê¿czyzn. Dane o pragmatycznym nacechowaniu jednostek
z badanej listy przedstawia tabela 5.
Ta be la 5
Czy ten idiom jest u¿ywany przez:

Idiom

kobiety?

mê¿czyzn?

2

3

den großen Herrn spielen (udawaæ z siebie wielkiego pana)

2,2

2,0

der kommende Mann (przysz³y cz³owiek)

1,4

1,4

der rechte Mann (an der rechten Stelle) w³aciwy cz³owiek
(na w³aciwym miejscu)

1,8

1,8

ein Kerl wie ein Baum (du¿y jak d¹b; têgie ch³opisko)

1,6

1,5

ein Mann der Tat (rzeczowy cz³owiek)

2,1

2,4

eine kleine Hexe (czaruj¹ca dziewczyna, czarownica)

2,0

2,2

Herr der Lage sein (panowaæ nad sytuacj¹)

2,2

2,5

von Mann zu Mann reden (rozmawiaæ jak mê¿czyzna z mê¿czyzn¹)

1,2

2,4

arbeiten wie ein Pferd (harowaæ jak koñ)

1,7

2,0

blöder Hund! (ale to idiota!)

2,2

2,3

dreckig wie ein Schwein (brudny jak winia)

2,0

1,8

ein alter Hase (dowiadczony fachowiec)

1,9

2,0

ein eitler Affe (pró¿ny jak ma³pa)

1,7

1,9

eine lahme Ente (ciapa, niedojda, safandu³a)

2,2

2,3

kalt wie eine Schlange (zimny jak ¿mija)

1,2

1,5

stolz wie ein Hahn (pyszny jak paw)

1,9

1,5

treu wie ein Hund (wierny jak pies)

1,9

2,2

ein frecher Spatz (bezczelny jak wróbel)

1,8

1,6

wütend wie ein Stier (wciek³y jak pies)

2,0

2,1

dufte Biene (licznotka)

1,0

2,1

lästig wie ein Floh (natrêtny jak pch³a)

1,3

1,4

wie ein Pfau (pyszny jak paw)

2,1

1,7

1

Ia

Ib

II

d

b li 5
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cd. tabeli 5
1

2

3

eine lange Latte (wysoki, ros³y cz³owiek, dryblas)

1,5

1,9

Stark wie eine Eiche (potê¿ny jak d¹b)

1,6

1,8

wie ein geölter Blitz davonlaufen (przelecieæ jak b³yskawica)

1,9

1,9

1,4

1,7

jemandem den Frack vollhauen (zbiæ kogo)

0,8

1,1

das ist nicht mein Bier (to nie moja sprawa)

2,0

2,5

III
brabbeln wie ein altes Weib (mamroczeæ pod nosem
jak stare baby)
IV

Jakkolwiek ze wzglêdu na nacechowanie semantyczne badane idiomy wyranie siê ró¿ni¹ (zob. punkt 4.2), por. rednie oceny konotacji kobiecych i mêskich: 1,2  2,0, to w aspekcie pragmatycznym ró¿nice te s¹ niemal zniwelowane: rednia ocena u¿ywania diagnozowanych idiomów przez kobiety wynosi 1,7,
a rednia ocena ich u¿ywania przez mê¿czyzn 1,9. W obydwu przypadkach
respondenci uwa¿aj¹, ¿e podane do interpretacji idiomy s¹ u¿ywane zarówno
przez kobiety, jak i przez mê¿czyzn.
Stopieñ korelacji miêdzy wielkociami ocen u¿ycia pragmatycznego i ocen
konotacji wynosi jedynie 0,17, co wyranie wiadczy o braku jakiejkolwiek
zale¿noci miêdzy tymi parametrami wyra¿eñ idiomatycznych.
Mimo ogólnego podobieñstwa idiomów w aspekcie pragmatycznym, zachodz¹ ró¿nice w odniesieniu do poszczególnych jednostek frazeologicznych. Tak
wiêc w grupie Ia idiom von Mann zu Mann reden jest traktowany przez wiêkszoæ respondentów jako komunikacyjnie mêski, por. oceny rednie: K-nadawca
 1,2, M-nadawca  2,4, czego potwierdzeniem jest te¿ wiêkszoæ ilustracji
z korpusu internetowego jêzyka niemieckiego COSMAS, np.:
Ich brachte meine Gäste zur Tür und ging dann nochmals zurück, um v o n
M a n n z u M a n n mit dem so unfreundlichen Herrn zu sprechen.
Ackerl [...] anstelle eines Psycho-Seminar-Besuchs mit seinem Hauptgegner [...]
auf ein Bier zu gehen und die Sache v o n M a n n z u M a n n a u s z u r e d e n , berichtete [...]
Staatsanwalt Ruzicka sorgte alsdann für Ärger beim Schöffensenat, als er Platz
nahm, um dann zu versuchen, dem Angeklagten gleichsam v o n M a n n z u
M a n n ins Gewissen zu reden.
Jeden einzelnen hat der strenge Trainer der Frankfurter Eintracht in seine kleine
Kabine gebeten, unter vier Augen v o n  M a n n z u M a n n  g e s p r o c h e n . Jeder Spieler habe schließlich das Recht zu wissen, wie ich über ihn
denke.
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Wallmann war zu jener Zeit Oberbürgermeister, Grzimek seit 1974 pensionierte
Zoodirektor-Legende, TV- Star und Tierfilmer. Die beiden hatten im Streit um die
Zoo-Dependance v o n M a n n z u M a n n g e s p r o c h e n , dann aber
verschiedene Versionen des Gesprächs verbreitet.
Den Clou durfte der Gast schon mal ausplaudern: Milosevic will mit Clinton
von Mann zu Mann reden.

W grupie Ib ró¿nice pragmatyczne nie zosta³y odnotowane, natomiast wystêpuj¹ one w grupie II: frazeologizm dufte Biene licznotka, wed³ug ocen
respondentów, jest przewa¿nie u¿ywany przez mê¿czyzn, por. oceny: K-nadawca
 1,0, M-nadawca  2,1. Jest do zauwa¿enia tak¿e fakt, ¿e pod wzglêdem semantycznym nacechowanie tego idiomu jest diametralnie odmienne: badani uwa¿aj¹, ¿e bardziej odnosi siê on do kobiet (rednia ocena 2,4), podczas gdy wartoæ
konotacji mêskich wynosi jedynie 0,3. Otó¿ mamy w tym przypadku do czynienia ze swoist¹ asymetri¹ dwóch czynników aktu mowy  semantycznego i pragmatycznego: frazeologizm dufte Biene mo¿e byæ zinterpretowany jako wyra¿ana
przez mê¿czyznê ocena wygl¹du zewnêtrznego kobiety.
Z danych tabeli 4 wynika nieco wiêksza predyspozycja idiomów: ein Mann
der Tat, Herr der Lage sein, von Mann zu Mann reden, arbeiten wie ein Pferd,
kalt wie eine Schlange, treu wie ein Hund, eine lange Latte, brabbeln wie ein
altes Weib, das ist nicht mein Bier do u¿ywania przez mê¿czyzn, natomiast
idiomów stolz wie ein Hahn, wie ein Pfau  do u¿ywania przez kobiety.
Eksperyment nie potwierdzi³ rozpowszechnionej wród badaczy opinii
o bardziej pejoratywnym charakterze stylu konwersacyjnego mê¿czyzn: wyra¿enia deprecjonuj¹ce typu blöder Hund, dreckig wie ein Schwein, brabbeln wie ein
altes Weib s¹, w ocenach respondentów, mniej wiêcej w tym samym stopniu
charakterystyczne dla zachowañ jêzykowych kobiet i mê¿czyzn.
5. Zakoñczenie
Poniewa¿ w aktach mowy aktualizowane s¹ rozmaite parametry komunikatów jêzykowych  lingwistyczne, psychiczne, socjalne, biologiczne itd., wiêc
mo¿na zak³adaæ, ¿e w ka¿dym akcie mowy zachodzi okrelony rodzaj ich konfiguracji. Gdybymy uwzglêdnili dwa parametry: przynale¿noæ p³ciow¹ nadawcy
oraz konotacjê genderow¹, apriorycznie, przy zastosowaniu regu³ rachunku logicznego (czy tzw. logiki grup) wszystkie akty mowy da³oby siê podzieliæ na
cztery grupy (przy tym nie uwzglêdniam sytuacji, w których wystêpuj¹ semantycznie lub pragmatycznie nienacechowane idiomy):
1. M-nadawca, M-konotacja;
2. M-nadawca, K-konotacja;
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3. K-nadawca, M-konotacja;
4. K-nadawca, K-konotacja.
Do pierwszej grupy aktów mowy ufundowanych na frazeologizmach p³ci
odnieæ nale¿y: von Mann zu Mann reden, Herr der Lage sein, arbeiten wie ein
Pferd, treu wie ein Hund, eine lange Latte. Powy¿sze frazeologizmy (w wietle
danych zawartych w ankietach respondentów) przewa¿nie konotuj¹ rodzaj mêski, a tak¿e nieco czêciej wystêpuj¹ w dyskursach z udzia³em mê¿czyzny jako
nadawcy.
Do drugiej grupy nale¿y omówiony w punkcie 3 idiom dufte Biene, a tak¿e,
w mniejszym stopniu, idiomy: brabbeln wie ein altes Weib oraz kalt wie eine
Schlange  zawieraj¹ one przewa¿nie mêsk¹ ocenê kobiety. Frazeologizmy stolz
wie ein Hahn, wie ein Pfau stanowi¹ odwrotnoæ w stosunku do poprzedniej
grupy: w tym przypadku poprzez zastosowanie idiomu czêciej ocenia siê przedstawicieli p³ci silnej, natomiast podmiotem oceny nieco czêciej s¹ przedstawicielki p³ci piêknej.
Czwarta grupa idiomów okaza³a siê pusta. W materiale badawczym nie wystêpuj¹ jednostki, które by³yby nacechowane jako kobiece zarówno pod wzglêdem
pragmatycznym, jak i semantycznym (konotacyjnym). W nieznacznym stopniu do
tej grupy nale¿y wyra¿enie ein frecher Spatz  w obydwu aspektach, tak pragmatycznym, jak i semantycznym, wystêpuje lekka przewaga nacechowania kobiecego, ró¿nice jednak s¹ o tyle minimalne, ¿e okrelenie funkcjonalnego statusu tej
jednostki wymaga³oby przeprowadzenia dodatkowych badañ.
Literatura
Antas J. (2002): Polskie zasady grzecznoci. [W:] Szpila G. (red.): Jêzyk trzeciego tysi¹clecia II.
T. 1: Nowe oblicza komunikacji we wspó³czesnej polszczynie. Kraków, s. 347364.
B¹ba S., Liberek J. (2003): S³ownik frazeologiczny wspó³czesnej polszczyzny. Warszawa.
Binoviè L. E., Griin, N. N. (1975): Áèíîâè÷ Ë. Å., Ãðèøèí, Í. Í.: Íåìåöêî-ðóññêèé
ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü. Ìîñêâà.
Bogus³awski A., Wawrzyñczyk J. (1993): Polszczyzna, jak¹ znamy. Nowa sonda s³ownikowa.
Warszawa.
Bourdieu P. (1974): Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt am Main.
Brown P., Levinson, S. (1987): Politeness, Some Universals in Language Usage. Cambridge.
Burger H., Buhefer A., Sialm A. (1982): Handbuch der Phraseologie. Berlin.
Clark H. H., Carlson T.B. (1982): Hearers and Speech acts. Language 58, s. 332373.
Coulmas F. (1981): Routine im Gespräch. Zur pragmatischen Fundierung der Idiomatik. Wiesbaden.
Ïurèo, P. (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Heidelberg.
Feoktistova A. B. (1999): Ôåîêòèñòîâà, À. Á.: Êóëüòóðíî çíà÷èìàÿ ðîëü âíóòðåííåé ôîðìû
èäèîì ñ ïîçèöèé êóëüòóðîëîãèè. [W:] Òåëèÿ Â. Í. (ðåä.): Ôðàçåîëîãèÿ â êîíòåêñòå
êóëüòóðû. Ìîñêâà, s. 174184.
Fill A. (1993): Ökolinguistik. Eine Einführung. Tübingen.

Aspekt interakcyjny wyra¿eñ idiomatycznych: nacechowanie genderowe...

103

Fleischer W. (1982), Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.
Gac, M. (2005): Dialog w piosence ludowej. [Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof.
Aleksandra Kiklewicza. S³upsk].
Gjulumjanc K. Ì. (2004): Ãþëóìÿíö, Ê. Ì.: Ïîëüñêî-ðóññêèé ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü.
Ò. 1. Ìèíñê.
Glenk E. (2004): Pragmatische Aspekte verbaler Phraseolexeme: Brasilianisches Portugiesisch
und Deutsch im Kontrast. [W:] Földes C., Wirrer J. (red.): Phraseologizmen als Gegenstand
sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Baltmannsweiler, s. 287297.
Gréciano G. (1983): Signification et dénotation en allemand. La sémantique des expressions
idiomatiques. Paris.
Gréciano, G. (1992), Zum System der Phrasemverwendung. In: Földes, C. (Hrsg.), Deutsche
Phraseologie in Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien, 149170.
Hawrysz M. (2007): Miêdzy wystêpkiem a cnot¹  jêzykowy portret Marii Magdaleny w powieci
Gustawa Dani³owskiego. [W:] Pogranicza: materia³y z konferencji 810 maja 2006 r. £ód,
s. 173182.
Holly W. (2001): Einführung in die Pragmalinguistik. BerlinMünchenWienZürichNew York.
Hymes D. (1974): Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia.
Hymes D. (1980): Socjolingwistyka i etnografia mówienia. [W:] G³owiñski M. (red.): Jêzyk
i spo³eczeñstwo. Warszawa, s. 4192.
Hymes D. (1996): Etnography, Linguistics, Narrative Inequality. Toward an Understanding of
Voice. London.
Hymes D. (2003): Models of the Interpretation Language and Social Life. [W:] Bratt Paulston
C., Tucker, G. R. (red.): Sociolinguistics. The Essential Readings. Oxford, s. 3147.
Karwatowska M., Szpyra-Koz³owska J. (2005): Lingwistyka p³ci. Ona i ona w jêzyku polskim.
Lublin.
Kiklewicz A. (2006a): Jêzyk, komunikacja, wiedza. Miñsk.
Kiklewicz A. (2006b): Wspó³czesne kierunki badañ w zakresie lingwistyki komunikacyjnej. Media. Kultura. Komunikacja Spo³eczna 2, s. 207223.
Kiklewicz A. (2007): Zrozumieæ jêzyk. Szkice z filozofii jêzyka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. £ask.
Kluba A. (2004): Mêski i kobiecy wiatopogl¹d  style konwersacyjne i p³eæ. [W:] Bartmiñski
J.: Niebrzegowska S. (red.): Punkt widzenia w jêzyku i w kulturze. Lublin, s. 261276.
Koller W. (1977): Redensarten. Linguistische Aspekte, Vorkommensanalysen, Sprachspiel.
Tübingen.
Kowalikowa J. (2005): Jêzyk bez etykiety. [W:] Szpila G. (red.): Jêzyk trzeciego tysi¹clecia III.
T. 1: Tendencje rozwojowe wspó³czesnej polszczyzny. Kraków, s. 463472.
Kühn P. (1984): Pragmatische und lexikographische Beschreibung phraseologischer Einheiten:
Phraseologismen und Routinformeln. [W:] Wiegand H. E. (Hrsg.): Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie IV. Hildesheim, s. 175235.
Lakkof R. (1975): Language and womans place. New York.
Mokienko V. M. (2003): Ïî÷åìó òàê ãîâîðÿò? Îò àâîñÿ äî ÿòÿ. Èñòîðèêîýòèìîëîãè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî ðóññêîé ôðàçåîëîãèè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Nahberger G. (2004): Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer  eine empirische Untersuchung zur Bedeutungsgenerierung und illokutionären Schlagkraft von Sprichwörtern.
[W:] Földes, C., Wirrer J. (red.): Phraseologizmen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Baltmannsweiler, s. 309324.
Nêcki Z. (2000): Komunikacja miêdzyludzka. Kraków.
Nuyts J. (1997): Intentionalität und Sprachfunktionen. [W:] Preyer G., Ulkan M., Ulfig A. (red.):
Intention Bedeuntung  Kommunikation. Kognitive und handlungstheoretische Grundlagen
der Sprachtheorie. Opladen, s. 5171.

104

Aleksander Kiklewicz

Ozga K. (2005): Grzeczni inaczej. [W:] Szpila G. (red.): Jêzyk trzeciego tysi¹clecia III. T. 1:
Tendencje rozwojowe wspó³czesnej polszczyzny. Kraków, s. 473482.
Pisarek £. (2004): Çàìåòêè î ÿçûêîâîì ïîðòðåòå Ìèõàèëà Áóëãàêîâà. Acta Polono-Ruthenica IX, s. 219228.
Reutner U. (2005): Sprache und Identität einer postkolonialen Gesellschaft im Zeitalter der
Globalisierung. Eine Studie zu den französischen Antillen Guadeloupe und Martinique. Hamburg.
Schilling U. (1999): Kommunikative Basisstretegien des Aufforders. Eine kontrastive Analyse
gesprochener Sprache im Dutschen und im Japanischen. Tübingen.
Searle J. (1976): A classification of illocutionary acts. Language in Society 5, s. 123.
Spyrka L. (1992): Jêzykowy portret wspó³czesnego cz³owieka w dramatach Stanislava tepki.
[W:] Czapik B., Tokarz E. (red.): Kryzys to¿samoci. Slavica. Katowice, s. 7987.
Steiner G. (2000): Po wie¿y Babel. Problemy jêzyka i przek³adu. Kraków.
Tannen D. (2003): The Relativity of Linguistics Strategies: Rethinking Power and Solidarity in
Gender Dominance. [W:] Bratt Paulston C., Tucker G. R. (red.): Sociolinguistics. The Essential Reading. Oxford, s. 209225.
Telija V. N. (1996): Òåëèÿ Â. Í.: Ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ. Ñåìàíòè÷åñêèé, ïðàãìàòè÷åñêèé è
ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé àñïåêòû. Ìîñêâà.
Uchvanova-mygova, I. F. (2002): Óõâàíîâà-Øìûãîâà È. Ô.: Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèé
ïîëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîäåðæàòåëüíîãî àíàëèçà
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ òåêñòîâ. 3. Ìèíñê.
Uspenskij L. (1971): Óñïåíñêèé Ë.: Ñëîâî î ñëîâàõ. Ëåíèíãðàä.
Veith W. H. (2002): Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit 100 Abbildungen sowie KontrollFragen und Antworten. Tübingen.
Wojtak B. (1992): Verbale Phraseolexeme in System und Text. Tübingen.
Zgó³kowie H. i T. (2004): Jêzykowe savoire-vivre. Praktyczny poradnik pos³ugiwania siê polszczyzn¹ w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Warszawa.

Summary
The author considers the questions which remain within the scope of interest of dispositional
pragmatics. Dispositional pragmatics is interested in the way the speech acts are conditioned by
the context of the communication situation, including such parameters as: participants and their
social ranks, kind of contact, scene of interaction, attributes, and other. Special attention is devoted
to gender in social communication, as well as to the consequent on it conversational styles of
women and men. On the basis of the psycholinguistic research project, the author was searching
the gender specificity in the German phraseology of the sexes, namely their semantic and connotation parameters. One of the research conclusions has it that there is no relation between the gender
connotation and the choice of idioms as reached for by women or men.
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Historia pewnego kwitariusza*
Certain receipt book story
The article concerns the accounting block, that once belonged to the local carpenter
named Gajk (Gaÿk), who lived in Seenwalde (Piasutno). Finding the receipt book, that
has become the authors property, gave the opportunity to get to know more about the
lives of the old inhabitants of Piasutno. Thanks to it, we can, in a way, follow through
both their names and some aspects of their everyday lives, concerning various pecuniary
liabilities that they were once subjected to.
S³owa kluczowe: kwitariusz, podatki, dawni mieszkañcy, Piasutno, Prusy Wschodnie, tabela,
mapa
Key words:
receipt book, taxes, old inhabitants, Piasutno, East Prussia, table, map

Granatowa, bez ¿adnego napisu, trochê wyp³owia³a ok³adka zeszytu formatu
A-5, kryje rachunkowy bloczek. Obecnie stanowi w³asnoæ autorki, niegdy nale¿a³ do stolarza o nazwisku Gajk (Gaÿk), mieszkaj¹cego w dawnym Seenwalde,
obecnie Piasutnie. Jest to miejscowoæ w województwie warmiñsko-mazurskim,
po³o¿ona nad jeziorem o tej samej co i wioska nazwie. Za³o¿ono j¹ w 1678 r.; do
1945 r. pozostawa³a w granicach Prus Wschodnich nale¿¹cych do Rzeszy. Nazwa Piasutno zosta³a wymieniona przez Melchiora Wañkowicza w jego reporta¿u z 1936 r. Na tropach Smêtka1, poniewa¿ w osadzie £êg, po³o¿onej nieopodal Piasutna, w 1931 r. otwarto pierwsz¹ polsk¹ szko³ê na Mazurach. £êg jako
tzw. przysió³ek zaliczany jest dzi do wsi Piasutno. Nazwê Piasutno przywo³uj¹ w swoich ksi¹¿kach tak¿e inni autorzy, m.in. Stanis³aw Szostakowski i Jerzy
* Przy konstruowaniu tekstu wykorzysta³am sugestie rozmówców, mieszkañców Piastuna: Ellen Jungebauer z domu Nikulla, zam. Lage-Lippe, do 1957 r. mieszkanki Piastuna; Manfreda Kilimanna, zam. Piasutno, Zofii Komosiñskiej-Chrapek od 1945 r. mieszkanki Piastuna; Gerharda Kozizkiego, zam. Wuppertal, do 1971 r. mieszkañca Piastuna.
1 M. Wañkowicz: Na tropach Smêtka. Warszawa 1980, s. 197198.
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Oleksiñski2. Miejscowoæ znana jest równie¿ z tego, ¿e na prze³omie XIX i XX w.
mieszka³a tu, podobnie jak w pobliskich Jerutkach, znaczna liczba chrzecijan
baptystów, maj¹cych swój koció³ w wiêtajnie. Korzystne po³o¿enie wsi na po³udniowym brzegu jeziora Piasutno i w bliskim s¹siedztwie jezior No¿yce i wiêtajno sprzyja³o jej rozwojowi. W 1782 r. liczy³a ona 60 domów, za w 1858 r. by³o
ju¿ 101 cha³up i 728 mieszkañców3. Przed wybuchem II wojny wiatowej w Piasutnie wraz z koloniami by³o 175 domów. We wsi znajdowa³y siê: karczma, kunia, stra¿ po¿arna, wiejska waga i szko³a, a tak¿e cmentarz ewangelicki, pami¹tkowy kamieñ  pomnik powiêcony ¿o³nierzom poleg³ym w czasie I wojny
wiatowej oraz boisko. Wioska mia³a w³asnego masarza, stolarza, szewca i kowala. W Piasutnie zamieszkiwali g³ównie Mazurzy i Niemcy.
Wspó³czenie miejscowoæ liczy 142 domy, na pobyt sta³y zameldowane s¹
tu 442 osoby4.
Wgl¹d w to, gdzie mieszkali ludzie, których nazwiska uwieczni³ w kwitariuszu Gajk (Gaÿk), daje mapa Seenwalde (Piastuna) z 1945 r., na której podano
nazwiska wiêkszoci wymienionych przez niego w³acicieli posesji (zob. s. 107).
Z mapy mo¿na odczytaæ 165 nazwisk dawnych mieszkañców Piastuna. Pisownia niektórych z nich jest odmienna w obu dokumentach. Wród tych znajduj¹cych siê w kwitariuszu czêæ bez w¹tpienia ma polski rodowód, np: Kopacz,
Modzelewski, Sitkowski, Zamorski, witaj, Skiba, Kolpaczyk, inne za s¹ popularnymi nazwiskami niemieckimi: Hahn, Meyer, Schmidt, Wolff. wiadczyæ to
mo¿e o kulturowym wymieszaniu mieszkañców, zapewne ze wzglêdu na przygraniczne po³o¿enie wioski. Na podstawie nazwisk nie sposób okreliæ to¿samoci narodowej ani preferencji politycznych mieszkañców Piastuna w latach 40.
Jedno jest pewne: jako obywatele Rzeszy p³acili na³o¿one na nich zobowi¹zania
podatkowe.
Zachowany bloczek Gajka (Gaÿka) sk³ada siê z 49 rachunków (od numeru
4151 do 4200); brakuje rachunku 4152. Zosta³y one wystawione w 1940 r.
i dotycz¹ sk³adek ubezpieczenia oraz podatków g³ównie z 1939 r. Obejmuj¹
okres wp³at od 19 lutego do 1 kwietnia 1940 r. Formularze rachunków drukowane by³y zapewne w latach 30. XX w. jako dodatek do gazety Masuren Allgemeine Zeitung ukazuj¹cej siê w ówczesnym Ortelsburgu (Szczytnie), co jest skrótowo zaznaczone na ka¿dym z nich. Bloczek zawiera rachunki oryginalne, kopie
bowiem otrzymywali p³ac¹cy (widoczne s¹ nawet fragmenty perforacji kopii,
maj¹cych ró¿owy kolor). Wszystkie kwity wype³nione zosta³y o³ówkiem kopiowym i zachowa³y siê w doskona³ym stanie.
2 S. Szostakowski: Dzieje Warmii i Mazur w wypisach, Warszawa 1964, s. 148; J. Oleksiñski:
I nie ustali w walce. Warszawa 1980, s. 371376.
3 J. Ja³oszyñski: Szczytno. Z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn 1962.
4 Informacja na podstawie danych Urzêdu Gminy w wiêtajnie z 7 kwietnia 2008 r.
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Ka¿dy rachunek sk³ada siê z elementów sta³ych, wydrukowanych w jêzyku
niemieckim: kasa gminy, kwit numer, miejsce na imiê i nazwisko, nale¿noæ,
razem, s³ownie, miejsce na datê i podpis kasjera. Centraln¹ czêæ kwitu zajmuj¹
wyszczególnione pozycje, s¹ to kolejno:
1) podatek od nieruchomoci (ogólny),
2) podatek od domu,
3) podatek dla gminy,
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4) podatek od liczby mieszkañców,
5) podatek od psów,
6) sk³adka na zwi¹zek rolników,
7) ubezpieczenie samochodów,
8) ubezpieczenie zwierz¹t,
9) op³ata na zwi¹zek rzemielników,
10) op³ata na koció³,
11) ubezpieczenie od po¿aru,
12) 2% odsetek,
13) koszty upomnienia.
Pod pozycjami 14 i 15 widniej¹ puste miejsca przeznaczone na dopisanie
innego zobowi¹zania, jeli zasz³aby taka potrzeba. Rachunki zosta³y wystawione
ró¿nym osobom. Przytaczana pisownia nazwisk powtórzona zosta³a za Gajkiem
(Gaÿkiem).
Odnaleziony kwitariusz daje mo¿liwoæ wgl¹du w ró¿ne sfery ¿ycia dawnych mieszkañców Piastuna. Dziêki skrupulatnoci Gajka (Gaÿka) w prowadzeniu rachunków mo¿na przeledziæ nie tylko nazwiska dawnych mieszkañców
Piastuna, ale tak¿e w jakim sensie pewien aspekt ich codziennego ¿ycia, dotycz¹cy ró¿nych zobowi¹zañ pieniê¿nych, jakim musieli podo³aæ. Kwitariusz zosta³ znaleziony na strychu budynku mieszkalnego nale¿¹cego niegdy do Gajka
(Gaÿka). Ukryty by³ za jedn¹ z dachowych krokwi. Przele¿a³ tam a¿ 62 lata!
Ciekawa jest równie¿ osoba podatkobiorcy. Z wystawionych przez niego
w 1940 r. rachunków wynika, ¿e by³ mieszkañcem do tego upowa¿nionym, ale
byæ mo¿e czyni³ to w czyim zastêpstwie. Kim zatem by³ w³aciciel kwitariusza
Gajk (Gaÿk) i jakie by³y koleje jego losu? Pewne jest, ¿e by³ stolarzem. Zamieszkiwa³ na dzia³ce po³o¿onej w s¹siedztwie szko³y, w centrum wsi. Wstrz¹saj¹ca opowieæ miejscowych utrwali³a pamiêæ o nim na d³ugo. Zgin¹³ w Piastunie pod koniec wojny, w 1945 r., z r¹k ¿o³nierzy radzieckich. Na jego posesji,
obok pasieki po³o¿onej siê nad jeziorem, znaleziono amunicjê porzucon¹ prawdopodobnie przez uciekaj¹ce wojsko niemieckie. Rosjanie chcieli wiedzieæ,
gdzie jest broñ do tej amunicji. Gajk (Gaÿk) nie potrafi³ daæ im zadowalaj¹cej
odpowiedzi, wiêc go podpalili na podwórku nieopodal domu. Co siê sta³o
z ludmi, dla których wystawiono podatkowe kwity? Niektórzy zginêli na wojnie, inni zmarli mierci¹ naturaln¹ w czasie wojny lub po niej. Czêæ z nich
pochowana jest na wiejskim cmentarzu w Piasutnie, dawniej  ewangelickim,
obecnie  komunalnym. Jednak wiêkszoæ wyjecha³a w ró¿nych latach po
II wojnie wiatowej do NRD lub RFN.
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Tabela 1
Podatnicy z miejscowoci Seenwalde (Piasutno) wed³ug kwitariusza Gajka (Gaÿka)
oraz mapy z 1945 r.

Lp.
1

Numer kwitu

Imiê i nazwisko
wg pisowni
Gajka (Gayka)

Rodzaj
zobowi¹zania
(nr w kwitariuszu)

Dodatkowe informacje
o podatniku*

2

3

4

1.

4151

Wilhelm Kopacz

2

wyjecha³ z rodzin¹ do
Niemiec

Kopatz

2.

4153

Rudolf Osigus

11

mieszka³ na £êgu; brat
Hermanna i Karla

Osigus

3.

4154

Adam Burbulla

3

zmar³ w 1955 r. ; pochowany na cmentarzu w Piastunie; ojciec Paula i dziadek
Dietera Paula Burbulli 
nauczyciela ze Szko³y
Podstawowej w wiêtajnie
w latach 19661969

4.

4155

Karl Burbulla

3

5.

4156

Karl Mozelewski

3

6.

4157

Otto Gregor

4

7.

4158

Otto Schwitaj

3, 4

8.

4159

Karl Lork

3

5

Nazwisko
wg pisowni
na mapie
z 1945 r.

wyjecha³ do Niemiec

6

Burbulla

Moselewski
Gregor
Schwittaj

zajmowa³ budynek mieszkalny stoj¹cy niegdy na posesji pomiêdzy drewnianymi
domami oznaczonymi obecnie
nr. 6 i 7; jego ¿ona prowadzi³a w Piastunie pocztê

Lork

9.

4160

Winfried Sewtz

3, 4

10.

4161

Karl Kositzki

3

rodzina z Min¹ Goroncy
(Gor¹cy); poleg³ na froncie
w 1944 r.

Kositzki

Sewtz

11.

4162

Wilhelm Pillath

3, 4

zmar³ i zosta³ pochowany
w Piastunie

Pillath

12.

4163

Fridrich Meyer

11

wyjecha³ po wojnie do
Niemiec

Meyer

13.

4164

Anna Schlonzak

3, 11

14.

4165

Maria Zott

2

Sott

15.

4166

Szmidt

8

16.

4167

Wilhelm
Toporziszek

3, 4

leniczy
Toporzisek

17.

4168

Michael Pillath

3

Pillath
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cd. tabeli 1
2

3

4

18.

1

4169

Gustaw Syska

8

ojciec Gerharda i Wernera
Sysków; pierwszy z nich
w latach 90. wspomaga³
szko³ê w Piastunie

5

19.

4170

Hermann Osigus

3

mieszka³ na £êgu

20.

4171

Emma Zengotta

11

21.

4172

Jakub Tañski

3

mieszka³ w Piastunie w budynku oznaczonym obecnie
nr. 37; zosta³ pochowany
w Piastunie

22.

4173

Paul Luma

3

syn Wilhelminy Lumowej;
mieszka³ na £êgu w budynku, w którym w latach 1931
1932 by³a polska szko³a

23.

4174

Ida Prier

8, 14

24.

4175

Johann Sakowski

3, 5

25.

4176

Wilhelm Zamorski

3

6

Syska

Sengotta
Tanski

wyjecha³a do Niemiec
Samorski

26.

4177

Schnetka Rudolf

4

27.

4178

Martha Gadomska

3

28.

4179

Johann Latza

3, 5

Latza

29.

4180

Albert Serowy

3

Serowy

30.

4181

Ludwig Worff

3

31.

4182

Gustaw Albert
(nazwisko
nieczytelne)

3

32.

4183

Maria (nazwisko
nieczytelne)

3, 4

33.

4184

Hugo Kinsle

2, 3, 4

34.

4185

Paul Kilimann

4

35.

4186

Karl Osigus

3, 5

36.

4187

Johann Skibba

5

37.

4188

Adolf Krischner

3

38.

4189

Karl Haibowitz

3

39.

4190

Samuel Zamorski

3

40.

4191

Sadlowski (imiê
nieczytelne)

3

wyjecha³ do Niemiec

Schnettka
Gadomski

mieszkaniec wiêtajna

karczmarz z Piastuna; zgin¹³
na wojnie; do Niemiec
wyjecha³a jego ¿ona i
dzieci
wyjecha³ z rodzin¹ do
Niemiec
mieszka³ na £êgu
mieszka³ pod Powa³czynem

Szewc; jego ¿ona zmar³a i
zosta³a pochowana w
Piastunie; po wojnie
wyjecha³ do Niemiec

Worf

Künzle

Kilimann
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cd. tabeli 1

1

2

3

4

41.

4192

Patz Samuel

5

42.

4193

Michael
Sitkowski

2, 3

43.

4194

(miê i nazwisko
nieczytelne)

2, 3, 11

44.

4195

Augustin Hahn

14

45.

4196

Johann Augustin

14

46.

4197

Ludwig Pazia

3

47.

4198

Wilhelm (nazwisko
nieczytelne)

3

48.

4199

Gustaw
Kolpaczik

4

49.

4200

Emil Worff

3

5

6

Patz
kowal

Schittkowski

zgin¹³ w czasie wojny
Pazia

mieszka³ na £êgu; po wojnie
wywieziony do ZSRR
i stamt¹d nie powróci³

Kolpatzik

* Informacje o by³ych mieszkañcach Piastuna uzyskiwano wspó³czenie z ró¿nych róde³, g³ównie
od innych mieszkañców wsi.

Czego dotyczy³y wystawione rachunki? Otó¿ najczêciej by³ to nale¿ny podatek na rzecz gminy (31 wp³at), nastêpnie podatek od liczby mieszkañców
(9 wp³at), w równej liczbie podatek od domów, od psów, ubezpieczenia od po¿aru (po 5 wp³at), inny rodzaj podatku ni¿ wymieniony w kwitariuszu (3 wp³aty)
oraz ubezpieczenie zwierz¹t (2 wp³aty). Pod pozycj¹ 14 w trzech przypadkach
wpisano nastêpuj¹ce zobowi¹zania: zaleg³oci. Kwoty podatku s¹ ró¿ne, uzale¿nione prawdopodobnie od wielkoci domów, liczby mieszkañców i zwierz¹t itp.
Niektórzy wp³acali podatek kwartalnie lub za ca³y rok. Jedni p³acili tylko za
jeden rodzaj podatku, inni za op³acali kilka ró¿nych zobowi¹zañ.
Liczbê wp³at w poszczególnych lata obrazuje zestawienie:
19361939  2; 1937  2; 1938  2; 1939  63; 1940  4
Z powy¿szych danych wynika, ¿e tylko niewielki procent mieszkañców
z ogólnej liczby 49 umieszczonych w kwitariuszu mia³ zaleg³oci. Wiêkszoæ
rzetelnie p³aci³a podatki. Z analizy kwitariusza wynika, ¿e o ile wiêkszoæ podatków p³acono z do³u, za miniony kwarta³ lub rok, to ubezpieczenia od po¿aru
op³acano raczej z góry. Tylko jedna osoba z piêciu zap³aci³a ten podatek za
miniony 1939 r., pozostali p³acili ju¿ za I kwarta³ 1940 r. Mimo trwaj¹cej w Europie wojny, ¿ycie w Seenwalde, przynajmniej w jakim sensie, nadal wyznacza³
rytm wp³acanych podatków. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e podatek od psów
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w wysokoci 1 marki wp³aci³o jedynie piêciu gospodarzy i to mieszkaj¹cych na
obrze¿ach i koloniach Piastuna (Johann Sakowski, Johann Latza, Karl Osigus,
Johann Skibba, Samuel Patz). Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e niektóre rodzaje
zobowi¹zañ wymienionych w druku (6  wp³ata na zwi¹zek rolników, 9  wp³ata
na zwi¹zek rzemielników, 10  wp³ata na Koció³) albo nie dotyczy³y mieszkañców Seenwalde, albo poborca nie by³ upowa¿niony do ich pobierania.
Mimo wielu niewiadomych, znaleziony kwitariusz stanowie z pewnoci¹
¿ywy dokument ¿ycia mieszkañców Prusach Wschodnich z pocz¹tku wojny.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e wyszczególnione w kwitariuszu podatki obowi¹zywa³y
wszystkich mieszkañców Rzeszy. Analizuj¹c rodzaj wp³acanych podatków, nale¿y przyznaæ, ¿e obowi¹zuj¹cy ówczenie Prusach system zobowi¹zañ pieniê¿nych by³ przejrzysty i ujmowa³ wszystkie sfery ludzkiej dzia³alnoci.
Summary
The article concerns the accounting block, that once belonged to the local carpenter named
Gajk (Gaÿk), who lived in Seenwalde (Piasutno). Finding the receipt book, that has become the
authors property, gave the opportunity to get to know more about the lives of the old inhabitants
of Piasutno. Thanks to it, we can, in a way, follow through both their names and some aspects of
their everyday lives, concerning various pecuniary liabilities that they were once subjected to.
The receipt book consists of 49 bills, made out before 1940. All the receipts were filled with
the indelible pencil and have remained in a perfect shape till now. The receipt book was found in
the attic of the old house that used to belong to Gajk (Gaÿk). It had been hidden behind one of the
roof rafters for 62 years. The tapes of liabilities, the number of payments year by year and the
shortened information about selected taxpayers fates were shown in the form of tables. Moreover,
the article presents the copy of the Seenwalde map from 1945. Despite the number of imponderables, the found receipt book testifies to the way of living of East Prussia inhabitants during the
time it was the part of Germany.
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S³oma w butach
A country bumpkin
The article analyses modifications of an idiomatic construction  s³oma komu wystaje z butów (Somebody is a country bumpkin) in Polish texts. The author describes the
phenomenon in the categories of phraseological derivation and phraseological variants.
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¯aden jêzyk lub system semiotyczny nie jest okrêtem w budowie, ale okrêtem na pe³nym morzu. Od chwili, gdy dotkn¹³ wody, daremnym by³oby s¹dziæ,
¿e mo¿na przewidzieæ jego kurs, nawet jeli zna siê dok³adnie jego szkielet, jego
wewnêtrzn¹, zgodn¹ z planem konstrukcjê (de Saussure 2004, s. 266). T¹ metafor¹ genewski lingwista zwraca uwagê na istotn¹ cechê jêzyka, na jego nieustann¹ zmiennoæ w czasie. Bêd¹c czym trwa³ym, ci¹g³ym (czemu nie da siê zaprzeczyæ), jêzyk jest równoczenie zmienny  trwa³y w zmiennoci. Ta jego
oczywista (znana, niedyskutowana) w³aciwoæ ma istotne konsekwencje dla
analizy synchronicznej. Zatrzymanie zjawisk jêzykowych w kadrze, jakim jest
analiza synchroniczna, to zawsze pokazanie stanu w jakim stopniu nietrwa³ego.
Ka¿dy fakt znajduje siê na przeciêciu synchronii i diachronii lub inaczej owo
jêzykowe »tu i teraz« jest w rzeczywistoci  jak to uj¹³ Chlebda (2004, s. 73)
 nieustannie dziej¹c¹ siê ma³¹ diachroni¹ albo dynamiczn¹ synchroni¹.
W ka¿dym stanie obecnym znajduj¹ siê (mog¹ byæ) zal¹¿ki stanu nowego. W takim sensie zjawiska przejciowe to jedyne zjawiska, z którymi badacz ma do
czynienia (Kosek 2008, rozdz. II).
W sferze leksyki ow¹ przejciowoæ, zal¹¿ki nowych zjawisk widaæ przede
wszystkim w zmianach znaczenia jednostek i powstawaniu (drog¹ ró¿nych przekszta³ceñ, tak¿e wewnêtrznych) nowych jednostek. W artykule chcê zwróciæ
uwagê na ten drugi aspekt, jako przyk³ad do analizy wykorzystuj¹c zwi¹zek
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frazeologiczny s³oma komu wystaje (wy³azi, wychodzi) z butów. Przez frazeologizm jest rozumiany taki fragment wypowiedzenia (ci¹g elementów diakrytycznych), który charakteryzuje siê asumarycznoci¹ znaczenia (który ma znaczenie
globalne). Z kryterium znaczeniowym jest skorelowane kryterium zamkniêtoci
klas substytucyjnych (Bogus³awski 1976), tzn. cech¹ frazeologizmu jest przynale¿noæ jego sk³adników do klas niedaj¹cych siê scharakteryzowaæ ogólnie. Taki
sposób zdefiniowania, bliski w pierwszym elemencie (znaczeniowym) tradycyjnemu rozumieniu zwi¹zku frazeologicznego, jest wystarczaj¹cy z punktu widzenia celu analizy, ale oczywicie nie pretenduje do miana ostatecznej, wyczerpuj¹cej definicji.
Stosowane w artykule terminy zwrot, wyra¿enie maj¹ takie znaczenie, jakie
nada³ im w swoim podziale Lewicki (1986), odnosz¹ siê zatem do cech funkcjonalno-sk³adniowych: zwroty to jednostki fragmentaryczne przystosowane do
pe³nienia funkcji orzeczenia, wyra¿enia natomiast to jednostki wymagaj¹ce
obecnoci czasownika (jako cz³onu g³ównego zdania).
Przedstawiane tu uwagi wi¹¿¹ siê (choæ w sposób luny) z moimi wczeniejszymi rozwa¿aniami nad przekszta³ceniami i zmianami w podgrupie jednostek leksykalnych1, stanowi¹ w pewnym sensie uzupe³nienie tych rozwa¿añ.
S³owniki frazeologiczne i s³owniki jêzyka polskiego (zob. np. Wielki s³ownik frazeologiczny , Inny s³ownik jêzyka polskiego) wyró¿niaj¹ jednostkê o postaci s³oma komu wystaje (wy³azi, wychodzi) z butów, bêd¹c¹ utrwalonym metaforycznym okreleniem prostackiego zachowania2. W tekstach znajdujemy
jednak tak¿e nieco inny (pod wzglêdem ilociowym i jakociowym) sk³ad komponentów, zwi¹zany znaczeniowo ze wskazan¹ jednostk¹, por. np.:
(1) Dlatego rodzenie siê nowej wiatowej elity nale¿y przyj¹æ z radoci¹. Na
razie jeszcze jej przedstawiciele nie wywi¹zuj¹ siê z kulturotwórczej misji, bo
zbyt niedawno wytrzepali sobie s³omê z butów i zbyt ma³o maj¹ czasu. (Ziemkiewicz 2003, s. 28);
(2) W tym samym czasie polscy kolaboranci wyci¹gali s³omê z butów i szykowali
siê do wielkiego skoku na stanowiska i przywileje. (www.nie.com.pl);

1 Powstawaniu nowych jednostek leksykalnych powiêcony jest fragment pracy Fleksja
i sk³adnia nieci¹g³ych imiennych jednostek leksykalnych (zob. Kosek 2008), ale dotyczy on przede
wszystkim przesuniêæ w relacji jednostka  po³¹czenie, problem jest przy tym ilustrowany przyk³adami o postaci po³¹czeñ przymiotnikowo-rzeczownikowych, wyra¿eñ w terminologii Lewickiego
(1986), a nie zwrotów.
2 Jednostki frazeologiczne z wype³nion¹ leksykalnie pozycj¹ podmiotu mog¹ nasuwaæ w¹tpliwoci kwalifikacyjne, znajduj¹ siê bowiem na pograniczu zwrotów i fraz. Podobnie jak Lewicki
(1986) traktujê je jako zwroty, ze wzglêdu na otwieranie miejsc walencyjnych.
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(3) Takim przyk³adem jest europose³ [ ], który mimo tego, ¿e przebywa w Brukseli, s³omy z butów siê nie pozby³ i w sam raz pasuje do swojego chlewiska.
(realiaszaraka. blogspot.com);
(4) Polski inteligent z awansu czuje swoj¹ niekompetencjê, s³aboæ, i to powstrzymuje przed ryzykiem w³asnego zdania. Wyg³aszaj¹c opiniê oryginaln¹,
a ju¿ zw³aszcza sprzeczn¹ z utartymi pogl¹dami, potêpion¹ przez autorytety,
omielaj¹c siê na spór, nara¿a siê, ¿e kto wytknie mu s³omê w butach, której
siê bardzo wstydzi i bardzo by chcia³ j¹ ukryæ. (Ziemkiewicz 2004, s. 248);
(5) Nie cierpiê s³omy w butach, bzdurnej gadki, manier listonosza, oblenego
ca³owania po rêkach (www.babyboom.pl);
(6) Budowanie z dykty i szk³a jest dowodem braku stylu  to jest w³anie s³oma
w butach. (Piêkny czy tandetny?, GW Rzeszów nr 96, 24.04.2002);
(7) [...] niektórzy (z ambicyjkami wielkomiejskimi i s³om¹ w butach) s¹ li, ¿e
spêdzaj¹ ¿ycie w Radomiu a nie w stolicy i daj¹ to do zrozumienia wszystkim
dooko³a. (Radom da siê lubiæ?, GW Radom nr 215, 14.09.2001);
(8) Jedyne, co widaæ, to arogancja i brak jakichkolwiek pomys³ów na rozwój
naszego miasta. Jedyne, co tak naprawdê s³ychaæ, to chrzêst s³omy w butach.
Jakie to smutne. (Chrzêst s³omy w butach, GW Bia³ystok nr 20, 24.01.2001).

W trzech pierwszych przyk³adach mamy do czynienia z innym komponentem
czasownikowym ni¿ w zwrocie s³oma komu wystaje (wy³azi, wychodzi) z butów,
co powoduje zmianê w formie i funkcji komponentu s³oma, który zajmuje w wewnêtrznym uk³adzie (w sk³adni wewnêtrznej) nie pozycjê podmiotu, ale dope³nienia. Tym samym otwierana jest inna pozycja konotacyjna (kto, nie komu). W pozosta³ych przyk³adach obserwujemy usamodzielnianie siê ca³ego imiennego
fragmentu frazeologizmu ze zmian¹ przyimka, a wiêc wyodrêbnianie siê jednostki o postaci s³oma w butach. Bez wzglêdu na to, czy uznamy zwi¹zek frazeologiczny s³oma komu wystaje (wy³azi, wychodzi) z butów za wyjciowy, bazowy
dla wskazanych w powy¿szych przyk³adach przekszta³ceñ (jak to uczyniono i za
czym przemawia³yby wzglêdy etymologiczno-czasowe), czy te¿ nie, funkcjonowanie w tekstach ca³oci s³oma w butach, wytrzepaæ, wyj¹æ, wyci¹gn¹æ sobie s³omê
z butów jest niew¹tpliwe. Ró¿ny jest byæ mo¿e stopieñ stabilizacji poszczególnych
zestawieñ komponentów, s³owniki frazeologiczne jeszcze nie rejestruj¹ wymienionych ca³ostek, ale tendencja do wychodzenia poza omawiany zwi¹zek frazeologiczny jest oczywista i wykracza poza pojedyncze metaforyczne, rymowane konteksty w rodzaju Kto rodzi siê prostakiem, prostakiem umiera, choæby s³oma
w butach ze z³ota by³a (www.google.pl)3.
3

Internetowa wyszukiwarka wyrzuca na has³o s³oma w butach ponad 4500 przyk³adów u¿yæ.
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Omawiany tu przyk³ad jest w najszerszej perspektywie oczywistym odbiciem wskazywanej na wstêpie zmiennoci elementów jêzyka w czasie, w wê¿szej, bardziej nas interesuj¹cej  odbiciem problemu zmiennoci / niezmiennoci
zwi¹zków idiomatycznych. Ca³oci wyró¿nione w zdaniach (1)(8) rodz¹ w systemowym opisie frazeologii (a wiêc leksyki) dwa zasadnicze, cile ze sob¹
powi¹zane problemy. Pierwszy to umieszczenie interesuj¹cych nas zwi¹zków
w okrelonym aparacie pojêciowym, pozwalaj¹cym przejæ od planu obserwacji
do planu abstrakcji, od tekstowych okazów do jednostek s³ownikowych, drugi 
rozstrzygniêcie, z iloma zwi¹zkami frazeologicznymi (z realizacjami ilu jednostek) mamy w podanych przyk³adach do czynienia. Rozwi¹zanie tych problemów jest istotne tak¿e ze wzglêdów praktycznych  leksykograficznych.
Jeli przyj¹æ za Lewickim (1982), ¿e w dotychczasowym dorobku frazeologii wyodrêbniono trzy stopnie abstrahowania frazeologicznych jednostek s³ownikowych: paradygmat, rodzinê derywacyjn¹ i szereg wariantów, to niew¹tpliwie relacje miêdzy ca³ociami z podanych zdañ daj¹ siê uj¹æ w kategoriach dwu
ostatnich pojêæ  derywacji frazeologicznej i wariancji. Pewien problem stwarza
natomiast rozstrzygniêcie, które przyk³ady rozpatrywaæ jako jednostki po³¹czone
relacj¹ derywacji, które jako warianty.
Wiêkszoæ frazeologów uwa¿a szereg wariantów za podtyp szeregu synonimów. Jako warianty traktuje siê zatem takie tekstowe realizacje zwi¹zków frazeologicznych, które pozostaj¹ w stosunku do siebie w relacji synonimii i charakteryzuj¹ siê czêciowym podobieñstwem (inwariantem) w planie wyra¿ania
(Lewicki 1982). Za synonimy uznaje siê na ogó³ wyra¿enia maj¹ce ten sam sens,
tê sam¹ liczbê otwieranych pozycji konotacyjnych i nale¿¹ce do tej samej klasy
funkcjonalnej4. Drugi istotny dla wariantywnoci element  podobieñstwo w planie wyra¿ania  oznacza mo¿liwoæ ró¿nienia siê pewnymi elementami, ale niemaj¹cymi wp³ywu na sens zestawianych ca³oci.
Z kolei derywacja frazeologiczna to relacja miêdzy zwi¹zkami, zawieraj¹cymi
inwariant w planie treci i wyra¿ania, ró¿ni¹cymi siê znaczeniami naddanymi i daj¹cymi siê wyeksplikowaæ (Lewicki 1982). Chodzi o dwa zasadnicze typy relacji:
a) to¿samoæ znaczenia dwu zwi¹zków, ale ró¿n¹ funkcjê syntaktyczn¹ oraz b) ró¿ne
znaczenie dwu zwi¹zków, z których znaczenie jednego mieci siê w znaczeniu drugiego, lub da siê znaleæ zwi¹zek trzeci, którego znaczenie mieci siê w ka¿dym
z zestawianych zwi¹zków (Lewicki 1981). Pierwszy typ relacji okrela siê mianem
derywacji syntaktycznej, drugi  mianem derywacji semantycznej.
Jeli przy³o¿yæ rozwa¿ane przyk³ady do zdefiniowanych wy¿ej pojêæ, to
w szeregu wariantów, niezale¿nie od dyskusji nad zakresem zjawiska (zob. Lewicki 1981, 1982), mieszcz¹ siê ca³oci z dwu pierwszych przyk³adów  kto
4

Rozumienie synonimii jest wiêc nierygorystyczne, nie stawia siê wymogu wzajemnej zastêpowalnoci wyra¿eñ we wszystkich mo¿liwych kontekstach.
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wytrzepa³ (sobie) s³omê z butów, kto wyci¹ga s³omê z butów (a tak¿e kto
wyjmuje s³omê z butów), maj¹ce znaczenie kto wyzbywa siê prostackich zachowañ / kto usi³uje przestaæ zachowywaæ siê jak prostak. Ilustruj¹ one przypadek charakterystyczny tylko dla zwrotów  zawieraj¹ jako inwariant komponent nominalny i prefiks czasownikowy przy zmiennoci czasownikowych
morfemów g³ównych. Nale¿a³yby zatem do tej samej (pod wzglêdem typu zmian
formalno-gramatycznych) grupy, co szereg kto nosa sk¹d nie wysadzi : nie
wyciubi : nie wysunie (przyk³ad za: Lewicki 1982). Interesuj¹c¹ nas grupê
wariantów uzupe³niaj¹ komponenty wyj¹æ, wyzbyæ siê. W tej samej pozycji pojawia siê tak¿e sk³adnik pozbyæ siê (zob. przyk³ad 3), który w zestawieniu z wyzbyæ ilustruje drug¹ z wymienianych przez Lewickiego sytuacji charakterystycznych dla zwrotów  zmiennoæ prefiksu czasownikowego przy to¿samoci
morfemu g³ównego i komponentu nominalnego.
W tych samych kategoriach mo¿na opisywaæ relacjê miêdzy g³ównymi
komponentami jednostki potraktowanej w tych rozwa¿aniach jako wyjciowa:
s³oma komu wystaje : wychodzi : wy³azi z butów. Zapewne przynajmniej czêæ
badaczy za wariant tej jednostki uzna³aby te¿ pojawiaj¹cy siê w nowszych tekstach zwrot (komu) widaæ s³omê z butów, na podstawie to¿samoci sensu
i wspólnego komponentu nominalnego5, ale jego status nie jest ju¿ tak oczywisty, jak wariantywnoæ komponentów wystaje : wychodzi : wy³azi.
Do derywacji natomiast, derywacji okrelanej mianem syntaktycznej, w której
pierwszoplanowa jest ró¿nica funkcjonalna, nale¿a³aby relacja miêdzy zwrotem
s³oma komu wy³azi z butów i wyra¿eniem s³oma w butach. Zmianie funkcji
z czasownikowej na rzeczownikow¹ odpowiada tu regularna zmiana znaczenia:
kto jest prostakiem, zachowuje siê jak prostak  prostactwo. Zwroty s³oma
komu wy³azi z butów i kto wytrzepa³ sobie s³omê z butów, niemaj¹ce to¿samego
sensu, stanowi¹ tak¿e przyk³ady derywacji, ale semantycznej, mówi¹c precyzyjniej  wskazuj¹ opozycjê znaczeniow¹ miêdzy istnieniem pewnego stanu rzeczy
i koñcem zachodzenia tego stanu rzeczy. Ten sam typ derywacji reprezentuje te¿
inny, bardziej oczywisty rodzaj relacji  tworzenie par aspektowych, a wiêc np.
kto wytrzepuje / wytrzepa³ sobie s³omê z butów; kto wyci¹ga / wyci¹gnie s³omê
z butów. Jak widaæ, wskazane relacje wzajemnie siê przenikaj¹, nak³adaj¹, miêdzy
wariantami mo¿e zachodziæ np. relacja derywacji ze wzglêdu na perfektywizacjê.
Analizuj¹c ca³oci ze zdañ (1)(8) we wskazanych kategoriach (dziel¹c je
na warianty i derywaty), dochodzimy do drugiego problemu  pytania, z iloma
5

Omawiany frazeologizm mieci³by siê wród wariantów w rozumieniu Mo³otkowa (zob. Molotkov 1977, s. 153154), poniewa¿ jest synonimiczny wobec jednostki s³oma wystaje komu z butów i ró¿ni siê tylko jednym komponentem leksykalnym. Nie jest natomiast jasne, czy opisywane
zwroty by³yby wariantywne w rozumieniu Lewickiego (1981, 1982), który (poza to¿samoci¹ sensu
i identycznoci¹ dystrybucji syntaktycznej) na warianty nak³ada wymóg to¿samoci wewnêtrznej
struktury syntaktycznej.
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jednostkami mamy do czynienia w omawianych przyk³adach. Odpowied zale¿y
niew¹tpliwie od stopnia abstrakcji, na jakim wyró¿nia siê jednostki, a w leksykografii  byæ mo¿e tak¿e od kwestii praktycznych. W wypadku wariancji s³ownikowo traktuje siê elementy szeregu jako nale¿¹ce do jednej jednostki, wymieniaj¹c komponenty ró¿nicuj¹ce poszczególne postaci jednostki po przecinku
(zob. opis wyjciowego zwrotu w Innym s³owniku jêzyka polskiego). Podobnie
rzecz siê ma z bliskimi paradygmatycznym opozycjami aspektowymi. Derywaty,
tak¿e tradycyjnie, to ró¿ne jednostki s³ownikowe.
Jakie wnioski nasuwaj¹ siê z powy¿szych rozwa¿añ, dotycz¹cych niew¹tpliwie pewnego przypadku szczegó³owego? Pierwszy, najbardziej oczywisty, to fakt,
¿e mo¿na ju¿, jak siê wydaje, mówiæ o kilku jednostkach powsta³ych na podstawie frazeologizmu s³oma komu wystaje : wy³azi : wychodzi z butów. Jest to
realizowany w postaci kilku wariantów zwrot kto wytrzepa³ : wyj¹³ : wyci¹gn¹³
s³omê z butów (z mo¿liw¹ zmian¹ aspektu komponentu werbalnego) i wyra¿enie
s³oma w butach. Leksykografia powinna w jaki sposób te jednostki uwzglêdniæ.
Rozwa¿ane przyk³ady potwierdzaj¹ te¿ spostrze¿enie Lewickiego (1982), ¿e wariantywnoæ jest bardzo charakterystyczna dla zwrotów. Wród frazeologizmów
stanowi¹ one grupê, w której najwyraniej zaznaczaj¹ siê wszystkie mo¿liwe typy
wariantów. Silna indywidualizacja struktury wewnêtrznej frazeologizmów werbalnych u³atwia rozpoznanie inwariantu formalnego synonimicznych jednostek,
z drugiej jednak strony, niemal w ka¿dym zwrocie dopuszczalna jest wymiana
czasownikowego komponentu, co utrudnia dok³adn¹ rejestracjê s³ownikow¹, skoro wariantów nie sposób wyliczyæ6. W analizowanym nowym zwi¹zku frazeologicznym uwzglêdni³am trzy mo¿liwe cz³ony g³ówne, szereg ten mo¿na jednak
rozszerzyæ, nie da siê bowiem wykluczyæ w tekstach innych wystapieñ, np. zwi¹zków z komponentami wyrzuciæ, usun¹æ, wytrz¹sn¹æ (s³omê z butów).
Artyku³ w jeszcze jednej kwestii uzupe³nia dotychczasowe rozwa¿ania
o frazeologii. Wskazuje na dwa istotne dla niej sposoby rozwoju, powstawania
nowych jednostek: a) usamodzielnianie siê jednego z komponentów (nominalnego lub przyimkowo-nominalnego) zwrotów i b) rozszerzanie grupy czasowników ³¹cz¹cych siê z danym sk³adnikiem nominalnym, nie tylko to¿samych znaczeniowo z werbalnym komponentem wyjciowym. Na pierwszy typ zmian
zwraca³ uwagê m.in. B¹ba (2003), zob. te¿ Kosek (2008, rozdz. IV). W ten sposób
funkcjonuj¹ w polszczynie takie derywacyjne pary jednostek czasownikowych
i imiennych, jak np.: mieæ : dostaæ twardy orzech do zgryzienia  twardy orzech
do zgryzienia, przeci¹æ : rozci¹æ : rozwi¹zaæ wêze³ gordyjski  wêze³ gordyjski,
6 Zwykle s³owniki poprzestaj¹ na wymienieniu najbardziej typowych lub najczêstszych wariantów (a tak¿e derywatów) i uwadze, ¿e istniej¹ inne. Kwestiê tê sygnalizuje m.in. Bañko (2001,
rozdz. 11), przytaczaj¹c komentarz Lewickiego do wybiórczej rejestracji wariantów: nie fa³szuje
[ona] obrazu, a jednoczenie sygnalizuje, ¿e wyczerpanie listy jest niewykonalne (cyt. za: Bañko
2001, s. 157).

S³oma w butach

121

odkryæ czubek / wierzcho³ek góry lodowej, dotkn¹æ wierzcho³ka góry lodowej
 czubek / wierzcho³ek góry lodowej, wrzuciæ : dorzuciæ : dok³adaæ kamyk /
/ kamyczek do czyjego ogródka  kamyk / kamyczek do czyjego ogródka,
budowaæ zamki na lodzie / piasku  zamki na lodzie / piasku, wbiæ gwód do
trumny  gwód do trumny, obiecywaæ gruszki na wierzbie  gruszki na wierzbie, oddaæ : wyrz¹dziæ : wywiadczyæ komu niedwiedzi¹ przys³ugê  niedwiedzia przys³uga, laæ wodê na czyj m³yn  woda na m³yn, przejæ próbê ogniow¹
 próba ogniowa. Na typ drugi  dodawanie niesynonimicznych czasowników
do jednostki wyjciowej, mo¿na spojrzeæ przez pryzmat siatki frazeologicznej,
czyli schematu relacji derywacyjnych miêdzy jednostkami frazeologicznymi, porz¹dkuj¹cego te jednostki wed³ug stopnia z³o¿onoci semantycznej. Siatkê tak¹,
której s³owotwórczym odpowiednikiem by³oby gniazdo, przedstawiaj¹ na przyk³adzie m.in. zwrotów kto jest w tarapatach, co le¿y komu na sercu Lewicki,
Rejakowa (1985). Jeli próbowaæ tworzyæ analogiczn¹ strukturê dla zwrotów
z komponentem s³oma z butów, to okazuje siê, ¿e mamy jej zacz¹tek w postaci
zwi¹zków z predykatem oznaczaj¹cym istnienie pewnego stanu rzeczy (s³oma
komu wystaje : wy³azi : wychodzi z butów) i koniec tego stanu rzeczy (kto
wytrzepa³ : wyj¹³ : wyci¹gn¹³ s³omê z butów). Nie s¹ wype³nione, w zestawieniu
np. ze zwrotem kto jest w tarapatach, takie pola, jak pocz¹tek danego stanu
rzeczy (kto wpada w tarapaty) czy wprowadzenie czynnika sprawczego (kto
wydobywa kogo z tarapatów). Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e mamy do
czynienia ze zwi¹zkami stosunkowo nowymi, siatka frazeologiczna mo¿e siê
w przysz³oci rozwin¹æ. Na obecnym etapie nowe jednostki s¹ przede wszystkim, co nie jest zjawiskiem typowym, dubletami semantycznymi wyjciowego
zwrotu, czego dowodzi pojawianie siê w tekstach zwrotu kto ma s³omê w butach i wspominanego ju¿ (k³opotliwego pod wzglêdem relacji wariancja 
derywacja) zwi¹zku (komu) widaæ s³omê z butów (np. Myl¹, ¿e jak ju¿ przenios³o ich do miast i zapisali siê do PO, to zostali inteligentami i s³omy z butów nie
widaæ.  oyt.onet.pl/ wiadomoci).
Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. Rozbudowywanie zwi¹zków frazeologicznych z komponentem s³oma z butów, wyodrêbnienie siê w ostatnich latach
wyra¿enia s³oma w butach, a w przysz³oci byæ mo¿e tak¿e wyra¿enia s³oma
z butów (co sugeruj¹ zw³aszcza tytu³y, np. s³oma z butów i prawdziwa warszawskoæ, a tak¿e konteksty w rodzaju Kretyni ze s³om¹ z butów bêd¹ nas tam
reprezentowaæ; kto na poziomie, bez s³omy z butów  www.google.pl) nasuwa
myl, ¿e mog¹ to byæ realizacje pewnego symbolu, którego funkcjonowanie nie
jest wykluczone równie¿ w rodkach znakowych pozajêzykowych7. Byæ mo¿e
s³oma w butach jest w naszej rzeczywistoci (zw³aszcza po roku 1989) symbo7 Na fakt, ¿e rozbudowany ci¹g zwi¹zków frazeologicznych po³¹czonych relacj¹ derywacji
semantycznej jest czêsto realizacj¹ symbolu, zwraca uwagê Lewicki (1981).
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lem pewnych postaw i zachowañ, symbolem prostactwa, braku og³ady i kultury,
st¹d te¿ jej swoista popularnoæ we frazeologii, zw³aszcza w polszczynie
potocznej i wypowiedziach nacechowanych stylistycznie (ekspresywnych).
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Summary
In the present article the author is trying to describe the phenomenon of formation of new
lexical units on the example of the idiom s³oma komu wystaje z butów (Somebody is a country
bumpkin). The paper focuses one of the possibilities to form new lexical units  modification and
changing of boundaries of existing units. The author describes the phenomenon in the categories
of phraseological derivation (s³oma komu wystaje z butów, kto wytrzepa³ sobie s³omê z butów,
s³oma w butach) and phraseological variants (kto wytrzepa³ : wyj¹³ : wyci¹gn¹³ s³omê
z butów).
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Ekwiwalencja przek³adu wyra¿eñ opisuj¹cych chód
w opowiadaniu G. K. Chestertona The Queer Feet
Equivalence in translating ways of walking in G. K. Chestertons
story The Queer Feet
Equivalence in translation theory is one of those categories most difficult to discuss
because of its multi-level meaning. Thus when discussing a literary translation it seems
more relevant to focus on particular types of equivalence (lexical, stylistic-aesthetic,
pragmatic, etc.) which taken together may point to the achievement of equivalence between texts understood more globally. The article aims at analyzing lexical and stylisticaesthetic equivalence with reference to selected expressions describing ways of walking
which appear in a detective story The Queer Feet written by G.K. Chesterton to provide
some insight in what ways the former type of equivalence may influence the latter.
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1. Wprowadzenie  pojêcie ekwiwalencji
Pojêcie ekwiwalencja od lat obecne jest w dyskursie teoretycznym dotycz¹cym przek³adu i doczeka³o siê wielorakich interpretacji. Jego funkcjonowanie mo¿na porównaæ do funkcjonowania terminu intertekstualnoæ w literaturoznawstwie: to, co kryje siê pod ekwiwalencj¹, od dawna by³o przedmiotem
rozwa¿añ jako wiernoæ, tak jak od stuleci odwo³ania do innych tekstów omawiane by³y przez badaczy literatury i okrelane mianem wp³ywologia. Wspó³czesne definicje i pojmowanie zarówno ekwiwalencji, jak i intertekstualnoci, od¿egnuj¹ siê od takiego potocznego rozumienia zale¿noci miêdzytekstowych. Analizuj¹c ekwiwalencjê, badacze skupiaj¹ siê nie tyle na ogólnie
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rozumianej wiernoci, ile na poziomach jêzyka i tekstu, na których odpowiednioæ jest uzyskiwana, oraz czynnikach umo¿liwiaj¹cych jej uzyskanie. Intertekstualnoæ niewiele ma obecnie wspólnego z poszukiwaniem róde³ obcych
tekstów w analizowanym utworze, czyli wp³ywologi¹. Pytaniem badawczym
jest to, jak funkcjonuj¹ owe zapo¿yczenia w nowej strukturze.
Okrelenie ekwiwalencja zosta³o wprowadzone do dyskursu teoretycznego w roku 1959 przez Romana Jakobsona, który zdefiniowa³ przek³ad jako
przedstawienie dwóch ekwiwalentnych informacji w dwóch odmiennych kodach
jêzykowych. Ekwiwalencja pomimo ró¿nic miêdzy kodami (equivalence in difference) by³a dla tego teoretyka zasadniczym zagadnieniem badawczym dotycz¹cym jêzyka (Jakobson 1959/2003, s. 114). Jakobson nie poda³ jednak precyzyjnej definicji omawianego pojêcia. Podobna sytuacja mia³a miejsce, kiedy
w 1967 r. Julia Kristeva wprowadzi³a termin intertekstualnoæ. Badaczka pos³ugiwa³a siê nim, nie podaj¹c jego definicji. Od czasu pojawienia siê terminów:
ekwiwalencji w teorii przek³adu i intertekstualnoci w literaturoznawstwie,
jest w u¿yciu wiele  czasem przecz¹cych sobie, czasem nak³adaj¹cych siê na
siebie  definicji omawianych zjawisk, jak równie¿ g³osów podwa¿aj¹cych ich
istotê badawcz¹1.
Obecnie ekwiwalencjê definiuje siê najogólniej jako relacjê równowa¿noci treciowo-stylistycznej miêdzy tekstem przek³adu a tekstem orygina³u (Lukszyn 1993, s. 71), co wskazuje na ró¿norodne jej aspekty, m.in. na to, ¿e pojêcie
to nie ogranicza siê do badania identycznoci miêdzy poszczególnymi elementami dwóch kodów. Jak podkrela Willim Frawley, przek³ad jest operacj¹ semiotyczn¹, w wyniku której powstaje nowy kod. Nawet jeli miêdzy pewnymi jed1 Najwiêkszy wp³yw na rozwój badañ nad ekwiwalencj¹ mieli: Nida (1964), który wyró¿ni³
ekwiwalencjê formaln¹ i dynamiczn¹; Catford (1965), który zdefiniowa³ ekwiwalencjê tekstow¹
(wielokrotnie póniej krytykowan¹, jako pojêcie nieostre); Kade (1968), któremu badania nad
ekwiwalencj¹ zawdziêczaj¹ wyró¿nienie ró¿nych poziomów odpowiednioci leksykalnej; Wills
(1977), który rozszerzy³ ogl¹d na ekwiwalencjê, uwzglêdniaj¹c oprócz czynników zwi¹zanych
z tekstem, równie¿ uwarunkowania dotycz¹ce samego t³umacza, jak i czytelnika; Toury (1980),
który postulowa³ przesuniêcie rozwa¿añ nad ekwiwalencj¹ ze sfery abstrakcyjnej teorii do sfery
pragmatycznej, gdzie ekwiwalencja, bêd¹c pojêciem funkcjonalnym, pomaga okreliæ istniej¹ce relacje miêdzy tekstami; Pym (1992), który zaproponowa³ traktowanie przek³adu w kategoriach
transakcji, gdzie ekwiwalencja wi¹¿e siê z równowa¿noci¹ wartoci wymiennej; Koller (1995),
który uwzglêdniaj¹c uwarunkowania historyczne i kulturowe ekwiwalencji, podkreli³ jej zwi¹zek
z podwójnym odniesieniem, zarówno to tekstu wyjciowego, jak i docelowego. Zdecydowan¹
przeciwniczk¹ wprowadzania tej kategorii do badañ nad przek³adem jest Snell-Hornby (1988),
uwa¿aj¹c j¹ za irrelewantn¹ i niemo¿liw¹ do precyzyjnego zdefiniowania (por. Kenny w: Baker
2005, s. 7780; Pisarska, Tomaszkiewicz 1988, s. 172184; D¹mbska-Prokop 2000, s. 6875).
Baker w swojej ksi¹¿ce, w której wyró¿nia i analizuje ekwiwalencjê na poziomie leksykalnym
(pojedynczy wyraz), ponadleksykalnym (kolokacje, idiomy i sta³e zwi¹zki frazeologiczne), gramatyczn¹, tekstow¹ i pragmatyczn¹, stwierdza otwarcie, ¿e stosuje pojêcie ekwiwalencji dla wygody,
a nie dlatego, ¿e ma ono jaki wyj¹tkowy status teoretyczny, oraz dlatego, ¿e u¿ywa go wiêkszoæ
t³umaczy (Baker 1992, s. 56).
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nostkami kodów wyjciowych istnieje relacja identycznoci, nie ma ona ¿adnego
znaczenia w procesie przek³adu. Samo pojêcie identycznoci jest dla Frawleya
antytez¹ przek³adu, gdy¿ przek³ad interlingwalny, pojmowany jako rekodyfikacja, zachodzi p o m i m o, a nie d z i ê k i, identycznoci miêdzy poszczególnymi jednostkami kodu wyjciowego i kodu docelowego (Frawley 1984/2003,
s. 256257).
Perspektywa historyczna badañ nad ekwiwalencj¹ w przek³adzie pozwala
zauwa¿yæ stopniowe przechodzenie od pojmowania ekwiwalencji jako relacji
miêdzy j ê z y k a m i do jej rozumienia jako relacji zachodz¹cej miêdzy t e ks t a m i w dwóch ró¿nych jêzykach. Takie ujêcie umo¿liwia badanie ekwiwalencji zarówno na poziomie leksykalnym w perspektywie jakociowo-ilociowej
(wyró¿niaj¹c takie relacje, jak: odpowiednioæ jeden-jeden, jeden-kilka, jeden-zero, kilka-jeden), jak i w perspektywie bardziej globalnej, obejmuj¹cej
m.in. nastêpuj¹ce kategorie: ekwiwalencja referencyjna (denotacyjna), konotacyjna, tekstowo-normatywna, pragmatyczna (dynamiczna, funkcjonalna), formalna, tekstowa (por. Kenny w: Baker 2005, s. 77). Teoretycy wyró¿niaj¹ równie¿ ró¿norodne rodzaje ekwiwalentów2. Ekwiwalencja traktowana jest zarówno
jako kategoria teoretyczna, jak i pragmatyczna, przy czym w drugim przypadku
badacze dziel¹ siê na tych, których celem jest wykazanie c z y dwa teksty s¹
wzglêdem siebie ekwiwalentne, zak³adaj¹c wczeniej zdefiniowane kryteria
ekwiwalencji, oraz na tych, którzy zak³adaj¹, ¿e tekst wyjciowy i docelowy s ¹
wzglêdem siebie ekwiwalentne i skupiaj¹ siê na badaniu rodzaju i stopnia istniej¹cej ekwiwalencji (por. Kenny w: Baker 2005, s. 80). Podejcie drugie
uwzglêdnia fakt, i¿ ekwiwalencja jest pojêciem wzglêdnym w ujêciu diachronicznym i wydaje siê mieæ wiêksze zastosowanie w badaniu przek³adu literackiego, na jakoæ którego wp³ywaj¹ konwencje przek³adowe przewa¿aj¹ce w danym okresie historycznym oraz to, jak w danym czasie pojmowano sam¹
ekwiwalencjê, jak równie¿ wiele innych czynników jêzykowych i pozajêzykowych.
W niniejszej analizie ekwiwalencja traktowana jest jako kategoria pragmatyczna, pozwalaj¹ca na zaobserwowanie okrelonych relacji miêdzy wybranymi
elementami leksykalnymi, w celu próby uzasadnienia wyborów t³umacza, jak
równie¿ ustalenia zwi¹zku miêdzy tym typem ekwiwalencji a innymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na przek³ad utworu literackiego.

2 Najczêciej wyró¿nianymi kategoriami ekwiwalentów s¹: absolutny, akceptowalny, bezporedni (s³ownikowy), ca³kowity, czêciowy, formalny, nieakceptowalny, okazjonalny, pe³ny, przesuniêty, regularny (sta³y) czy tekstowy (por. Lukszyn 1993, s. 7680).
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2. Istota wyra¿eñ opisuj¹cych chód w opowiadaniu The Queer Feet
Opowiadanie G. K. Chestertona zatytu³owane The Queer Feet pochodzi ze
zbioru The Innocence of Father Brown, opublikowanego w 1911 r. Bohaterem
opowiadañ detektywistycznych napisanych przez tego autora jest ksi¹dz Brown,
który w niezwyk³y sposób rozwi¹zuje niezwyk³e zagadki kryminalne. W omawianym utworze, ksi¹dz Brown zapobiega pope³nieniu przestêpstwa, jak¹ jest
kradzie¿ cennego zestawu sztuæców, wykonanego ze srebra i zdobionego per³ami, nale¿¹cego do wytwornego klubu dla mê¿czyzn. Rzecz dzieje siê w renomowanym hotelu, w którym odbywa siê doroczny obiad klubowiczów. O konstrukcyjn¹ opowiadania stanowi¹ ró¿ne rodzaje chodu (szybki i lekki chód oraz
powolny i ciê¿ki) kogo, kto podszywa siê, w zale¿noci od tego, gdzie siê
znajduje, pod kelnera lub d¿entelmena, w celu pope³nienia zaplanowanej kradzie¿y. Ksi¹dz Brown, który przyby³ do hotelu w sprawie niezwi¹zanej z wystawnym obiadem, zostaje odizolowany od pozosta³ych goci i pracuje w mrocznym pomieszczeniu, gdzie s³yszy wyrane, dziwne kroki, które bardzo go
intryguj¹, zw³aszcza ze wzglêdu na fakt, i¿ jest to odg³os wydawany przez jedn¹
parê butów (s³ychaæ charakterystyczne skrzypienie, a wiêc przemieszcza siê ta
sama osoba), jednak kroki s¹ bardzo ró¿norodne. Po d³u¿szym, uwa¿nym przys³uchaniu siê dobiegaj¹cym go odg³osom, ksi¹dz Brown domyla siê, kim jest
osoba przemieszczaj¹ca siê w osobliwy sposób po hotelu i jakie s¹ jej zamiary.
Dziêki temu zapobiega kradzie¿y, a w³aciwie nie pozwala z³odziejowi oddaliæ
siê ze skradzionymi sztuæcami. Kluczem do ca³ej intrygi jest fakt, ¿e wieczorowy ubiór d¿entelmenów jest bardzo podobny do ubioru kelnerów, a tê podwójn¹
to¿samoæ mê¿czyzny w czerni wykorzystuje niedosz³y z³odziej. Jednak tym,
co zewnêtrznie odró¿nia d¿entelmena od kelnera, jest sposób chodzenia (Kujawska-Lis 2007, s. 243244).
Opowiadanie bada mo¿liwoæ zamiany to¿samoci oraz tworzenia tego, co
niewidzialne, w tym, co widoczne (z³odziej jest niewidzialny dla d¿entelmenów,
kiedy udaje, ¿e jest kelnerem, natomiast jego prawdziwa to¿samoæ jest niewidzialna dla kelnerów, gdy zachowuje siê jak d¿entelmen), jednak we wszystkich
opisach dotycz¹cych dochodzenia do rozwi¹zania zagadki przez ksiêdza Browna
dominuj¹ bodce akustyczne (Kujawska-Lis 2007, s. 244). W opowiadaniu tym
pojawia siê niezliczona iloæ wyra¿eñ opisuj¹cych dwiêki wydawane przy chodzeniu oraz opisów chodzenia. Samych czasowników (w³¹cznie z czasownikami
frazowymi) wyra¿aj¹cych czynnoæ przemieszczania siê jest kilkanacie3: walk
3 Podane w nawiasach odpowiedniki nie s¹ zaczerpniête z przek³adu. S¹ to odpowiedniki
s³ownikowe, w ich podstawowym znaczeniu. Dla uproszczenia podano jedynie przyk³adowe, najczêciej u¿ywane znaczenia za: Wielki s³ownik angielsko-polski PWN Oxford, 2004. Znaczenia
czasowników i wyra¿eñ angielskich podajê za: Collins Cobuild English Language Dictionary,
1990. W dalszych przyk³adach w tej czêci artyku³u równie¿ podano t³umaczenie dos³owne.
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(iæ, spacerowaæ), go (iæ), stroll (przechadzaæ siê), wander (przechadzaæ siê),
stride (chodziæ wielkimi krokami), pace (przemierzaæ), lurch (iæ chwiejnym
krokiem), stagger (s³aniaæ siê), run (biec), speed (pêdziæ), flee (umkn¹æ), dash
(pomkn¹æ), jump (skakaæ), leap (skakaæ), hop (skakaæ), slide (lizgaæ siê), caper
(brykaæ), troop (wejæ gromadnie), dart (rzuciæ siê), shoot out (wypaæ), tumble
down (zwaliæ siê), pass (min¹æ), follow (iæ za kim), drift away (rozejæ siê),
tear along (przedrzeæ siê), wheel round (wytoczyæ siê), bound (poruszaæ siê
lekko i energicznie). Nie wszystkie z nich maj¹ odpowiedniki w jêzyku polskim
w relacji jeden-jeden, poniewa¿ niejednokrotnie w jêzyku angielskim czasowniki maj¹ doæ w¹skie pole znaczeniowe i opisuj¹ bardzo precyzyjnie sposób
poruszania siê. Dlatego, jak widaæ powy¿ej, czêsto ich odpowiednikiem jest
wyra¿enie opisowe, które pozwala na wydobycie wszystkich odcieni znaczeniowych. Czêsto czasowniki te wydaj¹ siê synonimiczne i t³umaczone s¹ tym samym czasownikiem w jêzyku polskim, np. szereg: jump, leap oraz hop lub stroll
i wander, czy lurch i stagger. Nie jest to jednak synonimia pe³na4, poniewa¿
czasowniki te nie s¹ w pe³ni wymienne we wszystkich kontekstach, choæ zachowuj¹ to¿samoæ stylistyczn¹ (nale¿¹ do tego samego rejestru). Dla porównania:
jump oznaczaæ mo¿e skakanie zarówno w stosunku do zwierz¹t, jak i ludzi,
podobnie jak leap, natomiast tylko jump mo¿na u¿yæ w wyra¿eniu przeskakiwaæ z tematu na temat, a tylko leap, chc¹c opisaæ poruszaj¹ce siê p³omienie czy
cienie. Z kolei czasownik hop w odniesieniu do ludzi oznacza skakanie na jednej
nodze, najczêciej jednak u¿ywany jest w odniesieniu do ptaków lub niewielkich
zwierz¹t, poruszaj¹cych siê ma³ymi podskokami na dwóch nogach. Ró¿nice miêdzy tymi czasownikami s¹ czêsto tak niewielkie, ¿e trudno jest je wydobyæ w
przek³adzie. Chesterton wykorzystuje synonimiê czêciow¹, aby urozmaiciæ narracjê opowiadania, jak równie¿ dla przyci¹gniêcia uwagi czytelnika do samej
warstwy s³ownej, któr¹ precyzyjnie pos³uguje siê zarówno narrator, jak i ksi¹dz
Brown rekonstruuj¹cy przebieg wydarzeñ i tok swojego rozumowania.
Ró¿norodnoæ czasowników wzbogacona jest rzeczownikami opisuj¹cymi
sposób i szybkoæ chodzenia lub nawi¹zuj¹cymi do sytuacji przemieszczania siê
jako takiej: stamp (tupniêcie), dance (taniec), walk (spacer, chód), gait (chód),
waddle (kaczy chód), step (krok), stoppage (zatrzymanie siê) oraz rozbudowanymi wyra¿eniami, które niejednokrotnie ³¹cz¹ w sobie równie¿ efekt akustyczny.
Typowymi przyk³adami s¹ wyra¿enia dope³niaczowe: a long rush of rapid little
steps (d³ugi pêd szybkich, drobnych kroków), the run or ripple of light, hurrying
feet (bieg czy dwiêk lekkich, piesz¹cych siê stóp). U¿yte w pierwszym wyra¿eniu s³owo rush oznacza najczêciej przemieszczanie siê w popiechu, mo¿e
4 Synonimia pe³na (absolutna, ca³kowita) definiowana jest jako nieograniczona wymiennoæ
odnonych wyra¿eñ we wszystkich kontekstach i ca³kowita ich identycznoæ znaczeniowa (Polañski 1993, s. 534).
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jednak okrelaæ te¿ dwiêk przemieszczaj¹cego siê szybko powietrza, wody czy
obiektów fizycznych, np. pocisku. W wyra¿eniu drugim, ripple w podstawowym
znaczeniu oznacza marszczyæ siê w odniesieniu do powierzchni wody; wyra¿a
jednak tak¿e ci¹g³y dwiêk, który ³agodnie wznosi siê i opada. Chesterton, bawi¹c siê s³owami, wykorzystuje dwa wyrazy odnosz¹ce siê do wody (run mo¿e
oznaczaæ bieg rzeki), które siê aliteruj¹, przy czym w obu przypadkach wydobywa znaczenie akustyczne, a nie wizualne; podobnie w wyra¿eniach dope³niaczowych: ordinary patter of feet (zwyk³y tupot stóp) i the thud of the heavier
walking (³omot ciê¿szego chodu) chodzi o efekt dwiêkowy.
Ponadto, aby opisaæ sposób chodzenia, autor czêsto modyfikuje rzeczowniki
przydawkami przymiotnikowymi: heavy yet springy step (ciê¿ki, ale sprê¿ysty
krok), swift walking (szybkie chodzenie) lub przydawkami, w których ³¹czy
przymiotniki i imies³owy: slow, swinging stamp (wolne, ko³ysz¹ce tupanie /
/ chód), old slow, swaggering stamp (stare, powolne, pewne siebie tupanie /
/ chód). Najczêciej funkcj¹ rozbudowanych wyra¿eñ opisowych jest podkrelenie kontrastu miêdzy dwoma rodzajami chodu: szybkim chodem kelnera i statecznym, pewnym siebie chodem d¿entelmena. Podobne zadanie maj¹ spe³niaæ
przys³ówki: was walking very fast, in order to walk very slow (chodzi³ bardzo
szybko, po to ¿eby iæ bardzo wolno). Przys³ówki wykorzystywane s¹ równie¿
dla efektu wzmocnienia, gdzie podkrelaj¹ znaczenie czasownika: stopped dead
(zastyg³ nieruchomo), ran madly (wybieg³ szaleñczo).
Nieco inn¹ funkcjê spe³niaj¹ przydawki imies³owowe, które tworz¹ z opisywanym rzeczownikiem relacjê o charakterze oksymoronu, np.: a walking race
(chodzony wycig / wycig w chodzie) czy lumbering quickness (ospa³a szybkoæ). Zestawienie wyra¿eñ o przeciwnych znaczeniach wpisuje siê na poziomie
leksykalnym w ca³oæ struktury opowiadania opartej na przeciwstawieniu ró¿nych rodzajów chodu i na paradoksie, polegaj¹cym na tym, ¿e to, co ró¿ni siê od
siebie akustycznie, nie musi ró¿niæ siê od siebie wizualnie, czyli na tym, jak
bardzo pozory myl¹ i jak ³atwo pomyliæ wytwornego d¿entelmena z towarzystwa z us³uguj¹cym mu kelnerem.
Kontrast w szybkoci poruszania siê buduje Chesterton poprzez rozbudowane porównania, maj¹ce na celu uruchomienie nie tylko wra¿eñ akustycznych, ale
równie¿ wizualnych czytelnika, który mo¿e sobie wyobraziæ prêdkoæ: the step
[...] ran past the door as feverishly as a rat (kroki [...] przebieg³y obok drzwi
gor¹czkowo jak szczur); the swift, soft, bounding steps coming along the corridor, like the pads of a fleeing and leaping panther (szybkie, miêkkie, energiczne
kroki id¹ce po korytarzu, jak poduszki ³ap uciekaj¹cej i skacz¹cej pantery); he
could have slid along like a shadow (móg³ siê przelizgn¹æ jak cieñ); waiter had
sped towards him like an arrow (kelner popêdzi³ do niego jak strza³a); the duke
dashed down the stairs with youthful energy; he followed with a more mature
motion (ksi¹¿ê popêdzi³ w dó³ po schodach z m³odzieñcz¹ energi¹, on pod¹¿y³ za
nim bardziej dojrza³ym ruchem).
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Powy¿sze zestawienie daje pewien ogl¹d ró¿norodnoci wyra¿eñ opisuj¹cych
sposoby przemieszczania siê w opowiadaniu, ich funkcje, jak równie¿ trudnoci,
z jakimi musi zmierzyæ siê t³umacz. Spe³niaj¹ one funkcjê konstrukcyjn¹ utworu
(na nich opiera siê ca³a intryga) oraz funkcjê estetyczn¹. Chesterton wprowadza
dwie sytuacje, które zdominowane s¹ przez ruch. W pierwszej, kiedy ksi¹dz
Brown zamkniêty w ciemnym pokoju przys³uchuje siê krokom na korytarzu, nacisk zostaje po³o¿ony na wydobycie efektu dwiêkowego; w drugiej, opisuj¹cej
zamieszanie wród klubowiczów wynik³e z odkrycia, i¿ skradziono ich drogocenne sztuæce, dominuj¹ efekty wizualne. Opowiadanie w bardzo zrównowa¿ony sposób operuje ró¿nego rodzaju kontrastami (szybkoæ  powolnoæ, s³u¿alczoæ 
pewnoæ siebie, kontrola swojego zachowania  nie³ad, dwiêk  wizja). Chocia¿
w utworze jest bardzo wiele fragmentów opisowych dotycz¹cych dwiêków wydawanych przy chodzeniu i ró¿nych sposobów przemieszczania siê, nie s¹ one nu¿¹ce, gdy¿ ró¿norodnoæ zastosowanych rozwi¹zañ jêzykowych sprawia, ¿e tekst nie
jest zdominowany przez ¿adne konkretne wyra¿enie. T³umacz stoi wiêc przed
sporym wyzwaniem, na które sk³ada siê kilka czynników, m.in.: u¿ycie wielu
wyra¿eñ o charakterze parasynonimicznym, które nie maj¹ odpowiedników bliskoznacznych w jêzyku docelowym, w¹skie pole semantyczne u¿ytych wyrazów,
zachowanie równowagi miêdzy zastosowanymi wyra¿eniami, tak aby nie przyt³oczyæ tekstu zbyt wieloma powtórzeniami, wydobycie z opisów ruchu ró¿norodnych efektów akustycznych, zachowanie rodków stylistycznych (oksymoronów,
aliteracji, metafor) bêd¹cych cech¹ charakterystyczn¹ jêzyka autora. Poszukuj¹c
rozwi¹zañ przek³adowych, t³umacz powinien siê kierowaæ uzyskaniem ekwiwalencji stylistyczno-estetycznej i semantycznej, a wiêc d¹¿yæ do równowa¿nego
nacechowania stylistycznego tekstu przek³adu z tekstem orygina³u i zachowania
równowa¿noci informacyjnej oraz efektu oddzia³ywania tekstu przek³adu na odbiorcê. Ekwiwalencja leksykalna o charakterze jeden-jeden bêdzie tu mia³a stosunkowo mniejsze znaczenie. W procesie przek³adu niezbêdna bêdzie analiza
sk³adnikowa, aby w pe³ni wydobyæ znaczenie przek³adanego wyra¿enia.
3. Analiza przek³adu wybranych rzeczowników: feet, footstep, step
Omawiane opowiadanie Chestertona zosta³o wydane w Polsce w 1951 r.
w tomie Przygody ksiêdza Browna, a przek³ad przygotowany zosta³ przez zespó³
redakcyjny. Pos³u¿y on do analizy wybranych rzeczowników dotycz¹cych chodzenia i wydawanych przy tym odg³osów: feet, footstep, step5. Rzeczowniki te
5 Wszystkie wyra¿enia, zaczerpniête zarówno z tekstu oryginalnego, jak i przek³adu, w których wystêpuj¹ analizowane wyrazy, zebrane s¹ w apendyksach. Podano tam odpowiednie numery
stron w obu wersjach, które w celu przejrzystoci zapisu w tekcie artyku³u pominiêto.
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zosta³y wybrane z kilku przyczyn: (1) feet (stopy) jako s³owo wystêpuj¹ce w
tytule i znacz¹ce dla opowiadania, (2) step (krok) to najbardziej neutralny rzeczownik opisuj¹cy chód, (3) footstep to zrost poprzednich dwóch wyra¿eñ. S¹ to
rzeczowniki najczêciej pojawiaj¹ce siê w opowiadaniu, przy czym Chesterton
osi¹ga niemal idealn¹ równowagê w dystrybucji dwóch pierwszych: step pojawia siê 11 razy, feet wystêpuje 12 razy (ponadto raz pojawia siê forma liczby
pojedynczej odnosz¹ca siê do jednostki miary). Zrost footsteps wykorzystany
jest czterokrotnie. Najwiêkszy problem, przed jakim staje t³umacz, stanowi zachowanie podobnej dystrybucji, tak aby nie przyt³oczyæ tekstu docelowego powtarzaj¹cym siê wyrazem. Jest to o tyle trudne, ¿e, przyk³adowo, feet pojawia
siê zarówno w wyra¿eniach opisowych, dotycz¹cych dwiêku:
I heard a pair of feet (us³ysza³em parê stóp), metaforycznych: flying feet (lataj¹ce stopy) oraz zleksykalizowanych: he got to his feet (zerwa³ siê na równe
stopy), a, jak podano w nawiasach, ich dos³owne t³umaczenie brzmi po polsku
nienaturalnie.
Pole semantyczne rzeczownika foot (l.m. feet) obejmuje koñcow¹ czêæ
ludzkiej nogi (stopa) lub doln¹ czêæ / podstawê obiektu fizycznego. W ró¿norodnych zwi¹zkach frazeologicznych rzeczownik ten wskazuje na przemieszczanie siê pieszo, opónianie wykonania czynnoci, posiadanie realistycznego stosunku do ¿ycia i wiele innych. ¯adne z niemal 30 znaczeñ podawanych przez
s³owniki nie wskazuje na dwiêk wydawany przez osobê przemieszczaj¹c¹ siê
pieszo, co nale¿y do pola znaczeniowego zrostu footstep. Wnioskowaæ wiêc
mo¿na, ¿e Chesterton rozszerza w opowiadaniu znaczenie rzeczownika feet, tak
aby obejmowa³o ono równie¿ odg³os st¹pania. W ten sposób interpretowaæ mo¿na tytu³ utworu, gdy¿ potraktowanie dos³owne wyra¿enia queer feet (dziwne
stopy) wskazywa³oby na stopy, które s¹ osobliwe, poniewa¿ s¹ np. zniekszta³cone. Dziêki takiemu zabiegowi (który potraktowaæ mo¿na jako neologizm semantyczny) autor prowadzi grê z czytelnikiem, pocz¹tkowo prowadz¹c go fa³szywym tropem, gdy¿ tytu³ utworu zawsze wzbudza w odbiorcy pewne asocjacje
i oczekiwania. W tym przypadku oczekiwaæ mo¿na czego nadzwyczajnego
zwi¹zanego z fizycznoci¹, co jest kolejnym paradoksem, gdy¿ fizycznie bohater-z³odziej pozostaje niezmienny. Ponadto, pozwala to na unikniêcie nadu¿ywania w utworze tego samego wyra¿enia odnosz¹cego siê do efektu akustycznego.
Efekt dwiêkowy wywo³any jest za pomoc¹ rzeczownika step, oznaczaj¹cego
zarówno wygl¹d, jak i dwiêk kroków. Footstep, bêd¹c zrostem dwóch opisanych rzeczowników, wskazuje wyranie na efekt akustyczny.
W przek³adzie najbli¿szy ekwiwalent tytu³owego rzeczownika nie pojawia
siê ani razu (z wyj¹tkiem jednostki miary). W wyra¿eniach niezleksykalizowanych zastosowano odpowiednioæ jeden-wiele: feet  kroki (3 razy), nogi
(4 razy) oraz jedno opuszczenie, a w wyra¿eniu get to ones feet  dwa opuszczenia rzeczownika i po jednym razie zast¹pienie go innym: miejsca i nogi.
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W przypadku pierwszego typu wyra¿eñ, przyczyn¹ takiej decyzji mog³a byæ
obawa, ¿e rzeczownik stopy bêdzie odczytywany zbyt dos³ownie (jako stopy
zniekszta³cone), co by³oby nielogiczne, gdy¿ ksi¹dz Brown opisywanych stóp
nie widzi i widzieæ nie mo¿e. Przek³ad skupia siê zatem na dwiêkach, st¹d
zastosowanie ekwiwalentu kroki (przyk³ady 1, 2, 5 w Apendyksie I). W rozbudowanych porównaniach, ze wzglêdu na wyrane odwo³anie do czêci ludzkiego
cia³a, zastosowano hiperonim nogi (przyk³ady 4, 6, 7, 8 w Apendyksie I).
Czytelnik angielski nie odczyta dos³ownie wyra¿eñ, których czêci¹ jest feet
(pocz¹tkowo z wyj¹tkiem tytu³u, gdy¿ brak jest kontekstu) ze wzglêdu na ikonicznoæ tego wyrazu w stosunku do zrostu footstep i potraktuje go jako skrót
od tego¿. Wykorzystanie podobieñstwa graficznego wyrazu stopa do jakiegokolwiek innego o podobnym znaczeniu co kroki nie jest mo¿liwe; mo¿na by³oby ewentualnie zast¹piæ go rzeczownikiem ods³ownym st¹panie, z wyj¹tkiem
tych wyra¿eñ, które odsy³aj¹ do czêci cia³a jako takiej, a nie do odg³osów.
W wyra¿eniach zleksykalizowanych poszukiwanie ekwiwalencji na poziomie
leksykalnym prowadzi³oby do sztucznych i niepoprawnych wyra¿eñ, np. wszyscy zerwali siê [na równe] stopy, st¹d uzasadniona decyzja o zastosowaniu
ekwiwalencji pragmatycznej, czyli techniki t³umaczeniowej nazwanej przez Vinaya i Darbelneta po prostu ekwiwalencj¹, a polegaj¹cej na wyra¿eniu tej samej
sytuacji innymi rodkami stylistycznymi i strukturalnymi (Vinay, Darbelnet
1958/2003, s. 90).
Utrata tytu³owych stóp nie jest dostrzegalna przez czytelnika przek³adu,
poniewa¿ nie ma on wiadomoci istnienia tego wyrazu w tekcie, jako ¿e ju¿
w samym tytule zast¹piono go wyrazem kroki. Ogniskuje to uwagê na tym
w³anie rzeczowniku. Jest on wszechobecny w tekcie przek³adu, poniewa¿ wykorzystany jest nie tylko jako ekwiwalent stóp, ale tak¿e we wszystkich przek³adach wyrazu footsteps i szeciokrotnie jako odpowiednik steps. Ponadto,
w przek³adzie wyraz kroki pojawia siê dodatkowo trzykrotnie (Apendyks IV)
we fragmentach, w których w oryginale wystêpowa³y zaimki (it, they) lub inny
rzeczownik (walk). Dwukrotnie pojawia siê równie¿ forma zdrobnia³a kroczki,
uzasadniona u¿yciem przymiotnika little w oryginale. Sprawia to, ¿e w przek³adzie rzeczownik kroki w ró¿nych formach pojawia siê a¿ 19 razy, czyli niemal
dwukrotnie czêciej ni¿ jakikolwiek z analizowanych wyrazów u¿ytych przez
Chestertona. Zaburza to w znacznym stopniu równowagê leksykaln¹ i wp³ywa
na ekwiwalencjê estetyczn¹. Chocia¿ w przek³adzie wykorzystano dziesiêæ razy
rzeczownik chód (choæ tylko dwa razy jak odpowiednik analizowanych rzeczowników), nie zmienia to wra¿enia, ¿e tekst polski zdominowany jest przez
tytu³owy rzeczownik.
Na stopieñ ekwiwalencji stylistyczno-estetycznej wp³ywa równie¿ utrata lub
zachowanie rodków stylistycznych. W przypadku omawianych rzeczowników
zastosowanie w przek³adzie hiperonimu nogi, choæ pragmatycznie uzasadnio-
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ne, powoduje utratê typowej dla Chestertona aliteracji6, np. w takich wyra¿eniach, jak: fantastic feet  fantastyczne nogi czy with flying feet  z nogami
w locie. Kompromisy w przek³adzie s¹ nieuniknione, ale przynajmniej
w pierwszym przypadku mo¿na by³o poszukaæ aliteracji, zmieniaj¹c jednoczenie przymiotnik na bliskoznaczny, np. niesamowite nogi. Przy opisie kroków,
nie uda³o siê równie¿ zachowaæ rytmu oryginalnych zdañ, tworzonego przez
powtórzenia tych samych czêci mowy, które siê aliteruj¹ lub rymuj¹, np. w wyra¿eniu: the swift, soft, bounding steps coming along the corridor, like the pads
of a fleeing and leaping panther  szybkie i ciche, elastyczne kroki, przypominaj¹ce miêkkie ³apy pantery czmychaj¹cej w podskokach. Angielskie przymiotniki, opisuj¹ce kroki, nie doæ, ¿e rozpoczynaj¹ siê od tej samej spó³g³oski,
co modyfikowany rzeczownik, to jeszcze sama spó³g³oska mo¿e byæ potraktowana onomatopeicznie, jako wiszcz¹cy dwiêk wydawany przy szybkim ruchu.
Oba przymiotniki s¹ jednosylabowe, co dodatkowo wzmacnia efekt szybkoci.
Niezwyk³y efekt estetyczny wywo³uj¹ równie¿ rymuj¹ce siê imies³owy opisuj¹ce biegn¹c¹ panterê, które dodatkowo tworz¹ szereg asonantyczny (dziêki powtórzeniu tej samej d³ugiej samog³oski i) oraz akcentowane s¹ na tê sam¹,
pierwsz¹ sylabê (co sprawia, ¿e akustycznie odwzorowuj¹ opadanie, gdy¿ w obu
przypadkach intonacja jest opadaj¹ca w drugiej sylabie). Wszystkie te zabiegi
stylistyczne zostaj¹ utracone w przek³adzie, g³ównie ze wzglêdu na ró¿nice systemowe (brak mo¿liwoci znalezienia aliteruj¹cych siê wyrazów o podobnym
znaczeniu i podobnej d³ugoci). Uzyskany efekt jest raczej komiczny, ze wzglêdu na opisanie czasownika czmychaæ okolicznikiem sposobu w podskokach,
co przywodzi na myl raczej zwierzêta niewielkich rozmiarów, jak króliki.
Efekt komiczny pojawia siê w przek³adzie g³ównie ze wzglêdu na nietypowe kolokacje. Wielokrotnie udaje siê stworzyæ doæ naturalne opisy, rezygnuj¹c
z dos³ownoci na rzecz ekwiwalencji funkcjonalnej, np.: heard the strange feet 
us³ysza³ dziwne kroki. Wersja polska jest mniej metaforyczna, jednak bardziej relewantna dla czytelnika ni¿ próba zastosowania ekwiwalencji leksykalnej
jeden-jeden (us³ysza³ dziwne stopy). Niemniej jednak w przek³adzie pojawiaj¹
siê te¿ sformu³owania wskazuj¹ce na opór materii jêzykowej, np. pêd kroczków (przyk³ad 1, Apendyks II; dos³owne t³umaczenia wyra¿enia dope³niaczowego), rozko³ysany tupot (przyk³ad 2, Apendyks II; wyra¿enie to dotyczy
opisu id¹cego d¿entelmena, a tupot kojarzy siê raczej z szybkim krokiem lub
biegiem, np. tupot dzieciêcych stópek), kroki szczura (przyk³ad 7, Apendyks
II; wydaje siê, ¿e w tym przypadku lepsze by³oby porównanie: jakby bieg³ tam
szczur), kroki przypominaj¹ce ³apy (przyk³ad 9, Apendyks II; porównane
zostaj¹ dwie zupe³nie ró¿ne kategorie: sposób chodzenia i czêæ cia³a), czy
6

Aliteracje w opowiadaniach Chestertona oraz sposoby ich t³umaczenia przeanalizowane zosta³y w artykule Aliteracje zagubione w t³umaczeniu. Analiza porównawcza trzech t³umaczeñ opowiadania G. K. Chestertona The Strange Crime of John Boulnois (Kujawska-Lis 2007).
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us³yszeæ taniec (przyk³ad 6, Apendyks I; taniec jest sztuk¹ wizualn¹, z wyj¹tkiem stepowania, ³¹cz¹cego obraz i dwiêk, jednak dalej w zdaniu taniec ten
porównany jest do tañca szkieletów, a stepuj¹ce szkielety wywo³aæ mog¹ jedynie efekt komiczny).
4. Podsumowanie
Szeroko rozumiana ekwiwalencja wydaje siê kategori¹ stosunkowo ma³o
wymiern¹, bior¹c pod uwagê postulaty, ¿e tekst przek³adu literackiego ma byæ
ekwiwalentny z orygina³em na wszystkich poziomach. Pewne typy ekwiwalencji s¹ ³atwo mierzalne, w szczególnoci odpowiednioæ leksykalna czy sk³adniowa. Wykorzystuj¹c gramatykê kontrastywn¹, w doæ obiektywny sposób
mo¿na wykazaæ wystêpowanie ekwiwalencji sk³adniowej. Z kolei badania ilociowe oraz porównawcze w zakresie pól semantycznych poszczególnych wyrazów u¿ytych jako ekwiwalenty daj¹ mo¿liwoæ wieloaspektowej analizy ekwiwalencji leksykalnej. W przypadku tekstu literackiego cis³oæ terminologiczna
i zachowanie w przek³adzie sta³ych odpowiedników nie ma tak wielkiego znaczenia, jak wywo³anie podobnego efektu estetycznego, który niejednokrotnie
wynika z subiektywnego prze¿ywania tekstu przez czytelnika. Istnieje pewna
prawid³owoæ, zauwa¿ona przez Antoine Bermana, mianowicie, ¿e przek³ady
utworów literackich opieraj¹ siê czêsto na klaryfikacji, a wiêc zmieniaj¹ to, co
niedookrelone, w formê bardziej eksplicytn¹ (Berman 1985/2003, s. 289), to,
co metaforyczne, w formê dos³own¹. Klaryfikacja na ogó³ wi¹¿e siê z rozwiniêciem, które z kolei sp³aszcza to, co zasadniczo by³o w oryginale g³êbokie (Berman 1985/2003, s. 290). Wyra¿enia opisuj¹ce sposób poruszania siê w opowiadaniu Chestertona dostarczaj¹ wielu przyk³adów na rzeczywiste oddzia³ywanie
tych tendencji w przek³adzie. Czêstokroæ czasowniki musz¹ byæ opisywane, co
nie tylko wyd³u¿a tekst, ale przede wszystkim zmienia jego rytm; rzeczowniki,
których znaczenie rozszerzono, zastêpowane s¹ odpowiednikami o znaczeniu
ustalonym i niemetaforycznym; trudnoæ w znalezieniu odpowiedników skutkuje zaburzeniem równowagi w dystrybucji leksemów. Ró¿nice systemowe sprawiaj¹, ¿e poszukiwanie ekwiwalencji estetyczno-stylistycznej jest zadaniem bardzo skomplikowanym. Równie trudna jest analiza tego typu ekwiwalencji, ³atwo
bowiem wykazaæ utratê okrelonych elementów stylistycznych i efektów estetycznych, trudniej jednak wskazaæ elementy w tekcie docelowym, które
w ekwiwalentny sposób mia³yby rekompensowaæ te straty. Ocena tych samych
kategorii nie sprawia zazwyczaj trudnoci, trudniej jednak oceniæ, czy zast¹pienie instrumentacji g³oskowej zupe³nie inn¹ figur¹ stylistyczn¹ (np. metafor¹)
pozwala uzyskaæ globaln¹ ekwiwalencjê stylistyczn¹-estetyczn¹. Iloæ czynników jêzykowych i pozajêzykowych maj¹cych wp³yw na ten typ ekwiwalencji
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sprawia, ¿e jest to kategoria trudna do rzetelnego opisu naukowego, a jej ocena
musi uwzglêdniaæ analizê poszczególnych typów ekwiwalencji dotycz¹cych
mniejszych jednostek tekstu.
Apendyks I
(przyk³ady u³o¿one s¹ w porz¹dku chronologicznym, w jakim wystêpuj¹ w tekstach)
feet/foot
1. Queer feet (31)  Dziwne kroki (37)
2. the ordinary patter of feet (33)  by³ to odg³os kroków za drzwiami gabinetu (42)
3. the run or ripple of light, hurrying feet (34)  lekkie, pospieszne dreptanie czy bieganie (43)
4. the fantastic feet capering along the corridor in unnatural or symbolic attitudes (34)  fantastyczne nogi, pl¹saj¹ce po korytarzu w nienaturalnych albo symbolicznych pozach (44)
5. heard the strange feet (35)  us³ysza³ dziwne kroki (45)
6. I heard a pair of feet in this passage doing a dance that was as queer as the dance of death
(42)  gdy us³ysza³em jaki taniec wykonywany na korytarzu przez parê nóg, taniec równie
dziwny jak taniec szkieletów (59)
7. they were both made by the same feet (42)  od tej samej pary nóg (59)
8. he came in the lightning style of a waiter, with bent head, flapping napkin and flying feet (43)
 wchodzi³ jako kelner z b³yskawiczn¹ szybkoci¹, z g³ow¹ zwieszon¹ w dó³, trzepocz¹c¹
serwet¹ i nogami w locie (61)
Wyra¿enia zleksykalizowane
1. he got to his feet (34)  zerwa³ siê (42)
2. he sprang to his feet (35)  zerwa³ siê na równe nogi (45)
3. and in a flash all the men at the table were on their feet (40)  wszyscy gocie w mgnieniu oka
zerwali siê z miejsc (54)
4. Father Brown got to his feet (41)  Ojciec Brown wsta³ (57)
Jednostka miary
1. six-foot men (31)  szeciu stóp wzrostu (38)
Apendyks II
step
1. a long rush of rapid little steps (34)  d³ugotrwa³y pêd szybkich, drobnych kroczków (43)
2. they stopped and changed to a sort of slow, swinging stamp, numbering not a quarter of the
steps, but occupying about the same time (34)  urywa³y siê, przechodz¹c w co w rodzaju
powolnego, rozko³ysanego tupotu, który ilociowo nie stanowi³ nawet jednej czwartej poprzednich kroków, ale trwa³ przez taki sam odstêp czasu (43)
3. what the steps suggested (34)  kroki przywodzi³y mu na myl (44)
4. the slow step first (34)  najpierw powolne st¹panie (44)
5. it certainly was not the step of the proprietor (34)  nie by³ to z ca³¹ pewnoci¹ chód
w³aciciela hotelu (44)
6. heavy yet springy step (35)  ciê¿ki, ale sprê¿ysty chód (44)
7. the step changed to the quicker one, and ran past the door as feverishly as a rat (35)  kroki
sta³y siê szybsze i przebieg³y obok drzwi z tak gor¹czkow¹ szybkoci¹, jak kroki szczura (44)
8. though this step was much swifter it was also much more noiseless, almost as if the man were
walking on tiptoe (35)  by³y bardziej chy¿e, jednoczenie jednak i bardziej bezszelestne, tak
jak gdyby osoba na korytarzu bieg³a teraz na palcach (45)
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9. the swift, soft, bounding steps coming along the corridor, like the pads of a fleeing and
leaping panther (35)  szybkie i ciche, elastyczne kroki, przypominaj¹ce miêkkie ³apy pantery
czmychaj¹cej w podskokach (46)
10. First came quick, funny little steps, like a man walking on tiptoe for a wager; (42)  Najprzód
s³ychaæ by³o seriê drobnych, miesznych kroczków, jak gdyby kto za³o¿y³ siê, ¿e bêdzie
chodzi³ na palcach (59)
11. then came slow, careless, creaking steps, as of a big man walking about with a cigar (42)  po
nich nastêpowa³y inne kroki: powolne, niedba³e, skrzypi¹ce, jakby wysoki mê¿czyzna przechadza³ siê pal¹c cygaro (59)
Apendyks III
footstep
1. listening to a few footsteps in a passage (31)  przys³uchiwaniu siê odg³osowi ludzkich
kroków w korytarzu hotelowym (37)
2. The footsteps outside at any given moment (34)  poszczególne kroki na zewn¹trz (42)
3. There were no other footsteps (34)  innych kroków nie by³o s³ychaæ (42)
4. these footsteps were so odd (34)  ale kroki te by³y tak dziwne (43)
Apendyks IV
1. It did not sound like it (34)  na to kroki nie wygl¹da³y (44)
2. And they came in rotation (42)  Rytm kroków zmienia³ siê kolejno (59)
3. he went at a brisk walk (45)  ruszy³ ranym krokiem (63)
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Summary
Equivalence in translation theory understood in its wide sense seems to be a very imprecise
category given the assumptions that in literary translation the target text is to be equivalent to its
source text at all its levels. Some types of equivalence are easily evaluated, especially lexical or
syntactic equivalence. Using the tools applied in contrastive grammar one can quite objectively
point to syntactic equivalence or its lack. Quantitative research or comparison of semantic fields of
particular words used in a given text and its translation as equivalents allow the possibility of
a multi-layered analysis of lexical equivalence. However, in literary translation terminological
precision and maintaining one-to-one lexical equivalence is of secondary importance to achieving
a similar aesthetic effect. There is a tendency in literary translation to apply clarification, which is
often associated with expansion. The analysis of selected expressions describing ways of walking
which appear in a detective story The Queer Feet written by G.K. Chesterton provides ample
examples of the way these deforming tendencies function in translation and influence equivalence.
Systemic differences between languages make aesthetic-stylistic equivalence difficult to achieve
without disturbing lexical equivalence or destroying the frequency of appearance of particular
lexemes. It is also quite difficult to analyze aesthetic-lexical equivalence since it is unproblematic
to point to the lost stylistic effects, yet it is more difficult to evaluate which elements of the target
text might function as compensation for the losses. The number of linguistic and extra-linguistic
factors in evaluating aesthetic-stylistic equivalence is vast, which makes it a challenging category
to evaluate objectively in a scientific way.

Mówiæ nieprawdê,
nie k³ami¹c? O zmylaniu...
PRACE JÊZYKOZNAWCZE

UWM

ZESZYT
X
137

2008

Paulina Lipka
Olsztyn

Mówiæ nieprawdê, nie k³ami¹c? O zmylaniu.
Analiza semantyczna i sk³adniowa jednostki jêzykowej
kto zmyla co
Saying untruth but not lying
Semantic and syntactic analysis of Polish lexem kto zmyla co
The paper presents analysis of Polish lexem kto zmyla co (untranslatable into
English it means more or less that someone is saying things that are not true but it does
not mean that someone is lying). The analysis concerns semantic and syntactic properties
of this lexem.
S³owa kluczowe: kto zmyla co, kto k³amie, fikcja, semantyka
Key words:
kto zmyla co, kto k³amie, fiction, semantics

1. Ustalenia wstêpne
Celem niniejszego artyku³u jest zrewidowanie istniej¹cych tez dotycz¹cych
jednostki jêzykowej kto co zmyla oraz jej definicji s³ownikowych. Wy¿ej
wymienione wyra¿enie bêdzie wiêc g³ównym przedmiotem opisu. Analizie zostan¹ poddane relacje tej jednostki z czêsto traktowanym synonimicznie wyra¿eniem kto k³amie. Wynikiem analizy bêdzie proponowana wstêpna eksplikacja
znaczenia centralnego dla tej pracy wyra¿enia. Materia³ jêzykowy wykorzystany
w artykule zosta³ zaczerpniêty z Korpusu Jêzyka Polskiego Instytutu Podstaw
Informatyki PAN oraz wspó³czesnych s³owników jêzyka polskiego. Czêæ tekstów zosta³a przeze mnie spreparowana.
Wybrana jednostka jêzykowa bêdzie poddana w artykule analizie lingwistycznej, rozumianej jako opis cech gramatycznych (w tym wypadku sk³adniowych), semantycznych i pragmatycznych obiektów jêzykowych. Podjête zosta³y
starania o konsekwentne rozdzielenie opisu ró¿nych rodzajów tych cech tak, by
oddzieliæ p³aszczyznê wyra¿enia od p³aszczyzny treci.
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2. Stan badañ
Prac dotykaj¹cych sensu stricto jednostki jêzykowej kto co zmyla w zasadzie nie ma. O jednostce tej wspomina siê jedynie przy okazji analizy mechanizmu k³amstwa (Antas 1999; Karwatowska 2001). Jej synonimy mo¿na znaleæ
tak¿e w pracach badaj¹cych nazwy mówienia w jêzyku polskim (Greñ 1994;
Pajdziñska 1991). Brak szczegó³owych opracowañ powoduje, ¿e punktem wyjcia do dalszych rozwa¿añ bêd¹ definicje s³ownikowe.
3. Definicje s³ownikowe
S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ M. Szymczaka tak definiuje wyraz
has³owy zmyliæ:
zmyliæ  ndk zmylaæ  powiedzieæ nieprawdê, sk³amaæ; stworzyæ jak¹ fikcjê
(t. 3, s. 977)

Podobn¹ definicjê podaje Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ Dubisza:
zmyliæ  zmylaæ  powiedzieæ (mówiæ) nieprawdê, przekrêciæ, przeinaczyæ fakty; sk³amaæ, oszukaæ (t. 4, s. 1044)

S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego pod redakcj¹ B. Dunaja jako jedyny wskazuje na etymologiê wyra¿enia zmylaæ i definiuje je przez inny wyraz
utworzony od tego samego rdzenia, a mianowicie przez wyraz wymylaæ:
zmylaæ  zmyliæ  wymylaæ co nierealnego, nieprawdziwego; roiæ, k³amaæ
(s. 1368)

Jedynie autor has³a w Innym s³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹ Bañki
nie poda³ wyra¿enia k³amaæ jako synonimu zmylaæ. Zawarta tam definicja interesuj¹cej nas jednostki brzmi:
zmylaæ  zmyliæ  Jeli kto co zmyla, to stwarza fikcjê lub mówi nieprawdê
(t. 2 s. 1368)

Wiêkszoæ definicji interpretuje wyra¿enie zmylaæ jako synonim s³owa k³amaæ. W opozycji do tego stoi jednak intuicja jêzyka, a tak¿e uzus spo³eczny. Jak
wskazuj¹ badania ankietowe Karwatowskiej, ladowe iloci ankietowanych
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u¿ytkowników jêzyka na polecenie: Podaj okrelenia bliskie lub równowa¿ne
znaczeniowo nazwie k³amaæ, podaje czasownik zmylaæ (Karwatowska 2001,
s. 142). Nale¿y wiêc zbadaæ, jak s³owniki i uzus spo³eczny maj¹ siê do stanu
faktycznego, a wiêc informacji zawartych w samym jêzyku, a dok³adniej w badanym wyra¿eniu.
Zdaje siê, ¿e jedynie ostatnia z przytoczonych wy¿ej definicji wnosi co
nowego do naszych dalszych rozwa¿añ. Wskazuje ona bowiem nie na jeden
(tylko ten zbli¿aj¹cy znaczenie jednostki jêzykowej kto co zmyla do znaczenia jednostki kto k³amie), a na dwa aspekty zmylania  stwarzanie fikcji lub
mówienie nieprawdy (szersze ni¿ k³amanie, choæ zbli¿one znaczeniowo). Porównajmy zdania:
i

(1) Zmyla³ ró¿ne weso³e historyjki, a wiêc tworzy³ fikcjê.
(2) Zmyli³ tê historiê o wyjedzie w Alpy, ¿eby jej zaimponowaæ, a wiêc sk³ama³.

W toku dalszych analiz zastanowimy siê, czy konieczne jest wydzielenie (za
Innym s³ownikiem jêzyka polskiego) dwóch znaczeñ jednostki jêzykowej kto
co zmyla. W tym celu przyjrzyjmy siê ró¿nicom miêdzy k³amstwem, zmyleniem1 (inaczej mówi¹c: fikcj¹) a nieprawd¹. Wnioski powsta³e w trakcie tej
analizy bêd¹ przydatne podczas próby eksplikacji znaczenia badanej jednostki
jêzykowej.
4. Fikcja i k³amstwo  ogólna charakterystyka
Fikcja i k³amstwo, choæ zbli¿one znaczeniowo, nie mog¹ byæ z pewnoci¹
uznane za synonimy  wskazuj¹ na to wnioski wielu badaczy, tak¿e tych zajmuj¹cych siê teori¹ literatury. Wska¿my wiêc pokrótce podstawowe ró¿nice miêdzy
nimi2.
Fikcja ma charakter obiektywny, co znaczy, ¿e s¹d wypowiadany przez
nadawcê stoi w sprzecznoci z obiektywn¹, pozajêzykow¹ rzeczywistoci¹.
K³amstwo natomiast ma charakter subiektywny  istot¹ k³amstwa jest bowiem
dysonans miêdzy s¹dem wypowiedzianym przez nadawcê a ¿ywionym przez
niego, indywidualnym przekonaniem. Aby zdanie by³o k³amstwem, wcale nie
1
2

Trzeba tu odró¿niæ zmylenie  wytwór czynnoci, od zmylania  samej tej czynnoci.
W tym fragmencie artyku³u g³ównym materia³em by³a praca Antas (1999)  jak sama wyjania, rozumie ona fikcjê jako literackie zmylenie. Nie wszystkie wiêc jej wnioski mog¹ byæ wykorzystane w niniejszym artykule.
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musi wiêc byæ fa³szywe  wystarczy, ¿e nadawca uwa¿a je za fa³szywe (Pelc
1990, s. 291). St¹d wynika swoisty paradoks, w wypadku gdy k³ami¹cy mówi
prawdê, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, gdy¿ on sam uwa¿a, ¿e k³amie (por.
tak¿e Puzynina 1981, s. 112). Sebeok (1978, s. 126) pisa³: warunkiem koniecznym tego, by wypowied by³a k³amstwem, jest rozumienie jej jako k³amstwa.
Nic nie jest k³amstwem samo w sobie.
Czy chêæ sk³amania jest jedynym warunkiem k³amstwa? Chyba nie. K³amstwo musi posiadaæ roszczenie do prawdy, tzn. ¿e k³amca (wbrew podstawowemu warunkowi aktu illokucyjnego) nie anga¿uje siê w prawdziwoæ tego, co
mówi  zak³ada jednak takie zaanga¿owanie u odbiorcy komunikatu. Inaczej
przecie¿ nie dosz³oby do wprowadzenia s³uchacza w b³¹d. Fikcjotwórca czy
opowiadacz fikcji3 ani nie jest zaanga¿owany w prawdziwoæ tego, co mówi, ani
nie wymaga tego zaanga¿owania od odbiorcy komunikatu. Co wiêcej  gdyby
odbiorca by³ przygotowany na to, ¿e to, co us³yszy, ma byæ prawd¹ i uzna³by
nadany komunikat za fa³sz, to jednoczenie okreli³by fikcjotwórcê mianem
k³amcy.
Andrzej S. Wójcik (2002, s. 6480) zwraca uwagê na inny jeszcze aspekt
k³amstwa. Badaj¹c ró¿norodne mechanizmy wprowadzania w b³¹d, stawia on
tezê, ¿e mo¿na k³amaæ, mówi¹c literalnie prawdê. Wskazuje na kilka mechanizmów prowadz¹cych do tej, wydawa³oby siê paradoksalnej, sytuacji  s¹ to
mianowicie: 1) mechanizm implikatury, 2) mechanizm presupozycji, 3) za³o¿enia pytañ i p³yn¹cych z pytañ wniosków, 4) za³o¿enia towarzysz¹ce rozkazom
i innym aktom mowy oraz 4) inne sposoby. Niew¹tpliwie, wnioski Wójcika s¹
ciekawe i odkrywcze, nie miejsce tu jednak, by rozwijaæ jego tezy.
Wróæmy do zestawienia k³amstwa i fikcji.
Opowiadacz fikcji (w odró¿nieniu od k³amcy) nie dokonuje aktu asercji
(twierdzenia)  u¿ywa tylko f o r m y aktu asercji, by zaprezentowaæ zmylony
uk³ad zdarzeñ. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e k³amstwu towarzyszy nieuczciwoæ
aksjologiczna. Nie dotyczy ona jednak zmylania.
K³amca co stwierdza o rzeczywistoci i musi byæ w tym stwierdzaniu konsekwentny, gdy¿ i odbiorca, i nadawca, i wreszcie sam komunikat istniej¹ na
poziomie jednej referencji. Fikcjotwórca mo¿e przenieæ odbiorcê w inny wymiar referencyjny, w którym to on, nadawca, dyktuje warunki funkcjonowania
wiata (Antas 1999, s. 27).
Jako podsumowanie tej czêci pracy przytoczmy wnioski Jolanty Antas
(1999, s. 67): Jeli wiêc udawanie w fikcji [ ] »jest robieniem czego dla
ciebie i za twoim przyzwoleniem«, o tyle w k³amstwie [ ] udawanie »jest
robieniem czego tobie (i z tob¹) i to bez twojego przyzwolenia«.
3 Tak nazywa Antas (1999, s. 25) twórców aktu mowy zwanego zmylaniem, ale, zaznaczmy,
w pierwszym z wymienionych wy¿ej aspektów.
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Relacje fikcji i k³amstwa (a wiêc tak¿e zmylaæ w pierwszym aspekcie
i k³amaæ) zosta³y tu ju¿ przedstawione. Warto podkreliæ, ¿e wiele z przytoczonych wy¿ej wniosków badaczy nie dotyczy zmylaæ w drugim wyró¿nionym
wczeniej aspekcie. Granica miêdzy kto zmyla co a kto k³amie nie jest zarysowana a¿ tak wyranie, jak granica miêdzy fikcj¹ a k³amstwem.
Przyjrzyjmy siê zdaniom:
(3) *Wszystko, co powiedzia³em jest k³amstwem, ale jest prawd¹.
(4) *Fabu³a ksi¹¿ki to fikcja, ale jest prawd¹.

Oba te zdania s¹ nieakceptowalne, gdy¿ s¹ wewnêtrznie sprzeczne  co nie
mo¿e byæ fikcj¹ lub k³amstwem i prawd¹ jednoczenie4. Ten prosty test pokazuje, ¿e mimo wielu pokazanych wy¿ej ró¿nic miêdzy jednostkami jêzykowymi
fikcja i k³amstwo, ³¹czy je to, ¿e zawieraj¹ negacjê prawdy, a wiêc sk³adnikiem
ich eksplikacji musi byæ jednostka jêzykowa nieprawda. Nie mo¿na przecie¿
zanegowaæ faktu, ¿e oba wy¿ej wspomniane wyra¿enia nie s¹ prawd¹  ka¿de
z nich jednak na swój charakterystyczny sposób. Fikcja to nieprawda rozumiana
jako niezgodnoæ z rzeczywistoci¹ pozajêzykow¹, k³amstwo natomiast to nieprawda rozumiana jako niezgodnoæ z prawd¹ znan¹ mówi¹cemu. Sensowny
z tego punktu widzenia staje siê wiêc tytu³ niniejszej pracy odnosz¹cy siê do
jednego z aspektów zmylenia  zmylenie, które jest domen¹ fikcji, jest nieprawd¹, ale nie zawsze jest k³amstwem. Mo¿na wiêc mówiæ nieprawdê, nie
k³ami¹c.
Zastanówmy siê teraz, czy konieczne jest wydzielenie dwóch znaczeñ interesuj¹cej nas jednostki. Problem mno¿enia znaczeñ jest wci¹¿ podejmowany
i przez semantyków, i przez leksykografów, co nie znaczy, ¿e uda³o siê ostatecznie ustaliæ metodologiê opisu znaczeñ. Mo¿na bowiem okrelaæ znaczenia leksemów bardziej szczegó³owo i tym samym rozszerzaæ ich wieloznacznoæ,
a mo¿na ustalaæ znaczenia bardziej ogólnie i tym samym widzieæ systemow¹
jednoznacznoæ wielu leksemów z wprowadzan¹ kontekstowo wariancj¹ (Grzegorczykowa 2002, s. 40). Semantyk¹ rz¹dzi jednak postulat prostoty i minimalizmu, a wiêc sk³adniki definicji powinny byæ maksymalnie semantycznie proste,
a eksplikacja powinna zawieraæ wszystkie sk³adniki tworz¹ce znaczenie danego
wyra¿enia (ani mniej, ani wiêcej) (Grzegorczykowa 2002, s. 58). Stosuj¹c siê do
tych zasad, nale¿y z du¿¹ ostro¿noci¹ podchodziæ do tworzenia dwóch znaczeñ
jednego leksemu. Wstêpnie przyjmujemy, ¿e koniecznym sk³adnikiem eksplikacji jednostki jêzykowej kto zmyla co musi byæ wyra¿enie nieprawda, które
jest hiperonimem i k³amstwa i fikcji, a wiêc dwóch wyra¿eñ odnosz¹cych siê do
4

nych.

Pomijamy tu wnioski Wójcika, które dotycz¹ bardzo specyficznych sytuacji komunikacyj-
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zmylania. Wydaje siê wiêc, ¿e wydzielenie dwóch znaczeñ badanego wyra¿enia
nie bêdzie konieczne. Istotne jednak bêdzie, by pokazaæ pewn¹ dwuaspektowoæ
jednostki kto zmyla co.
Wróæmy teraz do definicji wyrazu has³owego zmylaæ z Innego s³ownika
jêzyka polskiego5. Przypomnijmy j¹:
zmylaæ  zmyliæ  Jeli kto co zmyla, to stwarza fikcjê lub mówi nieprawdê
(t. 2, s. 1368)

Definicja ta wyranie wydziela dwa aspekty zmylania  jeden bardziej
zwi¹zany z fikcj¹, drugi z nieprawd¹. W³aciwie autor has³a, stosuj¹c spójnik
lub, tworzy dwie odrêbne definicje s³owa zmylaæ. Jedn¹ bardziej podkrelaj¹c¹
charakter kreacyjny procesu zmylania, drug¹  uwydatniaj¹c¹ charakter komunikacyjny. Nie ma jednak zmylania, które ma tylko i wy³¹cznie charakter kreacyjny, a nie posiada charakteru komunikacyjnego, a wiêc nie ma zmylania,
które nie zosta³o zwerbalizowane. Jako niew³aciwe nale¿y wiêc oznaczyæ zdanie typu:
(5) *Zmyli³em co, ale tego nie powiedzia³em6.

Z tego testu wynika, ¿e w czynnoæ zmylania wpisane jest mówienie 
wbrew etymologii tego s³owa, która cilej ni¿ z czynnoci¹ mowy wi¹¿e zmylanie z myl¹ czy myleniem. Niemal wszystkie definicje s³ownikowe wyrazu
has³owego zmylaæ zaczynaj¹ siê s³owem mówiæ lub powiedzieæ7. Zmylaæ semantycznie opieraæ siê wiêc bêdzie na czasowniku powiedzieæ. W zwi¹zku
z tym zmylanie mo¿na nazwaæ aktem mowy. Pajdziñska (1991, s. 5657 i 61)
jednak, wymieniaj¹c nazwy aktów mowy pe³ni¹cych funkcjê oddzia³ywania na
adresata, a nale¿¹cych do grupy chêæ wprowadzenia adresata w b³¹d, obok
k³amaæ wymienia takie dyskusyjne jego synonimy, jak koloryzowaæ, czarowaæ,
fantazjowaæ, bajaæ, bujaæ, cyganiæ, blagowaæ, bajcowaæ, bajerowaæ i liczne
frazeologizmy, a nie wymienia tutaj zmylaæ, które przecie¿ w s³ownikach jest
definiowane przez wyraz k³amaæ. Dodam, ¿e nasze zmylaæ nie pojawia siê
w ¿adnej innej grupie nazw aktów mowy. Czasownik zmylaæ jako oznaczaj¹cy
akt mowy odnotowuje jednak Greñ (Greñ 1994), który zaliczy³ k³amaæ i zmylaæ
do jednej ekwiwalentno-synonimicznej grupy leksemów czasowników. Lekse5

Za t¹ definicj¹ bêdziemy w tej pracy u¿ywaæ jako wyrazu has³owego odpowiadaj¹cemu wyra¿eniu kto co zmyla bezokolicznika w aspekcie niedokonanym, a wiêc zmylaæ.
6 Powiedzielibymy raczej: Wymyli³em co, ale tego nie powiedzia³em.
7 Jedynie w S³owniku wspó³czesnego jêzyka polskiego definicja zaczyna siê dosyæ dyskusyjnie
s³owem wymylaæ; inny kszta³t ma ona tak¿e w Innym s³owniku jêzyka polskiego, ale spowodowane jest to specyficzn¹ budow¹ hase³ w ca³ym tym s³owniku
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my nale¿¹ce do tej grupy podzieli³ na dwie podgrupy  k³amaæ umieci³
w pierwszej z nich, a zmylaæ w drugiej z tych podgrup. Pierwsza z podgrup
zawiera predykaty referuj¹ce akty, w których rezultaty negatywne osi¹gane s¹
za pomoc¹ neutralnych aktów mowy, takich jak mówiæ, rozmawiaæ, etc. w drugiej natomiast rezultaty te osi¹gane s¹ przy pomocy aktów mowy gatunkowych,
np. opowiadaæ (Greñ 1994, s. 194). Podzia³ ten wydaje siê dosyæ niejasny 
czasownik zmylaæ równie dobrze mo¿e byæ definiowany za pomoc¹ leksemu
mówiæ8. Praca Grenia jest jednak ciekawa z innych wzglêdów  jest w niej
powiedziane to, co ja staram siê tu udowodniæ, a mianowicie, ¿e wbrew temu, co
podaj¹ s³owniki, leksemy k³amaæ i zmylaæ nie s¹ równoznaczne. Byæ mo¿e
Greñ nie stawia ostrej granicy miêdzy nimi (ostatecznie umieci³ je w jednej
grupie), ale klasyfikuj¹c te leksemy do innych podgrup, wskaza³ na ró¿nice
miêdzy znaczeniem obu s³ów. Stwierdza on mianowicie, ¿e czasowniki zaliczone do drugiej podgrupy  w tym zmylaæ  nie sugeruj¹ jednoznacznie (w przeciwieñstwie do czasowników z podgrupy pierwszej) motywu wprowadzenia kogo
w b³¹d i uzyskania z tego powodu korzyci. Wniosek ten bêdzie bardzo przydatny przy próbie eksplikacji jednostki kto zmyla co.
Skoro zmylanie jest aktem mowy, to bywa czêci¹ rozmowy, wymiany
zdañ. Jak do ka¿dej rozmowy i do tej nale¿y wiêc stosowaæ maksymy konwersacyjne, by akt mowy by³ udany. Tu jednak napotykamy pewien paradoks  jeli
chcemy, aby akt zmylania by³ udany (fortunny), to musimy mówiæ nieprawdê,
tworzyæ now¹ rzeczywistoæ, kreowaæ sytuacje inne, ni¿ mia³y miejsce itd. Jedn¹ z maksym zaproponowanych przez Gricea jest jednak przecie¿ maksyma
jakoci, która w ujêciu Tokarza (1993) brzmi: Nie wyg³aszaj pogl¹dów, o których fa³szywoci jeste przekonany, ani nawet pogl¹dów, dla których nie masz
dostatecznego uzasadnienia.
Przypomnijmy, ¿e fikcjotwórca (ten, który zmyla) nie jest zaanga¿owany
w prawdziwoæ tego, co mówi, bo wie, ¿e mówi nieprawdê. Widaæ wiêc tu
wyran¹ opozycjê miêdzy celem, czy samymi za³o¿eniami, na których opiera siê
akt mowy, a maksym¹ jakoci Gricea. Czy bêd¹c twórc¹ aktu mowy, jakim jest
zmylenie, naruszamy maksymê jakoci? Wydaje siê, ¿e najistotniejsze jest tu
podejcie wspó³rozmówcy, odbiorcy komunikatu. Jeli nie jest on zaanga¿owany
w prawdziwoæ tego, co us³ysza³, to na pewno nie bêdzie on pos¹dza³ swego
kompana o z³amanie maksymy jakoci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e na mocy pewnego
niepisanego, czy nawet niewypowiedzianego, porozumienia miêdzy dwiema
osobami bior¹cymi udzia³ w akcie zmylania, prawomocnoæ maksymy jakoci zostaje zawieszona. Nie mamy jednak z t¹ sytuacj¹ do czynienia, gdy odbior8 Wydaje siê nawet, ¿e eksplikacja zawieraj¹ca w sobie wyra¿enie mówiæ by³aby bardziej
poprawna, gdy¿ jest zbudowana ze sk³adników semantycznie prostszych ni¿ eksplikacja, która zawiera³aby wyra¿enie opowiadaæ.
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ca zmylonego komunikatu jest nastawiony na to, ¿e to, co us³yszy, bêdzie
prawd¹. Wtedy i tylko wtedy mo¿na mówiæ o pogwa³ceniu maksymy jakoci przez
podmiot aktu mowy, zwanego zmylaniem. Przyk³adem mo¿e byæ tu zdanie:
(6) Ten pisarz zmyli³ rewelacyjn¹ historiê!

Zanalizujmy jednak inne zdanie:
(7) Nie wiedzia³, jak wyt³umaczyæ swoj¹ nieobecnoæ, wiêc zmyli³ historiê
o wypadku swojejmamy.

O ile nadawca zdania (6) w momencie zetkniêcia siê ze zmylonym przez
kogo komunikatem by³ wiadom jego nieprawdziwoci, fikcyjnoci, o tyle
twórca zdania (7) tej wiadomoci móg³ nie mieæ i w zwi¹zku z tym poczu³ siê
oszukany. W zdaniu (7) jednostka jêzykowa kto co zmyla jest semantycznie
bliska wyra¿eniu kto k³amie. Widoczne s¹ pewne rozchwiania znaczenia analizowanej jednostki  z jednej strony zdarza siê, ¿e jej znaczenie kontekstowe
bliskie jest znaczeniu wyra¿enia k³amaæ, z drugiej jednak strony, widoczna jest
wyrana granica i ró¿nica miêdzy obiema jednostkami. Nale¿y wiêc ostro¿nie
podejæ do wyodrêbnienia dwóch znaczeñ wyra¿enia kto zmyla co i nale¿y
skupiæ siê na stworzeniu jednej definicji, która mog³aby zawrzeæ w sobie
wszystkie aspekty eksplikowanej jednostki jêzykowej.
5. Ogólna charakterystyka sk³adniowa
Z punktu widzenia sk³adni, interesuj¹cy nas czasownik zmylaæ nale¿a³oby
charakteryzowaæ jako predykat wy¿szego rzêdu dwuargumentowy implikuj¹cy jeden argument osobowy i jeden argument nieprzedmiotowy9. Pozycje argumentów
osobowych wype³niane s¹ przez wyra¿enia reprezentuj¹ce nazwê osoby mówi¹cej
(lewostronny argument osobowy). Wyra¿enie zmylaæ dopuszcza dwie mo¿liwe
realizacje argumentu nieprzedmiotowego: za pomoc¹ zdania konstytuowanego
przez leksem czasownikowy (wprowadzanego spójnikiem ¿e, który mo¿e byæ poprzedzony zwrotem mówi¹c (to)  konstrukcja propozycjonalna) lub za pomoc¹
konstrukcji nominalnej wyra¿onej za pomoc¹ biernikowej formy przypadkowej10.
9

Terminy predykat i argument rozumiane s¹ tu w ujêciu Grochowskiego (1984), a wiêc odnosz¹ siê tylko do p³aszczyzny wyra¿enia (struktury powierzchniowej tekstu).
10 Pominiemy w dalszych rozwa¿aniach strukturê zbudowan¹ jedynie z predykatu i lewostronnego argumentu osobowego. Uzna³am je bowiem za wariant struktury nominalnej, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zdanie typu: Tomek zmyla nigdy nie wystêpuje w izolacji  jest poprzedzone lub uzupe³nione zdaniem wskazuj¹cym na to, co kto zmyla.
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Zgodnie z terminologi¹ Vendlera interesuj¹cy nas czasownik moglibymy okreliæ mianem lunego kontenera, a wiêc takiego czasownika, który mo¿e przyjmowaæ pe³ne i niepe³ne nominalizacje, tzn. zarówno frazy zdaniowe, jak i ich
kondensaty nominalne lub infinitywne (Jêdrzejko 1992, s. 216). S³ownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich tak przedstawia strukturê syntaktyczn¹ czasownika zmylaæ-zmyliæ:
⎧ NPAcc ⎫

NPN  ⎨¿e ∩ S ⎬
⎩
⎭
NPN ® [+ Hum]
NPAcc ® [+ Abstr]11

Miejsce argumentu nieprzedmiotowego w konstrukcji nominalnej mo¿e zajmowaæ, jak wynika z powy¿szych schematów, jedynie rzeczownik abstrakcyjny.
Trudnoæ stanowi jednak kategoryzacja wyra¿eñ spe³niaj¹cych powy¿sze warunki. Poprawne s¹ z pewnoci¹ poni¿sze konstrukcje: kto zmyli³ historiê, opowieæ, wypadek, zdarzenie (i jego hiponimy, np. kradzie¿), zajcie, postaæ (literack¹), s³owa, wywiad, wiadomoæ, wersjê, fragmenty (jakiego tekstu, np.
biografii), wynik (np. jakiego dzia³ania matematycznego), wszystko, przyk³ad,
adres, szczegó³y. S¹ to z pewnoci¹ rzeczowniki abstrakcyjne, z których czêæ
mo¿na by okreliæ mianem genrów mowy (Wierzbicka 1983, s. 125128) 
historia, opowieæ, wywiad, czêæ mo¿e byæ sk³adnikiem wypowiedzi pisemnej
b¹d ustnej  postaæ literacka, fragment, s³owa, wynik. Kategoryzacja wymienionych wy¿ej argumentów wymaga jednak z pewnoci¹ dalszych, systematycznych badañ.
Akceptowalna i syntaktycznie poprawna jest równie¿ realizacja predykatu
wy³¹cznie z jednym argumentem osobowym, por. przyk³ad:
(8) Nie wierz mu. On ci¹gle zmyla.

Opisan¹ wy¿ej logiczn¹ strukturê zdañ konstytuowanych przez czasownik
zmylaæ ilustruj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady zdañ:
(9)
(10)
(11)
(12)
11

Zmyli³ jak¹ historiê o chorym ojcu.
Wiesz, zmyli³am, ¿e siê z wami umówi³am.
Zmyla³am mówi¹c (to), ¿e by³am na wakacjach w Tunezji.
Pisarz ¿yje z tego, ¿e zmyla.

S³ownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, s. 403.
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6. Wyodrêbnienie jednostek jêzykowych  ogólna charakterystyka
semantyczna
W dalszym toku wywodu bêdê zajmowa³a siê jedynie dwoma wyodrêbnionymi jednostkami o kszta³cie zmylaæ: zmylaæ 1 (kto zmyli³ co); por. (9);
i zmylaæ 2 (kto zmyli³, ¿e_); por. (10). Koniecznoæ wyodrêbnienia dwóch
jednostek zosta³a przedstawiona wy¿ej. Sprawdmy jednak, czy istnieje w przypadku utworzonych z nimi zdañ mo¿liwoæ ich wzajemnej transformacji:
(13)
(14)
(15)
(16)

Zmyli³ ten wywiad.
Zmyli³, ¿e napisa³ ten wywiad.
Nie wiedzia³am, co mu powiedzieæ, wiêc zmyli³am, ¿e by³am u lekarza.
(?) Nie wiedzia³am, co mu powiedzieæ, wiêc zmyli³am wizytê u lekarza.

Wyranie widaæ, ¿e nie istnieje pe³na dowolnoæ w transformacji struktur
nominalnych na propozycjonalne. Nie da siê bowiem zagwarantowaæ ich pe³nej
to¿samoci znaczeniowej. O ile zdanie (13) po transformacji na zdanie (14)
nadal jest poprawne sk³adniowo, o tyle zdanie (16) budzi nasze w¹tpliwoci. Na
razie oznaczmy je znakiem zapytania.
Mimo ¿e zdanie (13) i (14) s¹, jak sobie powiedzielimy, poprawne sk³adniowo, to nie mo¿emy tych zdañ traktowaæ synonimicznie. Zdanie (13) mówi
o tym, ¿e kto (jak wynika z rodzaju czasownika  p³ci mêskiej) zmyli³ jaki
wywiad, to znaczy wcale nie odby³ spotkania z osob¹, z któr¹ mia³ ten wywiad
przeprowadziæ i wobec tego sam wykreowa³ odpowiedzi swego niedosz³ego
rozmówcy. Zdanie (14) natomiast informuje nas, ¿e ten kto wcale nie napisa³
¿adnego wywiadu, a jedynie zmyla (przechwala siê?), ¿e go napisa³, podczas
gdy autorem tego tekstu jest kto inny. Wyranie rzuca siê wiêc w oczy ró¿nica
znaczenia obu zdañ.
Podobnie rzecz siê ma z odwrotnym zabiegiem, a wiêc transformacj¹ struktur propozycjonalnych na nominalne.
(17) Zmyli³, ¿e zosta³ u mnie na noc.
(18) *Zmyli³ zostanie u mnie na noc.

Pomijaj¹c sztucznoæ i nieempirycznoæ zdania (18), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
zdania o strukturach nominalnych stanowi¹ pewne enigmatyczne w formie generalizacje. Wykluczaj¹ one rozbudowane dookrelenia sytuacji, co ilustruje przyk³ad:
(19) Piotr zmyli³, ¿e Anna i Karol mieszkaj¹ razem bez zgody jej rodziców.
(20) *Piotr zmyli³ mieszkanie Anny i Karola razem bez zgody jej rodziców.
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Zdanie (20) nale¿y bez w¹tpienia zaliczyæ do konstrukcji nieakceptowalnych. Trzeba wiêc byæ wiadomym braku dowolnoci w transformowaniu struktur propozycjonalnych na nominalne i odwrotnie. Jak stwierdzi³a Topoliñska
(1977: 186): Brak w polszczynie wyk³adników formalnych, które by by³y
gwarantami to¿samoci znaczeniowej czy choæby potencjalnej to¿samoci
znaczeniowej werbalnej i nominalnej formalizacji danego predykatu.
Przeledmy w³aciwoci sk³adniowe wyra¿enia kto zmyla co w odniesieniu do wyra¿enia kto k³amie. Sprawdmy, czy mo¿liwa jest transformacja zdañ
z pierwszym z tych wyra¿eñ na zdania z drugim przy zachowaniu poprawnoci
sk³adniowej.
(21) Nie wiedzia³am, jak wyt³umaczyæ nieobecnoæ, wiêc zmyli³am, ¿e by³am
u lekarza.
(22) Nie wiedzia³am, jak wyt³umaczyæ nieobecnoæ, wiêc sk³ama³am, ¿e by³am
u lekarza.

Oba zdania s¹ poprawne. Inne wyniki uzyskamy, badaj¹c strukturê nominaln¹ zawieraj¹c¹ wyra¿enie zmylaæ.
(23) On zmyli³ tê historiê.
(24) *On sk³ama³ tê historiê.

lub nawet:
(25) On ok³ama³ ciê, opowiadaj¹c tê historiê.

W zdaniu (24) od razu rzuca siê w oczy niepoprawnoæ gramatyczna i sk³adniowa, spowodowana b³êdnym podstawieniem za argument predykatu k³amaæ
rzeczownika w bierniku. Zdanie (25) stanowi poprawn¹ wypowied i nie mo¿emy mu nic zarzuciæ ani z punktu widzenia gramatyki, ani sk³adni. Semantyka nie
pozwoli jednak zdañ z wyra¿eniem kto k³amie i zdañ z wyra¿eniem kto zmyla
co traktowaæ synonimicznie. Zdanie (23) akcentuje bowiem akt twórczy, kreacyjny osoby, o której mowa, a nie to, ¿e powiedzia³a ona nieprawdê (choæ to
tak¿e oczywicie jest implikowane przez to zdanie). Mówi¹c inaczej, osoba
wypowiadaj¹ca zdanie (23) nazwa³aby kogo, o kim mówi, raczej fikcjotwórc¹
ni¿ k³amc¹. Okrelenia tego na pewno nie móg³by jednak u¿yæ nadawca wypowiedzi (25). Nierównoznacznoæ zdañ (23) i (25) potwierdza test  dialog z ich
u¿yciem.
A:  On ok³ama³ ciê, opowiadaj¹c tê historiê.
B:  Ale¿ nie! On zmyli³ tê historiê, ¿eby szybciej mija³ nam czas.
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Ta wymiana zdañ ani nie wydaje nam siê niezrozumia³a, ani bezsensowna
 potwierdza wiêc tezê, o ró¿nicy w znaczeniu obu analizowanych zdañ.
7. Próba eksplikacji
Po dokonaniu wstêpnej analizy semantycznej, pragmatycznej i sk³adniowej
mo¿na ju¿ pokusiæ siê o próbê definicji ci¹gu kto zmyla co. W toku wywodu
zosta³o ustalone, ¿e w eksplikacji nie mo¿e pojawiæ siê wyra¿enie k³amaæ, gdy¿
nie jest ono synonimem zmylaæ. Proponujê zatem, by treæ tego wyra¿enia
objaniaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cej formu³y eksplikacyjnej:
kto zmyla co  ktoi mówi komuj co, wiedz¹c, ¿e to jest nieprawd¹

Eksplikacja ma charakter bardzo ogólny  dziêki temu jednak uda³o siê
w niej zawrzeæ oba wspominane wy¿ej aspekty badanego wyra¿enia, a wiêc
tak¿e to, ¿e w niektórych kontekstach jego znaczenie jest bardzo bliskie znaczeniu wyra¿enia kto k³amie. Konieczny jest jednak jeszcze dodatkowy komentarz
do podanej wy¿ej wstêpnej eksplikacji  cech¹ charakterystyczn¹ jednostki jêzykowej kto zmyla co jest to, ¿e w jej znaczenie nie jest obligatoryjnie wpisana
chêæ wprowadzenia adresata w b³¹d (zosta³o to udowodnione ju¿ wczeniej).
Mo¿e siê ona pojawiæ jedynie fakultatywnie (wtedy w³anie zachodzi podobieñstwo semantyczne miêdzy kto zmyla co a kto k³amie), co przyczyni³o siê do
tego, ¿e eksplikacja nie mo¿e zawieraæ informacji o chêci wprowadzenia adresata w b³¹d (zgodnie ze wspomnian¹ wczeniej zasad¹ ani mniej, ani wiêcej).
Zaznaczmy, ¿e powy¿sza eksplikacja jest wynikiem wstêpnych badañ nad
jednostk¹ kto zmyla co. Mo¿liwe jest, ¿e w wyniku dalszych analiz niektóre
tezy ulegn¹ transformacji lub zostan¹ ca³kowicie obalone.
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Summary
The paper presents analysis of Polish lexem kto zmyla co (untranslatable into English it
means more or less that someone is saying things that are not true but it does not mean that
someone is lying). In this paper dictionaries definitions of word zmylaæ/zmyliæ are revised and
confronted with conclusions resultant from the analysis. The paper also investigates relations
between kto zmyla co and kto k³amie (someone is lying) which are frequently found as synonymes. Out of two forms of zmylaæ: zmylaæ 1 (kto zmyli³ co) i zmylaæ 2 (kto zmyli³, ¿e_) Im
only interested in the first one. As the result of the analysis concerning the meaning of kto zmyla
co the author presents a preliminary explication of this expression.
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Psychoanaliza przejêzyczenia w Anhellim, czyli o studium
Stefana Baleya Psychoanaliza jednej pomy³ki S³owackiego
The Psychoanalysis of a slip of the tongue. Some remarks on Stefan Baleys
study The Psychoanalysis of S³owacki«s Mistake
A slip of the tongue in S³owackis Anhelli is a topic of a psychoanalytic study of
Stefan Baley, that was published in the interwar period. In this article the description and
analysis of his methodology and interpretation have been conducted, as well as a few
innovatory conclusions have been presented.
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Og³oszone przez Stefana Baleya w 1925 r. w Pamiêtniku Literackim studium wykorzystuj¹ce do badania i interpretacji literatury metodologiê psychoanalityczn¹, mo¿na mia³o uznaæ za jeden z niewielu wyj¹tków nie tylko w polskim
literaturoznawstwie. Danuta Danek, doceniaj¹c trud i inwencjê interpretacyjn¹
autora Psychoanalizy jednej pomy³ki S³owackiego oraz zachwycaj¹c siê jego wyj¹tkow¹ trafnoci¹ asocjacyjn¹, napisa³a: czystoci metody i celnoci wyników
strukturalno-semantycznych mog³aby nam pozazdrociæ nauka wiatowa1.
Czego zatem dotyczy analiza Stefana Baleya? Zobaczmy, jaki problem badawczy autor postawi³ przed sob¹.
Postêpuj¹c traktem metodologicznym wyznaczonym przez Zygmunta Freuda w znanej ksi¹¿ce Psychopatologia ¿ycia codziennego, Baley poddaje gruntownej analizie  w celu odnalezienia ukrytego znaczenia  pomy³kê jêzykow¹
zawart¹ w wypowiedzi Ellenai  jednej z g³ównych bohaterek Anhellego Juliu1

D. Danek: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997, s. 14.
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sza S³owackiego. Umieraj¹c, odmawia Ellenai, towarzyszka Anhellego, litaniê
do Matki Chrystusowej, a S³owacki  pisze autor studium  ka¿e jej konaæ
w chwili, gdy wymówi³a s³owa: Ró¿o z³ota. Z psychoanalitycznego punktu
widzenia bardzo zastanawiaj¹cy i sporo mówi¹cy jest dla badacza fakt  na co
nie zwracano dotychczas uwagi  ¿e litania do Matki Boskiej takiego zestawienia s³ów zupe³nie nie zawiera. Nie ma w tej litanii  spostrzega interpretator 
»Ró¿y z³otej« jest tylko »Ró¿a duchowna« i »Dom z³oty«2.
Powy¿sza obserwacja doprowadza Baleya do wniosku, ¿e Ellenai, a porednio S³owacki, czyni pomy³kê pamiêci, a w konsekwencji  co znamienitsze
w kontekcie psychoanalizy  b³¹d w wypowiedzeniu siê, polegaj¹cy na tym,
¿e z dwu wyra¿eñ opuszcza po jednej czêci, a resztê ³¹czy w now¹ ca³oæ
(s. 138). Autor studium zaraz na pocz¹tku zaznacza, ¿e by³oby niezwykle trudno
wykazaæ, i¿ by³a to omy³ka, a nie celowo pope³niony b³¹d, jednak decyduje siê
na zastosowanie interpretacji freudowskiej, bowiem psychoanalitycy uwa¿aj¹ 
jak sam pisze  podobne pomy³ki za wynik dzia³ania pewnych kompleksów,
które mog¹ byæ ujawnione przez ich analizê. Próbujmy zatem je ujawniæ
(s. 138)  stwierdza badacz i z miejsca przystêpuje do dr¹¿enia psychicznych
determinacji owego przejêzyczenia.
Jednak¿e zanim przeledzimy nieco dok³adniej tok postêpowania analitycznego w interesuj¹cej nas rozprawie, powinnimy trochê miejsca przeznaczyæ
nawietleniu pewnego aspektu metody psychoanalitycznej, z którego teoretycznej prezentacji autor artyku³u rezygnuje, ale zapoznanie siê z którym mo¿e pomóc  jak siê zdaje  w zrozumieniu niektórych jego posuniêæ badawczych.
Psychoanalityk w trakcie seansu terapeutycznego w celu dotarcia do niewiadomoci pacjenta bardzo czêsto wykorzystuje jego wolne skojarzenia, które
nastêpnie poddaje interpretacji. Metoda ta pozwala, aby pacjent mówi³ wszystko, co mu przychodzi na myl, bez zahamowañ i bez prób ukszta³towania logicznej, zorganizowanej wypowiedzi. Rola terapeuty jest w du¿ym stopniu bierna:
siedzi i s³ucha, czasem tylko zadaje jakie pytanie, aby pobudziæ pacjenta do
zwierzeñ. Freud stwierdzi³ na podstawie w³asnej praktyki psychoanalitycznej, i¿
w takich warunkach mo¿liwe staje siê sprowokowanie wspomnieñ i prze¿yæ
z wczesnego dzieciñstwa. Przy czym terapeuta musi byæ wyczulony i nastawiony na wychwycenie tego, co w wypowiedzi sprzeciwia siê regu³om jêzykowym.
Ale nie tylko, gdy¿ w tej procedurze zawarte jest te¿ przewiadczenie  uznawane za jedno z najbardziej oryginalnych odkryæ Freuda  ¿e ka¿da wypowied,
mimo swej chaotycznoci i pozornego braku logiki, zdaje siê wi¹zaæ w pewien
sensowny, w szczególnym rozumieniu sposób, z wypowiedzi¹ poprzedni¹.
2 S. Baley: Psychoanaliza jednej pomy³ki S³owackiego. ,,Pamiêtnik Literacki 1924/1925,
s. 139. Strony, z których pochodz¹ przytaczane w trakcie wywodu fragmenty analizowanego przeze
mnie studim, podajê bezporednio po cytatach.
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Wszystko, co mówi pacjent, jest bez wyj¹tku zwi¹zane z tym, co powiedzia³
poprzednio. Mog¹ wystêpowaæ liczne omówienia i blokady s³owne. Ale w koñcu, pod¹¿aj¹cemu przez ten s³owny labirynt terapeucie, potrafi¹cemu ³¹czyæ ze
sob¹ poszczególne ³añcuchy skojarzeniowe, historia psychiki danej osoby ods³oni siê na tyle, ¿e bêdzie on móg³ wskazaæ wielce prawdopodobn¹ genezê drêcz¹cej pacjenta choroby nerwowej czy przyczynê zaburzeñ relacji miêdzyludzkich.
Swobodne skojarzenia bowiem, obok innych technik psychoanalitycznych, porednio zdaj¹ siê wskazywaæ na dominuj¹ce w osobowoci problemy. Rola terapeuty ogranicza siê do nieustannego analizowania, interpretowania i wyjaniania
symptomów chorobowych, które z racji swej symbolicznej postaci domagaj¹ siê
postêpowania hermeneutycznego.
Stefan Baley w analizowanym przeze mnie studium ze zrozumia³ych wzglêdów procedurê wolnych skojarzeñ zastêpuje badaniem wi¹¿¹cych siê ze sob¹
obrazów i motywów pochodz¹cych z ró¿nych utworów S³owackiego. Jego dyskurs psychoanalityczny jest wiêc tak zbudowany, ¿e najpierw zostaj¹ wyliczone
znacz¹ce sk³adniki strukturalne obrazu wyobra¿eniowego, w którym zaistnia³a
poddawana semantycznej obróbce pomy³ka jêzykowa S³owackiego, a nastêpnie
przytoczony kontekst kilku analogicznych konstrukcji obrazowych, gdzie owe
elementy tak samo wystêpuj¹ i na podobnej zasadzie  s¹dzi Baley  kojarz¹ siê
ze sob¹. Wszystko to za ma s³u¿yæ wykazaniu, ¿e: wyliczone tu sk³adniki
(wzglêdnie to, co siê za nimi kryje) mia³y jaki specjalny walor dla poety i ¿e
obdarzone by³y jak¹ atrakcyjn¹ si³¹, na mocy której poci¹ga³y siê wzajemnie,
uk³adaj¹c siê w pewn¹ ca³oæ (s. 139). Rozprawa Psychoanaliza jednej pomy³ki
S³owackiego rozwija siê zatem w taki sposób, ¿e jej autor  jak sam wprost pisze
 przygl¹da siê naprzód ka¿demu z tych sk³adników z osobna, by oznaczyæ
jego walor, a potem szukaæ [...] nici, ³¹cz¹cych te sk³adniki ze sob¹ (s. 139).
W³aciwy przewód analityczno-dowodowy rozpoczyna Baley od zastanowienia siê nad symbolik¹ ró¿y jako elementu fantazmatyczno-obrazowego, niezwykle czêsto wystêpuj¹cego w poezji twórcy Króla-Ducha. Zazwyczaj, co znamienne, towarzyszy jej lilia. Oba kwiaty  zauwa¿a autor  przyci¹ga³y
wyobraniê poety nieustannie i stanowi¹ nieroz³¹czn¹ parê, któr¹  mimo ¿e
poddawana psychoanalizie sytuacja obrazowa z Anhellego takiego zestawienia
nie zawiera  trzeba badaæ ³¹cznie. Ale jednoczenie niezwykle istotne jest
pozostawienie obu kwiatów wzglêdem siebie w stosunku dope³niaj¹cego siê
przeciwieñstwa: tak samo jak dwie ich imienniczki  siostry: Roza Weneda
i Lilla Weneda (s. 140).
W jakim celu dokonuje autor artyku³u owego zestawienia i dlaczego powiêca mu tyle uwagi?
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Psychoanaliza jednej pomy³ki S³owackiego zawiera doæ pomys³owo przystosowane do w³asnych potrzeb badawczych
Baleya wnioski Juliusza Kleinera, zgodnie z którymi twórczoæ S³owackiego
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zdaje siê uk³adaæ wokó³ antytetycznych punktów: silnego i s³abego oraz ostrego
i miêkkiego. Zdaniem wybitnego znawcy romantyzmu dorobek literacki twórcy
Kordiana w wielu miejscach zdaje siê powiadczaæ powy¿sze przekonania. Z tego punktu widzenia obie wymienione wczeniej bohaterki by³yby ludzkim wcieleniem owych kontrastów. Natomiast Baley tezy Kleinera traktuje jako swoist¹
bazê dla postawienia nastêpuj¹cej hipotezy. Otó¿ zdaje siê  pisze  ¿e ró¿a
i lilia s¹ dla S³owackiego w pewnej mierze rolinnym wcieleniem tych samych
dwu pierwiastków (s. 140).
Tê czêæ wywodu  jak nietrudno przewidzieæ  powiêci badacz zgromadzeniu argumentów udowadniaj¹cych tê hipotezê.
Po pierwsze, uwydatnia zatem fakt ró¿nicy barwy jako podstawy przeciwieñstwa obu kwiatów. Ró¿a  nazywana czêsto przez S³owackiego wprost krwaw¹ 
przez swoje powinowactwo z krwi¹ daje jej posmak czego ostrego (s. 140).
Z kolei bia³oæ jako zwyk³y kolor lilii  oprócz tego, ¿e w sposób niejako naturalny mieci w sobie co miêkkiego, ³agodnego, s³abego [...] stoi u S³owackiego
blisko bladoci. Jest to barwa istot, znajduj¹cych siê w stanie miertelnego omdlenia, lêkliwych go³êbi, s³abych starców i kobiet ³agodnych i miêkkich (s. 140).
Po drugie, istnieje pomiêdzy kwiatami przeciwieñstwo dwiêkowe  dwiêk
ró¿a, Roza jest twardy, a dwiêk lilia, Lilla jest miêkki. S³owacki  dowodzi dalej autor rozprawy  zbyt by³ wra¿liwy na dwiêk s³ów, zbyt chêtnie pieci³
siê nimi, by tego kontrastu w sposób nie do koñca wiadomy nie wyczu³ i nie
wyzyska³. Niewiadome oddzia³ywanie obu czynników na wyobraniê twórcy
Kordiana jest wedle Baleya wielce prawdopodobne. Poza tym dwiêk li jest
obecny w jego imieniu, w pieszczotliwych zdrobnieniach Helli i Lulli, jakimi go
wo³ano w dzieciñstwie. Imiê Anhelli tak¿e koñczy g³oska li. Byæ mo¿e w tym
przypadku mia³a podkrelaæ ³agodnoæ duszy bohatera. Ale z perspektywy psychoanalitycznej mo¿na w tym fakcie dopatrywaæ siê tego, ¿e jakie prze¿ycia zepchniête w niewiadomoæ wycisnê³y specjalne piêtno psychiczne na zg³osce li.
Wszystko to wskazuje na niew¹tpliwe powi¹zanie kwiatów z tendencjami miêkkimi  nazwanymi przez Kleinera anhellicznymi  oraz ostrymi  helionicznymi.
Ca³y wywód autora studium zmierza ku temu, aby wykazaæ g³êbsze  w psychoanalitycznym sensie  znaczenie obu kwiatów, które nie pojawiaj¹ siê u S³owackiego w celach dekoracyjnych, ale ¿e kryje siê za nimi pewna g³êbsza treæ
duchowa (s. 141). Dlatego te¿ Baley po stwierdzeniu istnienia banalnego  jak
go nazywa  zwi¹zku obu kwiatów w twórczoci S³owackiego z erotyk¹ (zarówno lilia, jak i ró¿a pieszcz¹ czêsto ³ona kobiece w jego twórczoci), przechodzi
do udowodnienia zwi¹zku erotycznego o wiele g³êbszego, bêd¹cego artykulacj¹
kompleksu Edypa.
Psychoanalitycy  czytamy w artykule  sk³onni s¹ dopatrywaæ siê kompleksów erotycznych, k³ad¹c g³ówny nacisk na te ich sk³adniki, które wywodz¹
siê z prze¿yæ wczesnego dzieciñstwa i których o g³ówn¹ stanowi¹ z tego powo-
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du rodzice, a wiêc ojciec (u córki) lub matka (u syna). Kompleks erotyczny
nabiera z tego powodu w ujêciu psychoanalityków zazwyczaj cech »kompleksu
ojcowskiego« lub »matczynego« (s. 140141).
W tym miejscu dowodzenia dwie rozprawy Baleya wspieraj¹ siê argumentacyjnie. Widzimy tutaj bezporednie nawi¹zanie do psychoanalitycznych ustaleñ
poczynionych w Psychoanalitycznych uwagach o genezie poematu S³owackiego
W Szwajcarii, gdzie zosta³o pokazane, jak antyteza pierwiastka miêkkiego
i ostrego ³¹czy siê w wyobrani twórcy Króla-Ducha ze sfer¹ erotycznej wra¿liwoci. Poemat W Szwajcarii bowiem stanowi wyrazist¹ artykulacjê, jeli poddamy go tak podejrzliwej lekturze, jak to uczyni³ Baley, odczuwania mi³osnego,
nazywanego w psychoanalizie passywizmem mi³osnym z odcieniem infantylizmu (s. 142).
Towarzyszka mi³osnej przygody bohatera poematu  przypomina autor
wnioski, do których doszed³ w poprzednim strudium  zachowuj¹c siê tak, jak
mo¿emy zaobserwowaæ w utworze S³owackiego (pierwsza sama wyznaje mi³oæ; sama przychodzi go ca³owaæ w nocy, prowadzi go wszêdzie; z kolei on
poddaje siê biernie jej inicjatywie itd.), staje siê figur¹ matki samego poety.
Owo infantylne nastawienie (czyli traktowanie kobiety jak przewodniczki, opiekunki czy piastunki) wiadczy  w myl za³o¿eñ i dowiadczeñ terapeutycznych
Freuda  o wp³ywie obrazu matki na kszta³towanie siê odczuwania erotycznego.
Zobaczymy, ¿e  pisze Baley  od erotycznych symbolów ró¿y i lilii biegnie niæ
w tym samym kierunku (s. 143).
Z epistolografii S³owackiego mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e matka by³a dla
niego najdro¿sz¹ istot¹, a ró¿a najukochañszym kwiatem. I to ju¿ zbli¿a do
siebie te dwie istoty  stwierdza autor studium  zw³aszcza i¿ u S³owackiego
kwiaty ¿yj¹ jak ludzie. W listach poety do matki bywa mowa o ró¿ach (s. 143).
Hipotezê tê zdaje siê potwierdzaæ jeszcze inny trop interpretacyjny, a utorowany
przez tradycjê. Autor nazywa go drog¹ symboliki religijnej albo drog¹ ró¿añcow¹. Wiedzie ona od ró¿y naprzód do Najwiêtszej Panny, która jest zarazem
matk¹, a w litanii ma miêdzy innymi tytu³ Ró¿y (duchownej). Droga ta nieobc¹
by³a S³owackiemu, który niejednokrotnie mówi³ o litanii. Od Matki Chrystusowej wiedzie jednak niæ skojarzeniowa do matki poety. Obdarzana nabo¿n¹ wrêcz
czci¹ i pietyzmem, ubóstwiana niczym wiêta, i jeszcze je¿eli do tego wszystkiego dodamy widzenie siebie samego w kategoriach odkupiciela i ofiary serca, wówczas nie powinnimy mieæ chyba w¹tpliwoci, o kogo tak naprawdê
tutaj chodzi.
Ju¿ na tym niewielkim przyk³adzie mo¿na zaobserwowaæ, na czym polega
strategia interpretacyjna  któr¹ mo¿na okreliæ jako demaskacyjn¹  nie tylko
autora interesuj¹cego nas w tej chwili studium  ale ka¿da, uogólnijmy, pos³uguj¹ca siê metodologi¹ psychoanalityczn¹ wobec tzw. czynnoci pomy³kowych,
do których zalicza siê tak¿e przejêzyczenia wszelkiego typu.
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Baley wzorcowo wrêcz demonstruje, jak za pomoc¹ dodatkowych procedur
i technik odnaleæ istniej¹cy poza pomy³k¹ jêzykow¹ kontekst biograficzny. Bowiem dopiero w jego wietle mo¿na zrekonstruowaæ poszukiwany sens utajony3.
Na kompleks matczyny zdaje siê naprowadzaæ tak¿e kwiat lilii. Pe³ni on
dwojak¹ funkcjê: podniety erotycznej, gdy¿ przywodzi na myl pier dziewicz¹
(W Szwajcarii) oraz obraz piersi matczynej. S³owacki daje swoim postaciom
kobiecym bujne ³ona i wdziêk ten kobiecy niejednokrotnie podkrela [...] Podkrelenie tego w³anie wdziêku kobiecego w ogóle nadaje erotyce pewne infantylistyczne piêtno (niemowlê karmi siê i wychowuje z pocz¹tku przy piersi),
a niepominiêcie tego szczegó³u w opisie matki zdaje siê wskazywaæ wprost ród³o póniejszego afektu (s. 144).
Widzimy zatem, ¿e autor studium proces odszukiwania utajonego sensu
zaczyna od prób poszukiwania  wydobywaj¹c z kolejnych obrazów  drugie,
trzecie i czwarte  zgodnie z tym, co pisze w swojej ksi¹¿ce Dialog i represja
Pawe³ Dybel  signifiant niewiadomego. Próbê odnalezienia wypartego sensu
przejêzyczenia S³owackiego podejmuje Baley dopiero wtedy  jak widzielimy
 gdy poprzez porównanie wydobêdzie cechy wspólne obrazów, które pozwalaj¹
mu na bli¿sze okrelenie obszaru znaczeniowego poszukiwanego signifié4.
Otó¿ Ellenai to sam  konkluduje autor artyku³u  poeta odmawiaj¹cy sw¹
ostatni¹ modlitwê. W jego podwiadomoci postaæ Matki Boskiej zla³a siê z postaci¹ w³asnej matki, wiêc j¹ w³aciwie wzywa³ w litanii w obliczu mierci. Ostatnie
s³owa musia³y byæ tak dobrane, aby mog³y odnosiæ siê jedynie do matki. Takim
s³owem by³a ró¿a zwi¹zana z dzieciêcym wspomnieniem: owa »ró¿a duchowna« musia³a nabraæ cech »domu z³otego«, gdy¿ owa cecha najbardziej ³¹czy³a
istotê modl¹cego siê z istot¹ tej, do której siê modli³. Signifiant zwrotu ró¿o
z³ota pozostawa³by niejako w g³êboko dwuznacznej relacji wobec swego utajonego signifié. Na tê relacjê  s¹dzi Pawe³ Dybel, na którego pracê ju¿ siê powo³ywalimy  sk³ada siê zarówno tkwi¹ca w owym signifiant intencja maskuj¹ca, jak
i os³aniaj¹ca. Maskuj¹ca intencja stara siê wytworzyæ  czemu jako psychoanalityk Baley nie daje siê zwieæ  w interpretuj¹cym wra¿enie, ¿e analizowane signifiant jest samo swym w³asnym signifié. Chce go ona utwierdziæ w przekonaniu 
pisze Dybel  ¿e owo signifiant znaczy jedynie to, co znaczy dos³ownie. Natomiast intencja ods³aniaj¹ca manifestuje siê poprzez przesadne d¹¿enie do zakrycia
sensu utajonego. Sens jawny rysami czysto strukturalnymi odsy³a aluzyjnie do
sensu utajonego. Pod¹¿aj¹c ich tropem, interpretuj¹cy ma dojæ do przekonania, ¿e
wbrew pozorom za sensem jawnym zjawiska skrywa siê sens utajony, do którego
nale¿a³oby dojæ, rekonstruuj¹c cz³ony porednie5 .
3

Pos³ugujê siê tutaj wyra¿eniami Paw³a Dybla z jego ksi¹¿ki Dialog i represja. Antynomie
psychoanalizy Zygmunta Freuda.Warszawa 1995.
4 Ibidem.
5 Por. ibidem.
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W tym wietle nie dziwi wcale jedna z koñcowych konkluzji rozprawy
Baleya: Pos³uguj¹c siê psychoanaliz¹ wykrywamy postaæ matki poety utajon¹
w obrazach, które na pierwszy rzut oka nie maja z ni¹ nic wspólnego. A obrazów
tych jest bardzo wiele. [...] Mo¿na powiedzieæ, ¿e postaæ ta przeziera przez ca³¹
jego twórczoæ, ¿e ona jest jego g³ówn¹ osi¹ i podstaw¹ (s. 154).
W metodologii psychoanalitycznej mamy zatem do czynienia z doæ zawi³¹
i pokrêtn¹ drog¹ interpretacyjn¹. Konfrontowanie ze sob¹ kolejnych signifiant
niewiadomego porównuje obrazowo i niezwykle trafnie Pawe³ Dybel do rzêdu
pogañskich bo¿ków, którzy zwróceni ku sobie twarzami przekazuj¹ sobie jakie
tajemne znaki, wskazuj¹c w milczeniu uporczywie w jednym kierunku. Dopiero
przemierzaj¹c ów rz¹d signifiant w procesie interpretacji, staraj¹c siê ustaliæ to,
co jest im strukturalnie wspólne, analityk staje przed szans¹ odnalezienia istotnego zwi¹zku miêdzy wyjciowym signifiant a utajonym signifié6.
Summary
In spite of some opinions that have prevailed in Poland so far, the influence of Freuds and
his successors theories on the Polish literary criticism of the interwar period was not only diverse,
but also often related to very original and innovatory interpretations of both classical and modern
literature.
In this article, a study of Stefan Baley, originating from the interwar period, is recollected and
analyzed. In an inventive way, the author of this article transplants the methodology contained in
Freuds book Psychopathology of everyday life to the ground of the Polish literary research. On
that basis he examines a slip of the tongue in S³owackis Anhelli. Thanks to the applied methodology, the author of this paper uncovers some deeper, hidden meanings of the interpreted piece of
work. He reveals the truth that is unavailable to those researchers who use methods of interpretations different from psychoanalysis.

6

Ibidem, s. 101.
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Miejsce Przydatku do uwag Aleksandra Paw³a Zatorskiego
w procesie kszta³towania siê jêzyka
polskiej prozy powieciowej
The Contribution of Aleksander Pawe³ Zatorskis Przydatek do uwag
to the Development of the Language of Polish Novel Prose
The paper provides an analysis of a selection of issues relating to the linguistic and
stylistic development of the first Polish novel in correspondence: Przydatek do uwag by
Alesander Pawe³ Zatorski. Written in the 1746s, the work exemplifies an interesting
blend of the old Baroque-derived conventions and the new trends emerging in the Polish
literary language at the outset of the Enlightenment. Examination of the lexis, phraseology and syntax reveals significant transformations in epic prose that were initiated by
long-forgotten Saxonic writers.
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Musia³ ten dziwnie kochaæ ludzi, kto pierwszy [...] modê pisania listów
ustanowi³1  tymi s³owami zachwala zalety epistolografii bohaterka Przydatku
do uwag autorstwa Aleksandra Paw³a Zatorskiego, zapominanego dzi pisarza
doby saskiej. Wyra¿one w powy¿szym cytacie przekonanie w pe³ni potwierdza
ustalenia Przemys³awy Matuszewskiej, która wysuwa w swych badaniach suge1 [A. P. Zatorski]: Przydatek do uwag zupe³nemu stanowi¹cych siê szczêciu s³u¿¹cy etc. osobliwy, przez tego, co i przed tym Podgórzanina Ich Mciów Kawalerów ciekawoci i po¿ytkowi
powiêcony, to jest listów rozlicznych do delikatnej o pozwolon¹ przyjañ negocyjacyi s³u¿¹cych
tomików dwa. Wroc³aw 1760, s. 46. Wszystkie cytaty w artykule pochodz¹ z tego wydania, ich
umiejscowienie podajê w nawiasie. Strony maj¹ ci¹g³¹ numeracjê w obydwu tomikach. Przywo³ywane wydanie by³o trzecim (egzemplarze z drugiego wydania z 1754 r. odnotowanego przez K. Estreichera dzi uchodz¹ za zaginione), pierwsze za ukaza³o siê w 1747 r., choæ na karcie tytu³owej
widnia³ rok 1746. Zob. M. Klimowicz: Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku.
Pamiêtnik Literacki 1958, z. 4, s. 392, 397.
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stiê, i¿ XVIII stulecie w odró¿nieniu od poprzedniego, w którym królowa³ pamiêtnik, mo¿na nazwaæ wiekiem listu, ze wzglêdu na panuj¹cy wówczas swoisty kult tej formy wypowiedzi2.
Ów gatunek pimiennictwa u¿ytkowego (lub inaczej literatury stosowanej)
zaistnia³ w XVIII w. ju¿ nie tylko poprzez osobist¹, prywatn¹ korespondencjê,
ale tak¿e wszed³ do powszechnego obiegu czytelniczego w postaci drukowanej
i stanowi³ pokan¹ czêæ ówczesnej produkcji wydawniczej3. Charakteryzuj¹c to
z³o¿one zjawisko, Matuszewska omawia zaanga¿owane w bie¿¹c¹ sytuacjê polityczn¹ listy znanych postaci autentycznych albo ewidentnie fikcyjne  osób
przemawiaj¹cych zza grobu. Obok nich w publicystyce pojawia siê model listudruczku, kierowanego do przyjaciela przez anonimowego reprezentanta danego
stanu, s³u¿¹cy wy³o¿eniu okrelonych tez4. Formy epistolarne niezwykle czêsto
wykorzystywa³ równie¿ przez ca³y okres swej dzia³alnoci Monitor, na ³amach
którego odbywa³a siê walka o przebudowê wiatopogl¹du ówczesnych Polaków5.
Osobnym zjawiskiem by³y wydawane wówczas listowniki, czyli podrêczniki nauczaj¹ce sztuki korespondencji, czêsto wznawiane i niezwykle popularne6.
Wreszcie na uwagê zas³uguje fakt, i¿ epistolografia w XVIII stuleciu przyczynia
siê w sposób zasadniczy do powstania nowej formy literackiej  powieci
w listach. Pierwszy jej europejski przyk³ad to Pamela Samuela Richardsona
z roku 17407.
Zarówno podrêczniki z dziedziny sztuki epistolarnej, jak i romans listowny
maj¹ zasadnicze znaczenie, gdy w polu analitycznej obserwacji pojawia siê
wspomniany wczeniej Przydatek do uwag Aleksandra Paw³a Zatorskiego. Autor tego¿ dzie³ka, profesor kolegium pijarskiego w £owiczu, porzuci³ zakonn¹
sutannê na rzecz realizacji zgo³a innych ambicji, zwracaj¹c swe myli ku wieckiej stronie ¿ycia8. W latach czterdziestych znalaz³ siê w krêgu wielce zas³u¿onych dla polskiej kultury braci Za³uskich i to w³anie w skromnej liczebnie
korespondencji Zatorskiego z Józefem Andrzejem znajdujemy nieliczne szczegó³y dotycz¹ce biografii, planów i dzia³añ autora Przydatku9. Z listów dowiadujemy siê, ¿e ów dobrze wykszta³cony, oczytany, wietnie znaj¹cy jêzyk francuski
2 P. Matuszewska: List w XVIII-wiecznych drukach. Zarys typologii. [W:] tej¿e: Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku owiecenia. Wroc³aw 1999, s. 93.
3 Ibidem, s. 96.
4 Ibidem, s. 9899.
5 Ibidem, s. 101.
6 P. Matuszewska: Listowniki polskie. Stan i perspektywy badañ. [W:] tej¿e: Gry z adresatem..., s. 105121.
7 H. Dziechciñska: Powieæ w listach Paw³a Zatorskiego. [W:] tej¿e: Przesz³oæ i teraniejszoæ w kulturze czasów saskich. Warszawa 2007, s. 49.
8 M. Klimowicz: op. cit., s. 393.
9 Ibidem, s. 394399.
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by³y pijar stara³ siê usilnie, choæ bez rezultatu, o posadê sekretarza biblioteki
za³o¿onej przez braci Za³uskich. Z tej¿e korespondencji wynika równie¿, i¿ Podgórzanin, bo taki literacki pseudonim przybra³ Zatorski, nosi³ siê z zamiarem
realizacji projektu do prêdszego ubogacenia jêzyka naszego w ksi¹¿ki polskie,
do ró¿nych nauk potrzebne10. Poprzez tê wypowied zbli¿amy siê do zainteresowañ twórczych autora, które w sposób szczególny objawi³y siê w Przydatku.
Dzie³ko to zawiera 172 fikcyjne listy przede wszystkim pary g³ównych bohaterów  Chlorydy i zabiegaj¹cego o jej wzglêdy Ro¿yna, ale tak¿e osób postronnych, w jaki sposób z powy¿szymi postaciami powi¹zanych. Autor powody
podjêcia siê pracy nad utworem i zarazem cele mu przywiecaj¹ce wy³uszcza
w Przemowie z krótk¹ informacyj¹:
Tymczasem i ja dla mojej zabawy, i jakiegokolwiek czytaj¹cych w krasomóstwie po¿ytku, do nowego zakrz¹tn¹³em siê deseniu, aby z pó³torasta listów
w uprzejmej napisaæ materyi. W listach powszechnie, wed³ug nale¿ytych na osoby, czas, interesu naturê, wielkoæ, w³asnoci, wzglêdów te zachwalaj¹ przymioty:
krótkoæ, jasnoæ i naturalny jaki, bez afektacyi, bez wysilonych ekspresyj etc.
s³ów i sensu uk³ad, czemu ja, aby zadoæ z jakiej¿ekolwiek uczyniæ móg³ strony,
ten tu tylko list po³o¿y³em jako naturalny, który mi zaraz bez ¿adnego gluzowania, w ³atwych wyp³yn¹³ energiach, tranzycyi, konkluzyi, detorsyjach.
Nie wa¿ê siê do tak lichej bagateli d³u¿szych podawaæ regu³, jedn¹ siê kontentujê, aby czytaj¹c [...] naturê listów, obojêtne, lub jasne terminów znaczenie,
z jednej listu czêci do drugiej wpadania formu³y, delikatniejszych ekspresyj, zaklêcia, afidowania sposób; detorsyje, jednej¿e figury odmiany, opisywania czego
jasn¹ zwiêz³oæ i tym podobne baczy³ w³asnoci, bo tak siê æwicz¹c i zaraz swoje
dla zabawki formuj¹c koncepta, najprêdzej ka¿dy post¹piæ mo¿e.
¯aden nie uzna a¿ w potrzebie, jak jest rzecz piêkna, po¿yteczna, estymowana, a oraz wielkiej pe³na trudnoci, w ka¿dej materyi piêkny i g³adko i prêdko list
napisaæ, czego z pilnego listów cudzych czytania, i czêstego siê w swoich æwiczenia, nikt tak, jak rozumieæ mo¿e, dokazaæ nie potrafi. (s. 78)

Podnosz¹c zalety epistolografii, autor ma pe³n¹ wiadomoæ edukacyjnej
roli swej ksi¹¿eczki, która ma byæ pomocna w uk³adaniu korespondencji.
W przedmowie do czêci drugiej dzie³ka stwierdza z kolei:
[...] tego jestem pragnienia, aby mnie poprawuj¹c, gani¹c, i od maleñkich, jako ja
czyniê, zaczynaj¹c rzeczy, do wiêkszych w ojczystym jêzyku ksi¹¿ek liczniejsza
Ich Mciów Kawalerów by³a kompania. Jest si³a materyj w mowie naszej albo
wcale niewiadomych, albo które ju¿ mole po stêch³ych wygryz³y bibliotekach;
i w tym samym przyjaznych negocyjacyj zmyleniu tysi¹c innych listów skomponowaæ by ³atwo komu przysz³o. (s. 119)
10

Cyt. za: M. Klimowicz: op. cit., s. 398.
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W dalszych s³owach autor wymienia rozliczne materyje mog¹ce zainspirowaæ potencjalnych jego nastêpców do twórczoci literackiej, podkrelaj¹c przy
tym, jakby takie w jêzyku naszym ksi¹¿ki, dobrym napisane opinii wyborem
i ³atw¹ wszystkiego eksplikacyj¹, si³a pomog³y (s. 120). Jak widaæ, Podgórzanin
podkrela ¿ywotn¹ wed³ug niego potrzebê ubogacenia jêzyka ojczystego poprzez
podejmowanie ró¿norodnej tematyki i przyk³adow¹, wzorcow¹ jej prezentacjê.
Wyraz tym samym pogl¹dom da³ równie¿ w dziele, do którego interesuj¹cy
nas tu zbiór jest w³anie przydatkiem, czyli w Uwagach do zupe³nego zabieraj¹cych siê w stan ma³¿eñski szczêcia s³u¿¹cych..., swoistym poradniku dla kawalerów planuj¹cych pozyskanie serca wybranki11. Zatorski, zalecaj¹c m³odym
szlachcicom kszta³cenie siê poprzez czêst¹ lekturê, wskazywa³ jednoczenie na
potrzebê tworzenia w jêzyku narodowym podrêczników z ró¿nych dziedzin wiedzy (m.in. filozofii), które u³atwi³yby edukacjê12. Zdawa³ sobie sprawê z braków
polszczyzny i sw¹ prac¹ pragn¹³ przyczyniæ siê do jej rozwoju.
Autor w³anie w licie widzi mo¿liwoci wzbogacania i doskonalenia ojczystej mowy. Postulowany kierunek zmian to d¹¿enie do naturalnoci13, ale zarazem
poszukiwanie adekwatnych rodków wyrazu. Nie jest to wed³ug Zatorskiego zadanie ³atwe, bo choæ ludzkie i niby ³atwo pospolite mieæ myli, ani wymylnemi
nadêtych fawoniuszami s³ówek po powietrzu zbieraæ nie trzeba, jednak¿e znacznej
d³ugiego æwiczenia pracy, listu ¿aden prêdko nie napisze (s. 118).
Za³o¿enia autorskie Podgórzanina, tak silnie uwypuklaj¹ce troskê o jêzyk
ojczysty, wpisuj¹ siê w narastaj¹ce wówczas d¹¿enia do odnowy i rozwoju polszczyzny14, podjête z ca³¹ moc¹ m.in. w rodowisku pijarskim, w którym autor
zdoby³ wykszta³cenie.
Zatorski, realizuj¹c swe plany, siêgn¹³ po formu³ê listu, ale do niej siê nie
ograniczy³. U³o¿y³ bowiem z fikcyjnej korespondencji zakochanej pary fabu³ê
mi³osn¹, jednym s³owem stworzy³ powieæ w listach czy  u¿ywaj¹c bardziej
adekwatnej do tamtych czasów terminologii  romans. Wyszed³ wiêc poza granice pimiennictwa u¿ytkowego, wkraczaj¹c w dziedzinê literatury piêknej. Napotka³ tu pewien opór materii zwi¹zany z faktem, i¿ dotychczas w gatunkach
stricte literackich w rodzimej twórczoci stuleci poprzednich bezwzglêdnie królowa³a mowa wi¹zana. Regu³y stylistyczne dla form wierszowanych okrela³y
znane i uznane poetyki. Natomiast proza rozwija³a siê osobnym nurtem, wyznaczonym g³ównie przez retorykê, króluj¹c¹ w pimiennictwie naukowym, publicystycznym, pamiêtnikarskim czy epistolograficznym, krótko mówi¹c, z za³o¿e11
12
13

Ibidem, s. 391.
Ibidem, s. 407408.
Tendencjê tê widaæ szczególnie dobrze w listowniku Stanis³awa Szymañskiego powsta³ym
w dojrza³ym owieceniu. Zob. P. Matuszewska: Pod has³em naturalnoci. O listowniku Stanis³awa
Szymañskiego. [W:] tej¿e: Gry z adresatem..., s. 121157.
14 M. Klimowicz: op. cit., s. 414.
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nia niefikcjonalnym. Pisz¹c romans, czyli obszern¹ fabularn¹ historiê o zmylonych dziejach jakich postaci, autor wkracza³ w rejony literackie, gdzie regu³y
retoryczne (choæ tak¿e przez niego wykorzystywane) okazywa³y siê byæ zdecydowanie niewystarczaj¹ce.
Pomocy szuka³ autor we wzorcach romansu zachodnioeuropejskiego,
zw³aszcza francuskiego (który móg³ poznawaæ w oryginale), ale tak¿e w pojawiaj¹cych siê coraz liczniej w pierwszej po³owie XVIII stulecia rodzimych przek³adach tego typu utworów15. W odró¿nieniu do XVII w., w którym dawni
polscy romansopisarze czy to utworach t³umaczonych, czy oryginalnych w pomyle decydowali siê prawie bezwyj¹tkowo na wiersz, w czasach saskich autorzy przek³adów coraz czêciej wybierali prozê16. Zatorski wpisuje siê w tê now¹
tendencjê. Podkrelmy przy tym, ¿e jego Przydatek nie opiera siê bezporednio
na ¿adnym obcym pierwowzorze, jest utworem oryginalnym, na dodatek nowatorskim formalnie, jeli przypomnimy, i¿ pierwsza powieæ w listach Richardsona ukaza³a siê zaledwie kilka lat przed analizowanym tu dzie³kiem.
Jak autor wywi¹za³ siê z postawionych przed sob¹ zadañ? Oto krótka, ale
bardzo wa¿na ocena Mieczys³awa Klimowicza: Zatorski stara³ siê wygraæ tematykê mi³osn¹ w granicach mo¿liwoci jêzykowych literatury czasów saskich
i w znacznej mierze odniós³ powa¿ne sukcesy. Nie wszystkie listy s¹ równie
ciekawe pod wzglêdem treci i jêzyka, sporo w nich dawnych przyzwyczajeñ
retorycznych, ale tendencja do jasnoci i naturalnoci, do uczynienia z jêzyka
narzêdzia potocznej rozmowy przebija w ca³ym zbiorku17.
Historyk literatury w³anie w jêzykowo-stylistycznej stronie Przydatku widzi wartoæ dokonañ Zatorskiego, który potrafi³ uj¹æ temat mi³osny w ca³ym
bogactwie jego odcieni, przy tym nie w poezji, od lat operuj¹cej bogatym zespo³em wielorakich metafor i obrazów, ale w³anie w prozie.
Podgórzanin z pe³n¹ wiadomoci¹ chce pokazaæ, jak mo¿na mówiæ, a w³aciwie pisaæ, o uczuciach towarzysz¹cych cz³owiekowi w ró¿nych sytuacjach
¿yciowych. Fabu³a utworu nie jest zbyt skomplikowana  od poznania siê dwojga bohaterów, poprzez konkury, po lub, jednak dodane po drodze perypetie
stwarzaj¹ liczne mo¿liwoci. O wszystkich zaistnia³ych wypadkach dowiadujemy siê wy³¹cznie dziêki listom, czyli bezporednio od postaci wspó³tworz¹cych
ow¹ fabu³ê. Autor stara siê ró¿nicowaæ jêzyk korespondencji tak, aby pasowa³
15

Postacie z listów Zatorskiego same przywo³uj¹ bohaterów owych popularnych romansów,
m.in. Juliê i Hipolita z Historii Hipolita milorta z Duglas z Juli¹, córk¹ hrabi z Warwiku... przet³umaczonej przez Józefa Jana Nepomucena Raczyñskiego i wydanej w 1743 r. oraz Chryzeidê
i Arymanta z Historii o Chryzeidzie i Arymancie w t³umaczeniu Jana Karola Rubinkowskiego, która ukaza³a siê w 1741 r.
16 T. Micha³owska: Romans XVII i pierwszej po³owy XVIII wieku. Analiza struktury gatunkowej. [W:] Problemy literatury staropolskiej. Seria I. Pod red. J. Pelca. Wroc³aw 1972, s. 445458.
17 M. Klimowicz: op. cit., s. 420.
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kolejno do uczestnicz¹cych w jej wymianie osób. Tak wiêc inaczej Ro¿yn zwraca siê do swej wybranki w pocz¹tkowym etapie znajomoci, chc¹c pozyskaæ jej
wzglêdy, inaczej, kiedy pisze do jej zaufanej Lucyli, inaczej do swego przyjaciela, a jeszcze inaczej do rodziców ukochanej.
Zatorski wielk¹ wagê przywi¹zuje do tego, aby w³aciwie oddaæ uczucia
i nastroje towarzysz¹ce poszczególnym sytuacjom. Zapowiadaj¹c kolejne listy
odautorskim komentarzem, okrela ich charakter: Ro¿yn swoje utêsknienie
owiadcza. List ten uprzejmej jest natury, bojañ i nadziejê w równej wyra¿aj¹cy wadze (s. 129); ten list zawiera zwyk³e damom z kawalerów ¿arty, atoli
czêsto znakiem sk³onionego ku przyjani bywaj¹ serca (s. 31); Respons Chlorydy. [...] Natura listu p³aczliwego ( s. 86).
Przy tym tak umiejêtnie urozmaica korespondencjê, by skala prezentowanych uczuæ i myli by³a bardzo szeroka. Zanim wiêc czytelnik otrzyma gor¹ce
mi³osne wyznania, natrafia na wyrazy szacunku, zainteresowania, zaciekawienia, grzecznej adoracji, przyjani, ale te¿ kokieterii, przekomarzania siê, kpiny
itp. Rozwój wypadków zagra¿aj¹cy momentami ¿yciu bohaterów (planowany
pojedynek, ciê¿ka choroba, wypadek karety) daje mo¿liwoci wyra¿enia strachu,
¿alu, obawy, niepewnoci, rozpaczy, gniewu, zapalczywoci, ura¿onej dumy.
Z kolei etap, gdy zakochani s¹ ju¿ po s³owie, to listy opisuj¹ce têsknotê, zazdroæ, niecierpliwoæ w oczekiwaniu na spotkanie czy lub, ale i powracaj¹ce
wyznania, zapewnienia o mi³oci itp.
Trzeba zgodziæ siê tu z pogl¹dem Klimowicza, ¿e im bardziej rozwija siê
zwi¹zek uczuciowy miêdzy wybrankami, tym listy staj¹ siê ciekawsze. I to nie
dlatego, ¿e wiêcej w nich ¿aru czy namiêtnoci, ale dlatego, ¿e przybli¿aj¹ siê
coraz bardziej do mowy potocznej, mniej w nich konwencjonalnych zwrotów,
a wiêcej ¿ywego s³owa, prawdziwej rozmowy, w której autor ró¿nicuje s³ownictwo, frazeologiê, a nawet sk³adniê wypowiedzi, by oddaæ grê uczuæ rz¹dz¹cych
bohaterami.
Znawca literatury owieceniowej w przytoczonej wy¿ej opinii zauwa¿a, ¿e
Przydatek powsta³y w latach czterdziestych XVIII w. stanowi po³¹czenie starych
i nowych tendencji jêzykowo-stylistycznych. G³êbsza analiza tekstu potwierdza
powy¿sze stwierdzenie na wielu p³aszczyznach.
Przyjrzyjmy siê najpierw leksyce utworu. Cechuje j¹ znaczny udzia³ latynizmów, które mog¹ raziæ dzisiejszego czytelnika. S¹ to zapo¿yczenia zarówno
stare, obecne ju¿ w dobie staropolskiej czy XVI w., jak równie¿ nowsze, rozpowszechnione od XVII lub XVIII stulecia. Przypomnijmy, ¿e ustalenia badawcze
Zenona Klemensiewicza18 czy Haliny Rybickiej-Nowackiej19 wskazuj¹ na sta³y
18

Z. Klemensiewicz: Historia jêzyka polskiego. Czêæ II: Doba redniopolska. Warszawa
1965, s. 145149.
19 H. Rybicka-Nowacka: Rzeczowniki zapo¿yczone z ³aciny w jêzyku polskim XVII wieku (na
materiale literatury pamiêtnikarskiej). Wroc³aw 1973.
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wzrost liczby latynizmów w polszczynie, który bynajmniej nie s³abnie u progu
owiecenia. Analiza utworu Zatorskiego potwierdza zw³aszcza tezy Rybickiej, i¿
proza by³a zdecydowanie bardziej podatna na przenikanie do niej s³ów z jêzyka
³aciñskiego ni¿ mowa niewi¹zana20. Nie sposób zaprezentowaæ tu wszystkich
przyk³adów odnalezionych u Zatorskiego, ale szczególnie wyrazicie w jego
stylu daj¹ siê wyodrêbniæ rzeczowniki zakoñczone na -cyja, takie jak: afekcyja,
afektacyja, aparencyja, aplikacyja, aprobacyja, asekuracyja, atencyja, cyrkumskrypcyja, deklaracyja, dyspozycyja, dyskrecyja, dyskwizycyja, dystrakcyja, dystynkcyja, emulacyja, esencyja, estymacyja, eskcepcyja, eskplikacyja, fakcyja,
imaginacyja, intencyja, instrukcyja, kominacyja, kondycyja, konsekwencyja,
konwalescencyja, kooperacyja, krescencyja, kuracyja, lukubracyja, medyjacyja,
rekognicyja, melioracyja, negocyjacyja, obligacyja, preskrypcyja, promocyja,
rekreacyja, relacyja, suspicyja, tranzycyja, weneracyja lub na -syja: aprehensyja, detorsyja, ekspresyja, impresyja, pasyja, submisyja.
Jak mo¿na wnioskowaæ z powy¿szej i tak niekompletnej listy, znaczna czêæ
latynizmów wi¹¿e siê u Zatorskiego ze stanami uczuciowymi i psychicznymi cz³owieka. Ta obserwacja jest adekwatna do ustaleñ poczynionych przez Krystynê
Siekiersk¹, badaj¹c¹ jêzyk Wojciecha Stanis³awa Chrociñskiego, pisarza ¿yj¹cego na prze³omie XVII i XVIII stulecia. Dodajmy, ¿e Zatorski zna³ jego twórczoæ,
gdy¿ w Przydatku kilkakrotnie przywo³uje cytaty z Rozmów listownych, bêd¹cych
przek³adem Heroid Owidiusza, dokonanym w³anie przez Chrociñskiego. Wspomniana Siekierska stwierdza u tego¿ autora w zakresie wy¿ej wskazanego typu
s³ownictwa liczne zapo¿yczenia obce, g³ównie ³aciñskie, ale te¿ francuskie. Zauwa¿a przy tym, i¿ wynika³y one nie z potrzeby nazwania rzeczy nowych, ale
z chêci ozdobnego, wyszukanego wyra¿ania siê, z chêci znalezienia nowych rodków wyrazu artystycznego, stylistycznego wzbogacenia jêzyka. Stare, znane pojêcia wyra¿ane z ³aciñska czy z francuska by³y bardziej eleganckie czy wie¿e21. Tê
tendencjê widaæ równie¿ u Zatorskiego, któremu, jak wiemy, chêæ ubogacania
polszczyzny by³a bliska. To nie znaczy, ¿e nie pozostawa³ wobec wp³ywów obcych bezkrytyczny. wiadczy o tym chocia¿by interesuj¹cy przypis, który autor
zamieszcza pod tekstem g³ównym, kiedy w licie jednej z postaci pojawia siê
s³owo promenada pochodz¹ce z jêzyka francuskiego:
Nie widzê racyi, czemu siê bystry barzo niektórych wybór z przechadzki mieje,
a promenady u¿ywaæ woli: chyba, ¿e to francuskie, a to za polskie s³owo. Ka¿dy
wed³ug swego gustu: wolno w Polszcze, jako kto chce. (s. 143)

20
21

Ibidem, s. 67.
K. Siekierska: Jêzyk Wojciecha Stanis³awa Chrociñskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z prze³omu XVII i XVIII stulecia. Wroc³aw 1974, s. 257.
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Autor doæ krytycznie reaguje na tê modê jêzykow¹, by... kilkadziesi¹t stron
dalej samemu jej ulec i wprowadziæ ow¹ promenadê. Do wp³ywów francuszczyzny jeszcze powrócimy, doæ tylko w tym miejscu dodaæ, i¿ pisarze owieceniowi czêsto to zjawisko wyszydzali, jednoczenie nie zwracaj¹c baczniejszej uwagi na rozpowszechnione latynizmy22. Te ostanie, tak wówczas czêste, dzi
w wielu przypadkach zniknê³y z polszczyzny i mo¿na je znaleæ tylko w s³ownikach z dopiskiem: przestarza³e czy dawne.
Kolejna liczna ich grupa, zauwa¿alna wyrazicie u Zatorskiego, wywodzi³a
siê z jêzyka administracyjno-prawnego i wojskowego, przyswojonego czêsto
polszczynie ju¿ w XVI w. Jednak Przydatek powiadcza zachodz¹ce z czasem
modyfikacje znaczenia poszczególnych s³ów, jak chocia¿by wyrazu rekognicyja,
który wed³ug Rybickiej w XVII stuleciu znaczy³ tyle co kwit, rewers od
d³u¿nika23, ale ju¿ Samuel Bogumi³ Linde odnotowuje obok tego pierwszego
sensu drugi24, obecny u Zatorskiego. Rekognicyja to w badanym przez nas tekcie przede wszystkim wdziêcznoæ, o czym wiadczy choæby poni¿szy fragment, pe³en zreszt¹ innych latynizmów:
Ale ¿e wiem, ¿e mocn¹ w klemencyi Jej Pañskiej z³o¿y³em ufnoæ, i¿ od protekcyi swojej nikogo dobrotliwie oddalaæ nie raczysz, przy tysi¹cznym z najg³êbsz¹
rekognicyj¹ nóg jej uca³owaniu, pokornie ¿ebrzê, abym przynajmniej za krótki
jaki czas mia³ honor z respektuj¹c¹ tego tytu³u odezwaæ siê pretensyj¹. (s. 5253)

Zatorski wprowadza latynizmy w szerokim zakresie, czêsto równie¿ takie,
które ciê¿ko odnaleæ w s³ownikach, co mo¿e wiadczyæ o niewielkim stopniu
ich rozpowszechnienia. Oczywicie trudno tu o s¹dy kategoryczne, zwa¿ywszy stan zaawansowania prac nad S³ownikiem jêzyka polskiego XVII i I po³owy
XVIII wieku. Czasem do prawid³owego zrozumienia wyrazu potrzebne jest cofniêcie siê do zasobów ³aciny redniowiecznej, jak w przypadku s³ów: afidowaæ,
afidowany pochodz¹cych od affidare25. U Zatorskiego znajdziemy ró¿ne pokrewne formy, np. afidowa³am j¹ setnie, ¿e i ¿ywy Duch o tym wiedzieæ nie
mia³ (s. 29), które kr¹¿¹ wokó³ znaczenia: zaufaæ, zdobyæ zaufanie, upewniæ,
byæ oddanym itp.
Nie sposób tu omówiæ wszystkich latynizmów obecnych w Przydatku, doæ
powiedzieæ, ¿e s¹ one bardzo zró¿nicowane znaczeniowo i odnosz¹ siê do przeró¿nych dziedzin ¿ycia. Bo choæ Zatorski koncentruje swoje listy wokó³ tematy22
23
24

Ibidem, s. 257.
H. Rybicka-Nowacka: op. cit., s. 8182.
S. B. Linde: S³ownik jêzyka polskiego.. T. V. Wyd. II poprawione i pomno¿one. Lwów
1859 (Warszawa 1995), s. 43.
25 http://xvii_wiek.ijp-pan.no_ip.org/pan_klient?index.php?strona=haslo&id_hasla+3488#3488
[data dostêpu 03.04.2008].
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ki mi³osnej, to gra miêdzy zakochanymi przywo³uje skojarzenia z ró¿nych dziedzin ¿ycia: wojskowego, s¹dowego, medycznego, a nawet gospodarczego. Tak
np. Chloryda prosi Ro¿yna, aby zgodzi³... Ro¿yna, czyli siebie samego, aby do
niej za pisarza prowentowego [czyli licz¹cego dochody, zyski  I.M.] przysta³,
a ona za te us³ugi bêdzie mu p³aci³a niewinn¹ ga¿¹ w postaci uprzejmego
smochtania (s. 78). S³ownictwo gospodarczo-urzêdnicze przydaje siê równie¿
przy sporz¹dzaniu swoistej inwentaryzacji uczuæ: Wed³ug twego ordynansu
zszywaæ dzi jeszcze bêdê regestra, na zinwentowanie dawnej i zapisanie nowej
uprzejmie troskliwych serc krescencyi (s. 78).
Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹, jak silnie zakorzeniona by³a ³acina w jêzyku
ówczesnych pisarzy. Najwiêcej jest jej chyba u Zatorskiego w tych listach, które
maj¹ wyra¿aæ szacunek do adresata, podkrelaæ jego godnoæ i znaczenie, zdobywaæ przychylnoæ, a zarazem dowodziæ wartoci pisz¹cego. Czasem, obok s³ów
obecnych ju¿ od stuleci, pojawiaj¹ siê takie, które wiadcz¹ o pewnej nowej
modzie. Skoro listy dotycz¹ mi³oci, to znajdziemy w ksi¹¿ce Zatorskiego amorata, czyli wielbiciela, kochanka, uwodziciela, który musia³ siê chyba wówczas
wie¿o przyj¹æ, bo obecny jest tak¿e u Chrociñskiego, w pamiêtniku Reginy
Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, spisanym w 1760 r., oraz w wierszach poetki
czasów saskich El¿biety Dru¿backiej. Poza opracowywanym dopiero S³ownikiem
jêzyka polskiego XVII i I po³owy XVIII wieku, podaj¹cym przyk³ady z Chrociñskiego i Dru¿backiej, nie notuj¹ tego s³owa ¿adne inne powsta³e dotychczas s³owniki, co mo¿e wiadczyæ o krótkotrwa³ej modzie na u¿ycie tego¿ wyrazu26.
Jeli natomiast powróciæ na chwilê do kwestii obecnoci u Zatorskiego
wp³ywów francuskich, warto podkreliæ, ¿e choæ autor doskonale zna³ ten jêzyk,
to jednak nie da³ siê ponieæ szerz¹cej siê w XVIII w. modzie. Znajdziemy
u niego co prawda pewne zapo¿yczenia, ale nie s¹ one szczególnie liczne i
zazwyczaj wi¹¿¹ siê z podejmowan¹ tematyk¹ mi³osn¹. Spotkamy w Przydatku
m.in. ¿aluzyjê (od jalousie), czyli zazdroæ, tandresy (od tendresse), czyli czu³oci, plezyr (franc. plaisir)  przyjemnoæ27 i pasyje, które obok znaczenia
wywiedzionego z ³aciny: mêka, zyskiwa³y nowe: namiêtnoci pod wp³ywem
francuskiego passion28. Na prawach cytatu w listach Przydatku pojawia siê jedynie adieu. Nie jest to oczywicie pe³na lista zapo¿yczeñ obecnych w utworze
(znajdziemy tu jeszcze m.in. deseñ, ga¿ê i fryzurê), ale skrupulatne przebadanie
ca³ego s³ownictwa raczej nie poszerzy³oby jej znacz¹co.
26 K. Siekierska (op. cit., s. 250) nie znajduje go równie¿ u ¿adnego z porównywanych z Chrociñskim autorów, ale wród nich nie ma wymienionych powy¿ej.
27 Nawiasem mówi¹c, Zatorski, u¿ywaj¹c tego s³owa, dokonuje doæ osobliwego stylistycznie
zestawienia: Nie darmom go kilka razy uwa¿aæ plezyr mia³a, ¿e paznogcie u palców zêbami przycina³; znaæ nad tym fortelem i listem subtelnym d³ugo ju¿ nieszczery rozum i ob³udne sma¿yæ
musia³ serce (s. 66).
28 Ibidem, s. 259.
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Dodajmy, ¿e Zatorskiemu obce jest wprowadzanie francuskich cytatów, podobnie zreszt¹ jak i ³aciñskich (poza jednym czy dwoma przyk³adami). Unikn¹³
te¿ tak krytykowanego przez owieconych makaranizowania. Jeli przypomnimy
tu stan prozy w XVII stuleciu, ale i Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego,
nale¿y tym bardziej doceniæ tê jakociow¹ zmianê, charakteryzuj¹c¹ Przydatek.
Omawiaj¹c leksykê utworu, nie mo¿emy pozostawaæ tylko przy kwestii zapo¿yczeñ. Zatorski d¹¿y³ do wzbogacenia jêzyka literackiego ró¿nymi drogami,
równie¿ siêgaj¹c po zasoby rodzime. St¹d autorzy S³ownika jêzyka polskiego
XVII i I po³owy XVIII wieku znaleliby w tym romansie wiele ciekawych przyk³adów u¿ycia dzi ju¿ zapomnianych wyrazów, takich choæby, jak sz³apaczek,
czyli koñ id¹cy sz³api¹, czyli sporym krokiem29 albo takich, które zmieni³y
swe znaczenie. Babiarz u Zatorskiego to nie kobieciarz, ale mê¿czyzna zniewiecia³y30. Chloryda, u¿alaj¹c siê nad chorym Ro¿ynem, pisze doñ: ubóstwo,
zamiast zgodnie z obecnym uzusem: biedaczku, a on z kolei, zdrowiej¹c, stwierdza, i¿ trzeba d³ugiego powetowaæ le¿uchostwa.
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ przyk³ady z zakresu s³owotwórstwa. Kto z nas
dzi myli, u¿ywaj¹c wyrazu niedowiarek, ¿e niegdy by³o i dowiarstwo? Spotkamy tu równie¿ czêst¹ w baroku predylekcjê do tworzenia przymiotników
z³o¿onych. Pojawiaj¹ siê one, kiedy autor chce precyzyjnie okreliæ odcienie
uczuciowe towarzysz¹ce pisz¹cym listy, st¹d: szczero¿yczliwe uca³owanie nóg
WMWMci Pañstwa Dobrodziejstwa (s. 10); Ro¿yn [...] ¿a³osnogniewliwy list
pisze (s. 50).
Oddaniu emocji s³u¿¹ zdrobnienia, które wraz z narastaj¹c¹ poufa³oci¹
kochanków zastêpuj¹ oficjalne dobrodziejki i waæpanów. Czasem zdrobnienie
nadaje ironiczne lub ¿artobliwe zabarwienie, jak choæby wtedy, gdy Ro¿yn rzekomo martwi siê, i¿ bêd¹c owym pisarzem prowentowym u Chlorydy, dostanie
w pyszczek. Dodajmy, ¿e ta kara mia³aby go spotkaæ za przeskrobanie barbaryzmem w prowadzonych rejestrach. Wnikliwa analiza fikcyjnej korespondencji
pokazuje, ¿e autor wiadomie j¹ ró¿nicuje wraz z rozwojem znajomoci pary
g³ównych bohaterów. Jêzyk listów idzie wyranie w kierunku mowy potocznej,
pojawiaj¹ siê ciekawe frazeologizmy, wród nich te do dzi znane (pospolicie
mówi¹: wilk przeciê do lasa; gdzie drwa robi¹, tam trzaski lec¹; lwa poznaæ
z pazura; nie mów hup, a¿ przeskoczysz), jak i te ju¿ raczej zapomniane
(chrzab¹szcza po nosie przepuciæ; kurka pokazaæ na kociele; nogi w³anie tak, jak pijanemu jêzyk w pantoflach chodzi, taktu dobieraj¹; grzybkiem,
rydzyk zbywaj¹c31). Zdarzaj¹ siê fragmenty, gdy autor w jednym zdaniu groma29
30
31

S. B. Linde: op. cit., s. 595596.
S³ownik jêzyka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. T. I. Warszawa 1958, s. 281.
Tego ostatnie nie odnotowuje Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych w opracowaniu Juliana Krzy¿anowskiego.
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dzi typowe dla jêzyka codziennego zwroty, które ubarwiaj¹ korespondencjê zakochanych i nadaj¹ jej naturalny charakter:
Gdyby mi kto zarzuca³, ¿em babiarz; ¿em tchórzem podszytego serca, ¿e WCPanna Dobrodziejka za piecem schowanego, nie znaj¹cego co pa³asz, tul¹cego na
cudz¹ importuni¹ uszy masz mê¿a. (s. 90)

Ciekawe wnioski nasuwaj¹ siê tak¿e w wyniku analizy sk³adni Przydatku.
W tej dziedzinie tak¿e mo¿na mówiæ o zró¿nicowanych tendencjach. Z jednej
strony obserwacja dowodzi bardzo wyrazistej ¿ywotnoci w prozie Zatorskiego
typowych rozwi¹zañ barokowych, przejawiaj¹cych siê m.in. w czêstym, wrêcz
nagminnym u¿yciu szyku przestawnego, utrudniaj¹cym zrozumienie wypowiedzeñ wielokrotnie z³o¿onych, zw³aszcza gdy dodamy do tego równie powszechn¹ dysjunkcjê, czyli oddalenie od siebie dwu normalnie s¹siaduj¹cych sk³adników32. Dla przyk³adu przytoczmy tu jedno z takich w³anie zdañ:
Za powodem tedy wielkiego WMCPanny Dobrodziejki rozeznania wielkiej dyskrecyi: pokornie do stóp jej troskliwe rzucam myli; od tej ³ask ucieczki, albo
surowego mia³oci mojej zgromienia, albo dobrotliwej têskliwie czekam pociechy; jakakolwiek miê na ostatek potka sentencyja, ja przeciê z dozgonnym Pañskiej nade mn¹ i sercem moim w³adze uznaniem zostajê. (s. 31)

Autor chêtnie stosuje równie¿ znamienne dla stylu barokowego konstrukcje
wyliczeniowe oraz paralelizmy sk³adniowe.
Kiedy listy w drugiej czêci utworu, ju¿ po wzajemnych deklaracjach kochanków, zmieniaj¹ swój charakter, a jêzyk ewoluuje w stronê mowy potocznej,
wspomniane wy¿ej tendencje s³abn¹  zdania siê skracaj¹, staj¹ siê prostsze
w budowie, czêciej pojedyncze, przypominaj¹ naturalny sposób wys³owienia,
jak choæby we fragmencie, gdy Chloryda opisuje Ro¿ynowi swoj¹ reakcjê na
wieci o jego powrocie do zdrowia po ciê¿kiej chorobie:
dziesiêæ razy o jednom siê brata mego pyta³a: co z nim mówi³? Wiele siê razy
o swej mocy przy nim podniós³? Jake siê ju¿ le mia³? O której ci siê godzinie
polepszaæ poczê³o? Wiele siê razy umiechn¹³ i o inne tym podobne [...] kwestyje. (s. 133)

Podobnie dzieje siê, gdy panna irytuje siê chêci¹ pojedynkowania siê wyra¿on¹ przez ukochanego:
Id¿e! Id! Strzelaj siê, bij, zabijaj: kul, orê¿y sama ci dosy³aæ bêdê, sama miertelne nabijaæ pistolety, sama zajad³e ostrzyæ pugina³y. Tak siê nieostro¿nym ko32

Z. Klemensiewicz: op. cit., s. 244.
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bietkom prêdkie nadaj¹ karesy! Taka trwa³oæ ³atwe po³yka owiadczenia! Tak¹
dobre serca p³ac¹ wdziêcznoci¹. (s. 91)

Emocje bohaterów oddaj¹ umiejêtnie stosowane zdania wykrzyknikowe lub
pytaj¹ce, które czasem, wystêpuj¹c w nadmiarze, buduj¹ typowe dla romansowych bohaterek lamentacje.
Wszystkie przedstawione dotychczas wnioski jasno dowodz¹, i¿ Zatorski na
ró¿ne sposoby stara³ siê urozmaiciæ, wzbogaciæ i zró¿nicowaæ jêzyk wymylonych przez siebie listów. Nad stylem utworu ci¹¿¹ z pewnoci¹ pewne przyzwyczajenia, stereotypy, mody oraz konwencje (równie¿ gatunkowe), ale widaæ, i¿
autor stale zmaga siê z materi¹, szuka nowych rozwi¹zañ, bywa, ¿e w przypisach
komentuje u¿ycie nawet pojedynczych wyrazów czy zwrotów. Wykazuje wielk¹
troskê o skoñczony wymiar swego dzie³ka, dlatego m.in. w jego ostatniej czêci
zamieszcza listy dotycz¹ce zapraszania goci na lub, odpowiedzi z podziêkowaniami, itp. Fabularnie stanowi¹ one ju¿ pewien balast, ale w sposób logiczny
uzupe³niaj¹ autorsk¹ wizjê i odpowiadaj¹ potrzebie wyczerpania podjêtego tematu.
Skromna twórczoæ Podgórzanina zas³uguje w przysz³oci na baczniejsz¹
uwagê, równie¿ ze strony jêzykoznawców, nie tylko z powodu Przydatku, ale
tak¿e wspomnianych wczeniej Uwag, które w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿
analizowany romans zanurzone s¹ w mowie potocznej XVIII w. Zagadnieniem
wartym opracowania jest równie¿ porównanie jêzyka romansu listownego Zatorskiego z polszczyzn¹ autentycznej epistolografii tego¿ stulecia. Ale to ju¿ zadanie znacznie przekraczaj¹ce ramy niniejszych rozwa¿añ.
Summary
The analysis of the prose of Przydatek do uwag by Aleksander Pawe³ Zatorski, the first
Polish novel in correspondence, shows a co-occurrence in the text of a diversity of linguistic
trends. The lexicon contains a substantial number of Latinisms, which are typical of baroque.
Some of them spread in the Polish language temporarily, at the turn of the 17th century. However,
one cannot find macaronicisms in this prose.
The author also employs borrowings from the French language. This is done with moderation
and contrary to the eighteenth-century widespread fashion for French. He also reaches out for the
lexical and phraseological resources of the Polish vernacular with a view to enriching and diversifying the works language.
The syntax reveals both some Baroque-derived trends, for example, inversion, and the authors striving for a natural, colloquial language of everyday conversation, which can be observed,
among other things, in the usage of short, emotionally-loaded, sentences.
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Sposoby adaptacji polskich nazwisk
do niemieckiego systemu jêzykowego

(na podstawie róde³ z dawnego komornictwa jeziorañskiego
z XVIIXVIII wieku)
Methodes of adaptation of Polish surnames into German linguistic system
(based on former Komornictwo Jeziorañskie sources in 17th18th century)
The article shows the ways of germanisation of Polish names in the south Warmia in
17th  18th century. Analysed are the names that show adaptations on phonetical, graphical and morphological level.
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Komornictwo jeziorañskie, teren pogranicza jêzykowego, by³o zamieszkiwanec w XVIXVIII w. przede wszystkim przez zgermanizowanych lub spolonizowanych Prusów oraz Polaków i Niemców. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w tej czêci
regionu Polacy przewa¿ali liczebnie nad Niemcami1. Na przestrzeni trzech wieków wspó³istnia³y tu trzy kultury i trzy jêzyki, które oddzia³ywa³y wzajemnie na
siebie. Interferencje jêzykowe widoczne s¹ m.in. w sposobach dostosowania
nazwisk polskich do niemieckiego systemu jêzykowego oraz nazw osobowych
niemieckich do systemu polskiego. Na formê jêzykow¹ zapisów czêsto mia³y
wp³yw czynniki pozajêzykowe, tj. narodowoæ kancelisty sporz¹dzaj¹cego zapi1 Teren dawnego komornictwa jeziorañskiego by³ po³o¿ony w po³udniowej czêci Warmii, stanowi³ obszar niejednolity pod wzglêdem narodowociowym, ale stosunki etniczne uk³ada³y siê tu
inaczej ni¿ w pó³nocnej czêci Warmii, gdzie dominowa³ ¿ywio³ niemiecki. Ze wzglêdu na to, ¿e
w XVI w. przewa¿a³a tu ludnoæ polska, obszar ten nazywano polsk¹ Warmi¹. Okrelenie to
funkcjonowa³o prawdopodobnie w XVIXVII w. Jeszcze w XV w. Prusowie stanowili na tych
terenach oko³o70%, resztê za ludnoæ polska (Szyfer 1992, s. 14). Na temat osadnictwa i rozwoju
nazewnictwa na pograniczu pó³nocno-wschodnim zob. tak¿e Biolik 1998, s. 427451.
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sy, jego znajomoæ i preferencje zasad ortograficznych polskich b¹d niemieckich.
Niemcy nazwiska polskie germanizowali, natomiast Polacy nazwiska niemieckie
dostosowywali do lepiej znanego polskiego systemu fonetycznego i graficznego.
¯eby jak najwierniej oddaæ brzmienie g³osek wystêpuj¹cych w adaptowanych
jêzykach, stosowano substytucje graficzno-fonetyczne. Zmiany dwiêkowe zachodz¹ce przy przejmowaniu g³osek jêzyka polskiego do systemu fonologicznego
jêzyka niemieckiego prowadzi³y do zacierania siê przejrzystych struktur morfologicznych nazwisk polskich, do zmiany ich form jêzykowych. Zmiany te w wiêkszoci wypadków by³y spontaniczne, zachodzi³y nieregularnie, niezale¿nie od kolejnoci g³osek w wyrazie (Biolik 1997, s. 6). Oprócz adaptacji graficzno-fonetycznych stosowano tak¿e zmiany w zakresie s³owotwórstwa i fleksji. Te
ostatnie mia³y mniejszy zasiêg, mo¿na je bowiem dostrzec w stosunkowo niewielkim zbiorze antroponimów, podczas gdy oscylacje w zapisie samog³osek i spó³g³osek w adaptowanych jêzykach s¹ znacznie czêstsze2.
Wród wyekscerpowanych antroponimów znajduj¹ siê równie¿ adaptacje polegaj¹ce na mniej lub bardziej wiernym przet³umaczeniu nazwisk polskich na
jêzyk niemiecki. Ustalenie jednak na podstawie zachowanych materia³ów ród³owych, które z nich powsta³y na gruncie jêzyka polskiego, a które poddane zosta³y
translacji, jest dzisiaj bardzo trudne3. O istnieniu kalk nazewniczych na Warmii
przekonuj¹ wyniki badañ historycznych: Pisz¹cy po niemiecku wyra¿ali wszystko tym¿e jêzykiem, co siê w ten sposób wyraziæ da³o, to znaczy, ¿e imiona oddawali na sposób niemiecki, choæ osoby je nosz¹ce nie by³y Niemcami, oraz ¿e
przek³adali wszystkie imiona i nazwiska, które do tego by³y sposobne. Tak przet³umaczono »Wysoka« na »Hohendorf«, »Pi¹tki« na »Freitagsdorf« i niew¹tpliwie
»Lipowo« na »Linden« [...] Tak samo postêpowano z osobami. Potomkowie Kurcz¹tka w Salpiku nazywano potem urzêdownie Hahn i równie¿ Marcin Fischer,
który roku 1465 Rybitwy za³o¿y³, jako te¿ Janko Schütze, który roku 1557 za³o¿y³
Strzelce, maj¹ prze³o¿enie z polskiego, ¿e w³aciwie nazywali siê Rybitw i Strzelec. Poniewa¿ jêzyk niemiecki by³ jêzykiem urzêdowym wiêc i ka¿dy Polak pisz¹c
po niemiecku, z niemiecka siê przezywa³ (Kêtrzyñski 1882, s. 237238)4.
2 Wiêksz¹ grupê utworzy³y nazwiska pochodzenia niemieckiego adaptowane morfologicznie na
gruncie jêzyka polskiego. Mo¿na wród nich znaleæ zró¿nicowany zbiór struktur hybrydalnych,
por.: Bischoffka 1732, B. 3, s. 30; Elisabeth Bischofowna 1768, R. 3, s. 109; vidua Bischoffowa
1735, B. 3, s. 47; Taublowski 1756, A. 17, s. 67.
3 Próbie przyjrzenia siê odpowiednikom semantycznym podstaw nazwisk pochodzenia polskiego i niemieckiego zostanie powiêcony oddzielny artyku³. W tego typu analizie nale¿a³oby
baczniej przyjrzeæ siê datowaniu zapisów oraz rodzajom ksi¹g, w których zosta³y zamieszczone, co
z kolei zwi¹zane jest z wystêpowaniem omawianych antroponimów na okrelonym terenie. Wydaje
siê, ¿e tak pomylana analiza i porównanie nazw mog³oby zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo ujawnienia nazwisk skalkowanych.
4 Pod wp³ywem osadnictwa polskiego (XVIXVIII w.) niekiedy polszcza³y siê równie¿ rody
niemieckie, czego dowodz¹ zapisy identyfikuj¹ce zapewne cz³onków tej samej rodziny, np.: Albertus ab Hatten 1671, J. 4, s. 189 i Christophoro Hattinski 1693, J. 4, s. 241. Byæ mo¿e warto
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1. Substytucje graficzno-fonetyczne
1.1. Samog³oski
a) mieszanie liter i  y
Brak opozycji twardoæ  miêkkoæ w niemieckim systemie fonologicznym
zapewne sprzyja³a mieszaniu liter i  y, zarówno w wyg³osie, jak i w ródg³osie
nazwisk. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który móg³ decydowaæ o grafice
nazw osobowych. W interpretacji trzeba tak¿e uwzglêdniæ mieszanie g³osek i, y
w gwarach mazowieckich (Handke 2001, s. 2008; Dejna 1973, s. 149). Trzeba
podkreliæ, ¿e w okresie miêdzy pokojem toruñskim (1466) a pocz¹tkiem wojny
polsko-krzy¿ackiej (1519) na terenie po³udniowej Warmii zamieszka³a znaczna
liczba osadników przyby³ych z Mazowsza5. Podstawianie y, ÿ w miejsce i widoczne jest m.in. w nazwiskach typu przymiotnikowego na -ski, -cki, np.: Bartnicki: Bartnitsky 1605, J. 4, s. 40; Bartnitzkÿ 1631, J. 4, s. 106; Bogurski:
Bogursky 1668, Fr. 2, R II; Borowski: Borowsky 1684, A. 15, s. 52; Broliñski:
Brolinskÿ 1619, J. 4, s. 75; Broliñsky 1618, J. 4, s. 73; Czapliñski: Czaplinsky
1615, J. 4, s. 67; Faleñski: Falensky 1637, J. 4, s. 118; Grochowski: Grochowsky
1690, A. 15, s. 112; Kalinowski: Kalinowskÿ 1739, B. 3, s. 65; Ko³akowski:
Kolakowsky 1690, A. 15, s. 114; Skwierawski: Skwirawsky 1690, A. 15, s. 117;
Wieski: Veysky 1659, Fr. 2, R XVI; Kowalski: Kowalsky 1694, A. 15, s. 161;
Lipski: Lypsky 1757, R.2, s. 63; Majewski: Maiewsky 1681, A. 15, s. 21; Pudliñski: Pudlinsky 1689, A. 15, s. 105; Sadowski: Sadovskÿ 1623, J. 4, s. 86; Stanis³awski: Stanislawskÿ 1635, J. 4, s. 114.
Wynotowano tak¿e liczn¹ grupê nazwisk, w których polskiemu y po spó³g³osce twardej lub stwardnia³ej odpowiada w pimie litera i lub j: Sadykowski:
Sadikowskj 1762, A. 17, s. 387; G³adysz: Gladis 1766, A. 17, s. 578; Dynda:
Dinda Civi Bisburgensis 1734, R. 4, s. 5; £¹czyñski: L¹czinski 1755, J. 24, s. 99;
Murzynowski: Murzinowskj 1744, B. 3, s. 89; Wysocki: Wisocki 1739, R. 4, s. 11;
Grzyma³a: Grzima³a 1707, J. 4, s. 283; Grzywacz: Grziwatz 1622, J. 4, s. 83;
przyjrzeæ siê dok³adniej datowaniu zapisów, bowiem pierwszy z nich ma charakter deskrypcji okrelonej, natomiast drugi, póniejszy, jest czêciej wystêpuj¹cym na Warmii w tym czasie zestawieniem antroponimicznym, co mo¿e wskazywaæ, ¿e ta forma nazwy indywidualnej zosta³a dostosowana do bardziej powszechnego modelu.
5 O polskiej kolonizacyi nie by³o tu przez d³ugi czas mowy, bo nast¹piæ mog³a dopiero wtedy,
gdy ludnoæ polska kolonizuj¹c puszczê, w zbitej masie dotar³a ze wszech stron do granic biskupich.
Mia³o to miejsce dopiero za panowania polskiego nad Warmi¹, gdy biskupi Polacy lub Polakom
przychylni dla zmienionych stosunków politycznych zmuszeni byli oprzeæ siê na ¿ywiole polskim.
Gdy za Polacy dotarli do granic warmiñskich, Warmia by³a ju¿ krajem dobrze zaludnionym; zajêli
wiêc, poniewa¿ nie by³o ju¿ ziemi le¿¹cej od³ogiem, przewa¿nie wioski przez wojny spustoszone
i rozeszli siê, polszcz¹c resztki Prusaków tam mieszkaj¹cych (Kêtrzyñski 1882: 544-545).
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Szymanowski: Szimanowski 1651, J. 4, s. 148. W jednym nazwisku dostrzegamy
natomiast proces odwrotny, czyli podstawienie y za i: Lis: Lyss 1754, R. 3, s. 27.
Wahania w repartycji i  y potwierdzaj¹ tak¿e warianty nazwiska Jêdrzycki:
Jendryckj 1731, B. 3, s. 25; Jêdricki 1757, B. 3, s. 147.
b) adaptacje polskich samog³osek nosowych
Wiêkszoæ wyekscerpowanych form potwierdza, ¿e polskie samog³oski nosowe oddawano zgodnie z ich roz³o¿on¹ wymow¹, zale¿n¹ od spó³g³oski nastêpuj¹cej. Doæ rzadko zdarzaj¹ siê zapisy, w których samog³oski nosowe s¹ zapisywane za pomoc¹ jednego znaku zgodnie pisowni¹ polsk¹, np. Zaj¹czkowska:
Zai¹czkowski 1716, J. 3, s. 5; Zaj¹czkowskj Pastor 1759, R. 2, s. 72. Polsk¹
przedni¹ samog³oskê nosow¹ [ê] zapisywano zgodnie z brzmieniem jako em, en.
Przed spó³g³oskami dwuwargowymi by³o to po³¹czenie em (rzadko am), natomiast przed pozosta³ymi spó³g³oskami ê najczêciej zapisywano jako en, por.:
Zarêba: Zaremba 1748, A. 16, s. 95; Ziêbowski: Ziembowski 1741, R. 2, s. 17;
D¹browski: Dambrowski 1662, J. 226; Dêbski: Dembski 1737, R. 2, s. 7; Dêbowski: Dembowskj 1763, R. 2, s. 83; Jêdr(z)ycki: Jendryckj 1731, B. 3, s. 25
(ale te¿: Jêdricki 1757, B. 3, s. 147); Kêdzierowicz: Kendzerowic 1737, R. 2,
s. 8; Bêdysz: Bendysz 1734, R. 4, s. 5; Brêæ: Brenæ 1746, R. 5, s. 37; Na³êcz:
Nalentz 1771, R. 2, s. 100; Opêchowski: Openchowski 1734, R. 4, s. 3. Zdarzaj¹
siê równie¿ takie formy, które odbiegaj¹ od wymienionych wy¿ej zasad. W jednym przyk³adzie [ê] zosta³o zapisane za pomoc¹ znaku a: Prêtki: Pratkj 1761,
A. 17, s. 342; w jednym  przez y: Zêbowski: Zybowski6 1734, R. 4, s. 3.
W jednym wariancie graficznym nazwiska samog³oskê [ê] zapisano przez po³¹czenie em, mimo wystêpowania samog³oski nosowej przed spó³g³osk¹ przedniojêzykowo-zêbow¹, por.: Ziemtek Colonus 1760, R. 3, s. 56. Wynotowano tak¿e
formê nazwiska, w którym usi³owano przej¹æ g³oskê ê przez po³¹czenie litery ê
i spó³g³oski nosowej n: Brêæ: Brênæ sartor 1754, R. 3, s. 24 (por. wy¿ej wymienione Brenæ).
Tyln¹ samog³oskê nosow¹ [M] zapisywano, podobnie jak [ê], utrwalaj¹c jej
wymowê roz³o¿on¹, poprzez po³¹czenie [o] ze spó³g³osk¹ nosow¹ [m] lub [n]
w zale¿noci od nastêpuj¹cej spó³g³oski. W prawostronnym s¹siedztwie spó³g³osek wargowych [M] wymawiane by³o jako om i tak te¿ by³o notowane, por:
G³¹ba: Glomba 1765, J. 4, s. 466; Go³¹bowski: Golombowski 1749, A. 16,
s. 118; Z¹becki: Sombecki 1750, A. 16, s. 159. Przed innymi ni¿ spó³g³oski
wargowe ¹ zapisywano jako po³¹czenie on lub an, np.: Gor¹cy: Goroncy 1741,
R. 2, s. 17; Dr¹gowski: Drongowskj 1731, B. 3, s. 25; G¹delawski: Gandalowskÿ
1626, J. 4, s. 95; G¹siorowski: Gansarawskÿ 1619, J. 4, s. 75; G¹ska: Gonska
6

Mo¿liwe, ¿e forma Zybowski powsta³a z Zembowski w wyniku podwy¿szenia artykulacji e
do y i zaniku m przed b (por. Czopek-Kopciuch 2004, s. 63).
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1755, R. 2, s. 58. W jednym wariancie nazwiska samog³osce ¹ odpowiada po³¹czenie ¹m: D¹browski: D¹mbrowskij 1625, J. 4, s. 92 (por. wy¿ej Brênæ).
e) oznaczanie ó przez o, u
Rzadko w analizowanych rêkopisach zdarzaj¹ siê nazwy osobowe, w których zaznacza siê dawne o d³ugie przez literê ó. Najczêciej g³oska ta jest oznaczana przez o z pominiêciem znaku diakrytycznego: Górkowski: Gorkowski
1757, R. 3, s. 39; Górny: Gorny 1683, A. 15, s. 50; Królik: Kroligk 1726, R. 5,
s. 27; Latkówna: Latkowna 1718, J. 3, s. 5; Piwkówna: Piwkowna 1767, R. 3,
s. 116; Pokój: Pokoy 1749, J. 3, s. 9; Ró¿añski: Ro¿anskj 1760, R. 4, s. 50;
Zagórny: Zagorny Parochus Fredenberg1683, J. 4, s. 214; Wiewióra: Wiewiura
1739, R. 4, s. 11; Król: Kroll Colonus ex Ramsau 1744, R. 4, s. 18. Rzadziej ó
jest zapisywane jako u, co powiadcza jednoczenie jednakow¹ w tym czasie
artykulacjê o d³ugiego i u, np.: Gurkowskj 1763, R. 2, s. 83; Jasku³ka 1750, R. 4,
s. 33. Zdarzaj¹ siê tak¿e zapisy wskazuj¹ce na oscylacje miêdzy u a o, jak
wymienione wy¿ej: Gorkowski, Gurkowki.
f) oznaczanie [o] jako oe, ö, u
Wynotowano nieliczne nazwiska, w których samog³oska o by³a oddawana
za pomoc¹ innych znaków ni¿ litera o, np. Kocik: Koecigk 1709, J. 4, s. 291,
Kötzig 1729, J. 4, s. 355; Doliwa: Duliwa 1756, R. 3, s. 37. Wahania miêdzy
wymow¹ g³oski o (jako u, ö) mo¿na t³umaczyæ zarówno dialektalnym wp³ywem
niemieckim, jak i dialektalnym polskim podwy¿szeniem artykulacji przed spó³g³osk¹ pó³otwart¹.
g) oznaczanie [u] przez o
Najczêciej w nazwiskach polskich, w których wystêpuje g³oska u, jest ona
zapisywana przez literê u, np. Gru¿ewski: Gruzewski 1763, R. 3, s. 78. Rzadko
w wynotowanym materiale zdarzaj¹ siê zapisy, w których u jest oddawane przez
znaki o Bogus³awski: Bogoslawski 1747, A. 16, s. 79; ¯urawski: Zorawski 1695,
J. 24, s. 21. Ostatni przyk³ad mo¿e zawiadczaæ równie¿ o oddaniu dawnego
d³ugiego o przez literê o (por. od XV w. ¿óraw, Bory: 758).
h) oznaczanie [e] przez ö, oe,
Zazwyczaj samog³oska e by³a zapisywana konsekwentnie jako e we wszystkich pozycjach. Wynotowano nieliczne warianty nazwisk, w których pisownia
tej g³oski odbiega od przyjêtych w polszczynie zasad. Tylko w jednej formie
g³oska e oddana zosta³a przez ö: Pecz: Pöcz 1769, J. 24, s. 114. W niekonsekwentny sposób zapisywano e w nazwisku Benik, por.: Benick 1745, A. 16,
s. 19; Bienigk 1737, R. 4, s. 7; Benick 1745, A. 16, s. 19; Benigk 1746, A. 16, s.
45; Boenigk 1753, A. 16, s. 288; Bönigk 1755, A. 17, s. 7.
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i) oznaczanie polskiego po³¹czenia ie jako i, oe, ö
Kilka zapisów wskazuje, ¿e po³¹czenie ie w polskich nazwiskach zapisywano zgodnie z wymow¹ niemieck¹ jako i. Oprócz zapisu nazwiska Biernat jako
Biernat 1681, A. 15, s. 28 (por. te¿: Birnaht 1747, A. 16, s. 64), Wieczorkowski:
Wiciorkowskj 1760, A. 17, s. 306; Zbieg: Zbig Colonus 1763, R. 3, s. 81.
j) podwajanie samog³osek
Nieliczne przyk³ady wskazuj¹ na podwajanie samog³osek: Graf: Graaff 1670,
J. 226, s. 18; Graafh 1675, J. 226, s. 25; Jêdrek: Geendreck 1759, A. 17, s. 332.
1.2. Spó³g³oski
1.2.1. Spó³g³oski miêkkie
Ciekawe obserwacje przynosi analiza sposobów adaptacji przez Niemców
polskiego systemu konsonantycznego. Wahania w pisowni dotycz¹ przede wszystkim nazwisk, w których znajduj¹ siê spó³g³oski miêkkie i zmiêkczone. Pisownia
tych dwiêków by³a dla Niemców szczególnie trudna, poniewa¿ jêzyk niemiecki
nie ma w swym zasobie [æ], [], [], [r], [ñ]. Najprostszym sposobem oddania ich
w jêzyku niemieckim by³o pomijanie znaków diakrytycznych. Ale nie s¹ to jedyne
modyfikacje zachodz¹ce w wyniku prób dostosowania polskich spó³g³osek do
fonetycznego systemu niemieckiego. Poniewa¿ w jêzyku niemieckim nie ma
dwiêcznoci jako opozycji fonologicznej, w zebranym materiale pojawiaj¹ siê
przyk³ady wskazuj¹ce na niekonsekwencje w zapisywaniu polskich spó³g³osek
dwiêcznych i bezdwiêcznych (por. Jakus-D¹browska 1984, s. 202).
a) oddawanie g³oski [j] przez literê g
G³oskê [j] w nag³osie oddano w kilku wyrazach przez literê g: Jêdrek:
Gendregk 1745, A. 16, s. 19; Jab³onka: Gablonka 1746, A. 16, s. 39; Jerzy:
Gerzy 1768, A. 17, s. 667. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, ¿e oddawanie g³oski j
za pomoc¹ litery g jest regresywn¹ cech¹ polskich zwyczajów graficznych (Klemensiewicz 1961, s. 102; 1965, s. 166186). W zapisywaniu polskiego j jako g
mo¿na siê bowiem dopatrywaæ nawi¹zañ do zwyczajów redniowiecznych, gdy
grafia by³a nieustabilizowana. B. Czopek-Kopciuch (2004, s. 71) wskazuje równie¿ na wp³yw gwar niemieckich, w których rednio-wysoko-niemieckiemu [g]
odpowiada³o rednio-dolno-niemnieckie [j]. Na wp³yw jêzyka niemieckiego
mog¹ wskazywaæ tak¿e inne adaptacje widoczne w nazwie osobowej Jêdrek:
Gendregk, tj. takie substytucje, jak: en zamiast ê, -gk zamiast -k. Niekonsekwencje w zapisywaniu [j] mo¿na tak¿e t³umaczyæ doæ pónym pojawieniem siê
litery j w polskiej grafii, co byæ mo¿e mia³o wp³yw na nieregularnoci w jej
stosowaniu w XVII w.
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W ródg³osie i wyg³osie nazw osobowych na oznaczenie [j] stosowano zamiennie y lub i, co nie jest osobliwoci¹ w redniopolskich zwyczajach graficznych (Klemensiewicz, 1965, s. 170171), por.: Chojnacki: Choynacki 1737,
R. 2, s. 9; Krajewski: Kraiewski 1709, J. 4, s. 291; Veysky 1659, Fr. 2, R XVI;
Woida 1755, A. 17, s. 29; Zai¹czkowski 1716, J. 3, s. 5; Deyk ex Ramsau 1750,
R. 3, s. 8; Nowowieyski 1690, J. 4, s. 234; Raykowskj 1753, R. 4, s. 35; Boykowski 1767, J. 3, s. 16; Czayka 1749, R. 2, s. 37; Caikowa 1748, B. 3, s. 107;
Caykowska 1763, J. 3, s. 14; Heyduk 1769, A. 17, s. 719; Ko³odziej: Ko³odzey
1755, R. 3, s. 30; Pokój: Pokoy 1749, J. 3, s. 9.
b) zapis spó³g³oski [ñ] przed sufiksem -ski oraz g³oski [æ]
Spó³g³oskê nosow¹ [ñ] wystêpuj¹c¹ czêsto w nazwiskach przed sufiksem
-ski zapisywano najczêciej z pominiêciem znaku diakrytycznego, por.: Barwinskj 1750, R. 3, s. 6; Bieñkowski: Bienkowski 1727, B. 2, s. 9; Bogdañska:
Bogdanska 1755, A.17, s. 27; Boñkowski: Bonkowskj 1746, A. 16, s. 46; Cieszyñski: Cieszynski 1737, R. 2, s. 7; Cygliñski: Cyglinskj 1763, R. 2, s. 83;
Drzewiñski: Drzewinskj 1751, R. 3, s. 14; Ertmañski: Ertmanskj Colonus 1763,
R. 2, s. 83; Foromañski: Foromanski 1748, A. 16, s. 100; Furmañski: Furmanskj
1729, B. 3, s. 17; Gerliñski: Gerlinski 1734, R. 4, s. 3; Iwañski: Iwanski 1746,
A. 16, s. 36; Kaczeñski: Kaczenskj 1754, R. 3, s. 27; Kokañski: Kokanskj 1744,
A. 16, s. 6; Koniecki: Konecki 1755, B. 3, s. 137; Kuczyñski: Kuczynsky 1693,
A. 15, s. 167; Kukliñski: Kuklinskj 1731, B. 3, s. 25; £¹czyñski: Lonczynski 1703, J. 24, s. 31; Olszyñski: Ollschinski 1757, A. 17, s. 111; Pudliñski:
Pudlinsky 1689, A.15, s. 105. Miêkkoci spó³g³oski ñ nie oznaczano tak¿e w wyg³osie wyrazów, pomijano tak¿e literê i wskazuj¹c¹ na miêkkoæ ñ przed samog³oskami, por.: Siwoñ: Szywon 1739, R. 4, s. 12. Liniecki: Lisnecki 1658, J. 4,
s. 161.
Polsk¹ g³oskê [æ], której w grafii s³u¿¹ znaki æ lub ci, oddawano niekiedy,
zachowuj¹c polskie zasady ortograficzne, np. Cichj 1752, B. 3, s. 124; Cichy
1733, B. 3, s. 34, ale to samo nazwisko spotykamy te¿ zapisane przez cz: Czichi
1697, A. 15, s. 178. Podobn¹ realizacjê ilustruj¹ równie¿ formy: Cierlicki:
Czierlicki 1765, A. 17, s. 507; Koczik 1707, J. 226, s. 75; Wiercioch: Vierczoch
1741, B. 3, s. 73. Dwiêk æ oddawano równie¿ za pomoc¹ niemieckiego digrafu
tz: Kocik: Kotzig 1719, J. 4, s. 324. Zapis æ przez c obrazuj¹ warianty nazwisk:
Trzciñski: Trszcynski 1747, J. 24, s. 88; Ciecierski: Ciecerski 1707, J. 4, s. 284.
Ostatni cytat wskazuje na niekonsekwencje zapisu w obrêbie jednego wyrazu, w
którym miêkkoæ g³oski nag³osowej zosta³a zaznaczona w sposób zgodny z ortografi¹ polsk¹, natomiast w ródg³osie pominiêto literê oznaczaj¹c¹ niezg³oskotwórcze i przed samog³osk¹.
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c) zapis g³oski []
Na podstawie zgromadzonego materia³u antroponimicznego mo¿na wskazaæ
kilka sposobów zapisywania spó³g³oski []. Najczêciej substytuowano j¹ przez
s, powsta³e w wyniku pominiêcia diakrytu: Konic: Kosnitz 1766, A. 17, s. 578;
Kocieszka: Koscieszka 1747, A. 16, s. 54; Cielowski: Cieslowskj 1752, R. 4,
s. 33; Liniecki: Lisnecki 1658, J. 4, s. 161; Ry: Rys 1695, A. 15, s.141; piewak: Spiewak 1746, R 2, s. 31; Winiewski: Wisniewskj 1751, R. 3, s. 13.
Równie czêsto [] oddawano przez sz, po którym nastêpowa³o oznaczaj¹ce
zmiêkczenie i albo litera y (prawdopodobnie substytut i): Osiñski: Oszinski
1704, J. 226, s. 73; Pietrusiñski: Pietruszinski 1726, B. 3, s. 1, Pietruszynski
1733, B. 3, s. 33; Sikorski: Szykorski 1769, J. 24, s. 113; Siwoñ: Szywon 1739,
R. 4, s. 12; liwiñski: Szliwinski 1664, J. 226, s. 12. Substytucji  s³u¿y³o
równie¿ niemieckie sch: Roschinskj 1746, A. 16, s. 39 Rasch 1689, A. 15,
s. 107. Wynotowano jeden przyk³ad nazwiska, w którym na miejsce  wstawiono
ssz: £osiewski: £ossziewskj 1730, J. 4, s. 357.
d) zapis g³oski []
Nieliczne nazwiska ilustruj¹ procesy adaptacji g³oski []. W wynotowanych
formach zosta³a ona oddana przez literê z: Kuzina: Kuzyna 1734, R. 4, s. 3;
Zielesiñski: Zelesinski 1611, J. 4, s. 54.
e) zapis g³oski [r]
Nieliczna grupa nazwisk zawieraj¹cych spó³g³oskê [r] wskazuje, ¿e starano
siê j¹ oddawaæ poprzez podstawienie d: Niedwiedzki: Niedwieskj 1727, J. 4,
s. 352, czêciej jednak g³oskê tê zapisywano przez digraf dz, czyli przez pominiêcie diakrytu przed spó³g³osk¹, a litery i przed samog³osk¹: Kêdzierowicz:
Kendzerowic 1737, R. 2, s. 8; Ko³odziej: Ko³odzey 1755, R. 3, s. 30; Niedwiedzki: Niedzwiecki 1671, Fr. 2, R X.
f) zapis g³osek spalatalizowanych
Wród nazwisk mieszkañców komornictwa jeziorañskiego znajduj¹ siê formy, które zawiadczaj¹ o k³opotach kancelistów z zapisywaniem spó³g³osek spalatalizowanych. Istniej¹ce zapisy dokumentuj¹, ¿e czêsto nie zaznaczano miêkkoci przez niezg³oskotwórcze i wystêpuj¹ce przed samog³oskami w nazwiskach, takich jak: Bia³k: Balk 1687, A. 15, s. 89; Biegiel: Begel 1741, R 2, s. 19;
Bielau: Belau7 1745 Rd 5, s. 1; w: Skerkowski 1745, A. 16, s. 26. Wynotowano
natomiast takie warianty nazwisk, w których zaznaczono miêkkoæ g³osek,
mimo ¿e w formach polskich tego zmiêkczenia nie by³o: Grabek: Grabiek 1649,
7 O nieoznaczaniu miêkkoci polskich spó³g³osek spalatalizowanych szerzej zob. Breza 1979,
s. 3233.
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J. 226, s. 2; G³adysz: Gladis 1766, A.17, s. 578. Ostatni przyk³ad oddaje raczej
wahania w repartycji i, y, a nie cel zaznaczenia miêkkoci spó³g³osek poprzedzaj¹cych.
1.2.2. Spó³g³oski twarde zwarto-wybuchowe k, t8
a) zapis spó³g³oski [k]
Spó³g³oska [k] w nazwiskach polskich jest zwykle zapisywana jako k, np.:
Kazanowski: Kasanowski 1748, A. 16, s. 88; Karwacki Karwackj 1752, R. 4,
s. 33. Obok polskich zapisów nazwiska polskie zakoñczone na k czêsto zapisywano zwyczajem niemieckim przez ck: Andrek: Andreck 1746, A.n16, s. 30;
Bombek: Bombeck 1624, J. 4, s. 89; Frank: Franck 1704, Rd 10, s. 12; Klimek:
Klimeck 1759, A. 17, s. 267; Kosak: Kosack 1766, A. 17, s. 551; Kocik: Koecigk
1709, J. 4, s. 29; Kozak: Kozack 1744, A. 16, s. 4; Kruk: Kruck 1772, B. 3,
s. 230; Maluk: Maluck 1680, A. 15, s. 8; Popek: Popeck 1757, A. 17, s. 128;
Szyk: Szyck 1751, R. 3, s. 11. Rzadziej zdarzaj¹ siê zapisy, w których k jest
oddawane na sposób niemiecki w ródg³osie wyrazu, np: Skierd: Sckerd 1767,
A. 17, s. 595; Kuklik: Kucklick 1765, A. 17, s. 503, Kuglig 1767, A. 17, s. 591.
Wynotowano tak¿e zapisy wskazuj¹ce na niemieckie zwyczaje oddawania k za
pomoc¹ gk, por.: Pawligk 1726, B. 3, s. 1; Derdak: Derdagk 1704, J. 4, s. 274.
Rzadziej zdarza siê substytuowanie k przez g: Derdag 1691, J. 4, s. 235; Kuklik:
Kuglig 1755, A. 17, s. 18; Kulik: Kulig 1755, R. 3, s. 32; Nowak: Nowag 1772,
R. 4, s. 71. Przegl¹d wariantywnych form tego samego nazwiska wskazuje, ¿e
substytucje nie mia³y charakteru regularnego. Ponadto niekonsekwentne zapisywanie na koñcu wyrazów k, g, ck, gk mo¿e wiadczyæ o wahaniach w zakresie
oddawania spó³g³osek dwiêcznych i bezdwiêcznych (por. Belchnerowska
1984, s. 211213).
b) zapis spó³g³oski [t]
Spó³g³oska [t] najczêciej oddawana by³a za pomoc¹ litery t, np. Biernat:
Biernat 1681, A. 15, s. 28, ale wynotowano równie¿ przyk³ady wiadcz¹ce o wahaniach w pisowni tej g³oski, poniewa¿ oddawano j¹ tak¿e jako ht oraz th:
Biernat: Birnaht 1747, A. 16, s. 64; Dunat: Dunath 1749, A. 16, s. 121; Elisabetha 1683, A. 15, s. 49.

8 Omawiamy tu tylko adaptacjê spó³g³osek t i k, poniewa¿ przejmowanie tych g³osek okazywa³o siê w jêzyku niemieckim najbardziej k³opotliwe. Poniewa¿ analiza innych spó³g³osek zwartowybuchowych twardych nie nastrêcza³a trudnoci, zatem tych zapisów nie poddajemy szczegó³owej
analizie.
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1.2.3. Spó³g³oski twarde zwarto-szczelinowe
a) zapis spó³g³oski [c]
Spó³g³oskê [c] wystêpuj¹c¹ w polskich nazwiskach adaptowano na kilka
sposobów. Istniej¹ przyk³ady zapisów tej g³oski za pomoc¹ litery c, np. Czaplicki: Czaplickj 1601, J. 4, s. 36. Czêsto oddawano j¹ za pomoc¹ niemieckiego
digrafu tz: Galitzki 1713, A. 15, s. 241; Koniecki: Konietzki 1748, J. 24, s. 90;
Bartnicki: Bartnitzkij 1625, J. 4, s. 92; Kudrycki: Kudritzkj 1761, A. 17, s. 372;
Pampecki: Pampetzki 1767, A. 17, s. 615; Ramocki: Ramotzkj 1600, J. 4, s. 34;
Szucki: Schutzki 1755, A. 17, s. 16. Pentzki in Pissau 1764, A. 17, s. 503.
Rzadziej polskie c oddawano przez ts i cs: Buchocki: Buchotski 1695, A. 15,
s. 177; Pencki: Pêtski 1764 A. 17, s. 446; Czaplicki: Czaplicskj 1602, J. 4, s. 37.
b) zapis g³oski dz
Wynotowane nieliczne formy nazwisk polskich wskazuj¹ na k³opoty z oddawaniem polskiej g³oski dz. Jeden przyk³ad dowodzi, ¿e jego wymowê upraszczano, pomijaj¹c element zwarcia, st¹d prawdopodobnie zapis: Dzwonkowki:
Zwonkowskj 1758, R. 3, s. 54. Problemy adpatacyjne zwi¹zane z spó³g³osk¹ [r]
ilustruj¹ warianty nazwiska Niedwiedzi, w którym g³oskê tê zapisywano na
kilka sposobów:
-cs: Niedzwiecskj 1731, J. 4, s. 361
-ss: Niedzviesskj 1732, J. 4, s. 364
-cz: Niedzwieczki 1734, J. 4, s. 371
-c: Niedswecki 1736, J. 4, s. 378
c) zapis g³oski [è]
Wynotowane warianty graficzno-fonetyczne nazwisk polskich wskazuj¹, ¿e
g³oska [è] by³a oddawana najczêciej, podobnie jak [c], przez niemieckie tz,
por.: Diacewicz: Diacewitz 1692, A. 15, s. 128; Grziwatz 1622, J. 4, s. 83;
Nalentz 1771, R. 2, s. 100. Kilka przyk³adów wskazuje, ¿e adaptacja polskiego
cz odbywa³a siê przez podstawienie litery c: Budrewic 1751, B. 3, s.118 (ale te¿
Budrewicz 1726, B. 3, s. 1); Wiecorek 1704, J. 4, s. 275. Zapis dwóch ostatnich
cytatów niekoniecznie mia³ charakter germanizuj¹cy. Byæ mo¿e nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, ¿e formy te zosta³y zapisane zgodnie z wymow¹ utrwalaj¹c¹ mazurzenie. Na podstawie niektórych zapisów mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e [è]
by³o s³yszane przez Niemców jako dwiêk miêkki, st¹d cz przed niezg³oskotwórczym i oddane jako c, por.: Wieczorkowski: Wiciorkowskj 1760, A. 17, s. 306.
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1.2.4. Spó³g³oski twarde szczelinowe
a) zapis g³oski []
W dokumentach z dawnego komornictwa jeziorañskiego mo¿na spotkaæ
ró¿ne sposoby oddawania spó³g³oski []. Polskie zwyczaje notowania tej g³oski
przez sz (np. Ciszyñski: Ursula Petri Cieszynski 1737, R. 2, s. 7) przeplataj¹ siê
z niemieckimi. Na gruncie niemieckim polska spó³g³oska [] by³a najczêciej
oddawana przez sch: Bartosz: Bartosch 1753, R. 5, s. 41; Grabosz: Grabosch
1758, A. 17, s. 218; Jurasz: Jurasch 1727, B. 3, s. 13; Kasztelan: Kaschtelahn
1764, A. 17, s. 463; Kruszewski: Kruschewskj 1745, A. 16, s. 11; Liszewski:
Lischewskj 1731, B. 3, s. 25; Olszyñski: Ollschinski 1757, A. 17, s. 111; Szyprowski: Schyprowski A. 17, s. 283; Pliszka: Plischka 1767, J. 24, s. 112; Olesz:
Ollesch 1759, A. 17, s. 229. W zebranym materiale istniej¹ liczne przyk³ady
zastêpowania sz przez s: G³adysz: Gladis 1766, A. 17, s. 578; Jurasz: Jurahs
1726, B. 3, s. 1; Karkoszka: Karkoska 1665, J. 226, s. 13; Kaszki: Kaski 1745,
A. 16, s. 22; Kasztelan: Kastelan 1765, A.17, s. 529; Kruszewski: Krusewskj
1745, A. 16, s. 14; Szweda: Sweda 1739, R. 4, s. 12; Szyszka: Szyska 1739, R. 4,
s. 11. Kilka form wskazuje, ¿e polskie sz oddawano jako podwojone s: Grabosz:
Graboss 1745, B. 3, s. 99; Jakubasza: Jakubassa 1756, A. 17, s. 67; Kulesza:
Kulessa 1766, A.17, s. 545.
b) oddawanie g³oski []
Przy przejmowaniu nazwisk polskich zawieraj¹cych [] rezygnowano ze
znaku diakrytycznego. Nie jest wykluczone, ¿e wymienione formy zosta³y zanotowane zgodnie z ich wymow¹ gwarow¹, rejestruj¹c¹ mazurzenie: Bo¿anecki:
Bozanecki Burg. Seeb. 1645, J. 4, s. 135; Bro¿ecki: Brozecki 1689, J. 4, s. 231.
c) zapis g³oski [s]
Wynotowano formy wskazuj¹ce na wahania pisowni g³oski [s]. W nag³osowej pozycji zazwyczaj oddawano j¹ przez literê s, np. Sowicki: Sovickj 1745,
A. 16, s. 22; Sosna: Sosna 1677, R. 1, s. 1. Nieliczne cytaty dokumentuj¹ oddawanie s w nag³osie przez: sch i sz, np. S³onczewski: Schlonciefski 1725, J. 4, s.
343; Sosnowski: Sosznowski 1680, J. 226, s. 35.
Z powodu odczytywania przez Niemców s jako z zdarzaj¹ siê oboczne formy pisane przez s, lub przez z, np.: Rosochacki: Rossochacki 1759, J. 4, s. 44
i Rozochacki 1711, J. 3, s. 3.
d) zapis g³oski [z]
Obok zapisów nazwisk, w których dwiêczna g³oska [z] jest oddawana poprzez zastosowanie litery z, zdarzaj¹ siê warianty, w których jest ono przejmowane za pomoc¹ litery s. Taki sposób notowania mo¿na t³umaczyæ odczytywa-
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niem przez Niemców nag³osowego i interwokalicznego s jako z9, por.: Zawadzki: Sawacki 1742, R. 2, s. 20; Z¹becki: Sombecki 1750, A. 16, s. 159; Kazanowski: Kasanowski 1748, A. 16, s. 88.
e) zapis g³oski [w]
Nazwiska polskie zakoñczone na -owski zapisywano zgodnie z ich wymow¹,
czyli przez bezdwiêczny odpowiednik g³oski [w]. Takie zmiany adaptacyjne s¹
widoczne w nastêpuj¹cych formach: Bia³kowski: Bialkofskj 1717, J. 4, s. 317;
Buchowski: Buchofski 1695, A. 15, s. 177 Dorowski: Dorofski 1694, A. 15,
s. 174; Gralkowski: Gralkofskj 1716, J. 4, s. 313; Gutowski: Guttovski 1759,
B. 3, s. 158; Jankowski: Jankofskj 1730, J. 4, s. 357; Lamkowski: Lamkofskj
1721, J. 4, s. 329; Opakowski: Opakofski 1715, J. 4, s. 310; Sakowski: Sakofski
1718, J. 4, s. 321; Sosnowski: Sosnofski 1697, A. 15, s.185; Szatkowski: Szatkofskj 1723, J. 4, s. 335. Oprócz wymienionych wy¿ej form nazwiska polskie
omawianego typu by³y przejmowane tak¿e bez zmian graficznych, np.: Andrzejowski: Andrzejowski Molitor 1750, R. 4, s. 33. W zebranym materiale doæ
czêsto za polsk¹ literê w podstawiano v: Salewski: Salevski 1766, A. 17, s. 555;
Winiewski: Visniewskj 1751, B. 3, s. 118;
f) zapis fonemu [f]
Wród zapisanych nazw osobowych mieszkañców komornictwa jeziorañskiego znajduj¹ siê formy, w których fonem [f] jest zapisany przez ph. Pisownia
taka regularnie pojawia siê w imionach przejêtych z ³aciny, np. Josephus10,
Stephanus, ale niekiedy te¿ wystêpuje w nazwiskach, np.: Filipowski: Philipowski 1696, A. 15, s. 151. Zdecydowanie czêciej jednak f w nazwiskach jest
zapisywane przez f, np. Furmañski: Furmanskj 1729, B. 3, s. 17; Ficzkowski:
Ficzkowskin 1720, J. 3, s. 5.
g) zapis rz
Wynotowano grupê nazwisk ilustruj¹cych wahania w zapisywaniu rz, które
oddawano albo przez dwuznak rz, np.: Skrzypski: Skrzypskj 1750, R. 4, s. 30;
Wrzeciñski: Wrzecinski 1691, J. 4, s. 236; Grzymala 1725, J. 4, s. 341, albo
przez substytucjê r, por.: Grzyma³a: Grimala 1710, J. 4, s. 293; Kudrzycki:
Kudritzkj 1761, A.17, s. 372. Trzaskowski: Traskowskj 1698, B. 1, k.1; Trzciñski: Trszcynski 1747, J. 24, s. 88.
9 Poczatkowe Z- w nazwisku Zawadzki Niemcy regularnie zapisywali przez S-, by czytaæ
Zawadzki; gdyby bowiem zapisywali Zawadzki, to czytaliby Cawacki (Breza 2004, s. 318). Krzepela (1925, s. 170) notuje dwie oboczne formy nazwiska Zawadzki i Sawaczki z Trankwitz (Trankwice) w dawnym powiecie sztumskim.
10 O zapisywaniu f przez ph mo¿e wiadczyæ forma Józef: Joseph 1772, J. 3, s. 18, ale nale¿y
te¿ przyj¹æ mo¿liwoæ, ¿e w tym wypadku zosta³a zastosowana abrewiacja ³aciñskiej formy Josephus > Joseph.
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1.2.5. Spó³g³oska pó³otwarta ³
Poniewa¿ jêzyk niemiecki nie zna g³oski i litery ³, wiêc w wyekscerpowanym materiale nazewniczym istnieje bardzo liczna grupa nazwisk, w których
spó³g³oskê tê przejmowano z pominiêciem diakrytu, np.: Bia³kowski: Bialkowski
1690, A. 15, s. 163; Ch³osta: Chlosta 1757, A. 17, s. 112; Diabe³ek: Diabelek ex
Dobr¹g 1677, R. 1, s. 1; G³¹ba: Glomba 1765, J. 4, s. 466; G³adysz: Gladis
1766, A. 17, s. 578; Go³acki: Golackj Cyganus 1754, R. 3, s. 26; Grzyma³a:
Grzymala 1725, J. 4, s. 341; Jab³onka: Gablonka 1746, A. 16, s. 39; Ko³akowski: Kolakowsky 1690, A. 15, s. 114; Ko³packi: Kolpacki 1686, A. 15, s. 80;
£¹czyñski: Lonczynski 1703, J. 24, s. 31; Micha³owski: Michalowski 1752, B. 3,
s. 139; Na³êcz: Nalentz filia 1771, R. 2, s. 100; Ole: Ollesch 1759, A. 17,
s. 229; Or³owski: Orlowski 1704, Rd 10, s. 12; Paku³a: Pakula 1740, R. 4, s. 14;
Soko³owski: Sokolowskj 1658, Fr. 2, R XXIV; Weso³owski: Vesolovski 1761,
B. 3, s. 169.
2. Podwajanie liter
W procesie germanizacji nazwisk polskich stosowano podwajanie liter.
Zjawisko to mo¿na t³umaczyæ dwojako: manier¹ lub zwyczajem oznaczania
samog³osek krótkich w jêzyku niemieckim podwojeniem spó³g³oski po samog³osce (Czopek-Kopciuch 2004, s. 88)11 . Wynotowano nastêpuj¹ce przyk³ady takiego sposobu notowania nazwisk polskich:
t  tt: Bitkowski: Bittkowskj 1745, B. 3, s. 97; Gutek: Guttek 1730, J. 4,
s. 357; Gutowski: Guttovski 1759, B. 3, s. 158; Kot: Kott 1750, R. 3, s. 7;
Matyñski: Mattinski 1676, J. 226, s. 27; Sobotka: Sobottka 1737, R. 4, s. 8;
p  pp: Deppa et Marianna uxor ejus 1750, R. 3, s. 5; Diabellek Libertinum
in Dobr¹g 1712, R. 1, s. 17; Krogul: Krogull 1693, A. 15, s. 168; Król: Kroll
1744, R. 4, s. 18; Szyp: Szypp 1758, R. 3, s. 43;
l  ll: Dylla 1749, R 2, s. 42; Kasztellan 1755, A. 17, s. 11; Ollschinski
1757, A. 17, s. 111 Millewskj Civis 1767, R. 4, s. 65 Rogalla 1655, J. 226, s. 7;
Rogall Paroch Fredenburgen 1648, J. 4, s. 140;
k  kk: Dukat: Dukkat 1743, R. 2, s. 29;
s  ss: Lis: Lyss 1754, R. 3, s. 27; Rosochacki: Rossochacki 1759, J. 4, s. 44;
f  ff: Graf: Graff 1669, J. 226, s. 17; Rafalski: Roffalski 1749, A. 16, s. 135;
Rutkowski: Ruttkowskj 1754, R. 3, s. 25; Szafrañski: Szaffranski 1764, A. 17, s. 445.

11

Por. te¿ nastêpuj¹ce prace: Breza 1981; wiêtochowski 1966.
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3. Wstawianie h niemego
Wród nazw osobowych pochodz¹cych z terenu komory jeziorañskiej znajduje siê spora grupa nazwisk zgermanizowanych poprzez wstawienie h tzw. niemego, które w jêzyku niemieckim sygnalizowa³o poprzedzaj¹c¹ je samog³oskê d³ug¹.
Por.: Biernat: Birnaht 1747, A. 16, s. 64; Draba: Drahba 1757, R. 3, s. 40; Dunat:
Dunath 1749, A. 16, s. 121; Graf: Graafh 1675, J. 226, s. 25; Jurasz: Jurahs 1726,
B. 3, s. 1; Jendreheck 1764, A. 17, s. 469; Kasztelan: Kaschtelahn 1764, A. 17, s.
463; Lis: Lihs 1755, A. 17, s. 47; Patron: Patrohn 1752, A. 16, s. 195; Prot: Proth
1699, A. 15, s. 205; Rat: Rath 1762, J. 3, s. 13; Rahdick 1753, R. 3, s. 22; Roman:
Romahn 1737, J. 227, s. 19, Rohman 1768, A. 17, s. 644.
4. Uproszczenia grup spó³g³oskowych
Wynotowano nieliczne stosunkowo formy, których zapis interpretuje siê
jako powsta³y w wyniku uproszczenia grup spó³g³oskowych. Na redukcjê nara¿one by³y g³ównie trudne dla Niemców do wymówienia po³¹czenia szcz, co
przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce cytaty: Proboszcz: Prabosch 1764, A.17, s. 471;
Strzy¿ewska: Strziewska 1748, A.16, s. 112; Trzeszczuga: Trzeczuga 1772, R. 4,
s. 71; Karkowski: Karkoski 1752, A. 16, s. 185.
5. Adaptacje morfologiczne
Zmiany nazwisk polskich w zakresie morfologii i fleksji pod wp³ywem jêzyka niemieckiego zachodzi³y znacznie rzadziej ni¿ zmiany na p³aszczynie graficznej i fonetycznej. Przyk³adem substytucji s³owotwórczej jest nazwisko Belau
1745 Rd 5, s. 1 utworzone od polskiego Bielawa w wyniku substytucji niemieckiego sufiksu -au w miejsce polskiego -awa. Do wyj¹tkowych form nale¿¹ równie¿ te powsta³e przez dodanie do polskiej podstawy formantu niemieckiego.
Wynotowano jedn¹ formê derywowan¹ sufiksem -ert: Czakert 1752, Rd 3, k. 7;
jedn¹ sufiksem strukturalnym -son: Tondason 1682, A. 15, s. 42. W jednym
nazwisku polskim wyg³osowa cz¹stka -ki zosta³a oddana na wzór nazwisk z dolno-niemieckim formantem -ke: Wielki: Velke in Wiliams 1765, A. 17, s. 539.
Czêciej w procesie germanizacji nazwisk polskich uczestniczy³a koñcówka
-en, tj. wyk³adnik dope³niacza deklinacji s³abej rzeczowników lub liczby mnogiej. Zastosowanie tej koñcówki powodowa³o pluralizacjê formaln¹ nazwisk,
tzn., ¿e po jej dodaniu antroponimy zaczyna³y funkcjonowaæ jako nominativus
singularis (Breza 1981, s. 111). Por. nastêpuj¹ce formy nazwisk: Skierden 1688,
A. 15, s. 90; Jablonken 1693, A. 15, s. 167; Krukien 1681, A. 15, s. 23; Kruszewsken 1698, A. 15, s. 193, Grabowsken 1693, A. 15, s. 167.
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Wyrane lady germanizacji ujawniaj¹ nazwiska ¿eñskie (Matusiak 2003,
s. 7583). Najczêstszym niemieckim sufiksem dodawanym do nazwisk polskich
by³ feminizuj¹cy formant -in. By³ on dodawany do nazwisk mêskich zakoñczonych spó³g³osk¹, jak i samog³osk¹: Baran: Catharina Baranin 1716, J. 3, s. 5;
Krogul: Catharina Krogulin 1753, A. 16, s. 213; Kwaterka: Catharina Kwarterkin 1755, A. 17, s. 35. Za pomoc¹ tego samego formantu utworzono nieliczne
nazwiska identyfikuj¹ce kobiety od nazwisk przymiotnikowych zakoñczonych
na -ski, por.: Kuczyñski: Kuczynskin 1711, J. 3, s. 2; Paszokowski: Paszkowskin
1726, A. 14, s. 7; Rosochaci: Rozochackin 1729, J. 3, s. 7.
Przegl¹d nazwisk z terenu dawnego komornictwa jeziorañskiego ujawnia
najczêstsze sposoby adaptowania nazwisk polskich na gruncie jêzyka niemieckiego. Najbardziej jednoznaczna wydaje siê interpretacja adaptacji na poziomie
morfologicznym. Najtrudniej natomiast orzec, które nazwiska mo¿na traktowaæ
jako kalki nazewnicze, tj. powsta³e na gruncie polskim, ale przet³umaczone na
jêzyk niemiecki. W wyniku przejmowania polskich spó³g³osek i samog³osek do
niemieckiego systemu fonetycznego w grafice pojawi³y siê litery, które oznacza³y ró¿ne g³oski, np. liter¹ s zapisywano przynajmniej cztery g³oski, tj. [], [s],
[], [z]; liter¹ z oznaczano [z],[],[], a niemiecki digraf tz wstawiano regularnie
na miejsce polskich liter c, cz. Przy rozstrzygniêciach dotycz¹cych adaptacji
graficzno-fonetycznych nale¿y zachowaæ ostro¿noæ interpretacyjn¹ z tego powodu, ¿e nie zawsze z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, czy mamy do czynienia
z prób¹ oddania brzmienia nazwiska polskiego w systemie jêzykowym niemieckim, czy te¿ z wiernym oddaniem wymowy gwarowej, przede wszystkim niektórych cech dialektu mazowieckiego.
Skróty róde³
A. 15
A. 16
A.17
J. 3
J. 4







J. 24 
J. 226 
J. 273 
B. 3
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4







Kaufverträge aus dem Bischöflichen Kammer-Amt Seeburg 16601715
Kaufverträge aus dem Bischöflichen Kammer-Amt Seeburg 17441753
Kaufverträge aus dem Bischöflichen Kammer-Amt Seeburg 17551770
Liber Album Confraternitatis S-ti Josephi
Rationes Beneficii Confraternitatis Venerabilium Sacerdotum Ecclesiae Archipresbyteralis
Seeburg 15841766
Rachunki Bractwa Ró¿añcowego 16951837
Rationes Ecclesiae Locoviensis 16481715
Sprawy ró¿ne: rozporz¹dzenia biskupów, wizytacje, przywileje dla ró¿nych miejscowoci, opis historyczny kocio³a w T³okowie, korespondencja 16071864
Ksiêga rachunkowa parafii Biskupiec 17261789
Ksiêga rachunkowa parafii Ramsowo 16771836
Liber Mortuorum  Ramsowo 17371834
Liber Baptisatorum 17501806
Liber Copulatorum 17341804
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Summary
The article shows the ways of germanisation of Polish names in the south Warmia in 17th18th
century. Analysed are the names that show adaptations on phonetical, graphical and morphological
level. Not analyses remain those names which form could be the effect of calque. It appears that
most difficult was the pronouncing of Polish palatal and historically palatal consonants. It is also
difficult to show rules of differentiating between i and y. Word-formation aspects of the analyses
show that feminine forms of the names were often created by adding German formant -in. More
rarely suffixes -son, -ert, -en, -ke, -au were used.
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Semantyczna i syntaktyczna analiza leksemu aluzja
Semantic and syntactic analyses of the lexeme aluzja (allusion)
The present paper is devoted to the analysis of the lexeme aluzja (allusion) in
Polish language. Presenting its syntactical features and its equivalents in some other
languages, the author analyzes the meaning of the lexeme.
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0. Jako wprowadzenie do rozwa¿añ o tym, czym jest aluzja, niech pos³u¿y
kr¹¿¹cy jaki czas temu dowcip. Pewnego razu komendant policji zwo³uje pilne
zebranie swoich podw³adnych. Policjanci zbieraj¹ siê w du¿ej sali, a komendant
zwraca siê do nich: Panowie, zdaje siê, ¿e s¹ wród nas tacy, którzy u¿ywaj¹
wyrazów obcych, których znaczenia nie rozumiej¹. Us³yszawszy to, jeden z policjantów wstaje i pyta: Przepraszam, do mnie to alibi?
Powy¿szy ¿art stanowi przyk³ad tego, za co powszechnie w jêzyku potocznym uznaje siê aluzjê, czyli jak czytamy w Innym s³owniku jêzyka polskiego:
odniesienie siê nie wprost do jakiej idei, sprawy, osoby (ISJP I, s. 22). W dalszej czêci artyku³u zajmiemy siê analiz¹ semantyczn¹ i sk³adniow¹ tego leksemu. Poza obrêbem naszych zainteresowañ pozostawimy zatem szczegó³ow¹ klasyfikacjê ró¿nych typów aluzji ze wzglêdu na jej obiekt, cel czy mechanizmy ni¹
rz¹dz¹ce. Nie bêdziemy równie¿ badaæ sposobów tworzenia aluzji.
0.1. S³owo aluzja pochodzi z jêzyka ³aciñskiego od alusio igranie, ¿artowanie, a to z kolei od ludere bawiæ siê, graæ. £aciñskie allusio da³o pocz¹tek
angielskiemu allusion, francuskiemu allusión, w³oskiemu allusione, hiszpañskiemu alusion, jak równie¿ polskiemu aluzja. Element semantyczny zabawy,
gry jest przejmowany nie tylko, jak w powy¿szych przyk³adach, z rdzeniem
³aciñskim, ale i niekiedy poprzez kalki strukturalne (por. niemieckie Anspiellung, an + spielen).
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0.2. Aluzja funkcjonuje jako termin i jako wyra¿enie jêzyka naturalnego.
Terminem jest z pewnoci¹ w obrêbie literaturoznawstwa i retoryki. W nauce
o literaturze spotkaæ siê mo¿na z aluzj¹ literack¹. Za klasyczn¹ definicjê tego
terminu na gruncie polskiego literaturoznawstwa uznaje siê tê sformu³owan¹ przez Konrada Górskiego: Je¿eli tekst B (chronologicznie póniejszy) operuje nawi¹zaniem do tekstu A (wczeniejszego)1 jako rodkiem wyrazu, to
mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem aluzji literackiej (Górski 1987,
s. 315). Takie rozumienie aluzji koresponduje z pojêciem intertekstu i intertekstualnoci¹ sensu largo (Tokarz 1996, s. 103; Kerbrat-Orecchioni 1986, s. 46 n.).
W podobny sposób mo¿emy mówiæ o aluzji w malarstwie, muzyce, filmie i innych sztukach.
Jako termin aluzja funkcjonuje równie¿ w ramach retoryki, gdzie rozumiana
jest jako mówienie o osobie, miejscu, wydarzeniu bez wymieniania ich nazw.
Podkrela siê przy tym, ¿e stosowanie aluzji jest dobrym sposobem na selektywne komunikowanie siê tylko z t¹ czêci¹ audytorium, która potrafi j¹ rozszyfrowaæ. Ponadto ten sposób komunikacji zawsze pozwala nadawcy wycofaæ siê
z tego, co nie zosta³o powiedziane wprost (Szymanek 2004, s. 23 n.; Tokarz
2001, s. 45). Aluzja jako wyra¿enie jêzyka naturalnego jest zbli¿ona znaczeniowo do aluzji u¿ywanej jako termin w ramach retoryki.
W jêzykoznawstwie aluzja jest traktowana jako termin w onomastyce stylistycznej, gdzie bada siê u¿ycie nazwy w utworze literackim jako aluzji do jakiego
miejsca czy osoby2. Cz. Kosyl wyró¿ni³ aluzje treciowe, onomazjologiczne i onomastyczne. Nonikiem aluzji w pierwszym z wymienionych typów jest sama treæ
utworu. Wówczas miêdzy nazwami denotatów wiata przedstawionego a nazwami denotatów wiata realnego brak jest jakichkolwiek zwi¹zków, chocia¿ denotaty
fikcyjne wzorowane s¹ na autentycznych (Kosyl 1988, s. 40). Z kolei aluzje
onomazjologiczne poza brakiem zwi¹zku miêdzy denotatem wiata realnego i fikcyjnego, charakteryzuj¹ siê tym, ¿e nazwa literacka motywowana jest przez jak¹
cechê bezporedni¹ lub relacyjn¹ postaci autentycznej (Kosyl 1988, s. 42).
Wreszcie ostatni typ wyró¿nionych przez Kosyla aluzji  onomastyczne  cechuj¹
siê tym, i¿ nazwa w³asna denotatu wiata przedstawionego nawi¹zuje do nazwy
w³asnej denotatu wiata realnego (Kosyl 1988, s. 43).
1 Definicja ta jest prosta i czytelna, choæ redundantne wydaj¹ siê okrelenia temporalne
(wczeniejszy, póniejszy). Wszak trudno nawi¹zaæ do tekstu, którego jeszcze nie ma. Aluzja
w ujêciu Górskiego pe³ni funkcjê znaczeniotwórcz¹, co mo¿e siê przejawiaæ np. w polemice
z przywo³ywanym dzie³em literackim. Badacz wyró¿nia aluzjê bezporedni¹ (nawi¹zanie do jakiego utworu w sposób wyranie zaznaczony w tekcie odwo³uj¹cym siê) i poredni¹ (bez eksplicytnego odwo³ania do konkretnego dzie³a  zwykle powszechnie znanego)  por. Górski 1987;
Tokarz 1996.
2 O aluzyjnej funkcji nazw w³asnych pisa³ A. Wilkoñ (por. Wilkoñ 1970; Kosyl 1988, s. 39).
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Poza onomastyk¹ stylistyczn¹, aluzja pojawia siê w literaturze jêzykoznawczej najczêciej przy okazji ró¿nych zagadnieñ pragmatycznych. Szczególnie
chodzi tu o przyk³ady ³amania regu³ konwersacyjnych (w rozumieniu Gricea),
komunikaty nie wprost, informacje przekazywane w sposób implicytny i te
wszystkie sensy, których nie da siê zrozumieæ bez odwo³ania do kontekstu wypowiedzi. Jednak¿e aluzja nie jest traktowana powszechnie jako termin jêzykoznawczy, co ³atwo dostrzec, studiuj¹c zawartoæ encyklopedii jêzykoznawstwa,
w których nie jest wymieniana jako artyku³ has³owy3. Natomiast okrelenia typu
zdania aluzyjne, mówienie aluzyjne, aluzyjnoæ wypowiedzi pojawiaj¹ siê w poszczególnych pracach jêzykoznawczych, choæ nie s¹ definiowane4. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e choæ aluzja nie jest terminem jêzykoznawczym (poza
onomastyk¹), to jednak jest traktowana w pracach jêzykoznawczych jako wyra¿enie pomocnicze u¿ywane przy wyjanianiu ró¿nych zjawisk jêzykowych.
W dalszych rozwa¿aniach zajmiemy siê aluzj¹ jako wyra¿eniem jêzyka naturalnego, a wiêc z obrêbu naszych zainteresowañ wy³¹czamy  sk¹din¹d maj¹ce
wiele cech semantycznych wspólnych  analizê terminów: aluzja literacka oraz
aluzja jako trop wykorzystywany w retoryce5.
1. Rzeczownik aluzja wystêpuje zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Cech¹ charakterystyczn¹ tego leksemu w jêzyku polskim jest brak jego
odpowiednika werbalnego. Nie ma wiêc we wspó³czesnej polszczynie czasownika (jednosegmentowej jednostki) oznaczaj¹cego czynnoæ tworzenia aluzji.
Taki czasownik istnia³ natomiast jeszcze w XIX w. W s³owniku Samuela Lindego z pocz¹tku XIX w. mo¿emy odnotowaæ has³o alludowaæ (SJPL I, s. 13).
Czasownik alludowaæ figuruje te¿ w pochodz¹cym z drugiej po³owy XIX w.
s³owniku tzw. wileñskim (SJPWil I, s. 16). Pod zmienion¹ ortograficznie form¹
aludowaæ pojawia siê jeszcze w tzw. s³owniku warszawskim (SJPWa I, s. 28).
Warto zauwa¿yæ, ¿e opisywany predykat mia³ formê aludowaæ naacc, nie za
dogen  jak w po³¹czeniu z rzeczownikiem.
Dla porównania spójrzmy na odpowiedniki ci¹gów aluzja, zrobiæ aluzjê do
w kilku innych jêzykach europejskich6 :

3 Nie ma terminu aluzja w: Encyklopedii jêzykoznawstwa ogólnego, Encyklopedii jêzyka polskiego, S³owniku terminologii jêzykoznawczej. Nie znajdujemy aluzji równie¿ w tak obszernym
wydawnictwie, jak czternastotomowa Encyclopedia of Language and Linguistics.
4 Por. np. Grzegorczykowa 2002, s. 157; Kleszczowa, Termiñska 1983.
5 Inne s¹ cele analizy wyra¿eñ jêzyka naturalnego, a inne analizy terminów naukowych  por.
Grochowski, Bednarek 1993, s. 26.
6 Nie nale¿y ich, oczywicie, traktowaæ jako odpowiedników bezwzglêdnie równociowych
wzglêdem leksemów polskich  ró¿niæ siê mog¹ zakresem u¿ycia, ³¹czliwoci¹ etc.
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Ta be la 1
O dpo wie dniki po ls kic h c i¹ g ó w aluzja do i zrobiæ aluzjê do w ró ¿ ny c h j ê z y ka c h

Jêzyk

Polski

Angielski

Niemiecki

Rosyjski

Francuski

Hiszpañski

W³oski

Konstrukcja
nominalna

aluzja do

allusion to*,
hint that/ at

Anspielung
auf
[Allusion auf]

namjok na
[aluzja]

allusion à

alusión a

allusione a

Konstrukcja
werbalna

(zrobiæ
aluzjê do;
dawn.
aludowaæ
na)

to allude
to, to hint
that/ at

anspielen
auf
[Allusion
machen auf]

Namjeknut
na
[sdelat
aluzju na]

(faire
allusion à)

aludir a

alludere a

* W angielskim alussion ma wyrane znaczenie odnoszenia do czego  por.: in allussion to. Natomiast czasownik to allude w t³umaczeniach na polski czêsto jest oddawany przez napomykaæ, wspominaæ.
Warto tu równie¿ odnotowaæ, ¿e aluzja jest na angielski przek³adana nie tylko jako allusion, ale równie¿
jako hint (rzeczownikom tym odpowiadaj¹ czasowniki to allude to, to hint that/ at). Czasownik hint,
w przeciwieñstwie do allude, mo¿e otwieraæ miejsce w mowie zale¿nej na treæ propozycjonaln¹ przez
konstrukcjê ze spójnikiem that i jest wówczas najczêciej oddawany polskim dawaæ do zrozumienia, ¿e__.

Widzimy, ¿e polski nie jest jedynym jêzykiem, w którym czasownik odpowiadaj¹cy rzeczownikowi aluzja nie istnieje. Mo¿emy wiêc jedynie zrobiæ/
/ uczyniæ aluzjê. Zwróæmy uwagê na jeszcze jedn¹ rzecz  zarówno konstrukcji
werbalnej, jak i nominalnej towarzyszy prawostronnie domagaj¹cy siê uzupe³nienia grup¹ nominaln¹ przyimek odsy³aj¹cy do obiektu aluzji (w ró¿nych jêzykach ekwiwalenty do lub na). Bêdzie o tym jeszcze mowa w dalszej czêci
artyku³u. Teraz zauwa¿my tylko, ¿e nieakceptowalny jest ci¹g *kto zrobi³ aluzjê, ¿e__.
Przyjrzyjmy siê przyk³adowym u¿yciom omawianego leksemu:
(1) Wypowied marsza³ka by³a jawn¹ aluzj¹ do wywiadu udzielonego ostatnio
przez premiera.
(2) Dyrektor najwyraniej nie zrozumia³ aluzji sekretarki do zapowiadanej od
dawna podwy¿ki.
(3) Anna zrobi³a czyteln¹ aluzjê do jego ostatniej ksi¹¿ki.
(4) Jan pozwoli³ sobie na aluzjê do ubioru Anny.
(5) Maria mia³a ju¿ doæ z³oliwych aluzji pod swoim adresem.

Leksem aluzja pojawia siê wiêc w takich ci¹gach, jak:
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ktoi zrobi³ aluzjê do kogoj /czegoi
ktoi uczyni³ aluzjê do kogoj /czegoi
coi jest czyj¹i aluzj¹ do kogoj /czegoj
ktoi rozumie czyj¹j aluzjê
ktoi pozwala sobie na aluzje do kogoj/ czegoi
ktoi zrobi³ aluzjê pod czyimj adresem
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Ci¹g (6) i (7) mo¿emy w³aciwie potraktowaæ jako ekwiwalentny. Ró¿nica
miêdzy nimi zasadza siê jedynie na w³aciwociach stylistycznych (sprowadza
siê do ró¿nicy miêdzy czasownikami robiæ i czyniæ). Ci¹g (11) mo¿emy równie¿
uznaæ za to¿samy z wy¿ej wymienionymi, przy czym w sposób regularny bêdzie
siê on odnosi³ do osób, a sformu³owanie pod czyim adresem jest odpowiednikiem do kogo.
2. Subiektem w ci¹gu ktoi zrobi³ aluzjê do kogoj /czegoi, czyli twórc¹
aluzji, mo¿e byæ jedynie cz³owiek, i to cz³owiek w miarê sprawnie komunikuj¹cy siê. Porównajmy dewiacyjne zdania:
(12) *Pies zrobi³ aluzjê do miski, która by³a ju¿ od d³u¿szego czasu pusta.
(13) *Niemowlê uczyni³o aluzjê do mokrej pieluchy.

Uwaga powy¿sza dotyczy naturalnie nie tylko samej aluzji, ale i w ogóle
komunikowania zawieraj¹cego jakie treci ukryte pod planem wyra¿enia.
W powszechnym przekonaniu oczekuje siê aluzji raczej ze strony ludzi wykszta³conych i inteligentnych, choæ ma chyba racjê M. Tokarz, odrzucaj¹c twierdzenie, jakoby podtekstem pos³ugiwa³y siê jedynie osoby o wysokiej inteligencji
i kulturze komunikacyjnej (Tokarz 2001, s. 38). Natomiast trudno zaprzeczyæ, ¿e
osoba wykszta³cona, jako wiadomy uczestnik bogatego wiata tradycji i kultury, ma do dyspozycji znacznie bardziej ró¿norodny zasób informacji o wiecie
mog¹cych stanowiæ odniesienie do sytuacji, której aluzja dotyczy. St¹d ograniczenia, o których mowa, nie tyle wi¹¿¹ siê z samym stosowaniem aluzji przez
osoby niewykszta³cone czy ma³o inteligentne, ile ze zbiorem obiektów, do których taka osoba jest w stanie siê odnieæ.
Wydaje siê, ¿e mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ ogóln¹ zale¿noæ dotycz¹c¹
pos³ugiwania siê aluzj¹. Je¿eli nadawca ma podejrzenia, ¿e obiekt aluzji mo¿e
referencyjnie nie pos³u¿yæ odbiorcy w wystarczaj¹cym stopniu, wówczas musi
on (nadawca) zrekompensowaæ to dodatkowymi sygna³ami odsy³aj¹cymi. Im
bardziej zawoalowana aluzja, tym powszechniejszy obiekt i bardziej oczywiste
skojarzenie musi byæ punktem odniesienia. St¹d te¿ udana aluzja zachowuje
pewien constans miêdzy powszechn¹ znajomoci¹ tego, do czego siê odnosi
(czy dotyczy sprawy powszechnie dyskutowanej) a stopniem jej ukrycia, czy te¿
iloci¹ elementów j¹ sygnalizuj¹cych7. Warto przy tym wspomnieæ o innym
zagadnieniu, na które zwracaj¹ uwagê badacze zajmuj¹cy siê komunikacj¹ zawieraj¹c¹ wypowiedzi o treci nieliteralnej. Chodzi mianowicie o to, jak ró¿nice
miêdzy kodem pisanym i mówionym realizowane s¹ w komunikatach opartych
7

Por. te¿ uwagi K. Górskiego dotycz¹ce wyodrêbnionej przez niego poredniej aluzji literackiej  Górski 1984, s. 334 n.
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na ironii, metaforze czy aluzji i czy mo¿emy np. mówiæ o jakiej intonacji
charakterystycznej dla aluzji czy ironii8. Orecchioni stwierdza, i¿ jêzyk pisany
jest ubo¿szy w treci implicytne, niemniej jêzyk pisany, jeli zawiera jakie
informacje niejawne, pozwala na bardziej precyzyjne ich rozpoznanie ni¿ jêzyk
mówiony, w którym interpretacja treci nieliteralnych jest trudniejsza (1986,
s. 15). Ró¿nice te maj¹ jednak bardziej charakter pragmatyczny i mo¿na je,
podobnie jak i sam stopieñ oczywistoci aluzji, który mo¿e byæ przecie¿ bardzo
zró¿nicowany, pomin¹æ przy analizie semantycznej.
3. Omawiany leksem jest stosunkowo ma³o produktywny pod wzglêdem
tworzenia zró¿nicowanych konstrukcji. Jak ju¿ wczeniej zauwa¿ylimy, prawostronnie jednostce aluzja mog¹ towarzyszyæ ró¿ne grupy nominalne, które nastêpuj¹ zwykle po przyimku dogen. Miejsce po przyimku mo¿e byæ uzupe³nione
nazwami osób, rzeczy, idei, sytuacji itp. Z regu³y akceptowalne s¹ równie¿ zdania niezawieraj¹ce przyimka z dodatkowym argumentem. Porównajmy:
(14) To by³a tylko aluzja (do Jana).
(15) Jak zwykle, Piotr co chwila robi³ jak¹ aluzjê (do ilorazu inteligencji Jasia).

Czy zawsze istnieje wybór taki, jak w powy¿szych przyk³adach? W¹tpliwoci
pojawiaj¹ siê tam, gdzie mamy do czynienia z rozumieniem aluzji przez odbiorcê.
Poprawnoæ zdania zawieraj¹cego uzupe³nienie jednostki zrozumieæ aluzjê przyimkiem z dodatkowym argumentem mo¿e niekiedy budziæ w¹tpliwoci:
(16) ?Nie zrozumia³em twojej aluzji do Piotra. (v. Zrozumia³em twoj¹ aluzjê do
Piotra.)

W¹tpliwoæ dotycz¹ca akceptowalnoci przyk³adu (16) pochodzi st¹d, ¿e
zrozumienie aluzji polega w³anie na wywo³aniu skojarzenia z jakim obiektem.
Jeli kto dokona³ tej asocjacji, to zrozumia³ aluzjê. Zrozumieæ aluzjê znaczy po
prostu zauwa¿yæ, ¿e za dos³ownym znaczeniem komunikatu kryje siê jeszcze
8 Grice twierdzi, ¿e nie istnieje jaki konkretny ironiczny ton g³osu. Ton g³osu uzale¿niony jest
od prze¿ywanych emocji (rozbawienia, pogardy), a to, ¿e traktowany jest jako ironiczny, wynika
z faktu, ¿e towarzyszy mu wypowied o charakterze ironicznym, por.: I am also doubtful whether
[ ] the ironical tone exists as a specific tone; I suspect that an ironical tone is always a contemptuous tone, or an amused tone, or some other tone connected with one or more particular feelings
or attitudes; what qualifies such a tone as ironical is that it appears, on this and other occasions,
when an ironical remark is made. [ ] Even if, however, there is no specifically ironical tone, it
still might be suggested that a contemptuous or amused tone, when conjoined with a remark which
is blatantly false, conventionally indicates that the remark is to be taken in reverse. [ ] if speaking ironically has to be, or at least appears to be, the expression of a certain feeling or attitude,
then a tone suitable to such a feeling or attitude seems to be mandatory, at least for the unsophisticated examples. (Grice 1998, s. 174).
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dodatkowe znaczenie i jednoczenie zlokalizowaæ obiekt, do którego siê ono
odnosi. Komunikaty takie jak w ostatnim przyk³adzie s¹ formu³owane post factum, kiedy kto ju¿ dostrzeg³ i zrozumia³ aluzjê oraz odnosi siê do stanu swojej
wiadomoci z perspektywy osoby, która ju¿ wie.
W¹tpliwa jest równie¿ bezwarunkowa akceptowalnoæ zdania:
(17) ?Anna ma problem ze zrozumieniem aluzji Ewy do Piotra.

Owszem, mo¿emy zaaprobowaæ zdanie (17) jedynie przy takiej hipotetycznej sytuacji, w której Ewa czyni jak¹ aluzjê do Piotra, a Anna w pierwszej
chwili nie zauwa¿a tej¿e aluzji, a po dostrze¿eniu, ¿e odebrany przez ni¹ komunikat by³ nie wprost i odnosi³ siê do Piotra, nadal nie widzi zwi¹zku miêdzy tym,
o czym mówiono, a obiektem aluzji. Na czym wiêc polega problem Anny w tym
przyk³adzie? Wydaje siê, i¿ nie dostrzega ona zwi¹zku miêdzy Piotrem i tymi
s³owami, które mia³y wywo³aæ w niej skojarzenie z Piotrem. Mo¿e wiêc po
prostu myleæ o Piotrze co innego ni¿ nadawca, przypisuj¹c mu inne cechy.
W tym miejscu dotykamy istoty mechanizmu powstawania aluzji. Opiera siê ona
na skojarzeniach, na asocjacjach dokonywanych przez rozmówcê-interpretatora.
Skojarzenie najpierw powstaje w umyle nadawcy, który sporód znanych mu
atrybutów danego obiektu wybiera taki, o którym s¹dzi, ¿e bêdzie kojarzony
z danym obiektem równie¿ przez odbiorcê. Po dokonaniu tego¿ skojarzenia,
nadawca wypowiada ci¹g maj¹cy skierowaæ uwagê rozmówcy na obiekt aluzji.
Je¿eli w umyle odbiorcy powtórzona zostanie droga skojarzeñ przebyta przez
nadawcê  aluzja zostanie zrozumiana. Zwróæmy te¿ uwagê na nieprecyzyjnoæ,
ogólnoæ sformu³owania aluzja do Piotra, w którym chodzi o aluzjê do jakiej
cechy Piotra (przywo³ajmy dowcip, który zosta³ przytoczony na pocz¹tku artyku³u  tam równie¿ sformu³owanie do mnie to alibi, tj. ta aluzja, w istocie
dotyczy pewnej cechy pytaj¹cego, a efekt humorystyczny osi¹ga siê przez to, ¿e
formu³a u¿ytego pytania o rozstrzygniêcie zawiera w sobie odpowied).
4. W jêzyku polskim nie jest mo¿liwe powiedzenie *kto zrobi³ aluzjê, ¿e__.
Podobne konstrukcje nie s¹ równie¿ akceptowalne w jêzykach wymienionych
we wczeniejszej czêci artyku³u (por. tab.). Jednak mo¿na sobie z tym stosunkowo ³atwo poradziæ:
(18) *Jan zrobi³ aluzjê, ¿e to w³anie Piotr wzi¹³ pieni¹dze. (v. Jan zrobi³ aluzjê
do tego, ¿e to w³anie Piotr wzi¹³ pieni¹dze.)
(19) *To by³a aluzja, ¿e Piotr kocha Annê. (v. To by³a aluzja do faktu, ¿e Piotr
kocha Annê.)

Omawiane ograniczenie ma jeszcze inne konsekwencje. Leksemy takie jak
sugestia czy insynuacja i odpowiadaj¹ce im predykaty (sugerowaæ, insynuowaæ)
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otwieraj¹ miejsce, po ³¹cz¹cym siê z nimi spójniku ¿e, na jaki s¹d w sensie
logicznym. Insynuowanie i sugerowanie s¹ aktami mowy, które mog¹ wnosiæ
co nowego do wiedzy odbiorcy, zak³adaj¹, ¿e odbiorca nie wie jeszcze tego, co
jest obiektem insynuacji (por. Reszka 1992, s. 68).
(20) W rozmowie z Ew¹ Jan czyni³ insynuacje, ¿e to w³anie Piotr wzi¹³ pieni¹dze, czym ca³kowicie j¹ zaskoczy³.
(21) Ewa zastanawia³a siê wci¹¿ nad sugesti¹ Jana, ¿e Piotr kocha Annê, poniewa¿ nigdy wczeniej nie przysz³o jej to do g³owy.

Aluzja, przeciwnie, sprawia wra¿enie, jakby nie wnosi³a niczego nowego do
wiedzy rozmówcy i jakby nie dowiadywa³ siê on niczego takiego, czego by
wczeniej nie wiedzia³:
(22) *Jan dostrzeg³ aluzjê, jak¹ uczyni³a Ewa do rozwodu Anny, ale wczeniej
nie wiedzia³, ¿e Anna siê rozwiod³a.
(23) *Jan dostrzeg³, ¿e Ewa zrobi³a aluzjê do rozwodu Anny, ale wczeniej nie
wiedzia³, ¿e Anna siê rozwiod³a.

A. Wierzbicka (1987, s. 270273) w swojej pracy English Speech Act Verbs
nie zamieszcza czasownika to allude. Natomiast opisuje, obok insinuate i imply,
czasownik hint. Oto eksplikacja tego czasownika:
(24) mylê co (X)
chcia³bym to powiedzieæ
mylê, ¿e nie powinienem tego mówiæ
mylê, ¿e je¿eli powiem co innego (Y), ludzie mog¹ myleæ to (X) z tego
powodu
chcê, ¿eby myleli X
nie chcê, ¿eby byli pewni, ¿e chcê spowodowaæ, aby pomyleli X
mówiê: Y
mówiê to, bo chcê, ¿eby ludzie pomyleli co, czego nie chcê powiedzieæ
nie wiem, czy oni to pomyl¹9

9

I think something (X)
I would like to say it
I think I shouldnt say it
I think that if I say something else (Y) people may think this (X) because of that
I want them to think X
I dont want them to be sure that I want to cause people to think something that I dont want
to say
I dont know if they will think it (t³um.  S.P.; Wierzbicka 1987, s. 271).
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Powy¿sza eksplikacja jak i uwagi autorki na temat czasownika hint zawarte
w komentarzu znajduj¹cym siê po niej10 wskazuj¹, ¿e w jêzyku polskim do
opisu tego typu aktu mowy u¿yæ siê powinno daæ co do zrozumienia, a nie
zrobiæ aluzjê do__. Przy czym hint rozumiane jako rzeczownik mo¿e byæ t³umaczone na polski jako aluzja, jeli wystêpuje po nim spójnik (hint at). Rodzi siê
wiêc pytanie: czy aluzja w jêzyku polskim komunikuje jak¹ konkretn¹ treæ
propozycjonaln¹, czy te¿ stanowi tylko pewien typ odwo³ania siê do jakich
faktów, osób etc. Angielskie hint i allusion zdaj¹ siê te¿ wskazywaæ na dwa
rodzaje aluzji  aluzja jako porednie odes³anie do czego i aluzja jako informacja podana nie wprost, na zasadzie skojarzeñ z czym znanym. Innymi s³owy,
z jednej strony, spotkaæ siê mo¿na z takimi aluzjami, które maj¹ na celu jedynie
skierowanie uwagi rozmówcy na jaki obiekt i ewentualnie wykazanie siê elokwencj¹ i b³yskotliwoci¹ przez nadawcê. Takie aluzje s³u¿¹ najczêciej funkcji
ludycznej lub fatycznej (wywo³ywanie oryginalnych skojarzeñ, których wartoæ
tkwi w nich samych). Z drugiej strony, aluzja jest wykorzystywana, ¿eby zakomunikowaæ co odbiorcy, bez mówienia tego wprost (funkcja informacyjna).
Przy pierwszym typie aluzji trudno te¿ zaakceptowaæ komponent podanej wy¿ej
eksplikacji zak³adaj¹cy, ¿e nadawca s¹dzi, i¿ nie powinien mówiæ tego, co myli.
Chyba powinno siê zastrze¿enie mylê, ¿e nie powinienem tego mówiæ zamieniæ
na nie chcê tego mówiæ, które nie implikuje kategorycznie ¿adnego typu imperatywu (nadawca nie chce mówiæ wprost z ró¿nych powodów  czasem uwa¿a, ¿e
nie powinien, bo mo¿e to mieæ niepo¿¹dane skutki, innym razem siêga po aluzjê,
bo chce wykazaæ siê jedynie swoj¹ elokwencj¹).
Ró¿nica miêdzy aluzj¹ a insynuacj¹ tkwi, jak zauwa¿a J. Reszka, m.in.
w tym, ¿e osoba co insynuuj¹ca nie chce, by jej intencja zosta³a odkryta. Natomiast w przypadku aluzji agens tak formu³uje swój komunikat, aby adresat odkry³ jego intencjê komunikacyjn¹11 (niezale¿nie od jej rodzaju).
Zauwa¿my jeszcze, ¿e aluzji nie mo¿na zweryfikowaæ lub sfalsyfikowaæ.
St¹d trudno zgadzaæ siê lub nie zgadzaæ z jak¹ aluzj¹. Porównajmy:
(25) *Jego aluzja do nieobecnoci Anny jest prawdziwa/ fa³szywa/ s³uszna/ nies³uszna.
(26) *Jan zgadza siê z aluzj¹ Piotra./ *Jan nie zgadza siê z aluzj¹ Piotra.

10 Równie¿ przyk³ady u¿ycia podane przez autorkê wykluczaj¹ mo¿liwoæ przet³umaczenia
hint jako zrobiæ aluzjê, por. choæby: He hinted (not without foundation) that Plyushch was being
manipulated by the French left for domestic political purposes (ibidem, s. 270).
11 Zdemaskowanie aluzji czêsto wywo³uje umiech, natomiast zdemaskowana insynuacja mo¿e
budziæ wstrêt lub pogardê (Reszka 2001, s. 77; Wierzbicka 1987, s. 273).
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5. Aluzja jako przyk³ad komunikowania nie wprost, jest zamierzon¹ przez
nadawcê niejasnoci¹ (Lennon 2004, s. 39), form¹ niedomówienia (Karolak
1991, s. 160), przemilczeniem (Górski 1963, s. 314)12. St¹d nie ka¿dy j¹ widzi,
nie zawsze jest ona oczywista. wiadcz¹ o tym choæby wyra¿enia: zawoalowana
aluzja, rozszyfrowaæ aluzjê, ukryta aluzja, czytelna aluzja, niewyrana aluzja,
niejasna aluzja. Uczyniona aluzja mo¿e zostaæ niedostrze¿ona. Wiêcej, niekiedy
po to w³anie nadawca siê ni¹ pos³uguje, ¿eby z grupy rozmówców prawdziwy
sens wypowiedzi zrozumia³a tylko czêæ. Stosuje siê aluzjê, bo nie chce siê13 lub
nie mo¿e powiedzieæ czego wprost. W tym celu mo¿na np. pozornie mówiæ nie
na temat (pogwa³cenie maksymy odniesienia  Grice 1975; Zdunkiewicz 1988;
Tokarz 2001, s. 38) albo mówiæ bardzo ogólnie przy u¿yciu wyra¿eñ argumentowych nieidentyfikuj¹cych z referencj¹ nieokrelon¹ (jaki cz³owiek, niektórzy
politycy etc.) czy hiperonimów (pogwa³cenie regu³y iloci  Grice 1975). Aluzja
w przeciwieñstwie do ironii czy metafory, jak argumentuje M. Tokarz, nie rujnuje treci dos³ownej komunikatu, lecz j¹ wzbogaca o dodatkowe informacje14.
Robienie aluzji jest dzia³aniem celowym, lub inaczej: to, ¿e mo¿emy mówiæ
o aluzji, jest rezultatem czyjego celowego dzia³ania. Tworzenie aluzji jest
w pe³ni wiadomym procesem.
(27)

*Jan niewiadomie uczyni³ aluzjê do ostatnich wydarzeñ.

Zwraca siê niekiedy uwagê, ¿e dla zaistnienia aluzji niezbêdna jest wspólna
wiedza miêdzy rozmówcami (Grzegorczykowa 2002, s. 157 n.; Lennon 2004,
s. 24). Gdyby jej nie by³o, zabrak³oby dla poredniego komunikatu punktu odniesienia  wszystko jest nowe, a wiêc nie ma do czego siê odnieæ. Oczywicie
trudno sobie nawet tak¹ sytuacjê wyobraziæ  rozmówcy zawsze maj¹ co
wspólnego (s¹ ludmi). Natomiast jasne jest, ¿e iloæ mo¿liwych do wytworzenia
12

W pracy K. Górskiego czytamy: Wszelka aluzja jest mówieniem o jakim przedmiocie bez
wymieniania go w sposób wyrany. Dusz¹ aluzji jest jakie przemilczenie, nie komunikowanie
pewnej treci, lecz jej sugerowanie drog¹ okóln¹, a jednak dostatecznie jednokierunkow¹, ¿eby
odbiorca uchwyci³ sens, o który nam chodzi (Górski 1963, s. 314; por. te¿ Tokarz 1996, s. 108).
13 Catherine Kerbrat-Orecchioni pisze w Limplicite, ¿e mówienie nie wprost to: przyjemnoæ
dla koduj¹cego ukrywania prawdziwej intencji komunikatywnej, a równoczenie nadziei, ¿e zostanie ona odkryta; przyjemnoæ dla dekoduj¹cego polegaj¹ca na dotarciu do ukrytego sensu, na rozwi¹zaniu zagadki, jak¹ stanowi sformu³owanie porednie (t³um. za: Kita 2002, s. 104).
14 Tokarz, przy zastosowaniu sformalizowanego zapisu, wyodrêbnia trzy typy komunikatów
zawieraj¹cych treæ nieliteraln¹ (T(a) ¹ Td(a); gdzie a to zdanie, T(a) to tresæ zdania a, za
Td(a)  treæ dos³owna zdania a). Pierwszy typ to aluzja: a Î T(a) i ~a Ï T(a). Drugi typ to
ironia, czyli takie wypowiedzi, które nios¹ treæ przeciwn¹ do tego, co powiedziane explicite:
~a Î T(a). Trzeci typ wypowiedzi zawieraj¹cej podtekst (metafora) charakteryzuje siê wed³ug
Tokarza tym, ¿e znaczenie dos³owne jest anulowane, jednak treæ wypowiedzi nie jest te¿ prostym
przeciwieñstwem treci dos³ownej a Ï T(a) i ~a Ï T(a) (Tokarz 2001, s. 34n.; Tokarz 1999, s. 6
n.). Nale¿y tu jednak zastrzec, ¿e formu³a, któr¹ pos³uguje siê omawiany autor, definiuj¹c aluzjê,
jest na tyle szeroka, ¿e mieszcz¹ siê w niej równie¿ takie pojêcia, jak insynuacja i sugestia. St¹d
proponowan¹ formu³ê mo¿na przyj¹æ jako warunek konieczny, ale nie jako wystarczaj¹cy.
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aluzji uzale¿niona jest w³anie od wspólnej wiedzy interlokutorów. Mo¿na robiæ
aluzje tylko do tego, co rozmówca zna. Kiedy jednak mo¿emy mówiæ o niefortunnoci15 aluzji? Wtedy, gdy nie zostanie ona zrozumiana przez zamierzonego
odbiorcê komunikatu16. Aluzja jest niezrozumiana, gdy rozmówca albo nie zna
tego, do czego siê aluzja odnosi, albo rozmówca zna to, do czego siê odwo³ujemy, ale nie zafunkcjonowa³ mechanizm asocjacji miêdzy tym, co us³ysza³
a czym innym  co wie, ale jest luno zwi¹zane z przedmiotem wypowiedzi.
(28) *Jan zrobi³ aluzjê do swojego sekretu, o którym nikomu nie powiedzia³.
(29) *Jan zrobi³ aluzjê do tego, co sobie przed chwil¹ pomyla³/ co przysz³o mu
do g³owy.

Powy¿sze dewiacyjne przyk³ady potwierdzaj¹ s³usznoæ dopatrywania siê
w komunikacji za pomoc¹ aluzji wspólnej wiedzy nadawcy i odbiorcy. Rzeczywicie, ¿eby komunikat oparty na aluzji zakoñczy³ siê powodzeniem, musi istnieæ wspólna p³aszczyzna odniesienia rozmówców. Mówi¹cy nie wymienia
wprost imienia osoby, nie podaje nazwy rzeczy, o któr¹ chodzi, ani nie przywo³uje explicite sytuacji, na któr¹ chce zwróciæ uwagê rozmówcy. Zak³ada natomiast, ¿e rozmówca wie co, co w jaki sposób jest zwi¹zane z obiektem aluzji
i to co (np. jaki akcydentalny atrybut obiektu) zostanie potraktowane przez
odbiorcê jako sygna³ odsy³aj¹cy go do obiektu aluzji. Jednak¿e samo zaistnienie
aluzji nie zak³ada w istocie wspólnej wiedzy rozmówców. Zak³ada jedynie, ¿e
nadawca podejrzewa, i¿ rozmówca wie, do jakiego obiektu aluzja siê odnosi.
Tak wiêc podsumowuj¹c, ci¹g ktoi zrobi³ aluzjê do kogoj/ czegoi implikuje
jedynie przekonanie nadawcy, ¿e odbiorca ma tê wiedzê i umiejêtnoæ, które s¹
potrzebne do zinterpretowania aluzji i jest to warunek konieczny (choæ nie wystarczaj¹cy), by okreliæ komunikat mianem aluzji.
(30) *Rozmawiaj¹c z Ann¹, Jan zrobi³ aluzjê do siostry Ewy, chocia¿ s¹dzi³, ¿e
Anna nie wie, ¿e Ewa ma siostrê.
(31) *Rozmawiaj¹c z Ann¹, Jan zrobi³ aluzjê do siostry Ewy, chocia¿ s¹dzi³, ¿e
Anna nie wie, ¿e Ewa ma siostrê, za w rzeczywistoci Anna zna³a siostrê
Ewy.
(32) Rozmawiaj¹c z Ann¹, Jan zrobi³ aluzjê do siostry Ewy, bo s¹dzi³, ¿e Anna
wie, ¿e Ewa ma siostrê, choæ w rzeczywistoci Anna nie mia³a pojêcia, i¿
Ewa ma siostrê.

15 W rozumieniu warunków fortunnoci aktów mowy (felicity conditions) sformu³owanych
przez J. L. Austina (Austin 1993) i rozwiniêtych przez J. Searlea (Searle 1987).
16 Choæ niekiedy w³anie mo¿liwoæ niezrozumienia aluzji traktuje siê jako jej cechê rozpoznawcz¹, por.: The test for allusion is that it is a phenomenum that some reader or readers may
fail to observe (NPEPP, s. 39).
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Dewiacyjne jest równie¿ zdanie zak³adaj¹ce, ¿e dla nadawcy nie jest istotny
stan wiedzy odbiorcy o obiekcie aluzji:
(33) *Rozmawiaj¹c z Ann¹, Jan zrobi³ aluzjê do siostry Ewy i by³o mu obojêtne,
czy Anna wie, ¿e Ewa ma siostrê.

6. Niektóre s³owniki17 podaj¹ jako jednostki bliskoznaczne aluzji leksemy
przymówka i przytyk. Pomijaj¹c to, ¿e wymienione leksemy okrelaj¹ formy
komunikacji bezporedniej, rodzi siê pytanie, czy aluzja implikuje jakie pojêcie
z³a (tak jak to ma miejsce w przypadku przymówki i przytyku). Spójrzmy na
zdanie:
(34) Jan zrobi³ aluzjê do ubioru Anny i by³o to dla niej co mi³ego.

Robi¹c aluzjê, nie muszê mieæ nic z³ego na myli. Wniosek ten potwierdza równie¿ mo¿liwoæ substytucji przydawki w nastêpnym przyk³adzie:
(35) Jan zrobi³ z³oliw¹/ ¿artobliw¹ aluzjê.

Brak pleonastycznego charakteru u¿ytej przydawki (z³oliw¹) wskazuje, ¿e
aluzja nie implikuje pojêcia z³a (jak np. insynuacja) i dopuszcza w równym
stopniu wartociowanie pozytywne oraz negatywne. Aluzja mo¿e wiêc byæ równie¿ traktowana jako objaw sympatii nadawcy, mo¿e wywo³ywaæ tak¿e mi³e
skojarzenia.
7. Podsumowuj¹c, aluzja mo¿e byæ samym odes³aniem odbiorcy do jakiego
obiektu, jak i zakomunikowaniem mu czego nie wprost. Istotne jest za³o¿enie
nadawcy, ¿e odbiorca ma z obiektem podobne skojarzenia co nadawca i dziêki
temu bêdzie w stanie zauwa¿yæ i w³aciwie zinterpretowaæ aluzjê. Przyczyny,
dla których nadawca siêga po aluzjê, mog¹ byæ ró¿ne  raz jest to zabezpieczenie sobie mo¿liwoci wycofania siê z tego, co siê mówi³o w sposób niedos³owny, innym razem wykazanie siê swoimi umiejêtnociami konwersacyjnymi czy
wiedz¹. Aluzja mo¿e te¿ zostaæ nierozpoznana przez odbiorcê, choæ nadawca
chce, ¿eby w³aciwa intencja zosta³a odkryta, a jednoczenie zostawia sobie
mo¿liwoæ wycofania siê z tego, co zosta³o powiedziane. Stwierdzilimy równie¿, ¿e leksem aluzja nie implikuje pojêcia z³a.
Na koniec chcia³bym zaproponowaæ nastêpuj¹c¹ eksplikacjê ci¹gu ktoi
robi aluzjê do czegoi. Poni¿sza eksplikacja nie ma charakteru ostatecznego. Dla
pe³niejszego ogl¹du potrzebna jest analiza innych bliskoznacznych leksemów
(przemilczenie, przemilczaæ, sugestia, sugerowaæ, podtekst itp.).
17

Por. np. SJPD, PSWP.
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ktoi robi aluzjê do czegoi
ktoi myli coi
ktoi nie chce mówiæ wprost tegoi, o czymi myli
ktoi mówi coj do kogoj
ktoi mówi w³anie toj, bo myli, ¿e jest toj jedna z rzeczy, o której ktoj inny
myli,
kiedy myli o tymi
ktoi mówi toj, bo chce, ¿eby ktoj pomyla³ o tymi
ktoi mówi toj tak, bo chce, ¿eby ktoj inny wiedzia³, ¿e ktoi myli o czymi
innym
Wykaz skrótów
ISJP I
MSJP
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Summary
The author analyzes the lexeme aluzja (allusion) in Polish language. Presenting its syntactical features on the background of some of its equivalents in other languages, he notices the
limitations of collocations that are common to the lexeme in those languages. In the semantical
analysis the author claims that two kinds of allusions can be distinguished. The first one plays only
a referential role, directing the interlocutors attention towards a particular object (and is very
close to English allusion) whereas the second one informs the receiver about something in an
indirect way (as the English hint). Irrespective of how different the purposes of using allusions
may be, it appears that aluzja implies the assumption shared by the speaker that the addressee has
the knowledge and abilities indispensable for interpretation the allusion. The another assumption
is also analyzed, namely: speaker assumes that the real intention of his statement will be understood appropriately. However, aluzja fails to imply that it must be understood. It is possible that the
addressee will either not perceive the statement as an indirect one, or notice an indirect character
of the statement but will not relate it to the same object.
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Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej
w newsmedialnym otoczeniu Internetu
Hypertextual pattern of journal announcement in online
newsmedial environment
This article characterizes genological perspective of journal announcement treated
as one of the informative press genres adapted online. The author, focusing strictly on
how digital content of online media determines genre pattern of journal announcement in
news services, proposes specific hypertextual model and new functions for this form.
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Internet stworzy³ nowe otoczenie medialne, cechuj¹ce siê jakociami, które nie by³y  b¹d by³y tylko w minimalnym stopniu  dostêpne prasie, radiu
i telewizji. Wymieniane w wiêkszoci prac powiêconych zagadnieniu najnowszych mediów, trzy  wzajemnie warunkuj¹ce siê  cechy Internetu: interaktywnoæ, hipertekstualnoæ oraz multimedialnoæ umo¿liwi³y powstanie multiwymiarowej elektronicznej materii medialnej. W jej obrêbie sta³o siê mo¿liwe nie
tylko przekraczanie linearnoci dyskursu, zrównanie kompetencji komunikacyjnych nadawcy i odbiorcy do jednego u¿ytkownika tekstu, ale równie¿ przekraczanie (nieprzekraczalnych do tej pory) medialnych granic (por. m.in. Giussani
1997; Deuze 2001; Hopfinger 2002, s. 1317; Grzenia 2006, s. 1824).
Powsta³a w ten sposób mo¿liwoæ prezentacji online synestezyjnego komunikatu o alinearnym charakterze, który konstruowany jest g³ównie z myl¹ o jego wejciu w interakcyjn¹ relacjê z czytelnikiem (por. Kenney, Gorelik, Mwangi
2000).
Charakter powsta³ego w ten sposób nowego otoczenia medialnego zmusza do zmiany dotychczasowego mylenia o tekcie, do poszukiwañ odpowiedzi
na pytanie o jego now¹ definicjê, jeli pozostaje w zakresie owego otoczenia.
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Jedn¹ z konsekwencji tego jest równie¿ koniecznoæ zmiany mylenia o gatunkach dziennikarskich, które, umieszczane w wirtualnej przestrzeni internetowych serwisów informacyjnych, uleg³y (i nieustannie ulegaj¹) licznym modyfikacjom na p³aszczynie semantycznej, stylistycznej oraz pragmatycznej.
Za jeden z ciekawszych gatunków prasowych, którego zaadaptowanie na
obszar newsmedium internetowego poci¹gnê³o za sob¹ liczne zmiany, jest zapowied dziennikarska. Konsekwencj¹ tego jest nie tylko ca³kowita modyfikacja
struktury wzorca kanonicznego, wyznaczonego przez prasoznawców, ale tak¿e
koniecznoæ zmiany mylenia o nawigacyjnej roli zapowiedzi dziennikarskiej
w przestrzeni Internetu1.
Charakterystyka wzorca gatunkowego zapowiedzi internetowej w pierwszej
kolejnoci wymaga przyjrzenia siê wybranym serwisom informacyjnym. Poni¿ej
przywo³ujê fragmenty serwisów Interia oraz Onet:

1

W rozwa¿aniach na temat genologicznej egzystencji zapowiedzi dziennikarskiej w news serwisach internetowych przyjmujê fakt adaptacji przez omawiane medium zapowiedzi pierwotnie
wystêpuj¹cej w prasie. Punktem odniesienia do zawartych w niniejszym szkicu rozwazañ czyniê
zatem ustalenia genologiczne dotycz¹ce zapowiedzi prasowej M. Wojtak. Wed³ug badaczki kanoniczny
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Zapowied dziennikarska pe³ni¹ca w prasie wa¿n¹ rolê ze wzglêdu na swoje
usytuowanie na pierwszej stronie gazety, kondensacjê semantyczn¹ i funkcjonowanie (w du¿ej mierze) jako forma reklamy informacji  informacji o informacji, w wirtualnej przestrzeni newsmedium internetowego, na skutek modyfikacji
genologicznych, zostaje pozbawiona statusu, jaki przypisuj¹ jej prasoznawcy,
m.in. M. Wojtak (2004, s. 102), S. Bortnowski (1999, s. 32-38), J. Fras (2005,
s. 81), Z. Bauer (2004, s. 157); L. Zakrzewska (2001, s. 11), W. Furman (2006: 239).
Zapowied w newsmedialnych serwisach internetowych pe³ni funkcjê
wstêpnej informacji o zaistnia³ym fakcie i przypisanym jej obszerniejszym tekcie dziennikarskim (por. Wojtak 2004, s. 101), tyle ¿e spe³nienie tej funkcji
odbywa siê inaczej ni¿ w przypadku prasy. Specyfika omawianego medium determinuje koniecznoæ odmiennego spojrzenia na zapowied dziennikarsk¹, jeli
ma ona faktycznie spe³niaæ swoj¹ rolê w tej aktywnie zaprogramowanej, podlegaj¹cej nieustannej rewizji mapie znaczeñ i skojarzeñ (Levinson, 1999, s. 212),
za jak¹ przyjê³o siê uwa¿aæ hipertekstualn¹ strukturê Internetu.
Przed zapowiedzi¹ dziennikarsk¹ w Internecie postawiono kolejne, równie
wa¿ne  obok pe³nienia wspomnianej funkcji reklamy informacji  zadanie,
polegaj¹ce na umo¿liwieniu czytelnikowi innego typu lektury ni¿ ten proponowany przez media, którego treæ cechuje struktura linearna. W przypadku informacyjnego serwisu internetowego priorytetem sta³o siê umo¿liwienie odbiorcy
przegl¹dania treci w dowolny sposób, swobodny wybór interesuj¹cego go elementu. Zapowied dziennikarska musia³a staæ siê na obszarze tego medium wa¿nym ³¹cznikiem w systemie interaktywnej i nielinearnej lektury pozwalaj¹cej
czytelnikowi na swobodne przemieszczanie siê, nawigacjê [...] miêdzy po³¹czonymi fragmentami informacji (Sk³adanek 2005, s. 123), w tym przypadku
dziennikarskiej.
Niemo¿liwa sta³a siê wiêc projekcja kanonicznego wzorca z prasy. G³ównie
ze wzglêdu na charakterystyczn¹ dla medium internetowego ekonomizacjê objêtociow¹ przekazu, nie by³o w tej perspektywie miejsca na wszystkie trzy elementy wspó³tworz¹ce olbrzymi¹ strukturê zapowiedzi prasowej. Jak zaznacza
L. Olszañski (2006, s. 123126), Internet pomimo swojej elastycznoci stawia
wyrane wymogi redaktorom internetowych tekstów.
W konsekwencji trójelementowa struktura zapowiedzi prasowej musia³a
ulec  na skutek czêciowej redukcji genologicznej  z³o¿onej transformacji do
postaci trójwymiarowego hipertekstualnego modelu. Model ten mo¿na przedstawiæ
wzorzec tej formy w prasie wspó³tworz¹: tytu³ pe³ni¹cy funkcjê informacyjn¹, zawiadamiaj¹c¹ lub
oznajmuj¹c¹, korpus w formie jednego lub kilku zdañ odwo³uj¹cych siê do przedstawianego zdarzenia, oraz formu³a odsy³aj¹ca do jednego lub grupy tekstów w³aciwych. przy czym za kanoniczn¹ formu³ê odsy³aj¹c¹ uznaje postaæ:  s. X. Dopuszczalne s¹ tak¿e: Czytaj:  s. X, Wiêcej  s. X,
Szczegó³y  s. X. (Wojtak 2004, s. 103104; 2001, s. 5356).
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w postaci ustrukturyzowanej sieci, odwzorowanej wizualnie w postaci grafu
skierowanego. U¿ytkownik ma mo¿liwoæ przemieszczania siê po niej w oparciu o istniej¹cy w jej obrêbie mechanizm interaktywnej nawigacji.
Uwzglêdniaj¹c g³ówne sk³adniki ³¹cza hipertekstowego, wzorzec takiej zapowiedzi mo¿na graficznie przedstawiæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego schematu:

Wed³ug proponowanego wzorca, internetowa zapowied dziennikarska stanowi³aby sieciowy uk³ad trójwymiarowo po³¹czonych linkami wêz³ów, za którego kanoniczn¹ postaæ nale¿y uznaæ strukturê sk³adaj¹c¹ siê kolejno z trzech
poziomów:
a) pierwszego wêz³a hipertekstowego, stanowi¹cego g³ówn¹ jednostkê strukturaln¹, sygna³ informacji zawieraj¹cy siê w oknie przegl¹darki internetowej. Klikniêcie kursorem myszy na wêze³ hipertekstowy powoduje automatyczne przejcie do
strony odpowiadaj¹cej s³owu kluczowemu, czyli do zapowiadanego tekstu;
b) linka, wed³ug Z. Bauera (2006, s. 7576) specyficznej cie¿ki, któr¹
nazywa path. Jest to logiczne wi¹zanie, relacja miêdzy wêz³ami hipertekstowymi, o którego istnieniu i ustaleniu relacji decyduje p³aszczyzna semantyczna
dyskursu. Istnienie linków umo¿liwia swobodne przejcie od jednego do drugiego jego elementu z pominiêciem linearnej ci¹g³oci;
c) drugiego wêz³a hipertekstowego, zwykle zatopionego w tytule anonsowanego tekstu, sytuuj¹cego uwagê czytelnika na podstronie, na której umieszczony zosta³ zapowiadany tekst (por. Skrzypczak 1999, s. 187188; Mochola 2001;
Sk³adanek 2005, s. 124; Grzenia 2006, s. 2627).
Redukcja genologiczna, o której by³a ju¿ mowa, wystêpuje na poziomie
pierwszego wêz³a hiperteksowego, gdzie w obrêbie przegl¹darki internetowej
omawiana forma przyjmuje z regu³y postaæ tytu³u anonsowanego tekstu, funk-
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cjonuj¹cego jako sygna³ zapowiadanej informacji, jak w przypadku poni¿szych
przyk³adów. Oto fragment strony serwisu Onet (8 maja 2007):

Tu zapowiedzi maj¹ formê jednozdaniowych komunikatów sygnalizuj¹cych
okrelone informacje. W ka¿dym z tych zawiadomieñ zosta³o zawarte sedno
anonsowanego tekstu, gdy¿ omawiana forma w Internecie przybiera najczêciej
postaæ najkrótszego informacyjnego gatunku dziennikarskiego  flesza, charakterystycznego przede wszystkim dla radia, gdy¿, jak zaznacza L. Zakrzewska
(2001, s. 910), tego typu komunikaty pojawiaj¹ siê w prasie bardzo rzadko
i maj¹ zwykle postaæ tytu³u anonsowanego tekstu.
Dotychczasowe rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e zapowied dziennikarska umieszczana on-line w serwisach informacyjnych, zredukowana genologicznie
na poziomie 1. wêz³a hipertekstowego do postaci tytu³u informacyjnego tekstu
dziennikarskiego, podobnie jak on musi spe³niaæ w ró¿nym stopniu trzy podstawowe jego funkcje: nazywaæ tekst (funkcja nominatywna), przedstawiaæ treæ
tekstu (funkcja deskryptywna) i oddzia³ywaæ na odbiorcê (funkcja pragmatyczna).
M. Wojtak (2004, s. 21), wyró¿niaj¹c za S. Gajd¹ te trzy zasadnicze funkcje
tytu³ów prasowych, zaznacza, ¿e priorytetem jest tutaj poinformowanie o treci
komunikatu, a niekiedy nawet o jego charakterze czy przynale¿noci gatunkowej.
Spe³nienie tych za³o¿eñ ilustruj¹ nastêpuj¹ce zapowiedzi zaczerpniête z popularnych w polskim Internecie serwisów informacyjnych, które na poziomie
1. wêz³a hipertekstowego wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

W powy¿szej wypowiedzi (Wirtualna Polska, 15 padziernika 2006) za pomoc¹ jednego zdania autor komunikuje o mierci nastêpnej, tym razem jedenastoletniej ofiary ptasiej grypy. W pierwszej kolejnoci zosta³o przekazane sedno
anonsowanego dziennikarskiego tekstu i jego informacyjny charakter (co jest,
jak wspomnia³em, priorytetem dla tytu³u prasowego), a z kolei przyjêcie takiej
formy tytu³u-flesza przez zapowied internetow¹ realizuje priorytetowy cel dla
newsmedium internetowego (ekonomizacja formy). W dalszej kolejnoci w ró¿nym stopniu spe³nione zosta³y pozosta³e wymienione funkcje.
Element, który pe³ni w prasie rolê inicjalnego sk³adnika kanonicznego
wzorca zapowiedzi, tutaj stanowi samodzielny (na poziomie 1. wêz³a hipertekstowego) wzorzec. Wystarczy porównaæ relacjê: zapowied  anonsowany tekst.
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Powy¿szy sygna³ informacji o ofierze ptasiej grypy odsy³a do podstrony, na
której umieszczony zosta³ nastêpuj¹cy tekst:

Tytu³ anonsowanego tekstu w internetowych serwisach informacyjnych
opuszcza ramê paratekstow¹ danej wypowiedzi dziennikarskiej i funkcjonuje
jako samodzielny element genologiczny. Mo¿e przez to efektywniej pe³niæ rolê
elementu paratekstowego, czy inaczej wed³ug I. Loewe (2004, s. 355364;
2007] pre-tekstu, s³u¿¹cego prezentacji zapowiadanego tekstu.
W zwi¹zku z tym, wród podstawowych zadañ zapowiedzi internetowej na
czo³o wysuwa siê funkcja deskryptywna, w dalszej kolejnoci pragmatyczna,
funkcja nominatywna schodzi na dalszy plan lub jest w ogóle pominiêta. Dzieje
siê tak, gdy¿ tytu³, pe³ni¹c funkcjê umieszczanej na pierwszej stronie serwisów
informacyjnych zapowiedzi, przede wszystkim ma na celu poinformowanie czytelnika o zaistnia³ym fakcie  a przez to przedstawienie sedna anonsowanego
tekstu. Spe³niona zostaje w ten sposób funkcja pragmatyczna, czyli funkcja oddzia³ywania na odbiorcê, poniewa¿ tytu³y-zapowiedzi maj¹ najczêciej formê
komunikatu przyci¹gaj¹cego jego uwagê.
Nie mo¿na jednak tutaj wykluczyæ charakterystycznej dla prasy strategii zainteresowania czytelnika tekstem przez zastosowanie ró¿norodnych modyfikacji jêzykowych lub te¿ intertekstualnych nawi¹zañ maj¹cych na celu wzbudzenie w nim
zaciekawienia. Polega to g³ównie na stosowaniu równie¿ w Internecie wyró¿nionych przez M. Wojtak (2004, s. 2223) ró¿nych gier jêzykowych wprowadzanych przez dziennikarzy do tytu³ów tekstów. Wszelkie przekszta³cenia jêzykowe
stosowane w tytu³ach-zapowiedziach internetowych maj¹ charakter gier z czytelnikiem. Gry z tekstem maj¹ miejsce dopiero w chwili osadzenia (znanego
czytelnikowi ju¿ z zapowiedzi) tytu³u w obrêbie ramy paratekstowej, otaczaj¹cej
tekst w³aciwy wypowiedzi dziennikarskiej, czyli z chwil¹, gdy czytelnik podejmuje lekturê anonsowanego przez zapowied tekstu.
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Wród ró¿nych najczêciej stosowanych zabiegów jêzykowych zdo³a³em
odnaleæ modyfikacje polegaj¹ce na grze form¹ foniczn¹ zapowiedzi: Za Giertycha szko³a zdycha (Wirtualna Polska, 8 maja 2007). Tutaj autor uatrakcyjni³
postaæ zapowiedzi, wprowadzaj¹c rymy, przez co  zbli¿aj¹c siê nieco do sloganu reklamowego  zwiêkszy³ jej atrakcyjnoæ. Kolejny przyk³ad zaczerpniêty z
tego samego ród³a stanowi ilustracjê gier na poziomie leksyki: Homoideologia.
Jest to gra s³owotwórcza ³¹cz¹ca przedrostek homo- z leksemem ideologia,
w efekcie której powsta³ neologizm o, jak sadzê, negatywnym zabarwieniu.
Zapowied ma na celu zaintrygowanie czytelnika, a ze wzglêdu na u¿ycie tylko
jednego s³owa forma ta ma wielk¹ moc ekspresyjn¹. Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e
autor chcia³ przykuæ uwagê odbiorcy (por. Bortnowski 1999, s. 21).
Wród zapowiedzi internetowych odnaleæ mo¿na równie¿ takie, które stanowi¹ przekszta³cenia zwi¹zków frazeologicznych lub s¹ wyranie zarysowuj¹cymi siê aluzjami do nich: wiat zwali³ siê na g³owê; PiS szykuje bat na niep³ac¹cych za RTV; Lepszy jest premier ¿ywy, ni¿ nara¿ony na niebezpieczeñstwa;
Nawarzylimy sobie pi³ki.
Liczne s¹ tak¿e gry form¹ syntaktyczn¹, czyli stosowanie pytañ lub wykrzyknieñ, tak jak w przypadku serwisu Onet, na którego stronach pojawi³a siê
8 maja 2007 r. zapowied: Czy mo¿emy wiêcej zarabiaæ?, a 11 maja 2007 r.
w serwisie Interia: Rada adwokacka zdyscyplinuje pos³a? Czêsto pojawiaj¹ siê
równie¿ wykrzyknienia, np.: Ubezpieczyciele bij¹ na alarm! (Wirtualna Polska,
11 maja 2007), które zwracaj¹ uwagê przede wszystkim ekspresywnoci¹ treci.
Liczne s¹ równie¿ nawi¹zania intertekstualne, polegaj¹ce g³ównie na cytowaniu, parafrazowaniu oraz stosowaniu aluzji. Na przyk³ad zapowied z serwisu
Onet z 21 kwietnia 2007 r. stanowi¹ca cytat z wypowiedzi Jana Rokity: Znieæ
zakaz ³¹czenia mandatu senatora i samorz¹dowca. Inne przyk³ady cytatów
(Wirtualna Polska, 24 kwietnia 2007): Marek Jurek: z Giertychem gotów jestem
rozmawiaæ; J. Kaczyñski: skoro mój brat wybaczy³, to i ja wybaczam i parafrazy
czyjej wypowiedzi: Marek Jurek mówi PiS-owi nie. Ciekaw¹ odmian¹ gier s¹
ró¿ne aluzje i nawi¹zania intertekstualne, jak w nastêpuj¹cym przypadku: Tañcz¹cy z bêbnami, gdzie tekst zapowiedzi dotyczy jednego z politycznych dzia³añ
prezydenta USA J. W. Busha, a odwo³uje siê do tytu³u popularnego filmu Tañcz¹cy z wilkami. Z kolei w innym zapowied stanowi wyran¹ aluzjê do nazwy
jednego z polskich zespo³ów muzycznych: Ich Troje, a tekst dotyczy trzech
kandydatów do urzêdu prezydenta Francji w zesz³orocznych wyborach.
Form¹ gry jest równie¿ usuniêcie jakiego elementu s³ownego z tworz¹cego
zapowied oznajmienia, a przez to uczynienia jej komunikatem zagadkowym.
Zabiegi takie stosuj¹ czêsto autorzy internetowego serwisu Polskiego Radia: UE
 hodowle kurczaków; Lepper  pomoc dla sadowników; Krzywa wie¿a  Z¹bkowice l.  remont (8 maja 2007).
Niejednokrotnie zawarty w zapowiedzi sygna³ informacji zostaje uzupe³niony o dodatkowy element graficzny, który zwiêksza potencja³ illokucyjny zapo-
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wiedzi, informuj¹c nie tylko o treci, ale dodatkowo tak¿e o rodzaju medialnej
materii lub o przynale¿noci gatunkowej anonsowanego materia³u dziennikarskiego, np. wzbogaceniu o dwiêk, nagranie wideo, galeriê fotografii itp.
Czêsto na stronach internetowych serwisów informacyjnych spotykamy
równie¿ zapowiedzi, których struktura wzbogacona zostaje tylko o samo ród³o
prezentowanego tekstu, np.: ¯ycie po stracie  Sunday Times; Rogacze maj¹
wziêcie NYT [New York Times] (Onet); Gazeta Wyborcza Nowa telewizja ¿yje
w internecie; Rzeczpospolita Koniec ery bezrobocia; Nasz Dziennik Jest
jeszcze czas na pokonanie problemów z demografi¹ (Serwis Informacyjny Polskiego Radia). Zabieg ten jest równie¿ niezwykle czêsto stosowany w prasie.
Zapowied w serwisie internetowym mo¿e zawieraæ tak¿e s³own¹ informacjê o rodzaju zapowiadanego przez siebie materia³u, tak jak w poni¿szym przypadku: PO idzie w górê?  RYSUNKI KRYNICKIEGO.
***
Kolejnym elementem kanonicznego wzorca zapowiedzi internetowej, obok
wymienionego ju¿ jednozdaniowego oznajmienia  maj¹cego zwykle postaæ tytu³u anonsowanego tekstu  jest wi¹zanie hipertekstowe, które mo¿na uto¿samiaæ z formu³¹ odsy³aj¹c¹ zapowiedzi prasowej. To w³anie dziêki niemu klikniêcie kursorem myszy na wêze³ hipertekstowy powoduje automatyczne
przejcie do strony odpowiadaj¹cej s³owu kluczowemu. Link ustalaj¹cy relacjê
pomiêdzy wêz³ami hipertekstowymi tworzy specyficzn¹ semantyczn¹ sferê relacji  path. Wspomniany element zapowiedzi internetowej, odwo³uj¹c siê ponownie do wzorca proponowanego przez M. Wojtak, mo¿na uznaæ za odpowiednik
formu³y odsy³aj¹cej w prasie. O jego istnieniu informuje czytelnika tzw. odnonik, przybieraj¹cy zwykle postaæ graficznego wyró¿nienia, poprzez u¿ycie innego koloru lub kroju czcionki, podkrelenia, oznaczenia strza³k¹. Najczêciej
praktykowane jest podkrelenie oraz ujawniaj¹ca siê w chwili wskazania kursorem zmiana koloru tekstu. Ma ona na celu nie tylko przyci¹gniêcie uwagi, ale
tak¿e jest informacj¹ dla czytelnika o tym, ¿e dany tekst stanowi hiper³¹cze.
Oto przyk³adowe warianty oznaczania ³¹cza hipertekstowego2:

2

W oryginale tekst po lewej stronie jest koloru niebieskiego, po prawej  czerwonego [przyp.  red.].

Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej...

209

Ukazane zjawiska mo¿na uznaæ za jeden ze sposobów  charakterystycznego dla tekstu internetowego  zabiegu grafizacji pisma, który wed³ug J. Grzeni
(2004, s. 25), wi¹¿e siê z nowymi sposobami przekazywania informacji i nowymi sposobami przekonywania. Mog¹ one zawieraæ siê w operacjach: na znakach
pisma (wielkoæ, krój, kolor, wyró¿nienia), na tle pisma (kolor, kontrast, grafika)
oraz na otoczeniu pisma (powi¹zanie z elementami graficznymi, tzn. z obrazami
nieruchomymi i ruchomymi oraz innymi dokumentami).
Zapowied internetowa mo¿e tworzyæ strukturê zbudowan¹ z wiêcej ni¿
dwóch wêz³ów hipertekstowych, stanowi¹cych poszczególne ogniwa przy stopniowym poznawaniu przez czytelnika zapowiadanej informacji (od sygna³u informacji w zapowiedzi do jej pe³nej formy w wiadomoci dziennikarskiej). Zjawisko strukturalnej modyfikacji jest bardzo czêste, gdy¿ wskazany przeze mnie
model stanowi jedynie punkt wyjciowy dokonywanych przez dziennikarzy internetowych ró¿nych zabiegów modyfikacyjnych. Dla przyk³adu mo¿na porównaæ ³añcuch informacyjny, który schematycznie mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
a1
a2
a3

Czytelnik, przemieszczaj¹c siê stopniowo od poziomu a1, przez kolejne linki, a¿ do ostatniego a3, otrzymuje coraz bardziej rozbudowan¹ postaæ interesuj¹cej go informacji. Na p³aszczynie pierwszego wêz³a hipertekstowego zapowied z krótkiego sygna³u stopniowo rozrasta siê w kierunku poziomym, do
obszerniejszych dziennikarskich form informacyjnych, np. notatki lub wiadomoci. Przy czym trudno jest w przypadku zapowiedzi internetowej mówiæ o adaptacjach gatunkowych innych form informacyjnych, gdy¿ mamy tutaj do czynienia raczej z sytuacj¹ odwrotn¹. To inne gatunki dziennikarskie umieszczane on-line maj¹ zdolnoæ adaptacji hipertekstualnej struktury zapowiedzi internetowej. Wspomniany przyk³ad na stronie serwisu Interia prezentuje siê nastêpuj¹co:
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Powy¿sza zapowied (a1), utrzymana w formie jednozdaniowego sygna³u,
odsy³a do podstrony, na której sygna³, uzupe³niony o zbudowany z jednego
akapitu korpus, przeradza siê we wzmiankê (a2):

Wzmianka z kolei, adaptuj¹c w³aciwoci zapowiedzi, stanowi ogniwo porednie  odsy³aj¹ce do kolejnej podstrony, na której uzupe³niona o dodatkowe
elementy strukturalne rozrasta siê do postaci wiadomoci [przywo³ujê tylko fragment publikacji] (a3):

Zapowied w Internecie jest zwykle inicjalnym elementem rozbudowanego
systemu wêz³ów hipertekstowych. Stanowi inicjalny sk³adnik ramy hipertekstowej, jak i paratekstowej, wypowiedzi znajduj¹cej siê na drugim koñcu linka, tak
jak w omawianym przypadku.
Przy czym nale¿y podkreliæ, ¿e odznacza siê ona najwiêkszym stopniem
interaktywnoci, czyli gotowoci¹ reakcji na aktywn¹ postawê czytelnika news
serwisu internetowego, a zarazem najmniejszym potencja³em informacyjnym.
Funkcjonuj¹ca niczym flesz przekazuje minimum treci, a ca³¹ jej strukturê
obejmuje wêze³ hipertekstowy. Z chwil¹ przyjêcia, na poziomie 1. wêz³a hipertekstowego, obszerniejszej formy (wzmianki, notatki, itp.), wêze³ hipertekstowy zawê¿a siê do obszaru tytu³u lub wybranych elementów tekstu. W konse-
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kwencji zwiêksza siê potencja³ informacyjny, a proporcjonalnie zmniejsza siê
charakter interakcyjny.
Nastêpny przyk³ad stanowi interesuj¹c¹ modyfikacjê cie¿ki relacji miêdzy
wêz³ami hipertesktowymi. Jest to zapowied o kszta³cie:

Anonsuje ona nastêpuj¹c¹ wzmiankê:

Jak siê okazuje, przywo³ana wzmianka stanowi hiper³¹cze (o czym informuje do³¹czona zapowied utrzymana w konwencji formu³y odsy³aj¹cej czytaj
dalej) do kolejnego akapitu, zawieraj¹cego informacje dodatkowe uzupe³niaj¹ce pierwsz¹ czêæ tekstu.
Aby czytelnik móg³ poznaæ ten akapit, musi przyj¹æ aktywn¹ postawê i pod¹¿yæ za umieszczonym pod pierwszym akapitem linkiem. Akapit ten stanowi
dodatkowy element tekstu w³aciwego dla czytelników bardziej zainteresowanych prezentowan¹ informacj¹, gdy¿ pierwotnie nie pojawia siê na ekranie:
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Na koniec ca³a hipertekstowa struktura zosta³a uzupe³niona zapowiedzi¹
utrzyman¹ w konwencji charakterystycznej dla zapowiedzi prasowej formu³y
odsy³aj¹cej: wszystkie wiadomoci. Powy¿szy przyk³ad mo¿na przedstawiæ za
pomoc¹ nastêpuj¹cego schematu:
a
b2

b1

c

***
Sposób publikacji omawianych form genologicznych w obrêbie tego newsmedium sk³ania do wyró¿nienia  odwo³uj¹c siê ponownie do ustaleñ M. Wojtak
(2004, s. 103) dotycz¹cych publikacji prasowych  zapowiedzi autonomicznych
oraz nieautonomicznych. W internetowych serwisach zdecydowanie przewa¿aj¹
zapowiedzi o charakterze autonomicznym, czyli te publikowane w grupie innych
form realizuj¹cych regu³y tego samego gatunku. Strony serwisów wype³niaj¹
zapowiedzi wyzyskuj¹ce formê sygna³u informacji i w przewa¿aj¹cej mierze
zgrupowane w bloki, na zasadzie wspólnego krêgu tematycznego: fakty, sport,
motoryzacja itp. (dla przyk³adu por. zapowiedzi przywo³ane na pocz¹tku tego
szkicu), zagadnienia, np. z dziedziny kultury:
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Tu seria nieautonomicznych zapowiedzi tematów kulturalnych ze strony serwisu Onet (8 maja 2007) uzupe³niona zosta³a o mikrofotografiê odnosz¹c¹ siê
do pierwszej zapowiedzi, ale zwiêkszaj¹c¹ atrakcyjnoæ struktury ca³ej serii.
Podobnie podstaw¹ zgrupowania w blok nieautonomicznych zapowiedzi sta³o
siê anonsowanie materia³ów dziennikarskich realizuj¹cych za³o¿enia tego samego gatunku, w tym wypadku  fotoreporta¿u:

Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e nielicznie wystêpuj¹ce w Internecie zapowiedzi
o charakterze autonomicznym. Wyró¿niæ tu nale¿y przede wszystkim zapowiedzi utrzymane w konwencji formu³y odsy³aj¹cej, charakterystycznej dla zapowiedzi prasowej. Pomimo ¿e umieszczane s¹ pod ró¿nymi wypowiedziami
dziennikarskimi, to w przeciwieñstwie do prasowych formu³ odsy³aj¹cych nale¿y je traktowaæ odrêbnie. Omawiany tu rodzaj zapowiedzi ma w³aciwoci autonomicznego tworu genologicznego, gdy¿ granicê zapowiedzi wyranie zakrela
struktura hipertekstualnego ³¹cza, które obejmuje swoim zasiêgiem jedynie
umieszczon¹ formu³ê odsy³aj¹c¹, np.: Dlaczego Halemba? Zobacz raport specjalny WP.
Zapowied ta umieszczona pod tekstem dziennikarskim, zosta³a skonstruowana z dwóch elementów: krótkiego zapytania oraz charakterystycznej dla prasy formu³y odsy³aj¹cej, okrelaj¹cej gatunek anonsowanego tekstu. Tekst dziennikarski i przywo³ana tutaj forma stanowi¹ odrêbne, egzystuj¹ce obok siebie,
struktury genologiczne. O autonomii tekstu dziennikarskiego i jego nieprzynale¿noci do struktury zapowiedzi wiadczy zatopienie 1. wêz³a hipertekstowego
w obrêbie tylko tej dwuelementowej struktury.
Podobnie w kolejnym przyk³adzie:
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Mamy tutaj sytuacjê analogiczn¹, tyle ¿e oprócz zapowiedzi anonsuj¹cej
inny, najbardziej zbli¿ony tematycznie tekst, pojawia siê formu³a: wiêcej w raporcie/kategorii, która odsy³a do ca³ej kolekcji tekstów dotycz¹cych tego samego problemu. Autonomiczna zapowied internetowa, umieszczana pod tekstem,
mo¿e mieæ tak¿e postaæ jednozdaniowego sygna³u, w tym przypadku tytu³u
anonsowanego raportu specjalnego: Afery w resortowych szpitalach lub: TK:
lustracja czêciowo niezgodna z konstytucj¹.
Bardzo interesuj¹c¹ form¹ zapowiedzi o charakterze autonomicznym stanowi¹ nastêpuj¹ce dwa przyk³ady:

Przyk³ad pierwszy stanowi kompleksow¹ zapowied odsy³aj¹c¹ do trzech
miejsc. Po pierwsze, do telewizyjnego serwisu informacyjnego, po drugie do
dwóch wiadomoci prasowych opublikowanych on-line. W zapowiedzi najbardziej wyeksponowana zosta³a funkcja reklamowa (poprzez zastosowanie graficznych wyró¿ników, zdjêcia prezenterki serwisu i logo stacji).
W drugim przypadku mamy do czynienia z prost¹ prezentacj¹ multimedialn¹, która bêd¹c form¹ zapowiedzi internetowej, obok pe³nienia funkcji informacyjnej, odsy³a do anonsowanego serwisu, jednak podobnie i tu na pierwszy plan
wysuwa siê funkcja reklamowa.
Takie zapowiedzi dotycz¹ zwykle wa¿nych wydarzeñ, sensacyjnych informacji, o których wszyscy ju¿ zostali poinformowani, a do prezentacji których
czêsto jest wykorzystywany gatunek raport big picture (Olszañski 2006, s. 8588),
poniewa¿ po³¹czenie w ten sposób obrazu z tekstem intensyfikuje oddzia³ywanie
komunikatu. Obraz nie stanowi tu elementu ramy paratekstowej, lecz istotny
element tekstu w³aciwego, który nadaje przekazywanej treci szerokie pole
znaczeñ opieraj¹cych siê g³ównie na indywidualnych dowiadczeniach odbiorcy
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(Hopfinger 2003, s. 151). Tekst, precyzuj¹c zamierzone przez nadawcê znaczenie komunikatu, pe³ni w tym kontekcie funkcjê wyjaniaj¹c¹ i zawê¿aj¹c¹ znaczenie ekspresyjnego t³a, w pierwszym przyk³adzie zapowiedzi¹ Wydarzeñ oraz
dwóch okrelonych miejsc w serwisie internetowym, a w drugim jednozdaniowym sygna³em: Tragedia w kopalni Halemba  informuj¹cym o tematyce anonsowanego serwisu (por. Albin 2002, s. 7376).
Sytuacja komunikacyjna (dla przyk³adu pierwszego) na p³aszczynie linka
przedstawia siê nastêpuj¹co: zapowied (a) odsy³a do dwóch obszarów medialnych  do telewizyjnego serwisu informacyjnego (b) oraz podwójnie do materia³ów z obrêbu newsmedium internetowego (c1 i c2). Schemat relacji hipertekstowych tej formy przedstawia siê nastêpuj¹co:
a

b

c1

c2

Bior¹c pod uwagê miejsce publikacji, charakter pe³nionych funkcji oraz
ró¿norodnoæ wizualn¹, zapowiedzi internetowe mo¿na grupowaæ wed³ug ró¿norodnych kryteriów. Wród ciekawszych klasyfikacji nale¿y wskazaæ propozycjê
L. Olszañskiego (2006, s. 166169) i C. Harrisona (2007), którzy wskazuj¹c na
ró¿ne kategorie pokrewieñstw pomiêdzy internetowymi materia³ami i pe³nionymi przez nie funkcjami, wyró¿niaj¹ katalog w³aciwych dla nich typów hiper³¹czy. Na tej podstawie mo¿na dokonaæ podzia³u odpowiednich form zapowiedzi
umieszczanych na stronach informacyjnych serwisów internetowych.
***
Charakter newsmedium internetowego wyranie wp³yn¹³ na zmianê modelu
gatunkowego zapowiedzi dziennikarskiej. Wprowadzaj¹c ró¿ne genologiczne
modyfikacje i nowatorskie rozwi¹zania, dziennikarze internetowi maj¹ przede
wszystkim na celu funkcjonalnoæ tej najmniejszej jednostki genologicznej na
omawianym obszarze medialnym. O ile zapowied prasowa stara³a siê pomieciæ mo¿liwie najwiêcej faktów na ró¿ne tematy i oferowa³a do tego trójstopniowy model gatunkowy, to w Internecie struktura ta nie jest w stanie przekazaæ ju¿
tylu informacji za pomoc¹ jedynie krótkiego sygna³u, bêd¹cego odnonikiem do
przypisanego mu hiper³¹czem tekstu. Konsekwencj¹ dokonanej tu redukcji genologicznej jest jej wyranie os³abiony, w stosunku do zapowiedzi prasowej,
potencja³ illokucyjny.
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Zapowied funkcjonuj¹ca w Internecie ma nadal intencjê podwójnego powiadamiania o fakcie i o tekcie przedstawiaj¹cym fakt bardziej szczegó³owo
(Wojtak 2004, s. 104), nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wyznaczono tutaj przed ni¹
kolejne, równie wa¿ne zadanie  ma orientowaæ czytelnika w hipertekstowej
przestrzeni serwisu i prowadziæ go (mo¿e nie do koñca) prosto, ale zawsze do
zamierzonego celu.
Sygna³ informacji, zawarty w zapowiedzi internetowej, charakteryzuje siê
najwiêkszym potencja³em interakcyjnym, a przeciwnie, najmniejszym potencja³em informacyjnym w stosunku do takich form, jak zaadaptowane na obszar
Internetu wzmianka, notatka czy wiadomoæ prasowa (które zreszt¹ zwykle zapowiada). Dzieje siê tak dlatego, ¿e zapowied internetowa, stanowi¹c jedynie
zarys informacji, ma na celu wzbudzenie u czytelnika zainteresowania, zaabsorbowanie jego uwagi. Taka zapowied istnieje jako zespó³ mo¿liwoci, dostêpnych dla u¿ytkownika, których spe³nienie wymaga od niego przyjêcia postawy
aktywnej. U podstaw takiej formy genologicznej le¿y zatem ¿¹danie interakcji
ze strony czytelnika serwisu oraz jej gotowoæ wejcia z nim w ow¹ interakcjê
(por. Krajewski 1999, s. 240).
Nowe otoczenie medialne wp³ynê³o nie tylko modyfikuj¹co na kanoniczn¹ postaæ omawianej formy, ale tak¿e znacznie poszerzy³o dostêpny katalog
adaptacji i alternacji na ka¿dej ze wskazanych przeze mnie p³aszczyzn. Nowe
otoczenie medialne stwarza mo¿liwoæ wzbogacenia, wyznaczonych w obrêbie
prasy, wzorców gatunkowych o bogaty katalog mo¿liwoci multimedialnych,
takich jak materia³y dwiêkowe, filmowe czy galerie fotograficzne. Kwestia ta
stanowi problem na tyle obszerny, ¿e wymaga odrêbnej analizy.
Egzystencja zapowiedzi dziennikarskiej w newsmedialnej przestrzeni Internetu jest zagadnieniem niezwykle interesuj¹cym, nie tylko dla badaczy genologii
medialnej, ale równie¿ dla tekstologów, jeli w obszarze ich zainteresowañ znajduje siê najnowszy tekst elektroniczny. Niniejszy szkic stanowi jedynie pobie¿ny zarys wspomnianego zagadnienia, gdy¿ adaptacja starych form prasowych
przez multimedium internetowe, jak stara³em siê tu wykazaæ, zaowocowa³a nie
tylko licznymi modyfikacjami gatunkowymi, ale równie¿ stworzy³a niejednokrotnie nowe jakoci, które wymagaj¹ nieco innej perspektywy badawczej, ni¿ te
stosowane w badaniach prasy, radia czy telewizji.
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Summary

This paper shows genre determinants of journal announcement practiced online. Applying
genological theories of press experts, key characteristics of newsmedia on the WWW and his own
observations, the author presents journal announcement as a dynamic hypertextual structure with
its pragmatic and stylistic aspects.
The basic structure of this genre was described as a three-degree model formed with path
provided semantic relationships between two nodes. The author, not only explores specified characteristics on every distinguished contents, but also tries to grasp basic relationships, modifications and undergoing changes on its way of genological evolution  from press to online journalism.
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Kognitywna metafora drogi
w wybranych tekstach muzycznych zespo³u Armia*
The cognitive metaphor of a path
in selected lyrics of the rockband Armia
The aim of this article is to reconstruct the cognitive metaphor of a path in chosen
lyrics of the contemporary rockband called Armia. The analysis of their musical compositions proves the figurative employments of the lexeme path to perform a considerable function in constructing the world presented in the lyrics written. These cases
generate the conceptual metaphor LIFE / DEATH IS A PATH, which, additionally, is enriched
by a conceptual network of the lexeme WAR.
S³owa kluczowe: metafora kognitywna, jêzykowy obraz wiata, kategoryzacja, rama interpretacyjna, profilowanie w jêzyku
Key words:
cognitive metaphor, conceptual model, linguistic picture of the world cognitive
concept of the linguistic interpretation of the world, framework for interpretation, categorisation, linguistic profiling

Opis jêzykoznawczy leksemu DROGA odsy³a do pojêcia o wyj¹tkowo szerokim zakresie odniesieñ jêzykowych i kulturowych. Jego bogata semantyka jest
jedn¹ z istotnych sk³adowych specyficznego obrazu wiata kszta³towanego
w utworach wspó³czesnego zespo³u rockowego Armia. W celu objanienia
konceptualizacji rzeczywistoci ukazanej w wybranych tekstach muzycznych
Tomasza Budzyñskiego wykorzystane zosta³y badania nad jêzykowym obrazem
wiata1 oraz kognitywna koncepcja jêzykowej interpretacji tekstu, pos³uguj¹ca
* Artyku³ jest skrótem mojej pracy magisterskiej pt. Jêzykowy obraz DROGI w tekstach muzycznych zespo³u Armia, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Dumy na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie.
1 Na gruncie lingwistyki polskiej zjawiskiem jêzykowego obrazu wiata zajmuj¹ siê: J. Bartmiñski: Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz wiata. [W:] Jêzykowy obraz wiata. Red.
ten¿e. UMCS. Lublin 1999, s. 103120; R. Tokarski: S³ownictwo jako interpretacja wiata.
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siê m.in. takimi narzêdziami, jak: rama interpretacyjna, kategoryzacja i profilowanie. Analiza pokazuje, ¿e szczególn¹ rolê w budowaniu wiata utworów pe³ni¹ przenone u¿ycia leksemu droga2, które tworz¹ metaforê pojêciow¹ ¯YCIE /
/ MIERÆ TO DROGA. Co ciekawe, nak³ada siê na nie rama pojêciowa leksemu
WOJNA. To, wydawa³oby siê, skomplikowane po³¹czenie tworzy przejrzyst¹ metaforê, w której pojmowanie terminów abstrakcyjnych (¿ycie, mieræ) odbywa siê
za porednictwem pojêæ konkretnych (droga, wojna).
W potocznej wiedzy o wiecie, wyp³ywaj¹cej z dowiadczenia, niezwi¹zanej z ¿adn¹ mitologi¹ czy pomys³em kulturowym, przez pojêcie ¿ycie rozumie
siê sytuacjê, w której cz³owiek przychodzi na wiat, w okrelonym czasie
bierze udzia³ w pewnych zdarzeniach, a potem umiera. Wszelkie istnienie ma
miejsce w okrelonej przestrzeni i okrelonym czasie. Owe parametry s¹ równie¿ niezbêdne przy opisie dos³ownego znaczenia leksemu DROGA3. Termin konkretny (droga) doskonale za obrazuje abstrakcyjne pojêcie (¿ycie).
Kiedy mówi siê o ¿yciu, nieuniknione staje siê mówienie o mierci. Mimo
¿e wyrazy te s¹ antonimami, tworz¹ we frazeologii polskiej (a tak¿e rosyjskiej)
jedno pole ideograficzne, co udowadnia w swoim artykule I. Sandomirska4.
Autorka powo³uje siê na wiele sta³ych po³¹czeñ jêzykowych z wyrazem ¿ycie,
które u¿ywane s¹ w znaczeniu umrzeæ (np. rozstaæ siê z ¿yciem; oddaæ ¿ycie za
kogo / za co; pozbawiæ siebie / kogo ¿ycia) oraz ze s³owem mieræ oznaczaj¹cych ¿yæ lub prze¿yæ (np. pokonaæ mieræ; oszukaæ mieræ; unikn¹æ mierci;
wyrwaæ siê z ³ap / szponów mierci). Z tego wzglêdu wyobra¿enie mierci mo¿e
byæ ujmowane w podobny sposób, jak ¿ycie. Tak te¿ siê dzieje, poniewa¿ w jêzyku
polskim obok obrazu ¯YCIE TO DROGA funkcjonuje metafora MIERÆ TO DROGA5.

[W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Wspó³czesny jêzyk polski. Red. J. Bartmiñski.
UMCS. Lublin 2001, s. 343371; R. Grzegorczykowa: Pojêcie jêzykowego obrazu wiata. [W:] Jêzykowy obraz wiata, s. 3946; J. Maækiewicz: Co to jest jêzykowy obraz wiata. Etnolingwistyka. Problemy jêzyka i kultury. Red. J. Bartmiñski. UMCS. Lublin 1999, nr 11, s. 723;
A. Mañczyk: Wspólnota jêzykowa i jej obraz wiata. Krytyczne uwagi do teorii jêzykowej Leo
Weisgerbera. WSP. Zielona Góra 1982; J. Anusiewicz: Problematyka jêzykowego obrazu wiata
w pogl¹dach niektórych jêzykoznawców i filozofów niemieckich XX wieku. [W:] Jêzykowy obraz
wiata, s. 261290; tej¿e: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wroc³aw 1995; M. Bugajski, A. Wojciechowska: Teoria jêzykowego obrazu wiata w badaniu idiolektu pisarza. Poradnik
Jêzykowy 1996, nr 3, s. 1725.
2 Na wieloznacznoæ pojêcia droga zwróci³ szczególn¹ uwagê: A. M. Lewicki, Próba profilowania pojêcia droga na podstawie idiomatyzmów jêzyka polskiego. [W:] Profilowanie w jêzyku
i w tekcie. Red. J. Bartmiñski, R. Tokarski, Lublin 1998, s. 277288.
3 Por. znaczenie 1, 2, 3 i 6 has³a droga wskazane przez W. Doroszewskiego w SJP, s. 376378,
korygowane w SJP-Sz, s. 454456 i PSWP, s. 289293.
4 I. Sandomierska: O metaforach ¯YCIA i MIERCI w jêzyku rosyjskim. [W:] Jêzyk a kultura.
T. 13: Jêzykowy obraz wiata i kultura. Wroc³aw 2000, s. 358.
5 Na temat obrazu mierci zob.: Etnolingwistyka. Problemy jêzyka i kultury. Red. J. Bartmiñski. Wroc³aw 1994, s. 781.
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Ukazanie ¿ycia i mierci jako drogi pozwala spojrzeæ na cz³owieka jako
na kogo, kto sk¹d przychodzi, kim siê staje, a nastêpnie dok¹d idzie:
Id i patrz
sk¹d przychodzimy
id i patrz
kim jestemy
id i patrz
dok¹d idziemy
doæ ju¿ k³amstw
(Triodante, 1994, Dzyñ6)

Obraz drogi wykorzystany przez Tomasza Budzyñskiego w utworze pt.
Dzyñ daje mo¿liwoæ wyra¿enia osobie mówi¹cej pragnienia poznania prawdy
o niej samej. W odkryciu to¿samoci pomo¿e wiedza na temat tego, sk¹d siê
pochodzi, kim siê jest i dok¹d siê zmierza. Warunkiem poznania i jednoczenie
przebywania drogi jest pos³ugiwanie siê wzrokiem  id i patrz; a¿eby iæ drog¹,
trzeba j¹ widzieæ, wiedzieæ, dok¹d ona prowadzi, a tym samym znaæ jej cel.
Chodzi tu oczywicie o cel tej szczególnej drogi, jak¹ jest ¿ycie cz³owieka.
W tym znaczeniu cz³owieka mo¿na okreliæ mianem wêdrowca. Warto zauwa¿yæ, ¿e podmiot liryczny wypowiada siê tu w liczbie mnogiej, co zreszt¹ jest
bardzo czêstym zjawiskiem w analizowanych tekstach. W okreleniu owej zbiorowoci okazuje siê byæ pomocna sama nazwa zespo³u  Armia. Odniesienie
do nazwy formacji jest uzasadnione chocia¿by przez powtarzaj¹cy siê tu zwrot 
rozkaz osób mówi¹cych do adresata: id i patrz, który ³atwo mo¿na skojarzyæ
z komend¹ wojskow¹. Wêdrowiec zdaje siê wiêc byæ cz³onkiem armii, czyli
¿o³nierzem. W ten sposób na wyobra¿enie ¿ycia i mierci jako drogi, a cz³owieka
jako ich uczestnika nak³ada siê obraz wojny. Ów zabieg w omawianych utworach jest czêsto wykorzystywany.
Jednym z nich jest przytoczony poni¿ej tekst z p³yty Legenda, w którym
osoba mówi¹ca postrzega ¿ycie jako walkê. Jeden z koñcowych wersów: To
moja walka podkrela  tak bardzo eksponowane w ca³ym utworze  poczucie
wyobcowania w wiecie:
Nie jestem st¹d
Tu mnie wrzucono
Pewnego dnia
By ¿ywcem zjeæ
By piæ moj¹ krew
6

W identyfikacji utworu pierwsze okrelenie jest ty³em albumu, na którym znajduje siê utwór;
nastêpnie rok wydania p³yty, tytu³ cytowanego utworu.
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Nie jestem st¹d
Tu mnie zabito
Pewnego dnia
By zabiæ znów
By piæ moj¹ krew
Nie jestem st¹d
Tu moje ¿ycie
Jest nieobecne
Tu mnie wrzucono
Bym sam na sam
Na resztê wiata
Zupe³nie sam
S³uchajcie wiêc
To moja pieñ
Moja herezja
To moja zemsta
To moja walka
Moja nadzieja
¯e nie jestem st¹d
Nie z tego wiata
S³uchajcie wiêc
To moja pieñ
Moja herezja
To moja zemsta
To moja zemsta
(Legenda, 1991, To moja zemsta)

Osoba mówi¹ca owiadcza, ¿e nie jest st¹d, zosta³a tu wrzucona, wiêc mimo
¿e ¿yje w konkretnym wiecie, przez to, ¿e nie jest z tego wiata, jej ¿ycie zdaje
siê byæ obecne tam, sk¹d pochodzi (Tu moje ¿ycie / jest nieobecne). Okrelenie
wrzucenie w ¿ycie jest realizacj¹ metafory ¯YCIE TO POJEMNIK7. Dó³, a tym samym
wrzucenie, jest jakoci¹ wartociowan¹ w tej metaforze negatywnie. Bycie
wewn¹trz tego pojemnika oznacza uczestnictwo w ¿yciu, za znalezienie siê
na zewn¹trz niego to nieistnienie. Takie ujêcie ¿ycia komplikuje na pozór ³atwe
okrelenie podmiotu lirycznego. Istotnie, s³owa: tu mnie wrzucono / by ¿ywcem
zjeæ; by piæ moj¹ krew; tu mnie zabito; nie jestem st¹d / nie z tego wiata
wydaj¹ siê jednoznacznie wskazywaæ na postaæ Jezusa (choæ dwa ostanie zacytowane wersy mog¹ byæ równie¿ odczytywane w kontekcie ka¿dego cz³owieka),
7

G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym ¿yciu. Prze³. i wstêpem opatrzy³ T. P. Krzeszowski.
Warszawa 1988, s. 36.

Kognitywna metafora drogi w wybranych tekstach muzycznych...

223

jednak nie mo¿na Mu ich przypisywaæ. Wed³ug ortodoksji Chrystus przyszed³
na wiat z w³asnej woli, tote¿ nie móg³ zostaæ tu umieszczony si³¹. Pogl¹d
mówi¹cy o tym, ¿e cz³owiek zosta³ jakby rzucony w ¿ycie, jest pogl¹dem gnostyckim. Zgodnie z nim, boska dusza, ulegaj¹c pokusie, rzuci³a siê g³ow¹
w dó³ w rozkosz, która ci¹gnê³a j¹ na ziemiê. Dlatego te¿ cz³owiek w swym
wnêtrzu pozostaje ró¿ny od wiata, w który spad³8.
W kszta³towaniu metafory ¯YCIE / MIERÆ TO DROGA pe³ni istotn¹ funkcjê
pojêcie czasu. Jak wskazano wy¿ej, czas, obok przestrzeni, jest podstawow¹
wielkoci¹, charakteryzuj¹c¹ konkretn¹, ziemsk¹ rzeczywistoæ. Od tych dwóch
parametrów zale¿ne jest ¿ycie jakiegokolwiek organizmu na Ziemi. Powiadcza
to m.in. teoria wzglêdnoci, traktuj¹ca o tym, ¿e wszystkie zjawiska fizyczne
zachodz¹ w tzw. czasoprzestrzeni, czyli w³anie w przestrzeni i czasie. Owe
wartoci bior¹ udzia³ w kszta³towaniu metafory ¯YCIE TO DROGA9. Dowodem na to
jest jeden z wielu przyk³adów, realizuj¹cych tê metaforê, pochodz¹cy z kolejnego tekstu muzycznego albumu Legenda, o tym samym tytule:
Nie zadr¿y g³os
Niedos³yszalny krok
Ani go porwie wiatr
Tam gdzie prowadzi czas
A¿ wreszcie stop
Na dobre i na z³e
Niewymawialny dom
To bêdzie nasza mieræ
(Legenda, 1991, Legenda)

Dostrzec tu mo¿na dok³adnie omówion¹ przez Lakoffa i Johnsona metaforê
wed³ug której zorganizowane jest w jêzyku polskim
(a tak¿e w jêzyku angielskim) pojêcie czasu10. Po zestawieniu dwóch obrazów:
¯YCIE TO CZAS (¿ycie bowiem jest istnieniem w czasie, co podkrelano ju¿ wy¿ej)
i CZAS TO PRZEDMIOT RUCHOMY, czyli taki, który przebywa drogê, logiczne wydaje
siê byæ funkcjonowanie metafory ¯YCIE TO DROGA. Czas, a wiêc ¿ycie jest drog¹,
prowadz¹c¹ do mierci. Ow¹ drogê ¿ycia w sposób natychmiastowy przerywa
CZAS TO PRZEDMIOT RUCHOMY,

8
9

G. Quispel: Gnoza. Prze³. B. Kita. Warszawa 1988, s. 87.
O tym, jak pojêcia przestrzeñ i czas s¹ ze sob¹ zwi¹zane, pisa³a m.in. M. Brzozowska:
Etymologia w programie lingwistyki kognitywnej. Etnolingwistyka. Problemy jêzyka i kultury.
Red. J. Bartmiñski. UMCS. Lublin 1989, nr 11, s. 232233. Bardzo czêsto jêzyk dziedzin abstrakcyjnych czerpie ze s³ownika dziedzin bardziej konkretnych, np. z metaforyki drogi. Widoczne to
jest chocia¿by na przyk³adzie s³ownictwa czasowego, które tworzone jest ze s³ownictwa przestrzennego. Idiomy typu: d³ugoæ czasu, siêgaæ / patrzeæ daleko / g³êboko w przesz³oæ / przysz³oæ, odnosz¹ce siê do czasu, wykorzystuj¹ leksykê drogi. Jej metafora funkcjonuje pomiêdzy
czasem a przestrzeni¹. Tych dwóch dziedzin nie da siê rozdzieliæ.
10 G. Lakoff, M. Johnson: op. cit., s. 6467.
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s³owo stop. Tej komendzie podlega ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od jego woli.
Niemniej jednak o tym, ¿e mieræ jest jedynie pewnym etapem drogi, a nie jej
definitywnym zakoñczeniem, wiadczy wiara, ¿e prowadzi ona do niewymawialnego domu. Chodzi tu o dom w niebie przygotowany przez Boga, w którym po
mierci ma zamieszkaæ cz³owiek. Epitet sugeruje, ¿e owego miejsca nie da siê
wyraziæ s³owami, poniewa¿ jak podaje Biblia: Ani oko nie widzia³o, ani ucho
nie s³ysza³o, / ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, / jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹ (1 Kor 2, 9)11.
Ustalenie celu ¿ycia cz³owieka pozwala okreliæ dzia³anie gwarantuj¹ce
jego osi¹gniêcie. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e postêpowanie cz³owieka mo¿e byæ oceniane pozytywnie b¹d negatywnie, czego ilustracj¹ s¹ m.in. zwi¹zki frazeologiczne: iæ, kroczyæ prost¹ / krêt¹ drog¹ ¿yæ, postêpowaæ dobrze, uczciwie / le,
nieuczciwie; zejæ, zboczyæ z prostej drogi przestaæ ¿yæ, postêpowaæ dobrze,
uczciwie (SF 1, s. 188189) itp. Potoczna frazeologia jêzyka polskiego pos³uguje siê metafor¹ drogi w mówieniu o sposobach postêpowania cz³owieka12. Tak
kszta³tuje siê w naszym jêzykowym obrazie wiata pojêcie drogi w³aciwej, pod
którym kryje siê pewien wzór postêpowania, oraz przeciwstawne mu pojêcie
drogi niew³aciwej. W tym znaczeniu mo¿na mówiæ o mierci jako o utracie
¿ycia duchowego i wówczas jest ona w pewnym stopniu zale¿na od cz³owieka.
Za porednictwem wy¿ej wymienionych sformu³owañ o swoim postêpowaniu
mówi podmiot w utworze pt. To, czego nigdy nie widzia³em:
Jedziec bez g³owy pomyli³ drogê
Pokaza³ nam bezsenny kraj
I ca³y nasz grzech zaci¹¿y³ tak
I przerwa³ marsz
(Legenda, 1991, To, czego nigdy nie widzia³em)

Do jego charakterystyki wystarcza jeden wyraz  grzech. Jest ono s³owemkluczem, które doæ czêsto pojawia siê w tekstach Armii, motywuj¹c ich
odczytanie w kontekcie wiary katolickiej. Podmiot wypowiada siê w 3 osobie
liczby mnogiej i zdaje siê byæ g³osem ca³ej ludzkoci, niezale¿nie od tego, czy
poszczególni ludzie  odbiorcy uto¿samiaj¹ siê z t¹ wiar¹, czy nie. Nawet ten,
kto nie wierzy, pos³uguje siê tym, b¹d co b¹d, religijnym terminem, kiedy le
ocenia swoje postêpowanie. Wówczas grzechem ogólnie nazywa ka¿de przewinienie, wykroczenie czy pope³niony b³¹d13. Zreszt¹ o tym, ¿e bohaterowie utworu mog¹ mówiæ w imieniu wszystkich, wiadczy fakt, ¿e ka¿dy cz³owiek bez
11
12

Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu. Pallottinum. Poznañ 2000.
Por. Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich. Oprac. zespó³ red. pod kier.
J. Krzy¿anowskiego. T. 1: (A-J). Warszawa 1969, s. 481485.
13 Takie te¿ by³o dawne znaczenie s³owa grzech  b³¹d; por. bu³garskie greki b³êdy.
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wzglêdu na to, czy wyznaje jak¹ wiarê, czy jest ateist¹, podlega s³aboci. Myl
ta wyra¿ona zosta³a w trzecim wersie cytowanego fragmentu, gdzie grzech jest
rozumiany jako co, co ci¹¿y, czyli przygniata swoim ciê¿arem (MSJP, s. 83)
cz³owieka. Zastosowany tu czasownik ci¹¿yæ zwi¹zany jest z terminem grzechu
ciê¿kiego. W religii katolickiej funkcjonuje on jako z³y czyn podjêty wiadomie,
który odwraca cz³owieka od Boga, prowadz¹c ku potêpieniu. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e grzech ciê¿ki to grzech, który ci¹¿y. U¿ycie czasownika ci¹¿yæ w czasie przesz³ym wskazuje na to, ¿e chodzi tu nie o konkretny grzech, jaki np.
zostanie pope³niony w teraniejszoci czy przysz³oci, ale równie¿ o ten poczyniony w przesz³oci. Sformu³owanie grzech zaci¹¿y³ odsy³a nas raczej do genezy
grzechu w ogóle opisanej na kartach Starego Testamentu (Rdz 3, 17). Przedstawia j¹ sytuacja niepos³uszeñstwa Adama i Ewy wobec Boga, nazwana póniej
przez w. Augustyna grzechem pierworodnym14. Ma w nim udzia³ ka¿dy cz³owiek, poniewa¿ przekazywany jest on z pokolenia na pokolenie. Dlatego te¿
przyjmuje siê, ¿e grzech zaci¹¿y³ nad wszystkimi ludmi.
W wykroczeniu pierwszych ludzi, jak i póniej we wszystkich innych, mia³
swój udzia³ w¹¿. Pod wp³ywem jego wskazówek prarodzice rodzaju ludzkiego
zgrzeszyli. W omawianym utworze Budzyñskiego szatan przyjmuje tym razem
postaæ tajemniczego jedca bez g³owy, który pomyli³ drogê. Sformu³owanie pomyliæ drogê oznacza pope³nienie omy³ki w wyborze drogi, czyli jest dzia³aniem
przypadkowym, niecelowym, dlatego te¿ pos³u¿enie siê nim w opisie zamiarów
szatana wydaje siê byæ b³êdem. On bowiem zwodz¹c cz³owieka, celowo wprowadza go w b³¹d, co mo¿na wyraziæ frazeologizmem zmyliæ drogê15. W tych dwóch
zwi¹zkach frazeologicznych droga nazywa w³aciwy sposób postêpowania cz³owieka, dlatego te¿ je¿eli mówi siê, ¿e zosta³a ona pomylona lub zmylona, oznacza to,
¿e cz³owiek zaczyna le postêpowaæ. Tym, który sprowadza cz³owieka na z³¹ drogê,
czyli popycha go do z³ego, jest jedziec. On w³anie wyprowadza cz³owieka z raju
i pokazuje mu bezsenny kraj, miejsce cierpienia, gdzie nie mo¿na odpocz¹æ.
Dopowiedzenie: I przerwa³ marsz w sposób metaforyczny przedstawia konsekwencje p³yn¹ce z czynienia grzechów. S³owo marsz, nale¿¹ce m.in. do s³ownictwa militarnego, jako rodzaj poruszania siê naprzód równym krokiem okrela
w³aciw¹ drogê postêpowania. Ciê¿ar grzechu wycieñcza cz³owieka, powoduj¹c,
¿e jego marsz jest coraz mniej zdecydowany i rytmiczny. W koñcu marsz zostaje
przez niego przerwany. Marsz, linia konceptualizowana przestrzennie, jest drog¹
¿ycia konceptualizowan¹ tu tak¿e czasowo, jako odcinek od momentu narodzin
do momentu mierci. Korelacja obu domen kognitywnych pokrywa siê z pojêciem czasoprzestrzeni wspó³czesnych fizyków.
14 N. Lemaître, M. T. Quinson, V. Sot: S³ownik kultury chrzecijañskiej. Prze³. i uzup. T. Szafrañski. PAX. Warszawa 1997, s. 102.
15 Sam wyraz b³¹d ³¹czy siê z b³¹dzeniem  zgubieniem drogi do wyznaczonego celu.
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Nawi¹zanie do obrazu wojny obecne jest tak¿e w tekcie Zostaw to. Pola
bitew, po których bohater utworu musi przejæ, to wszystkie trudne sytuacje
w ¿yciu cz³owieka, wszystkie trudne wybory, które nale¿y podj¹æ itp. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e nie maszeruje on po nich pewnie, a jedynie wa³êsa siê, czyli
chodzi bez celu, b³¹ka siê (MSJP, s. 1002). Porusza siê niejako w ciemnoci,
w ciemnej przestrzeni (MSJP, s. 878), tote¿ nie dziwi nazwanie go cieniem16.
Okrelenie cz³owieka oraz jego sposobu pokonywania drogi ma ujemn¹ konotacjê, przekazuje o nim informacjê jako o kim, kto jest niezdolny do podjêcia
jakiegokolwiek dzia³ania.
Po polach przysz³ych bitew
wa³êsa siê twój cieñ
po zakazanych placach
majaczy straszny sen
za wszelk¹ cenê pragniesz
rozdwajaæ siê na pó³
jak lepiec zgubisz drogi
jak lepiec wpadniesz w dó³
zostaw to zostaw to
(Armia, 1987, Zostaw to)

Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest zgubienie (w³aciwej) drogi postêpowania.
Cz³owiek ¿yje jednoczenie w sferze materialnej oraz duchowej i od nich uzale¿nione s¹ jego wybory okrelonego sposobu postêpowania. Dlatego te¿ ci¹gle
rozdwaja siê na pó³, równoczenie d¹¿¹c w dwóch przeciwnych kierunkach. Tê
sytuacjê, albo te¿ stan rozpaczy wynikaj¹cy z takowej, oznacza równie¿ sformu³owanie wpaæ w dó³. Stan cz³owieka przedstawiono tu za pomoc¹ schematu
POJEMNIKA, wewn¹trz którego znajduje siê za³amany psychicznie cz³owiek. Poza
tym jest to metafora orientacyjna, poniewa¿ ma zwi¹zek z orientacj¹ przestrzenn¹: wzwy¿  w dó³17. Ukierunkowanie przestrzenne powstaje na skutek tego, ¿e
16

O opozycji ciemny  jasny pisa³ m.in.: R. Tokarski: op. cit., s. 349350. Tokarski ilustruje
j¹ takimi oto wyra¿eniami: ciemne myli myli smutne, czasem z³e; ciemna sprawa podejrzana,
ciemnota zacofanie, za przymiotnik jasny uwydatnia wartoci pozytywne  jasne spojrzenie radosne; jasny g³os dwiêczny, mi³y; jasny jêzyk zrozumia³y. Negatywna konotacja ciemnoci,
przeciwstawianej jasnoci, kojarzonej z grzechem lub miejscem przebywania zmar³ych, bierze pocz¹tek w Biblii, np. Lecz oni nie pojmuj¹ i nie rozumiej¹, / b³¹kaj¹ siê w ciemnociach (Ps 82,
5a); Umieci³e mnie w dole g³êbokim, / w ciemnociach, w przepaci; Czy dla cieniów czynisz
cuda? / Czy zmarli wstan¹ i bêd¹ Ciê s³awiæ?; Czy Twoje cuda ukazuj¹ siê w ciemnociach, /
/ a sprawiedliwoæ Twoja w ziemi zapomnienia? (Ps 88, 7.11.13); a wiat³oæ w ciemnoci wieci / i ciemnoæ jej nie ogarnê³a (J 1, 5).
17 O opozycji góra  dó³ pisze J. Lyons. Zob. tego¿: Semantyka. Prze³. A. Weinsberg. T. 2.
Warszawa 1989, s. 292: ¯yjemy i poruszamy siê, normalnie bior¹c, na powierzchni ziemi, a nie
w wodzie ani w powietrzu, i w przestrzeni pionowej. Pozwala nam to wyró¿niæ jeden z wymiarów
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mamy takie, a nie inne cia³a i ¿e funkcjonuj¹ one w naszym fizycznym otoczeniu18. Dó³ jest jakoci¹ wartociowan¹ w tej metaforze negatywnie. Wi¹¿e siê z
tym tak¿e chrzecijañskie kojarzenie góry z niebem, a do³u z piek³em.
Odpowiednikiem omówionej wy¿ej metafory, w innym fragmencie analizowanego utworu, jest sformu³owanie upadaæ wci¹¿ na duchu, który oznacza
utratê ufnoci, odwagi, nadziei (SF 2, s. 457).
W zamêcie swoich myli
wci¹¿ w miejscu ci¹gle tkwisz
upadasz wci¹¿ na duchu
nie mo¿esz zrobiæ nic
im tylko o to chodzi
aby nie wierzy³ w nic
by sta³ siê niewolnikiem
a potem jednym z nich
zostaw to zostaw to
[...]
jest echo twoich kroków
i kropla twojej krwi
zostaw to zostaw to
(Armia, 1987, Zostaw to)

Stan bezczynnoci przedstawiony tu zosta³ jako pojemnik  wci¹¿ w miejscu
ci¹gle tkwisz. U¿ycie metafory ontologicznej po to, by poj¹æ stany, a tak¿e
dzia³ania, czynnoci i wydarzenia, jest powszechne19. Wyra¿enie: wci¹¿ w miejscu ci¹gle tkwisz oznacza tu niemo¿noæ osi¹gniêcia przez cz³owieka czegokolwiek. Niezdolnoæ bohatera do samodzielnego dzia³ania podkrela wyra¿enie
echo twoich kroków wskazuj¹ce na to, ¿e wszelkie zmagania cz³owieka nale¿¹
do przesz³oci. Realizuje siê tu metaforê ontologiczn¹ DZIA£ANIE TO RZECZ20.
Tekst zwraca uwagê na istnienie pewnej zale¿noci pomiêdzy wszelkimi dzia³aniami oraz d¹¿eniami cz³owieka a jego wiar¹.
Osoba wypowiadaj¹ca siê w utworze twierdzi, ¿e cz³owiek, który w nic nie
wierzy, zostaæ mo¿e niewolnikiem innych ludzi. Myl ta jest rezultatem takiego
oto rozumowania: W¹tpliwoci cz³owieka (zamêt myli), wynikaj¹ce z braku
jednoznacznych i pewnych odpowiedzi na pytania, dotycz¹ce ludzkiej egzystentrójwymiarowej przestrzeni. [...] Kierunkowoæ pionow¹, czyli ró¿nicê miêdzy gór¹ a do³em, wyznacza nam dodatkowo wyczuwanie si³y ciê¿koci, normalna obecnoæ nieba nad nami i ziemi pod
nami oraz asymetria cia³a ludzkiego w wymiarze pionowym. Z tych i innych powodów pion jest
pierwszoplanowym fizycznie i psychicznie wymiarem przestrzeni. Wynika z tego, ¿e w egocentrycznym postrzeganiu przestrzeni góra zyskuje wartociowanie dodatnie, a dó³ ujemne.
18 G. Lakoff, M. Johnson: op. cit., s. 36.
19 Ibidem, s. 5455.
20 Ibidem.
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cji, sprawiaj¹, ¿e nie widzi on sensu ¿ycia. Cz³owiek nie jest w stanie okreliæ
celu swojego istnienia, dlatego te¿ nie mo¿e do niego d¹¿yæ (wci¹¿ w miejscu
ci¹gle tkwisz). Lukê tê mog¹ wype³niæ d¹¿enia innych ludzi, które z czasem staj¹
jego d¹¿eniami (by sta³ siê [...] jednym z nich). W tym sensie cz³owiek niepewny jest nara¿ony na niebezpieczeñstwo bycia niewolnikiem innych. Uchroniæ ma od tego wiara, której prawdy s¹ odpowiedziami na nurtuj¹ce cz³owieka
pytania. W tej myli ukrywa siê informacja o tym, ¿e drog¹ prowadz¹c¹ do
osi¹gniêcia celu jest wiara (WIARA TO DROGA). W twórczoci Armii pojêcie to
przywo³ywane bywa bardzo czêsto, bezporednio oraz porednio, i u¿ywane jest
w znaczeniu wiary chrzecijañskiej. Bez tego terminu nie mo¿na badaæ realizacji
metafory ¯YCIE / MIERÆ TO DROGA w analizowanych tekstach, poniewa¿ abstrakcyjne pojêcia: ¿ycie i mieræ t³umaczone s¹ w odniesieniu do niego. Cz³owieka
niezdolnego do dzia³ania, niewierz¹cego, nazywa siê tu niewolnikiem. Tutaj po
raz kolejny na wyobra¿enie cz³owieka jako wêdrowca nak³ada siê obraz wojny,
a tym samym otwiera siê bogata sfera znaczeñ z nim zwi¹zanych. Niewolnik to
ten, kto jest w niewoli, a przecie¿ ¿ycie duchowe to ci¹g³a walka i wyzwalanie
siê z niewoli z³a21.
Jedn¹ z mo¿liwoci uwalniania siê od rzeczywistoci grzechu jest ucieczka
i o niej traktuje tekst z p³yty Triodante pt. Wyludniacz:
Siedziba b³¹dz¹cych cia³
szukaj¹cych swego wyludniacza
siedziba b³¹dz¹cych cia³
dostatecznie ograniczona
by daremna by³a ucieczka
by daremne poszukiwania
dostatecznie obszerna i wielka
(Triodante, 1994, Wyludniacz)

Funkcj¹ ucieczki jest przemieszczanie siê sk¹d dok¹d w celu ratowania
siebie. Ma ona wyprowadziæ b³¹dz¹ce cia³a z ich siedziby. Dziwna to siedziba.
Z jednej strony bowiem bohaterowie utworu s¹ tak w niej ograniczeni, ¿e nie
mog¹ z niej uciec. Z drugiej za, kiedy chc¹ znaleæ tytu³owego, zagadkowego
jeszcze tutaj, wyludniacza, który pomóg³by siê im wydostaæ, okazuje siê byæ tak
obszerna, ¿e jego poszukiwania nie przynosz¹ efektów. Tote¿ owa siedziba jest
21 W wielu miejscach Biblii ¿ycie duchowe przedstawiane jest za pomoc¹ obrazu walki. Oto
kilka z nich: Przyobleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, bycie mogli siê ostaæ wobec podstêpnych zakusów diab³a. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw W³adzom, przeciw rz¹dcom wiata tych ciemnoci, przeciw duchowym pierwiastkom z³a na
wy¿ynach niebieskich (Ef 6, 1112); My za, którzy do dnia nale¿ymy, b¹dmy trzewi, przyodziani w pancerz wiary i mi³oci oraz w he³m nadziei zbawienia (1Tes, 5, 8); orê¿ bojowania
naszego nie jest z cia³a, lecz ma od Boga moc burzenia twierdz warownych (2Kor 10, 4).
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swego rodzaju wiêzieniem, z którego nie mo¿na siê uwolniæ bez ratunku wyludniacza. Na negatywne wartociowanie tego miejsca wskazuje nadto charakterystyka
ludzi w nim przebywaj¹cych. Po pierwsze: b³¹dz¹, czyli nie mog¹ znaleæ w³aciwej drogi, chodz¹ bez celu, po omacku (MSJP, s. 50), po drugie: nie s¹ to ludzie
w pe³nym tego s³owa znaczeniu, poniewa¿ okreleni zostali jedynie s³owem cia³a,
jakby nie mieli duszy. Przywo³ane miejsce przedstawia obrazowo rzeczywistoæ
grzechu. Warto podkreliæ, ¿e funkcja drogi  ucieczki, czyli jej prowadzenie ku
wyzwoleniu, oceniana jest dodatnio w twórczoci Tomasza Budzyñskiego. Dowodem na to niech bêdzie fragment jeszcze jednego utworu, w którym brak ucieczki,
schronienia uto¿samiany jest z ciemnoci¹, konotuj¹c¹ negatywne wartoci:
Nie ma ju¿ ucieczki, nie ma ju¿ schronienia
wszêdzie s¹ ciemnoci, wszêdzie czarny dym
(Armia, 1987, Saluto)

Odpowiednikami omówionej wy¿ej siedziby b³¹dz¹cych cia³ oraz wszelkich
ciemnoci w jednym z utworów z p³yty Droga s¹ krainy zamieszkiwane przez
smoki, znane wiêkszoci dzieciom z wielu bajek, w których symbolizuj¹ z³o oraz
niebezpieczeñstwo:
a z krainy mroków a z krainy smoków
nie ma wyjcia, chyba ¿e...
któ¿ jak Bóg

(Droga, 1999, W krainie smoków)

Z tych miejsc równie¿ nie mo¿na uciec. Ten¿e brak ucieczki z krainy mroków i z krainy smoków okrela frazeologizm: nie ma wyjcia. Oznacza on brak
ratunku. Wyprowadzenie z tych siedlisk jest funkcj¹ drogi opatrzonej nazw¹
wyjcie. Na aspekt czynnociowy tej drogi wskazuje pochodzenie tego wyrazu
od czasownika wyjæ. Na szczêcie okazuje siê jednak, ¿e istnieje droga, która
stanowi wyjcie z tych budz¹cych strach miejsc. Jest ni¹ Bóg. To On jest Tym,
który wyprowadza z rzeczywistoci grzechu, bêd¹cej dla chrzecijanina w³anie
sytuacj¹ bez wyjcia. Dla b³¹dz¹cych cia³ jest On wyludniaczem, czyli Tym,
który wyludnia ich, przenosi w inne, bezpieczne miejsce. Mamy tu do czynienia
z metafor¹ BÓG TO DROGA, kontynuowan¹ równie¿ w dalszej czêci tekstu.
Przedstawienie Boga jako Tego, kto wskazuje w³aciwy kierunek drogi  ¿ycia
zawiera siê równie¿ w innym utworze, którego fragment zosta³ zacytowany poni¿ej:
W zmêczeniu si³
w przyp³ywach burz
od szarych dni
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do bia³ych chmur
przez smutek pól
zimowych gwiazd
po ladach krwi
do Twoich ran
(Triodante, 1994, Pieñ przygodna)

Droga od szarych dni / do bia³ych chmur, czyli ¿ycie, jakiego celem jest
osi¹gniêcie nieba, nie jest ³atwa. Towarzyszy jej nieustanna walka. Jej symbolami w utworze staj¹ siê lady krwi Jezusowych ran, które nadaj¹ drodze ¿ycia,
i walce zarazem, okrelony kierunek. Zdaje siê, ¿e w owym cile wytyczonym
kierunku, maszeruje podmiot liryczny Piosenki Liczb:
I z twarz¹ na pó³noc
zrobi³em 3 kroki
i z twarz¹ na wschód
zrobi³em 17 kroków
i z twarz¹ na pó³noc
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na wschód
zrobi³em 6 kroków
i z twarz¹ na po³udnie
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na wschód
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na po³udnie
zrobi³em 6 kroków
i z twarz¹ na zachód
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na po³udnie
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na zachód
zrobi³em 6 kroków
i z twarz¹ na pó³noc
zrobi³em 7 kroków
i z twarz¹ na zachód
zrobi³em 17 kroków
i z twarz¹ na pó³noc
zrobi³em 3 kroki
i z twarz¹ na wschód
Skoñczy³em
Rozpoczynaj
(Triodante, 1994, Piosenka liczb)
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Kroki osoby mówi¹cej krel¹ kszta³t krzy¿a. Ów marsz jest wiêc swoistym
obrazem drogi krzy¿owej  tej, któr¹ przeszed³ Jezus  Zbawiciel i tej, któr¹
przebywa ka¿dy cz³owiek. Owa droga, znak walki w dos³ownym i przenonym
tego s³owa znaczeniu, staje siê metafor¹ ¿ycia.
Ostatecznie droga ta okazuje siê gwarantem poczucia wolnoci. Armia cieni, szarych, zwyk³ych ludzi, maszeruj¹cych przez ulice miast, z okrzykiem na
ustach: hejszarawiara, opuszcza wszelkie metaforyczne wiêzienia:
Id¹ przez ulice maszeruj¹ cienie
otwieraj¹ bramy nie ma ju¿ wiêzienia
zbudzili siê nagle nic ich nie ostudzi
sto tysiêcy ludzi zwyk³ych szarych ludzi
hejszarawiara hejszarawiara
hejszarawiara hejszarawiara
(Armia, 1987, Hejszarawiara)

Opisana tu metafora ¯YCIE / MIERÆ TO DROGA wzbogacona o siatkê pojêciow¹
leksemu WOJNA tworzy ciekawy model konceptualny. Pojecie drogi o wyranie
zarysowanych granicach staje siê obrazem pojêcia abstrakcyjnego. W przedstawieniu tym ¿ycie jest drog¹ prowadz¹ca ku mierci, któr¹ pokonuje cz³owiek 
wêdrowiec. W mierci jako kresie ¿ycia realizuj¹cym prototypow¹ cechê potencjalnej drogi, jak¹ jest jej zakoñczenie, uwidacznia siê poprawne funkcjonowanie przenoni ¯YCIE TO DROGA. mieræ w twórczoci Armii wystêpuje w dwóch
znaczeniach. W pierwszym wartociowana jest pozytywnie, poniewa¿ stanowi¹c
przejcie ze wiata doczesnego do wiata wiecznego, jest nie tylko koñcem, ale
równie¿ pocz¹tkiem innego, w dodatku lepszego ¿ycia. W drugim znaczeniu za
wystêpuje jako synonim grzechu, jest wiêc koñcem bliskiej relacji cz³owieka
z Bogiem. Mowa tu o mierci jako zjawisku w wymiarze duchowym, który mo¿e
zaistnieæ w ¿yciu doczesnym. Wartociowana jest wówczas negatywnie. Droga,
jak¹ przebywa siê w sferze duchowej, jest nieustann¹ walk¹ dobra ze z³em.
Po³¹czenie siatki pojêciowej dwóch leksemów: DROGA i WOJNA tworzy spójn¹
metaforê w utworach Tomasza Budzyñskiego.
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Summary
In the linguistic picture of a path, which constitutes one of elements adding up to the picture
of the world formed in the lyrics by Armia, a prototypical path, comprehended literally, leads to
the abstract concept of the metaphor LIFE / DEATH IS A PATH. Not only is the particular metaphor
constructed by the domain of space, but also by the domain of time (path  space-time continuum)
since covering any distance consumes time and life itself reflects existence in time.
In this picture, life is a kind of path leading to death. This path strictly depends on a man 
wanderer who, firstly, chooses its certain direction and, further, acts according to the conditions
stipulated. There are two types of path: a straight path, which imposes an upright way of behaviour, and a winding path  the antithesis of the former one. The choice of a proper path is
troublesome and hence life understood as a constant struggle seems to be justified. It is only God
who can lead the human being out of the path marked by sin. Therefore, the conceptual metaphor
LIFE / DEATH IS A PATH may be analysed in the perspective of Christianity.
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O boleniu ¿o³¹dka, kwartanie i innych srogich chorobach
w listach Jadwigi Rafa³owiczówny do El¿biety Sieniawskiej
On bolenie ¿o³¹dka, kwartana and other srogie diseases
in Jadwiga Rafa³owiczównas letters to El¿bieta Sieniawska
The source material for the present text consists of Jadwiga Rafa³owiczównas letters to El¿bieta Sieniawska. Passing information by mail played a most significant role in
the social and political life of the country. In the epistolography preserved, an important
place belongs to the topic of health. Rafa³owiczówna encountered women who arrived at
the order of the Sisters of the Visitation to have various ailments treated.
S³owa kluczowe: historia jêzyka polskiego, listy rêkopimienne
Key words:
history of Polish language, handwritten letters

Wród rêkopimiennych zbiorów pochodz¹cych z czasów baroku, rozsianych w archiwach i bibliotekach ca³ej Polski, znajduj¹ siê listy pisane rêk¹
wykszta³conych kobiet, m.in. Katarzyny Barbary Radziwi³³ówny, Konstancji
z Potockich Szczuczyny czy Jadwigi Rafa³owiczówny. Badacze kultury i literatury staropolskiej podkrelaj¹, ¿e listy by³y przede wszystkim wa¿nym ród³em
informacji, podobnie jak rêkopimienne gazety tak popularne w tym czasie.
Korespondencyjne przekazywanie informacji odgrywa³o ogromn¹ rolê w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym kraju. Pozwala³o na uzupe³nienie wiedzy o wydarzeniach, zdobywanie wiadomoci poufnych, umo¿liwia³o lepsz¹ orientacjê w prowadzeniu polityki, pozwala³o te¿ na uczestniczenie w spo³ecznych i kulturalnych zdarzeniach. Rozwój epistolografii (podobnie jak pamiêtnikarstwa i szlacheckich sylw) wynika³ tak¿e z chêci utrwalania na pimie swojego ¿ycia,
obserwowanych i prze¿ywanych wydarzeñ.
Podstaw¹ niniejszego szkicu sta³a siê analiza korespondencji Jadwigi Rafa³owiczówny do El¿biety z Lubomirskich Sieniawskiej. Listy pisane w latach 17101720, zgromadzone w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, zosta³y

234

Katarzyna Zawilska

wydane w 2000 r. po wczeniejszym opracowaniu edytorskim przez Bo¿enê
Popio³ek.
O Jadwidze Rafa³owiczównie, jak podkrela Bo¿ena Popio³ek (2000, wstêp, s.
IX), mamy niewiele informacji. Nie wiadomo, kiedy siê urodzi³a, nie ma wzmianek o jej pochodzeniu. Byæ mo¿e wywodzi³a siê ze szlachty mazowieckiej lub
krakowskiej. Silne wiêzi ³¹czy³y Rafa³owiczównê z rodzin¹ Denhoffów, zw³aszcza
z Henrykiem, starost¹ urzêdowskim, oraz jego siostr¹ El¿biet¹, drug¹ ¿on¹ Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, marsza³ka wielkiego koronnego, ojca El¿biety
Sieniawskiej. Uczy³a siê na pensji w zakonie wizytek w Warszawie, a potem tam
mieszka³a a¿ do mierci w 1720 r. Z póniejsz¹ protektork¹ El¿biet¹ Sieniawsk¹
³¹czy³y j¹ serdeczne stosunki, na co wskazuje zachowana korespondencja. Listy
dowodz¹, ¿e ich autorka zna³a jêzyk francuski, mia³a spore wyczucie jêzykowe,
zgrabnie formu³owa³a swoje myli. Korespondencja ta jest wiêc wietnym materia³em, który warto wykorzystaæ w badaniach historycznojêzykowych.
Jadwiga Rafa³owiczówna w swoich doniesieniach wiele uwagi powiêca
zdrowiu. Opisuje w obrazowy sposób ró¿ne dolegliwoci:
Pan Sergant bardzo chory [ ] po kwarcie wyrzuca krwi z piersi i dzi doktorowie konsulte czyni¹ o jego zdrowiu (30 VI 1712)1
krosty na niego przed skonaniem poczê³y by³y wyrzucaæ, zaczê³a przychodziæ do
zdrowia (19 IV 1714)
Cyrulik za wnêtrznoci wepchn¹³ brzuch prawie konaj¹cemu i zaszy³, który
to chory nazajutrz tak dobrze siê czu³, ¿e chcia³ wstaæ, ale mu nie dopuszczono
(23 IX 1717)
znacznie krosty wysychaj¹. [ ] genera³ Janus pewny sekret da³ ksiê¿nie Jmæ
i bardzo s³yszê skuteczny, bo zaraz do³ki zarastaj¹ (13 IV 1714 [?])
Doktorzy du¿o razy o czwartej z rana konsulte czynili i chcieli krew puszczaæ.
Krwi nie dopuci³ puciæ, tylko zwyczajnymi remediami zabiega³, ¿e siê ju¿ lepiej
poczu³ infu³at mieæ z ³aski Bo¿ej (1 X 1713)

Aby okreliæ z³y stan zdrowia, autorka listów wykorzystuje nie tylko rzeczownik choroba, ale równie¿ terminy pochodz¹ce z jêzyka ³aciñskiego, wystêpuj¹ce w s³ownikach od XVI w.2 (w S³L bez cytatów): alteracyja z³y stan
zdrowia, niedomaganie (tego trosienke frebry [!] miewa, to jest z rana zimno
z pó³ godziny i alteraciej po zimnie z pó³tory godziny i barzo letko  30 VI 1712)
i afekcyja niedomaganie, cierpienie, choroba (ale ¿e ta¿ afekcja i Jmæ pani¹
referendarzow¹ zaczyna napastowaæ  7 II 1714).
1
2

Przy cytatach podano datê korespondencji.
Do analizy leksemów wykorzystano elektroniczn¹ wersjê S³ownika jêzyka polskiego XVII
i 1. po³owy XVIII wieku  htpp//:xvii_wiek.ijp-pan.no-ip.org/pan_klient/index.php.
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W listach najczêciej pojawiaj¹ siê opisy ró¿nych chorób, których nazwy
notowane s¹ zwykle ju¿ S³owniku polszczyzny XVI wieku3. Wród terminów
jednocz³onowych najwiêksz¹ frekwencjê maj¹ nastêpuj¹ce rzeczowniki (przewa¿aj¹ te o prowieniencji grecko-³aciñskiej):
deszczens z ³ac. descens dolegliwoæ mog¹ca wystêpowaæ w ró¿nych czêciach cia³a, której przyczyn¹ mia³o byæ zstêpowanie nadmiaru gor¹ca z wy¿szych w ni¿sze czêci cia³a (1969, t. 4, s. 593), w S³L bez cytatów
Bo deszczens jej w rêkê wpad³ i choruje (5 V 1714)
I ona te¿ sama niedawno chorowa³a na deszczens (13 XII 1714)
Królowi Jegomoci deszczens zapad³ na rêkê wielki (19 IX 1715)
[ ] na deszczens zapad³a srogi, twarz jej srodze spuch³a, od trzech dni ³ó¿kiem
siê bawi (21 IX 1718)

dysenterya krwawa biegunka (S³L, t. 1, 1854, s. 585), wczeniej dyzenteryja (zob. S³XVI, t. 6, 1972, s. 303)
[ ] wnuczka Imæ pani wojewody malborskiej bardzo chorowa³a na dysenteri¹
(24 VIII 1719)
Córeczka starsza rozchorowa³a siê na desenteri¹ [!] (2 [?] VII 1715)
Bardzo chorowa³ na gor¹czkê i na dysynteri¹ przy czêstych wymiotach, ale siê
ju¿ lepiej mieæ poczyna (24 I 1715)

frebra  tak¹ postaæ rzeczownika febra gor¹czka z dreszczami notuje
S³XVII/XVIII (w S³XVI tylko febra, zob. t. 7, 1973, s. 43)
Jmæ pannê krakowsk¹ frebra opuci³a (24 V 1714)
Jegomoc ks. Belawita da³ jakie zió³ka, które gdy na szyi zawiesz¹ zaraz frebra
ustaje (24 V 1714)
bo zimna frebra cztery godziny miê trzyma, a gor¹czka dziesiêæ. Ma³o co wolnych mam godzin, g³owa ledwo mnie siê nie roz³upuje z bólu (8 VII 1712)
[ ] na frebrê chorowa³a m³odsza siostra w klasztorze (7 VI 1714)

kamieñ  kamica (zob. S³XVI, t. 10, 1976, s. 54)
który to od kilku dni choruje na kamieñ (19 VII 1714)
3 W literaturze przedmiotu znajduj¹ siê nieliczne opracowania dotycz¹ce nazw chorób. Na
uwagê zas³uguj¹ artyku³ Teresy Friedelówny (1994) oraz monografie Lucyny Agnieszki Jankowiak
(2005; 2006). Autorki skupiaj¹ siê w nich na analizie materia³u pochodz¹cego z XVI i XVII w.
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Ksiê¿na Jmæ Rakocina nadzwyczaj ciê¿ko chorowa³a i cale na mieræ siê ju¿
dysponowa³a na kamieñ, teraz ju¿ przychodzi do zdrowia (17 I 1715)
efekcja kamienia jest bardzo natarczywa i przykra (28 XI 1715)

kolka  w S³L (tak¿e kolika) odnaleæ mo¿na nastêpuj¹cy cytat z drugiej po³owy
XVIII w. objaniaj¹cy chorobê k³ócie, bóle w kiszkach (t. 2, 1855, s. 407)
Do WMM Pani Dobrodziejki mojej te kolki zasz³y [ ] te kolki widzê i tu
w Warszawie panuj¹ i tak ciê¿ko i zakonnym naszym siostrom doskwieraj¹, ¿e nie
wiedz¹ jako ich pozbyæ, gdy¿ za najmniejsz¹ okazj¹ znowu powracaj¹ i coraz na
nowe rozpoczynaj¹ (6 V 1717)
[

] doktor jej, nazwiskiem Krispin, rozniemóg³ siê na kolki (18 VIII 1718)

kwartana jedna z postaci zimnicy, objawiaj¹ca siê nawrotami gor¹czki
z dreszczami co czwarty dzieñ (S³XVI, t. 11, 1978, s. 607)
Na ostatek powiedzia³, ¿e kwartanê miewa i ta mu nie usz³a (24 I 1715)
Jmæ pani miecznikowa koronna na kwartanê dubl choruje (31 X 1715)

maligna silna gor¹czka po³¹czona z czêciow¹ utrat¹ przytomnoci i majaczeniem  leksem notowany jest dopiero od XVII w. (por. S³XVII/XVIII)
po tym sroga maligna dokoñczy³a ¿ywota w tak m³odym cz³owieku. Wszyscy
doktorowie nie mogli radziæ (19 IV 1714)
[...] z frasunku zapad³a w srog¹ malignê (18 VIII 1718)
Rozchorowa³ siê tu w Warszawie i ledwo kilka dni na malignê choruj¹c, umar³
(31 I 1715)
w malignie nieznonej dzieciê delikatne przez d³ugi czas le¿a³o, ró¿ne czyniono
zabiegi, cale nic nie pomaga³o (14 X 1717)

odra  nazwa notowana dopiero w S³L (zob. t. 3, 1857, s. 486)
[ ] odra srodze w Warszawie zagêci³a siê i prawie w ka¿dym domu na niê
choruj¹ (14 VII 1718)
[ ] jeszcze cztery ich choruje na tê¿ odrê, na któr¹ ta najm³odsza umar³a
(9 III 1719)
[

] bo siê ju¿ odra umierzy³a w Warszawie i ju¿ siê jej boj¹ (11 VIII 1718)
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ospa  w znaczeniu choroby zakanej wystêpuje dopiero w S³L (zob. t. 3,
1857, s. 603)
ksiê¿niczka Jmæ bardzo s³aba i srog¹ ospê mia³a, ale z ³aski Bo¿ej od Wielkiej
Nocy zaczê³a podsychaæ i lepiej siê mieæ (5 IV 1714)
ksi¹¿ê Jegomoæ najm³odsze z bardzo ciê¿k¹ gor¹czk¹ zachorowa³ na ospê, która
mu siê srodze wyrzuci³a z wielkimi ckliwociami (19 IV 1714)
dzieci ma³e [

] choruj¹ na ospê (13 XII 1714)

i¿ mamka zostawiona, na ospê umar³a w poniedzia³ek przesz³y (9 V 1715)

paroksyzm atak febry (zob. S³XVI, t. 23, 1995, s. 261)
ju¿ to dzi czwarty paroksyzm wytrzymujê (8 VII 1712)

Tak siê na frebrê rozchorowa³a i ju¿ kilka paroksyzmów mia³a (15 VIII 1715)

podagra  w S³L te¿ pedogra z objanieniem dna no¿na (t. 4, 1858, s. 205)
¯a³ujê bardzo, ¿e tak uprzykrzona podagra w tak m³odym wieku tak d³ugo infestuje Jegomocia Dobrodzieja, ¿e dot¹d w ³ó¿ku musi le¿eæ (16 V 1715)
Zasta³ swego auditora [

] na podagrê choruj¹cego (28 XII 1713)

powietrze zaraza, epidemia tu: epidemia d¿umy (S³XVI, t. 29, 2001,
s. 158)
O powietrzu tego tygodnia nic nie s³ychaæ (31 XII 1711)
jeli powietrze nie ustanie, to ten post do siedmiu niedziel pójdzie (12 VI 1712)
Niezmierniemy tu poalterowani, ¿e to powietrze siê szerzy (21 IX 1719)
[ ] powietrze zaczyna grasowaæ na Wo³yniu i Podolu, a tu za u nas ju¿ i procesje i ró¿ne modlitwy czyni¹, tak u nas jako i po ró¿nych kocio³ach (27 VII 1719)
[ ] nies³ychanie straszne rzeczy powiadano o tym powietrzu we Lwowie (VIII
1719)

Zdecydowanie rzadziej pojawiaj¹ siê inne nazwy chorób: ciemnota lepota
(Leczy na oczy dwie bia³og³owy, wódkê jak¹ napuszczaj¹c im i wyprowadza
wszelk¹ do ciemnoty wilgoæ  9 XI 1719; od kilku lat w ciemnocie ¿ywot
prowadzi  30 III 1719); gor¹czka (z bardzo ciê¿k¹ gor¹czk¹ zachorowa³ 19 IV
1714; bardzo chorowa³ na gor¹czkê, teraz trochê przychodzi do siebie  8 VI
1715); ¿ó³taczka (pani podstolina na ¿ó³taczkê bardzo choruje  27 IV 1719);
apopleksja (obawiaj¹ siê apopleksji  8 VII 1712); kaszel (z kaszlem wielkim
tu oddano), katar (bo j¹ by³ katar opanowa³  16 III 1713; wypocz¹æ musi, a¿
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katar ust¹pi  13 I 1718); puchlina (zapad³a by³a na puchlinê  2 III 1719);
suchoty (na suchoty to chorowa³a i umar³a w rodê z rana  3 III 1790). W grupie tej przewa¿aj¹ terminy pochodzenia obcego.
Rafa³owiczówna u¿ywa tak¿e, choæ zdecydowanie rzadziej, nazw dwuwyrazowych. S¹ wród nich:
1) zestawienia rzeczownika z przydawk¹ przymiotn¹, np.
¿ó³ta choroba  synonim ¿ó³taczki
pani podstolina zapada³a na zó³t¹ chorobê i nie tusz¹ jej z niej wyniæ (30 III
1719)
Jmæ panna marsza³kówna [

] przecie ¿ó³t¹ chorobê ma (25 IX 1719)

febra tercjana trzeciodzienna febra (zob. S³L, t. 5, 1859, s. 668)
ksiê¿na Jmæ indisposit na febrê tercjanê (29 VII 1717)
Jegomoæ ks. Biskup poznañski na tercjanê frebrê choruje (17 V 1714)

2) zestawienia rzeczownika odczasownikowego bolenie lub rzadziej rzeczownika (z formantem -oæ) boleæ z przydawk¹ dope³niaczow¹, bêd¹c¹ nazw¹
chorej czêci¹ cia³a, np.
S³aba jest kilka dni, bo j¹ by³ katar opanowa³ i g³owy bolenie (16 III 1713)
Przez piêæ dni srodze na gwa³towne bolenie g³owy chorowa³a (29 VIII 1715)
Na bolenie ¿o³¹dka zachorowa³a, gor¹czka przyst¹pi³a (29 VII 1717)
boleæ [ ] zêbów, a¿ twarz zapuch³a Jmæ (24 V 1714)

Na uwagê zas³uguje te¿ termin powariowanie rozumu, który jest tu wyranie
okreleniem choroby natury psychicznej (Bardzo jej le w g³owie i niczym to
powaryowanie [!] rozumu nie mo¿e do pierwszej pory przyjæ  9 I 1716).
Czasownik powariowaæ S³L objania nastêpuj¹cym cytatem: pomieszanego
mózgu byæ (t. 4, 1858, s. 418).
Nazwê choroby autorka listów ³¹czy zwykle z epitetem srogi wskazuj¹cym
na jej intensywnoæ: boleæ sroga zêbów (24 V 1714); zapad³a w srog¹ malignê
(18 VIII 1718); srog¹ ospê mia³a (5 IV 1714); na deszczens zapad³a srogi (8 IX
1718).
Gdy za choremu zalecono pozostanie w ³ó¿ku, u¿ywa zwrotu bawiæ siê
³ó¿kiem (w S³L rzeczownik ten oznacza równie¿ pociel), np. czêciej siê ³ó¿kiem bawi (1 V 1716); od trzech dni ³ó¿kiem siê bawi (21 IX 1718); musia³a siê
tak d³ugo ³ó¿kiem bawiæ (11 I 1720).
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W czasach wojen, plagi d¿umy, licznych po¿arów, brudu panuj¹cego na
ulicach Warszawy Rafa³owiczówna niezwykle czêsto styka³a siê ze mierci¹.
Donosi o niej swej protektorce wielokrotnie, posi³kuj¹c siê eufemizmami:
do nieba siê przeniós³ (24 VII 1710)
mieræ do grobu wprowadzi³a (13 I 1715)
mieræ nie uwa¿a³a na m³odoæ, ani na czerstwoæ zdrowia (13 I 1715)
Zajecha³ na drogê wiecznoci (19 IX 1715)
przed wyjciem duszy z cia³a (10 VIII 1713)
Ju¿ siê z ziemi¹ po¿egna³a (24 I 1715)
dokoñczy³a ¿ywota w tak m³odym cz³owieku (9 IV 1714)

Na zakoñczenie warto podkreliæ, ¿e jedn¹ z najcenniejszych wartoci dla
Jadwigi Rafa³owiczówny by³o zdrowie. Pisze o tym wielokrotnie, radz¹c Sieniawskiej, jak je zachowaæ. Podkrela, ¿e nale¿y wczasowaæ siê i za¿ywaæ maju.
Musia³a mieæ spor¹ wiedzê na ten temat. Przebywa³a przecie¿ na co dzieñ z
kobietami, które przyje¿d¿a³y do klasztoru wizytek, aby leczyæ swoje dolegliwoci, styka³a siê wiêc równie¿ z doktorami i cyrulikami. Pisanie o chorobach i
mierci z u¿yciem czêsto magicznych porzekade³ sprawia³o, ¿e to, co nieuniknione, z modlitw¹ i Bo¿¹ pomoc¹ jawi³o siê jako bardziej naturalne i oswojone.
Wykaz skrótów
S³L
S³XVI

 S. B Linde: S³ownik jêzyka polskiego. T. 16. Wyd. 2. Warszawa 18541860.
 S³ownik polszczyzny XVI wieku Red. M. R. Mayenowa. T. 131 Wroc³aw
WarszawaKraków 19642004.
S³XVII/XVIII  S³ownika jêzyka polskiego XVII i 1. po³owy XVIII wieku  htpp//:xvii_wiek.ijppan.no-ip.org/pan_klient/index.php
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Summary
In the article, the author utilizes Jadwiga Rafa³owiczównas preserved correspondence to
El¿bieta Sieniawska, focusing mainly on the varied lexis items related to diseases. The material
gathered is compared with the lexicon of 16th-century Polish language. Among the terms under
analysis, there are one-word nouns of Greek and Latin origin, as well as two-word names. What is
also characteristic of the author of the letters is the use of euphemisms referring to death. When
alluded to in such a manner, death became more tamed and natural a phenomenon.
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Trzy elementy projektuj¹ce jêzyk*
W 1974 r. MIT (Massachusetts Institute of Technology) wraz z Royaumoint
Instytut of Paris zorganizowa³ miêdzynarodow¹ konferencjê powiêcon¹ biolingwistyce. Termin biolingwistyka zaproponowa³ organizator konferencji Massimo Pillatelli-Palmarini, zainspirowany tytu³em ksi¹¿ki Lyle Jenkins (2000)1,
w której autorka omawia³a najnowsze badania socjo- i biolingwistyczne; ksi¹¿ka
Jenkins stanowi³a jedn¹ z ówczesnych reakcji, które mia³y miejsce na seminariach uniwersyteckich, jako komentarz biolingwistycznych badañ jêzyka.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e badania biolingwistyczne zosta³y zapocz¹tkowane 20 lat temu w dyskusjach m³odych naukowców, którzy ulegli urokowi biologii i matematyki w pierwszych latach po zakoñczeniu II wojny wiatowej. W dyskusjach tych pojawi³y siê tak¿e problemy stawiane przez etnologiê,
która w owym czasie stawa³a siê popularna.
Eric Lennenberg2 by³ jednym z tych m³odych naukowców, który urzeczony
nowymi perspektywami badawczymi biolingwistyki, sta³ siê jej gor¹cym entuzjast¹, a jego seminarium z 1967 r. pod tytu³em Biological Fundations of Language stanowi jedno z podstawowych prac biolingwistycznych, za wiele problemów, które przedstawi³ Lennenberg podczas owego seminarium, zosta³y na
nowo poruszone na wspomnianej ju¿ konferencji w MIT w 1974 r.
Podstawowe pytanie, które nurtuje zwolenników biolingwistyki i które by³o
niejednokrotnie poddawane dyskusjom, pozostaje wci¹¿ aktualne: czy kognitywne zasady jêzykowe mog¹ byæ odnalezione w formalnej strukturze innych biolo* Noam Chomsky: Three Factors in Language Design. Linguistic Inquiry. Vol. 36, No 1.
Winter 2005. Massachusetts Institute of Technology (MIT), p. 122.
1 Konferencja zatytu³owana Debata o biolingwistyce (A Debate on Bio-Linguistics) mia³a
miejsce w Endicott Mouse, Dedham, Massachusetts, 2021 maja 1974 r. Organizator konferencji:
Centre Royaumont pour une science de lhomme, Paris.
2 Eric Lenneberg (19211975) jêzykoznawca i pionier w badaniu jêzyka w kontekcie psychologii kognitywnej. Jego seminarium zatytu³owane Biological Fundations of Language wywar³o g³êboki wp³yw na Chomskiego, który póniej rozwin¹³ teorie Lenneberga; wiêcej na ten temat czytelnik znajdzie w pracy The Structure of Language. Englewood Cliffs. NJ: Pretice Hall [przypis
t³um.].
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gicznych systemów komunikacyjnych. Wa¿na wydaje siê w tym wypadku nastêpuj¹ca kwestia: na ile jêzyk, jako byt sam w sobie, posiada w³aciwoci eksplikacji obecnoci homologicznych pierwiastków jêzykowych w domenach kognitywnych systemów komunikacyjnych innych organizmów ¿ywych. Próby
udzielenia odpowiedzi na to pytanie oraz naukowe eksploracje w tym kierunku,
które mia³y miejsce w ostatnich latach, zosta³y nazwane w literaturze przedmiotu programem minimalistycznym. Kwestia obecnoci homologicznych pierwiastków jêzyka w odniesieniu do innych ni¿ ludzki systemów komunikacyjnych nadal pozostaje nierozwi¹zana, niezale¿nie od stopnia zaawansowania
rozwa¿añ teoretycznych na ten temat. Znalezienie odpowiedzi na to w³anie
pytanie jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ wyjani to, w jaki sposób funkcjonuj¹
organizmy we w³asnym subsystemie komunikacyjnym, co wiêcej, pozwoli tak¿e
przeledziæ rozwój i ewolucjê komunikacyjn¹ samego systemu wraz z jego subsystemami; id¹c dalej tropem analizy biologicznych systemów komunikacyjnych, pozostaje jeszcze jedna kwestia: czy mo¿liwe jest rozwiniêcie siê takiego
systemu w system bardziej z³o¿ony, czy te¿ badany system jest na taki rozwój
zbyt prymitywny.
W niniejszej pracy w kilku s³owach bêdê stara³ siê omówiæ to, co wydaje siê
najistotniejsze w biolingwistyce i przybli¿yæ obecny stan badañ. Jednak¿e na
potrzeby tego artyku³u formu³ujê kilka wstêpnych uwag: a) prezentujê w rozprawie w³asne opinie; b) jak to czêsto bywa w nauce, istotne rzeczy wydaj¹ siê
bardziej zrozumia³e z perspektywy czasu ni¿ wtedy, gdy by³y one proponowane,
dlatego bêd¹ w niniejszym artykule widoczne pewne anachronizmy; c) nie mogê
wymieniæ te¿ wszystkich badaczy, którzy mieli swój wk³ad w rozwój biolingwistyki, poniewa¿ od momentu wspomnianej konferencji w 1974 r., powsta³o wiele pokrewnych dziedzin nauki, które przyczyni³y siê do rozwoju omawianej
problematyki.
Jêzyk pocz¹tkowo by³ przez biolingwistykê traktowany jako element sk³adowy ludzkiego umys³u, gdzie umys³ nie by³ bytem niezale¿nym, lecz nale¿¹cym do ludzkiego cia³a. Wspó³czenie odnosimy siê tu do pojêcia mentalny,
jako do wytworu organicznej struktury, czyli mózgu (Joseph Priestley). Poród
wszystkich dziedzin nauki, które s¹ zwi¹zane z jêzykoznawstwem, biolingwistyczne podejcie do problemów jêzyka koncentruje siê g³ównie na badaniu
mechanizmów przyswajania przez cz³owieka mowy, nazwijmy to zdolnociami
jêzykowymi lub wiadomoci¹ jêzykow¹. Ten w³anie komponent  zdolnoæ tworzenia lub przyswajania jêzyka  jest charakterystyczny nie tylko dla
umys³ów ssaków, ale tak¿e i dla owadów, które rozwinê³y, przyk³adowo, zaawansowane metody nawigacji przestrzennej. W wielu przypadkach najlepszym
wyjanieniem teorii odnosz¹cych siê do systemów komunikacyjnych jest tzw.
nastêpstwo regu³, które powoduje, ¿e pewne wyobra¿enia desygnatu s¹ przedstawiane za pomoc¹ sztywnych regu³ systemu komunikacyjnego; i tak: je¿eli
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jest mo¿liwoæ, i inne zasady na to pozwalaj¹, to interpretujemy ruchomy obraz
jako obraz nieruchomy i trójwymiarowy (Hoffman 1998, s. 169). Ostatnie prace naukowe daj¹ wnikliwy wgl¹d w mentalne procesy komunikacyjne, gdzie
systemy wizualnego porozumiewania siê podlegaj¹ pewnym regu³om. Jednak¿e
bardzo proste organizmy, których nie mo¿na tu lekcewa¿yæ, nie mog¹ odbieraæ
tych bodców na poziomie komórkowym.
Przenosz¹c powy¿sze uwagi w obszar badañ jêzykoznawczych, zauwa¿ymy,
¿e jêzyk staje siê niezale¿nym obiektem badañ, który w technicznym ¿argonie
jest nazywamy I-jêzykiem3.
Badanie zjawisk jêzykowych jako sk³adowych procesów wiata naturalnego
by³o i nadal pozostaje niezwykle kontrowersyjnym zagadnieniem. Dociekliwa
obserwacja takiego zjawiska jak jêzyk pokazuje, ¿e argumenty podnoszone przeciwko biolingwistycznemu traktowaniu jêzyka maj¹ s³abe metodologiczne uzasadnienie. Warto zauwa¿yæ, ¿e nawet ci badacze, którzy odrzucali takie badanie
jêzyka, milcz¹co zaakceptowali nowe podejcie badawcze. Nie bêdê w tym
miejscu ocenia³ s³usznoci takiej czy innej metodologii badania zjawisk jêzykowych, aczkolwiek nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najwa¿niejsze aspekty jêzykowe mog¹
byæ poddane studiom, jako elementy sk³adowe wiata naturalnego w kontekstach biolingwistycznych, które zosta³y ukszta³towane prawie pó³ wieku temu
i by³y intensywnie rozwijane w ró¿nych kierunkach.
Wspó³czesne studia jêzykoznawcze s¹ jednym z komponentów wspó³czesnej teorii ewolucji. Alfred Russel Wallace4 pisze: cz³owiek jest intelektualn¹
i moraln¹ natur¹  czyli ludzka zdolnoæ kreatywnego mylenia, przyswajania
jêzyka czy matematyki, zdolnoæ interpretowania i rejestrowania zjawisk naturalnych, interaktywne ¿ycie spo³eczne oraz wiele innych z³o¿onych kompetencji
umys³owych, które zaczê³y kszta³towaæ siê 50 tys. lat temu wród niewielkiej
grupy ludzi oddzieli³y nas od zwierz¹t. Natura ludzkich kompetencji umys³owych, jak nazywaj¹ to wspó³czenie badacze, stanowi nadal temat bardzo ciekawy i zagadkowy. Warto wspomnieæ, ¿e problem ten by³ tak¿e przyczyn¹ znanego
sporu miêdzy dwoma twórcami teorii ewolucji  Wallacem i Darwinem; Wallace
twierdzi³, ¿e na drodze naturalnej selekcji wy¿ej wymienione zdolnoci cz³owieka nie mog³y byæ wykszta³cone, poniewa¿ wymagaj¹ innej si³y, prawa lub
instancji wy¿szej, innych praw natury, takich jak grawitacji czy spójnoci, bez
których substancje wystêpuj¹ce we wszechwiecie nie mog¹ istnieæ. Mimo ¿e
3

I  jêzyk  czêsto oznaczany jako PL/I, jest jêzykiem trzeciej generacji, który znalaz³ zastosowanie w wielu aplikacjach, m.in. takich, jak grafika komputerowa, systemy operacyjne, itd.
[przypis t³um.].
4 Alfred Russel Wallace (18231913)  przyrodnik i podró¿nik, prace Wallacea sta³y siê
podstaw¹ biogeografii/ zoogeografii; do najwa¿niejszych prac Wallacea nale¿¹: On the Zoological
Geography of the Malay Archipelago, 1859; The Geographical Distribution of Animals, 1876
[przypis t³um.].
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problem wspó³czenie jest inaczej formu³owany dziêki naukom biologicznym, to
problem ten nie zosta³ rozwi¹zany (zob. Wallace 1889: rozdz. 15, Marshack
1985)5.
Powszechnie wiadomo, ¿e jakiekolwiek by³yby umys³owe mo¿liwoci cz³owieka, to najwiêkszy wk³ad w rozwoju rodzaju ludzkiego wnosi jêzyk. Wielu
badaczy zgadza siê z paleontologiem Ianem Tattersallem: to pewne, ¿e dla
ludzkoci najwa¿niejsze by³o wynalezienie jêzyka; rozwiniêcie zdolnoci
mowy przez cz³owieka by³o gwa³towne i sta³o siê, jak okrela Jared Diamond,
najwiêkszym krokiem ludzkoci naprzód, mo¿liwym dziêki kilku genetycznym modyfikacjom, które poprawi³y jakoæ funkcjonowania ludzkiego mózgu,
pozwalaj¹c na rozwój jêzyków wspó³czesnych wraz z ich bogat¹ sk³adni¹, która
umo¿liwia generowanie wielu modeli komunikowania siê oraz wyra¿ania myli.
To w³anie by³o pocz¹tkiem rozwoju ¿ycia spo³ecznego, co zosta³o potwierdzone m.in. w badaniach archeologicznych. Podsumowuj¹c: rozwój jêzyka pozwoli³
cz³owiekowi na opuszczenie Afryki, gdzie by³ on obecny od tysiêcy lat (Tattersall 1998, s. 2425; tak¿e Wells 2002). Tattersall wysun¹³ tak¿e hipotezê, ¿e
jêzyk jest wirtualnym synonimem myli symbolicznych. Jeden z organizatorów sympozjum w Royaumont-MIT, François Jacob, analizuj¹c propozycjê Tattersalla, doszed³ do wniosku, ¿e znaczenie rozwoju jêzyka jako systemu komunikacyjnego miêdzy poszczególnymi u¿ytkownikami nie jest w ewolucji ludzkoci
marginalne (1982, s. 59). Marginalnoæ jêzyka w ewolucyjnym rozwoju cz³owieka zosta³a poruszona na sympozjum Royaumont-MIT przez biologów.
W 1974 r. na tej¿e konferencji Salvador Luria  laureat Nagrody Nobla  bardzo
zaciekle broni³ stanowiska, ¿e potrzeba komunikacji nie ma a¿ tak znacz¹cych
w³aciwoci selektywnych, by przypisywaæ jej bezporedni wp³yw na dobór
naturalny, który w efekcie móg³by spowodowaæ powstanie takiego systemu komunikacyjnego, jakim jest jêzyk, wraz z jego mo¿liwociami rozwoju mylenia kreatywnego (Luria 1974, s. 195). W³aciwoci jêzyka, które czyni¹ go
unikalnym, nie wydaj¹ siê byæ tak bardzo istotne w dyrektywach komunikacyjnych dla prostych dzia³añ organizmów jak to kontynuuje Jacob: rola jêzyka
5 Wallace za najwa¿niejsz¹ przyczynê ewolucji uznawa³ dobór naturalny, pomijaj¹c proces
dziedziczenia oraz proces zmiennoci; dziedzicznoæ  w³aciwoæ organizmów ¿ywych, polegaj¹ca na przekazywaniu cech pokolenia rodzicielskiego potomstwu; zmiennoæ  ¿ywy organizm jest
plastyczny, a potomstwo odchyla siê w swoich cechach od typu rodziców. Mo¿na tu wyró¿niæ dwa
typy zmiennoci: a) zmiennoæ osobnicza  przyczynê zmian upatruje siê w warunkach rodowiskowych oraz sposobie reagowania ¿ywego organizmu na te warunki; b) zmiennoæ grupowa 
grupa osobników reaguje w sposób podobny na jaki czynnik zewnêtrzny, ale w ró¿nym stopniu
(ludzie: reakcje na promienie s³oneczne).
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Wallace nie rozci¹ga³ swojej teorii ewolucji na cz³owieka, twierdz¹c, ¿e mózg ludzki nie rozwin¹³ siê dziêki dzia³aniu doboru naturalnego. W³anie to
by³o przedmiotem dyskusji Darwina i Wallacea. Wiêcej na ten temat zob. Karol Darwin: O pochodzeniu cz³owieka. T³um. M. Ilecki. Warszawa 1928 [przypis t³um.].
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w nadawaniu sensów symbolicznych, w wywo³ywaniu kognitywnych wyobra¿eñ
czynnoci lub dzia³añ, a tak¿e w formowaniu s¹dów o rzeczywistoci powiêkszy³ zakres mo¿liwoci abstrakcyjnego mylenia i planowania cz³owieka; ta unikalna w³asnoæ jêzyka, która pozwoli³a na tworzenie nieskoñczonej kombinacji
symboli i mentalne tworzenie potencjalnych jednostek leksykalnych (1982,
s. 59) jest najwa¿niejsza. Jacob zwróci³ tak¿e uwagê na powszechnie znany
problem dotycz¹cy samej ewolucji, a mianowicie: w wielu wypadkach ewolucja mo¿e byæ zarówno niedostrzegalna, jak i nieprzewidywalna (1982, s. 31).
W tym miejscu warto jeszcze wspomnieæ, ¿e XVII i XVIII w. filozofia nie
traktowa³a jêzyka jako bytu niezale¿nego, wrêcz przeciwnie, ³¹czono jego funkcjonowanie cile z funkcjonowaniem umys³u, w znaczeniu mózgu, gdzie sens/
/znaczenie danych jednostek by³ odnoszony do okrelonych symboli i desygnatów, tak jak to jest powszechne w nie-ludzkich systemach komunikacyjnych.
Zgodnie z takim po³¹czeniem umys³u oraz jêzyka, jak to mia³o miejsce w XVII
i XVIII w., w³aciwoci pojêcia by³y kreacj¹ umys³ow¹, która dostarcza³a ludziom mo¿liwoci projektowania sensów danych desygnatów w odniesieniu do
wiata zewnêtrznego. Jednak ta perspektywa jest zindywidualizowana przez
operacje umys³owe, które nie mog¹ byæ zredukowane do pogl¹du, ¿e stanowi¹
dziwactwo natury.
Krytyczne uwagi o elementarnej semantyce jêzyka naturalnego i sugestie, ¿e
najbardziej prymitywne elementy s¹ po³¹czone z umys³owo niezale¿nym wiatem, tak jak elementy zewnêtrzne fonologii, ale nie na zasadzie prostej relacji do
referenta, lecz na bardziej skomplikowanych zasadach zewnêtrznych, nadaj¹cych pewnym pojêciom i dzia³aniom okrelone znaczenia, sta³y siê podstaw¹
tzw. teorii znaczenia, któr¹ oparto na pracach Johna Austina i pónego Wittgensteina, gdzie jêzyk jest postrzegany jako instrument u¿ywany przez ludzi do
ró¿nych celów, tak¿e do generowania skomplikowanych semantycznie wyra¿eñ
za pomoc¹ prostych jednostek znaczeniowych i zasad gramatyki immanentnej,
tworz¹c z³o¿one semantycznie konstrukcje (zob. Chomsky 1955).
Zak³adaj¹c, ¿e powy¿sze uwagi o pochodzeniu i nag³ym rozwoju jêzyka
oraz jego roli w stymulowaniu w³adz umys³owych cz³owieka s¹ s³uszne, nale¿y
rozwi¹zaæ dwa podstawowe problemy: 1) czy jêzyk jest struktur¹ z minimaln¹
podstaw¹ semantyczn¹ jednostek znaczeniowych zespolon¹ z prostymi i z³o¿onymi jednostkami syntaktycznymi oraz 2) jakie s¹ regu³y, pozwalaj¹ce na nieograniczon¹ liczbê kombinacji symboli jêzykowych w ramach hierarchicznej
struktury, która modeluje ich wystêpowanie w wielu kontekstach interpretacyjnych. W odniesieniu do teorii jêzyka, to gramatyka uniwersalna (UG) musi
dostarczaæ usystematyzowanego inwentarza znaczeñ mo¿liwych jednostek leksykalnych w ramach danego systemu komunikacyjnego. Usystematyzowany inwentarz bêdzie cile zwi¹zany z konceptami kulturowymi stanowi¹cymi kognitywne elementy jêzyka. Wspó³czenie takie zjawisko nazywa siê jêzykiem
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myli  pojêcie opracowane przez Jerryego Fodora (1975). Konstruowanie
znaczenia z jednostek leksykalnych, które pozwalaj¹ na nieskoñczon¹ ró¿norodnoæ wewnêtrznych struktur, odbywa siê w wyniku transmisji do ludzkich myli
okrelonej interpretacji oraz wszelkich innych aktów mentalnych. Procesy te
znajduj¹ czêsto uzewnêtrznienie w postaci fizycznego dzia³ania; sam proces
takiego dzia³ania jest w tym wypadku procesem drugorzêdnym, je¿eli spekulacje
o pewnym obiekcie p poddane s¹ interpretacji i okazuj¹ siê prawdziwe. W takiej
sytuacji najwa¿niejszym problemem bêdzie sposób dzia³ania mechanizmu konceptualno-leksykalnego, który jest charakterystyczny tylko dla cz³owieka, poniewa¿ na tym poziomie abstrakcji zachodzi cieranie siê ró¿nych abstrakcyjnych
aspektów ¿ycia ludzkiego (przyk³adowo ró¿nice narodowe), które to aspekty
¿ycia zewnêtrznego po³¹czone s¹ ze syntaktycznymi strukturami wewn¹trzumys³owymi6.
Powy¿sze uwagi to jedynie ogólny zarys problematyki procesów komunikacyjnych w odniesieniu do aparatu referencyjnego, który jest u¿ywany przez
cz³owieka, gdy mówi on o otaczaj¹cym go wiecie.
Badacze jêzyka i systemów komunikacji jêzykowej w kontekcie biolingwistycznym od pocz¹tku zaadaptowali tezy C. R. Gallistela (1997), które s¹ nazywane normami komunikacji jêzykowej w neurotyce (s. 86) lub modu³owym
sposobem uczenia siê. Gallistel wykazywa³, ¿e u wszystkich zwierz¹t uczenie
siê jest oparte na wyspecjalizowanych mechanizmach, które tworz¹ pewien system komunikacyjny, nazwany przez niego instynktem uczenia siê (s. 82). Mo¿na s¹dziæ, ¿e mechanizmy uczenia siê organizmów ¿ywych zosta³y ukszta³towane w oparciu o tzw. organ z mózgiem (s. 86), co pozwoli³o na osi¹gniêcie
pewnego poziomu z³o¿onoci systemu komunikacyjnego, w ramach którego
by³o mo¿liwe wykonywanie abstrakcyjnych, a sk¹din¹d prymitywnych procesów mylowych; jednak¿e w tym wypadku nie mo¿na braæ pod uwagê bardzo
nieprzyjaznego rodowiska (s. 88), w którym dane organizmy ¿yj¹, poniewa¿ tu
zdolnoæ uczenia siê jest poddana ekstremalnym czynnikom zewnêtrznym, które
w mniejszym lub wiêkszym stopniu od tego rodowiska s¹ uzale¿nione, dlatego
termin proces uczenia siê (Gallistel 1997, 1999) albo wzrost (pewnych kompetencji) jest bardziej adekwatny ni¿ samo okrelenie: uczenie siê, poniewa¿
termin ten sugeruje zupe³nie co innego. Modu³owy sposób uczenia siê nie
gwarantuje, ¿e elementy takiego modu³u s¹ unikalne i jedyne w swoim rodzaju,
¿e s¹ na tym samym poziomie skomplikowania systemowego. Badacze intuicyjnie zgaduj¹, ¿e tak nie jest  przyk³adowo organizmy jednokomórkowe  kwestia poziomu organizacji systemów komunikacyjnych, czy te¿ stopieñ ich komplikacji pozostaje jednym z g³ównych pytañ, które stawia przed sob¹ biolingwistyka.
6

Zob. Chomsky 1966, 2001b; McGilvray 1999; Antony i Hornstein 2003.
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Obserwacje Gallistela nazwane póniej kana³owymi, zosta³y zaadaptowane w biologii ewolucyjnej i rozwojowej przez C. H. Waddingtona. W odniesieniu do procesów uczenia siê Waddington stwierdza, ¿e modyfikacja jednego
elementu systemu powoduje, i¿ rezultat koñcowy, a tak¿e i czas trwania reakcji
na dan¹ modyfikacjê nie zniekszta³ca samego efektu koñcowego, a to zapewnia wzrost normalnego i optymalnego systemu jêzykowego w samym podmiocie
(Waddington 1942). Ta uwaga wydaje siê byæ trafnym opisem rozwoju jêzykowego cz³owieka, dlatego g³ównym problemem w studiach jêzykoznawczych jest
odkrycie mechanizmów, które ograniczaj¹ wyniki badañ, powoduj¹c odkrywanie
optymalnych warunków w komunikacji jêzykowej oraz rozwoju jêzyka osobniczego, a tak¿e samych systemów komunikacyjnych.
Od pocz¹tku nowoczesnej biologii stwierdzono, ¿e ograniczenia, o których
by³a wy¿ej mowa, nie tylko odnosz¹ siê do wzrostu samych organizmów, ale
tak¿e i do ich ewolucji; problem ten zosta³ nazwany przez Stuarta Kauffmana
morfologi¹ racjonaln¹ (1993, s. 35)7. John Maynard Smith8, analizuj¹c ró¿ne
teorie ewolucji, od Thomasa Huxleya9, a¿ po teorie neodarwinowskie, by³ zaskoczony tym, ¿e w teoriach tych by³y obecne ustalone wczeniej uwagi o modyfikacji/mutacji10, która determinowa³a selekcjê naturaln¹ dostarczaj¹c ró¿norodnych form ¿ycia (Smith 1985, s. 266)11. Wymienieni badacze, analizuj¹c
ró¿norodnoæ przymusowej modyfikacji w wiecie organicznym, nazywaj¹ j¹
ograniczeniami zmiennoci fenotypicznej12; tu ograniczenia s¹ motywowane
przez strukturê, charakter, kompozycjê oraz dynamikê rozwijaj¹cego siê systemu, bior¹c to pod uwagê, mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwijaj¹ce siê mentalne struktury takiego systemu [ ] bez w¹tpienia odegra³y znacz¹c¹ rolê w ewolucji
organizmów ¿ywych, jednak¿e wspó³czenie jeszcze nie ma jednoznacznej zgody, co do ich wa¿noci, tak jak w przypadku doboru naturalnego (Smith, s. 265).
Jacob, rozwijaj¹c tê sam¹ myl, napisa³, ¿e regu³y kontroluj¹ce embrionalny
rozwój organizmu, prawie ca³kowicie nauce nieznane, oddzia³uj¹ na siebie
7 Zob. komentarz dla kontekstu lingwistycznego w pracach Boeckx, Hornstein 2003 oraz
Jenkins 2000.
8 John Maynard Smith  biolog brytyjski, zaadaptowa³ teoriê gier Johna F. Nasha w biologii;
wiêcej na ten temat czytelnik mo¿e znaleæ w pracy Johna Maynarda Smitha: The Evolution of
Behavior. Scientific American 239(3), s. 176192 (September 1978) [przypis t³um.].
9 Thomas Henry Huxley (18251895), brytyjski biolog i agnostyk; jego poparcie dla prac Darwina spowodowa³o, ¿e z³oliwie nazywano go psem Darwina (Darwins Bulldog) [przypis t³um.].
10 Chodzi tu o Mutacjê. Twórc¹ teorii mutacji jest Hugo de Vries (18481935). Mutacja
 nag³e pojawienie siê nowej cechy organizmu, która w procesie rozwoju organizmów zostaje przekazana potomstwu; ma charakter dziedziczny; mutacja nie jest ci¹g³a, ma charakter skokowy, co
t³umaczy brak tzw. form porednich; zmiennoæ skokowa czy zmiennoæ dziedziczna jest jedynym
ród³em ewolucji organizmów ¿ywych (zob. Morgan, Bauer) [przypis t³um.].
11 Wiêcej na ten temat zob. Stewart 1998.
12 Fenotyp  zespo³y widocznych cech organizmu, bêd¹cy wynikiem wspó³dzia³ania czynników dziedzicznych oraz warunków rodowiskowych na rozwój danego organizmu [przypis t³um.].
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w podobny sposób i s¹ zdeterminowane nie tylko kszta³tem cia³a organizmu,
w którym zachodzi dany rozwój, ale tak¿e s¹ ograniczone mechanicznymi w³asnociami cia³a takiego organizmu, czy budow¹ morfologiczn¹, co ogranicza
powa¿nie mo¿liwoci potencjalnych zmian funkcji czy innych struktur w ewolucyjnym rozwoju (Jacob 1982, s. 21), daj¹c architektoniczn¹ podstawê konstrukcyjn¹, która ogranicza mo¿liwoci adaptacyjne do cile okrelonego ewolucyjnego schematu (Erwin 2003, s. 1683). Najbardziej znanymi badaczami,
którzy powiêcili wiele uwagi omawianej tu problematyce s¹ DArcy Thompson
oraz Alan Tubing, którzy bardzo powa¿nie potraktowali problem zmiennoci
w biologii. Kategoria zmiennoci w ostatnich latach zosta³a poddana naukowej
eksploracji, pocz¹wszy od bakterii, a¿ po organizmy wielokomórkowe wraz
z ich wszystkimi systemami i subsystemami, które mog¹ stymulowaæ ich rozwój
i wysok¹ specjalizacjê przewidzian¹ ramami danego systemu. Wspomniana tu
metodologia badañ systemów nawi¹zuje do terminologii biologicznej, a dok³adnie rzecz bior¹c do wspomnianego wczeniej organu z potencjalnym mózgiem;
taka propozycja spotka³a siê z ostr¹ krytyk¹ m.in. ze strony Christophera Cherniaka13 (1995, s. 522)14. Problematyka ta nie jest jeszcze dostatecznie zbadana,
jednak¿e nie mo¿na ignorowaæ jej znaczenia.
Szeroko rozumiana nauka o jêzyku, teoria jêzyka czy wreszcie jêzykoznawstwo, posiadaj¹ mo¿liwoæ ogólnej eksploracji innych biologicznych systemów
komunikacyjnych pod k¹tem mo¿liwoci rozwoju ich w³asnego jêzyka. Wydaje
siê oczywiste, ¿e biolingwistyka powinna skoncentrowaæ siê na tych sk³adnikach
badanego systemu, które wp³ywaj¹ bezporednio lub porednio na sam rozwój
jêzyka  gdzie jêzyk rozumiany jest jako tzw. jêzyk osobniczy; dlatego nale¿y
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce elementy:
1. Genetyczne przystosowanie organizmów, które pozwala na interpretacjê
wiata zewnêtrznego jako dowiadczenia jêzykowego, które jest w stanie wykonaæ instynktownie nawet niemowlê; taka interpretacja odzwierciedla ogólny kierunek rozwoju jêzykowego. System, o którym tu mowa, jest ograniczony ilociowo przez czas fizycznego dojrzewania osobnika, po którym to czasie dany
osobnik jest w stanie funkcjonowaæ samodzielnie. Kenneth Wexler15 oraz jego
13 Christopher Cherniak jest profesorem Uniwersytetu Maryland na Wydziale Filozofii; jego
prace badawcze koncentruj¹ siê g³ównie na neuroatonomii oraz tzw. teorii wiedzy/nauki (Theory of
knowledge). Wiêcej na stronie: http://www.glue.umd.edu/~cherniak [przypis t³um.].
14 Zob. tak¿e Laughlin i Sejnowski 2003; Cherniak et al. 2004 oraz Physics News Update
2001 edycja Howard, Rutenberg i de Vet 2001.
15 Kenneth Wexler  profesor psychologi i lingwistyki w MIT, wa¿ne prace tego badacza to:
Wexler, Kenneth: Optional infinitives, head movement and the economy of derivations. In: Verb
Movement. Ed. by Lightfoot and Hornstein. Cambridge: University Press, 1993, pp. 305350; Wexler,
Kenneth, and Peter W. Culicover: Formal Principles of Language Acquisition. Cambridge. MA: MIT
Press, 1980; Wexler, Kenneth, and M. Rita Manzini: Parameters and Learnability in Binding Theory. In: Parameter Setting. Ed. by Roeper and Williams. 1987, pp. 4176 [przypis t³um.].
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wspó³pracownicy dostarczyli wa¿nych empirycznych dowodów na to, ¿e takowe
ograniczenia istniej¹ i maj¹ bezporedni wp³yw na rozwój jêzyka; Wexler nazwa³ to: Lennebergs dream.
2. Dowiadczenie ¿yciowe (mutacja), które prowadzi do zmian mo¿liwoci
ludzkiej percepcji, a tak¿e mo¿liwoci percepcji empirycznej u innych organizmów ¿ywych, wewn¹trz ró¿nych subsystemów.
3. Pozosta³e zasady, które nie nale¿¹ do teorii jêzyka czy jêzykoznawstwa
w ogóle, a które maj¹ wp³yw na rozwój jêzyka osobniczego  tak¿e te, które nie
zosta³y jeszcze odkryte.
W ramach wy¿ej wymienionych czynników mo¿na dokonaæ dodatkowego
podzia³u na podkategorie, co daje bardziej szczegó³ow¹ systematykê badanego
problemu. Podzia³ taki wygl¹da nastêpuj¹co: a) g³ówne zasady analizowania
danych jêzykowych, które s¹ przyswajane przez inne niejêzykowe systemy komunikacyjne, a które maj¹ bezporedni wp³yw na rozwój jêzyka; b) g³ówne
zasady strukturalne i rozwojowe tych elementów systemu, które odnosz¹ siê do
ograniczeñ cywilizacyjnych, ograniczeñ form ¿ycia organizmów oraz ró¿ne dzia³ania, które wraz z pewnymi regu³ami strukturalnymi mog¹ stworzyæ odpowiedni model, od którego bêdziemy oczekiwaæ okrelonego znaczenia w systemie
ogólnym  w tym wypadku w³anie jêzyka; dlatego druga z wymienionych tu
podkategorii z biologicznego punktu widzenia jest najistotniejsza w badaniu
rozwoju jêzyka.
Badanie powy¿szych za³o¿eñ podjêto ju¿ 50 lat temu; ustalono, ¿e pierwszym krokiem analizy lingwistycznej musi byæ analiza jêzyka, opieraj¹ca siê na
regu³ach fonetycznych. Taki model badawczy zaproponowa³ m.in. Roman Jakobson (Jakobson, Fant i Halle 1953). Inni badacze starali siê wykazaæ, ¿e
podstawowe w³asnoci prozodyczne jêzyka odzwierciedlaj¹ jego sk³adniow¹
strukturê, która jest okrelana przez inne zasady, czysto matematyczne, oparte na
logice cyklicznych obliczeñ. Metoda, o której tu mowa, zosta³a rozwiniêta bardziej szczegó³owo w póniejszych latach (Chomsky, Halle i Lukoff 1956). Badacze stosuj¹cy tak¹ metodê musz¹ dostarczyæ odpowiedzi na wa¿ne pytanie sformu³owane przez Georgea Millera, a dotycz¹ce tzw. segmentacji, czyli sposobu
identyfikacji fonemów w ci¹gu fonetycznym.
W mojej pracy zatytu³owanej Logical structure of linguistic theory (dalej:
LSLT, s. 165)16 zaadaptowa³em propozycjê Zelliga Harrisa (1955)17 w celu identyfikacji morfemów pod k¹tem prawdopodobieñstwa ich wystêpowania w danym ci¹gu fonetycznym, pomijaj¹c fakt, ¿e morfemy nie posiadaj¹ wymaganych
16 Chomsky Noam (1955): Logical structure of linguistic theory (LSLT). Ms. Paths of 1956
revision published in New York; Plenum, 1975, and Chicago: University of Chicago Press, 1985.
Wszystkie odwo³ania w tekcie do tego wydania Chomsky oznacza LSLT [przypis t³um.].
17 Chodzi tu o pracê Harris, Helling S. (1955): From phoneme to morpheme. Language
31:190222 [przypis t³um.].
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cech dystynktywnych, które mog¹ byæ cechami ca³ego ci¹gu fonetycznego, mog¹c stanowiæ podzia³ miêdzy minimalnymi jednostkami znaczeniowymi jêzyka.
W tym wypadku problemem okazuje siê statystyczna segmentacja badanego
ci¹gu, która ma sens wtedy, gdy dany ci¹g jest analizowany w kategoriach jêzyka naturalnego. Problem ten zosta³ rozwi¹zany przez Thomasa Gambella i Charlesa Yanga (2003)18, którzy wskazali, ¿e metody badawcze zastosowane do naukowej analizy omawianego problemu, przynosz¹ satysfakcjonuj¹ce rezultaty,
je¿eli stosuje siê je do materia³u poddanego ju¿ wstêpnym badaniom w aspekcie
jednej z g³ównych zasad teorii jêzyka, a która to zasada mówi, ¿e ka¿de s³owo
ma jeden akcent g³ówny. Je¿eli tak jest faktycznie, to wczeniejsze kompilacje
lingwistycznych dowiadczeñ mog¹ byæ wyjanione na podstawie ogólnych zasad analizy danych jêzykowych, które stosuje siê we wstêpnej analizie badanego
materia³u jêzykowego. Wspomniane tu zasady s¹ zasadami charakterystycznymi
dla jêzyka i stanowi¹ rodzaj interakcji, gdzie przynajmniej jedna zasada jest
spe³niona sporód trzech przez mnie wymienionych.
W LSLT za³o¿y³em, ¿e nastêpnym krokiem analizy jêzykoznawczej jest
wyznaczenie strukturalnej pozycji sk³adniowych kategorii systemu, która to pozycja jest wyznaczana przez ogólne zasady analizy danych jêzykowych. Propozycjê tê, z pewnymi za³o¿eniami teoretycznymi, wypróbowano w rêcznym
przeliczaniu takich danych, poniewa¿ wówczas ludzkoæ nie dysponowa³a
komputerami, a wyniki takich obliczeñ by³y z góry determinowane przez osobiste zaanga¿owanie badacza. Mechanizm ten wspó³czenie nazywamy semantycznymi w³asnociami jednostek znaczeniowych. Mimo zaanga¿owania zaawansowanych technologii obliczeniowych nie mo¿na unikn¹æ w tym przypadku
elementarnych problemów. Teoretyczne za³o¿enie, które przedstawi³em w LSLT,
mówi, ¿e wy¿sze poziomy lingwistycznego opisu, w³¹czaj¹c w to tak¿e morfemy, okrelane s¹ przez ogólny format systemów g³ównych, który jest zgodny
z zasadami gramatyki uniwersalnej19 (UG) oraz z okrelonym wyborem pro18 Problematyka poruszana przez Thomasa Gambella i Charlesa Yanga by³a szeroko dyskutowana podczas konferencji Psycho-Computational Models of Human Language Acquisition, na
uniwersytecie Ann Arbor, Michigan w USA, 29 czerwca 2005 r. Wiêcej na ten temat czytelnik
znajdzie w artykule Pearl Lisa (2005): The Input to Syntactic Acquisition: Solutions from Language Change Modeling, Proceedings of the Second Workshop on Psychocomputational Models of
Human Language Acquisition, Ann Arbor, Michigan [przypis t³um.].
19 Gramatyka Uniwersalna  Universal Grammar (UG)  teoria lingwistyczna zak³adaj¹ca,
¿e g³ówne zasady gramatyczne s¹ wspó³dzielone przez wszystkie jêzyki; zadaniem gramatyki uniwersalnej jest opis ogólnych zasad jêzykoznawczych; gramatyka uniwersalna nie zak³ada, ¿e
wszystkie jêzyki naturalne s¹ oparte na podobnych zasadach gramatycznych, ale raczej proponuje
zbiór zasad jêzykowych, które s¹ niezbêdne w procesie uczenia siê jêzyka. Warto wspomnieæ, ¿e
gramatyka uniwersalna ma wielu przeciwników, tu: Geoffrey Sampson, który twierdzi, ¿e gramatyka uniwersalna zajmuje siê tym, co w jêzyku jest mo¿liwe, a nie tym, co w faktycznie w jêzyku
jest, co powoduje, ¿e postulaty teoretyczne gramatyki uniwersalnej nie mog¹ byæ poddane warto-
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cedury obliczeniowej. Optymalnoæ takiej procedury opiera siê na ogólnych
zasadach gramatyki uniwersalnej (UG), dlatego mo¿na by³o zaproponowaæ
w miarê precyzyjne rozwi¹zania teoretyczne w pocz¹tkowym okresie badañ biolingwistycznych. Mimo ¿e ówczeni badacze wyjanili tzw. logiczne problemy
przyswajalnoci jêzyka, to nale¿y wspomnieæ, ¿e ich badania zosta³y oparte na
obszernym materiale jêzykowym, a to mog³o spowodowaæ, ¿e nie odniesiono siê
do istoty problemu20.
Zapewne trudno jest wspó³czesnemu czytelnikowi uwierzyæ, ¿e to, co zosta³o ustalone niemal 50 lat temu, nadal stanowi podstawê technologii lingwistycznego opisu, a swoboda i ró¿norodnoæ metodologiczna nie dostarczy³a nic innego w badaniu jêzyka, co mog³oby byæ istotne. Wysi³ki podejmowane w kierunku
dostarczenia wyranych cech bêd¹cych w³asnoci¹ jêzyków przekona³y badaczy,
w jak niewielkim stopniu w³aciwoci te zosta³y poznane. Ka¿da nowa propozycja opisu w³aciwoci jêzyka napotyka wspó³czenie logiczn¹ kontrargumentacjê, zmuszaj¹c badaczy do rozbudowy metodologicznych systemów opisu w bardziej z³o¿one tylko po to, by ów opis móg³ osi¹gn¹æ podstawowy poziom
dok³adnoci. Taki stan rzeczy ma miejsce nawet wówczas, gdy przedmiotem
opisu s¹ lub by³y jednostki elementarne systemu. Dlatego badacze zaczêli zadawaæ sobie pytanie dotycz¹ce istoty jêzyka, jako nonika informacji, jednak i to
wywo³a³o wiele sporów, poniewa¿ elementarne rozwa¿ania metodologiczne prowadzi³y do wniosku, ¿e regu³y UG musz¹ byæ powa¿nie ograniczone ze wzglêdu
na mo¿liwoci przekazu informacji przez jêzyk, co czasem nazywano w badaniach jêzykoznawczych brakiem bodców. Konkluduj¹c: takie podejcie
wprowadza w b³¹d, poniewa¿ opisywane tu problemy s¹ powszechne w biologicznym rozwoju systemów komunikacyjnych.
Podjêto liczne kroki, by rozwi¹zaæ opisywany problem metodologiczny, najbardziej znacz¹ce okaza³y siê w tym wypadku wysi³ki skierowane ku sformu³owaniu ogólnych praw UG, a tak¿e praw opisuj¹cych funkcjonowanie zasad UG
u wszystkich organizmów genetycznie w UG wyposa¿onych, przy zredukowaniu
tych czynników systemu, które wynikaj¹ z dowiadczenia empirycznego. Mam
tu na myli takie propozycje jak: zasada AoverA21, warunki wh-ekstrakcji
ciowaniu logicznemu  nie podlegaj¹ negacji. Wiêcej na temat Gramatyki uniwersalnej, jej za³o¿eñ teoretycznych, czytelnik znajdzie w pracy: N. Chomsky (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press [przypis t³um.].
20 Teoria ³añcuchów Markowa wspó³czenie uwa¿ana jest za niedoskona³¹ metodê sekwencyjnej analizy tekstu; na teoriê ³añcuchów Markowa niejednokrotnie powo³ywali siê Chomsky oraz
Miller. Wiêcej na ten temat w pracy: A. Paw³owski (2001): Metody kwantytatywne w sekwencyjnej
analizie tekstu. Warszawa [przypis t³um.].
21 W strukturze
[A [A ] ] , je¿eli dany opis strukturalny odnosi siê do A, które to A
jest semantycznie przezroczyste, to opis strukturalny danego A mo¿e analizowaæ wy¿sze poziomy
z³o¿onoci jêzykowej ni¿ podstawa, jak¹ stanowi A [przypis t³um.].
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z whfraz (wzglêdnych i pytaj¹cych) oraz uproszczenie tzw. Twyznaczników do
zasad powtarzalnoci oraz cyklicznoci (zob. prace Charlesa Fillmorea), co szeroko komentowa³ Robert Freidin (1978) oraz jeszcze raz wnikliwie przeanalizowane
przez Howarda Lasnika. John Robert Ross w klasycznym studium semantyki
wspó³czesnej, zatytu³owanym Constraints on Variable in Syntax22, stanowi¹cym
dos³ownie kompendium obecnego stanu badañ omawianej tu problematyki, pokazuje, ¿e na wiele pytañ nie znaleziono jeszcze odpowiedzi i mimo ¿e pewne
propozycje odnios³y znacz¹ce sukcesy w wiecie nauki, to kluczowe pytania postawione przez biolingwistykê w roku 1974 pozostaj¹ nadal nierozwi¹zane.
Po kilku latach naukowych eksploracji i rozwoju biolingwistyki perspektywa badawcza radykalnie siê zmieni³a. Zmiana ta by³a spowodowana wyspecjalizowaniem siê metod badawczych, które wspó³czenie koncentruj¹ siê na w¹skich aspektach jêzyka, chodzi tu g³ównie o modelow¹ semantykê, formaln¹
logikê predykatów oraz modele struktur prozodycznych jêzyka. Po czêci
by³ to skutek bardzo szerokiego spektrum badawczego oraz bardziej wnikliwych
analiz, w ramach których badaniom poddano równie¿ inne jêzyki; przyk³adowo:
Richard Kayne  wyk³adowca uniwersytecki z Europy, badaj¹c jêzyki germañskie oraz romañskie, doszed³ do wielu ciekawych wniosków w zakresie zasad
gramatyki uniwersalnej (UG).
Prawie æwieræ wieku temu wiele prac biolingwisycznych zosta³o poddanych
ostrej krytyce w ró¿nych aspektach jêzykowych, m.in. w aspekcie gramatyki
uniwersalnej (UG) oraz struktur Principles-and-Parameters (P&P)23, co da³o
nadziejê na przezwyciê¿enie napiêæ miêdzy regu³ami gramatyk immanentnych
i sformu³owanych. Ostra krytyka tradycyjnych gramatyk mia³a na celu stworzenie nowych koncepcji opisuj¹cych jêzyk i jego w³aciwoci. Nowe propozycje
zosta³y zaadaptowane przez gramatykê generatywn¹. Teoretyczne za³o¿enia P&P
doprowadzi³y nie tylko do g³êbszego badania jêzyka, ale przede wszystkim wyznaczy³y nowe cele badawcze, których wczeniej nie dostrzegano. Pozornie ró¿ne propozycje badawcze sz³y w tym samym kierunku, co zosta³o szczegó³owo
omówione w znakomitych pracach Michaela Brodyego (1995, 2003). Wspó³czenie nie ma ju¿ chyba nikogo, kto zajmuj¹c siê naukowo badaniem zagadnieñ
jêzyka, nie móg³by zauwa¿yæ, ¿e spektrum naukowej eksploracji zosta³o bardzo
poszerzone i rozci¹ga siê na wiele dziedzin nauki.
22 Wspomniana tu praca Rossa jest rozpraw¹ doktorsk¹ przygotowan¹ w 1967 r. w MIT,
w USA [przypis t³um.].
23 Principles and parameters (P&P)  terminy zaproponowany przez Chomskyego odwo³uje
siê do gramatyki generatywnej; a) principles  skoñczony zbiór podstawowych zasad charakterystycznych dla ka¿dego jêzyka, przyk³adowo: zdanie zawsze musi mieæ jaki podmiot, nawet je¿eli
ów podmiot nie jest wyranie okrelony; b) parameters  skoñczony zbiór zasad, które determinuj¹
syntaktyczne w³aciwoci jêzyków. Odnosz¹c siê do tych za³o¿eñ, principles maj¹ charakter uniwersalny i nie musz¹ byæ przez u¿ytkownika jêzyka opanowane w procesie uczenia siê; to za³o¿enie jest jednym z podstawowych twierdzeñ gramatyki uniwersalnej [przypis t³um.].
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Wspomniane zmiany mia³y równie¿ znacz¹cy wp³yw na sam¹ biolingwistykê. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e zdolnoæ przyswajania jêzyka jest tylko kwesti¹ odpowiedniej selekcji sporód dostêpnych opcji dostarczanych przez UG, to dana
forma jêzyka musi byæ wystarczaj¹co skomplikowana semantycznie, by mo¿na
dokonywaæ w jej ramach odpowiednich wyborów jednostek syntaktycznych,
w przeciwnym wypadku wyjanienie w³aciwoci danego systemu jêzykowego
jest niemo¿liwe. Nawet najlepsza teoria w tym wypadku jest niezadowalaj¹ca ze
wzglêdu na skomplikowane w³aciwoci jêzyka, poniewa¿ mo¿liwe wybory jednostek dokonywanych przez u¿ytkownika s¹ ograniczone. Dlatego wiarygodne
teorie jêzyka zosta³y ograniczone przez badaczy rzeczywistymi lub potencjalnymi relacjami, które zachodz¹ miêdzy znaczeniem a dwiêkiem. Kontekst biologiczny, mog¹cy rzuciæ nowe wiat³o na zale¿noci znaczenia i dwiêku, nie
zosta³ wziêty tu jednak pod uwagê. Powszechnie wiadomo, ¿e w zale¿noci od
sformu³owanego pytania badawczego kontekst biologiczny dostarcza odpowiedzi czysto teoretycznych, dotycz¹cych ewolucyjnych pocz¹tków UG. Problem
ten tak¿e zosta³ poruszony na konferencji z 1974 r. w MIT, jednak¿e szybko
zarzucono ten kierunek badañ, poniewa¿ uznano, ¿e nie mo¿na w sposób naukowy badaæ pocz¹tków UG pod k¹tem biologicznej ewolucji.
Ramy P&P da³y w tym wypadku pewn¹ mo¿liwoæ przezwyciê¿enia barier
natury teoretycznej dotycz¹cych ewolucji UG. Zasady P&P stanowi¹ wa¿ny
element w ewolucyjnym procesie przyswajania jêzyka. Nabycie sprawnoci jêzykowych jest kwesti¹ struktury danego parametru, a nie samych zasad jêzykowych; dlatego sam proces przyswajania jêzyka pozostaje ca³kowicie niezale¿ny
od form gramatyki: tu zasady UG. W tym wypadku nie jest problemem to, ¿e
zasady gramatyki uniwersalnej mog¹ byæ zminimalizowane do prostszego zbioru
zasad, a podstawowe w³asnoci konceptualizacji danych systemów jêzykowych
mog¹ posiadaæ w³aciwoci egzegetyczne. Praktyka badawcza pokazuje jednak,
¿e badacze staraj¹ siê ograniczyæ zasady skomplikowanych systemów gramatycznych, poniewa¿ nie ma tu ¿adnych konceptualnych barier, by regu³y UG nie
mog³y byæ zredukowane do prostych form czy zasad, i dlatego podstawowa
w³asnoæ konceptualizacji systemu jêzykowego mo¿e mieæ zasadnicze znaczenie
w dalszych badaniach jêzykoznawczych.
Wracaj¹c ponownie do wymienionych wczeniej trzech istotnych elementów w projektowaniu jêzyka, s¹dzê, ¿e zaproponowana przeze mnie teoria P&P
mo¿e rozwi¹zaæ owe metodologiczne problemy, przenosz¹c ciê¿ar naukowej
eksploracji z pierwszego czynnika na czynnik trzeci oraz niezale¿nych zasad
przetwarzania informacji przez jêzyk wraz z jego wszystkimi strukturalnymi
w³asnociami, które wp³ywaj¹ na iloæ przekazywanych informacji, zak³adaj¹c
przy tym, ¿e znajdziemy odpowiedzi na pytania dotycz¹ce samej natury jêzyka
oraz jego rozwoju ewolucyjnego.
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Wspomniany ju¿ w niniejszym artykule Luigi Rizzi zaproponowa³ porzucenie tradycyjnego mylenia o jêzyku i jego funkcjach, co ma szeroko id¹ce reperkusje w biolingwistyce.
We wczesnych teoriach biolingwistycznych regu³y i zasady UG zosta³y wyra¿one w kategoriach gramatycznych konstrukcji, przyk³adowo teorie: islands, specified-subject oraz konstrukcje operacyjne czy te¿ Emondss structure-preserving
hypothesis24, filters. Teorie te zosta³y zaadaptowane do badañ nad jêzykiem, jednak¿e bez swoich odpowiedników w innych komunikacyjnych systemach biologicznych  innych ni¿ ludzki. Struktury P&P, które s¹ podstawowymi konceptualnymi sk³adnikami jêzyka, s¹ prawdopodobnie bardziej abstrakcyjne i mog¹ stanowiæ
ca³kiem sensowne narzêdzie w poszukiwaniach g³ównych zasad komunikacji, które wystêpuj¹ poza jêzykowymi systemami jako te, które po czêci z systemem jêzykowym wchodz¹ w zwi¹zki, a tak¿e stanowi¹ wi¹zkê cech dystynktywnych dla innych systemów komunikacyjnych, niekoniecznie biologicznych.
Trzeci sk³adnik projektuj¹cy jêzyk sk³ada siê z dwóch g³ównych zasad:
a) przetwarzanie danych; b) rozwój jednostek znaczeniowych wchodz¹cych
w sk³ad systemu wraz z ograniczeniami strukturalnymi. Bior¹c pod uwagê
pierwsz¹ kategoriê w kontekcie analizy P&P, w³asnoci jêzyka s¹ interpretowane w kategoriach parametrów; zatem teoria w³asnoci jêzyka bêdzie szukaæ takich zespo³ów parametrów, które mog¹ badaæ w³asnoci owych parametrów jêzykowych. To wymaga jednak zrozumienia, czym w³aciwie owe parametry s¹
i jak s¹ ograniczane w danym systemie, poniewa¿ mog¹ byæ u³o¿one w jakiej
hierarchicznej strukturze, w ramach której mo¿liwy jest dany wybór wartoci
parametru oraz póniejszych potencjalnych ograniczeñ, bêd¹cych konsekwencj¹
dokonanego wczeniej wyboru. Najdalej id¹ce badania powy¿szych problemów
przedstawi³ Mark C. Baker (2001). Nieco inne podejcie metodologiczne do
struktur/schematów P&P sugeruje Charles Yang (2002). Yang wysun¹³ hipotezê,
rozwijaj¹c propozycjê Thomasa Roepera, ¿e UG bada podstawowe informacje
z ca³ego ogromu mo¿liwych informacji generowanych przez jêzyk, co przesuwa
mo¿liwoæ dystrybucji danych informacji poza jêzykiem. Analiza taka musi jednak¿e braæ pod uwagê kontekst takich funkcji jêzyka, które umo¿liwiaj¹ uczenie
siê podmiotów, a które to funkcje mog¹ posiadaæ w³asnoci uniwersalne. Yang
dostarcza empirycznego materia³u badawczego w celu uzasadnienia swoich hi24

Edmonds Structure Preserving Hypothesis  propozycja ta zak³ada, ¿e nie istniej¹ regu³y,
które z definicji ograniczaj¹ osadzone w takich regu³ach pewne cz³ony zdania. Propozycja Emondsa zosta³a poddana ostrej krytyce przez Hoppera i Thompsona (1973). Badacze ci dowodzili, ¿e
podstawa zdania, która mo¿e przekazywaæ zrozumia³¹ dla odbiorcy informacjê, jest obecna
w strukturach Ss, gdzie wystêpuje jako informacja asertoryczna, przy za³o¿eniu, ¿e struktury Ss s¹
zdaniami podrzêdnymi lub zdaniami g³ównymi; Zupe³nie inne stanowisko reprezentuje tu Chomsky,
twierdz¹c, ¿e u¿ytkownik jêzyka angielskiego akceptuje w sposób naturalny istnienie zdañ podrzêdnych z funkcj¹ zdañ g³ównych tylko wtedy, gdy takowe zdania s¹ zdaniami asertorycznymi
(Chomsky 1976b) [przypis t³um.].
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potez, które nacechowane s¹ przekonaniem, ¿e jêzyk posiada takie w³aciwoci
przetwarzania danych, które mog¹ byæ ogólne.
Strukturalne w³aciwoci przetwarzania informacji przez jêzyk powinny posiadaæ takie struktury informacyjne, które s¹ w stanie przekazaæ skomplikowany
komunikat, przy za³o¿eniu, ¿e w³aciwoci owych struktur s¹ ogólne i mog¹ byæ
odnalezione w innych biologicznych systemach komunikacyjnych. Bior¹c pod
uwagê ograniczenia konceptualne oraz wystarczalnoæ samego jêzyka, pytanie o
w³aciwoci strukturalne mechanizmów przetwarzaj¹cych informacje wydaje siê
naturalne. W³asnoci konceptualnych ograniczeñ jêzyka sugeruj¹, ¿e znaczenia
generowane przez strukturalnie usystematyzowane jednostki syntaktyczne s¹
wysoce wyspecjalizowane i charakterystyczne tylko dla biologicznych systemów komunikacyjnych. Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e owe zasady
mog¹ byæ zredukowane do niezale¿nych regu³, staj¹c siê jednoczenie homologicznymi elementami biologicznego systemu komunikacyjnego.
W tradycji badawczej, pocz¹wszy od Arystotelesa, mo¿na stwierdziæ, ¿e
mamy do czynienia z systemem, który ³¹czy znaczenie oraz dwiêk w jedn¹
jednostkê syntaktyczn¹. We wspó³czesnej terminologii badawczej jednostki syntaktyczne generowane w jêzyku musz¹ posiadaæ takie w³aciwoci, które pozwalaj¹ na ich rejestrowanie przez system tensometryczny (SM); musz¹ tak¿e wykazywaæ w³aciwoci konceptualno-intencjonalne zgodne z systemem CI.
W³aciwoci te bezporednio odnosz¹ siê do intelektualnych mo¿liwoci cz³owieka i ró¿norodnoci aktów mowy.
Za³ó¿my, ¿e po³¹czenie znaczenia i dwiêku w wietle g³ównych zasad komunikacji biologicznych systemów jêzykowych jest spraw¹ drugorzêdn¹. Wtedy
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wyjanienie w³asnoci komunikacyjnych jêzyka mo¿e byæ
zredukowane do obszarów wzajemnego oddzia³ywania danych systemów komunikacyjnych oraz ich ogólnych rozwi¹zañ dotycz¹cych samej komunikacji.
Oczywicie, te wszystkie zewnêtrzne warunki s¹ tylko czêciowo zrozumia³e,
poniewa¿ nie znamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego w³aciwoci strukturalne
badanych systemów komunikacyjnych pozwalaj¹ na pojawienie siê takiego zjawiska, jak proces komunikacyjny. W tym wypadku nale¿y: a) wyjaniæ naturê
warunków, które umo¿liwiaj¹ pojawienie siê procesu komunikacji oraz b) poznaæ optymalne zasady i sposoby radzenia sobie przez jêzyk z tymi warunkami
wraz ze wszystkimi mo¿liwociami przetwarzania przez jêzyk informacji. Dany
system, tzw. interfejs (interface system)25, mo¿e byæ badany niezale¿nie od in25 Chomsky zaproponowa³ w 1949 r. podzia³ na tzw. warstwy, gdzie wyró¿ni³: a) warstwê
leksykaln¹  gdzie znajdowa³y siê wszystkie regu³y i wyj¹tki; b) warstwê kombinatoryczn¹  gdzie
leksykalne jednostki podlegaj¹ widocznym lub niewidocznym transformacjom; c) interfejs  gdzie
przetworzone struktury jêzykowe oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie wraz z elementami zewnêtrznymi,
takimi jak dwiêk i znaczenie. Wiêcej na ten temat czytelnik znajdzie w pracy N. Chomskiego The
Logical Structure of Linguistic Theory (19551956) oraz Syntactic Structures (1957). Warto w tym
miejscu zaznaczyæ, ¿e w programie minimalistycznym struktury D i S zosta³y odrzucone, zob.
N. Chomsky (1995): The Minimalist Program [przypis t³um.].
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nych systemów. Problem ten by³ omawiany przez wielu badaczy (por. m.in.
Collins 1997; Epstein 1999; Epstein et al. 1998; Frampton, Gutmann 1999), co
doprowadzi³o do sprecyzowania kilku podstawowych problemów zwi¹zanych
z biologi¹ jêzyka.
Badanie jêzyka, jako dobrze zorganizowanego bytu oraz warunków, w jakich mo¿e pojawiæ siê interfejs, ma od wielu lat charakter heurystyczny. Poszukiwania logicznych i koherentnych teorii, które mog³yby opisaæ w sposób prosty
gramatyczne w³aciwoci jêzyka, kieruje badaczy do wczeniejszych ustaleñ
gramatyki generatywnej, mniej wiêcej tych z pocz¹tku lat czterdziestych XX w.,
to wtedy w³anie zosta³o udowodnione, ¿e redundancja g³ównych zasad jêzyka
jest niezwykle istotna, co jednoczenie implikuje pewne b³êdy w analizie naukowej. Doskona³ym przyk³adem s¹ tu konstrukcje formy biernej. Brak konkretnej
propozycji metodologicznej i niemo¿noæ rozwi¹zania tego problemu przekona³a wielu badaczy, ¿e przekszta³cenia konstrukcji czynnych w konstrukcje bierne
nie s¹ mo¿liwe, a dokonywane operacje s¹ sztuczne. Najnowsze badania sugeruj¹, ¿e warunki niezbêdne do powstania konstrukcji biernych, charakterystycznych dla systemów jêzykowych, tu filtr Jean-Roger Vergnauds Filter26 oraz
jego wszelakie mutacje, mog¹ byæ tak¿e zredukowane do sztucznego, ale zarazem konceptualnego bytu (Freidin, Vergnaud 2001).
Teoria Extended Standard Theory (EST), nazywana Y-modelem, stanowi
zmodyfikowan¹ propozycjê EST, która mieci siê w ramach metodologicznych
teorii P&P, bezporednio odnosz¹cej siê do programu minimalistycznego, a który to program zosta³ szczegó³owo omówiony przeze mnie oraz Howarda Lasnika, tam te¿ postaralimy siê przedstawiæ, jak rozumiemy zasady gramatyki uniwersalnej (UG) (Chomsky, Lasnik 1993).
EST/Ymodel sk³ada siê z trzech wewnêtrznych poziomów widocznych ju¿
w samym interfejsie, s¹ to: Dstruktura, Sstruktura27 oraz LF28. Poziom inter26 Jean-Roger Vergnauds Filter  Jean Roger Vergnaud w prywatnym licie do Chomskiego
oraz Howarda Lasnika zauwa¿y³, ¿e w tzw. sztywnych sk³adniowo jêzykach, takich jak jêzyk
³aciñski, jêzyk grecki, istniej¹ charakterystyczne dla takich jêzyków pozycje fraz rzeczownikowych
w odniesieniu do poszczególnych przypadków, które im odpowiadaj¹. Te pozycje to: a) podmiot +
+ fraza finitywna  Nominativus; b) dope³nienie + fraza czasownikowa, gdzie czasownik jest czasownikiem przechodnim  Accusativus; c) dookrelenie/dope³nienie frazy nominatywnej  Genetivus; W tym w³anie kontekcie Chomsky zaproponowa³ Case Filter *NP z przypadkiem 0. Wiêcej
na ten temat czytelnik znajdzie w pracy Lasnik (1993): Lectures on Minimalist Syntax [przypis
t³um.].
27 W polskiej literaturze przedmiotu struktury te s¹ nazywane: D  struktura  struktura g³êboka; S  struktura  struktura powierzchniowa [przypis t³um.].
28 LF  (logical form). Z perspektywy semantycznej LF stanowi bardzo sformalizowan¹ w kategoriach logicznych i precyzyjn¹ wypowied; z perspektywy sk³adni LF stanowi dystynktywn¹
strukturê zawieraj¹c¹ wszystkie syntaktyczne informacje niezbêdne w procesie semantycznej interpretacji; dlatego LF czêsto stanowi interfejs pomiêdzy wyra¿eniami jêzykowymi a ich formami
logicznymi [przypis t³um.].
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fejsu jest tym poziomem, na którym zachodz¹ specyficzne operacje jêzykowe;
zatem Dstruktura jest struktur¹, w której zachodz¹ leksykalne napiêcia prowadz¹ce to XBar29 konstrukcji; Sstruktura jest obszarem, w którym zachodz¹
procesy obliczeniowe, a ich wyniki s¹ transferowane do poziomu interfejsu i z powrotem, z interfejsu do obszaru Sstruktury; LF zawiera dane, które powsta³y
w wyniku jawnych lub ukrytych operacji, a otrzymane w wyniku takich operacji
informacje stanowi¹ w³aciwe znaczenie samego interfejsu. Te trzy wewnêtrzne
poziomy wymagaj¹ jednak nastêpuj¹cych operacji, które stanowi¹ pewien cykl
przep³ywu informacji, bêd¹ to: a) operacje formuj¹ce/konstytuuj¹ce Dstrukturê w wyniku cyklicznych operacji X-Bar na wybranych jednostkach leksykalnych sporód ca³ego leksykonu; b) cykl procesów transformuj¹cych Dstrukturê
w Sstrukturê; fonologiczne i morfologiczne procesy cyklu indeksowania
Sstruktury, a¿ do warstwy dwiêkowej interfejsu. Procesy te s¹ procesami
syntaktycznymi, które s¹ ukryte w ca³ym cyklu indeksowania Sstruktury w LF,
gdzie LF jest poddane formalnym zasadom semantycznym, co nadaje LF znaczenie na poziomie interfejsu. Podobieñstwa jawnych i ukrytych procesów indeksowania zosta³y poddane od razu w chwili ich powstania, tj. prawie 35 lat
temu, ostrej krytyce. Jednak¿e problem tu poruszony jest znacznie szerszy: istnieje piêæ cykli ró¿nych operacji semantycznych, które s¹ do siebie niezwykle
podobne pod wzglêdem strukturalnym. Zasadniczym pytaniem jest to, czy poziom
wewnêtrzny mo¿e byæ wyeliminowany bez wp³ywu na regu³y interfejsu i czy
mo¿na zredukowaæ wszystkie cykle tylko do jednego. Je¿eli jest to mo¿liwe, to
takie odkrycie bêdzie kamieniem milowym w badaniach jêzykoznawczych.
Definicyjn¹ w³asnoci¹ opisu procesów obliczeniowych, w wietle koherencji metodologicznej, powinno byæ to, ¿e sam opis operacji obliczeniowych nie
mo¿e byæ bardziej systemowo z³o¿ony ni¿ strukturalny opis obiektów poddanych takim operacjom. Za³o¿enie, ¿e iloæ informacji przekazywanych przez
jêzykowe systemy komunikacyjne zostanie zredukowana, rodzi niebezpieczeñstwo, ¿e to, co raz by³o skonstruowane, zostanie zapomniane w póniejszych
procesach obliczeniowych, poniewa¿ przekazywane informacje bêd¹ zmienione
w wyniku ich usuniêcia z poszczególnych poziomów lub starsze elementy informacji zostan¹ zast¹pione nowymi. Proces ten jest jednym z podstawowych regu³
cyklicznych mechanizmów obliczeniowych. Struktury EST/Y  model w sposób gwa³towny naruszaj¹ te zasady na poziomie indeksowania oraz na poziomach tzw. komplikacji semantycznej, a tak¿e wszêdzie tam, gdzie zachodzi
29 X  Bar sk³adnia albo X  bar konstrukcje  jest to jedna z propozycji jêzykoznawczych,
której celem jest identyfikacja wszystkich mo¿liwych pozycji sk³adniowych badanych jednostek
leksykalnych, które to pozycje mog¹ byæ uznane za charakterystyczne dla jêzykowych systemów
komunikacyjnych; litera X u¿ywana jest do oznaczenia leksykalnej kategorii jednostki leksykalnej
u¿ytej w wypowiedzeniu, zatem X zastêpuje symbole N dla rzeczownika, V dla czasownika oraz P
dla wyra¿eñ przyimkowych w jêzyku angielskim [przypis t³um.].
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pewna modyfikacja oraz dodawanie nowych elementów. Kolejne pytanie dotyczy mo¿liwoci wyeliminowania tego procesu oraz tego, czy fakty empiryczne
mog¹ byæ analizowane wed³ug zasad zgodnych z wymaganiami skutecznego
przetwarzania danych, w tym wypadku nieempirycznych.
Inne pytania dotycz¹ ró¿norodnoci danych operacji, takich jak: przetwarzanie struktur frazowych, ich transformacji, rekonstrukcji i przekszta³cania, a tak¿e
mechanizmów, które nimi rz¹dz¹, a które to mechanizmy nie s¹ zdeterminowane
jak¹ nadrzêdn¹ zasad¹. Tu ogólne pytanie badawcze jest nastêpuj¹ce: jak dalece
mo¿e posun¹æ siê badacz, aby zredukowaæ wszystkie te procesy do jednaj najwa¿niejszej regu³y, co pozwoli na wyodrêbnienie j¹dra komunikacji jêzykowej,
które jest najwa¿niejsze w procesie tworzenia jêzyka.
Jêzyk jest nieskoñczonym dyskretnym systemem. Ka¿dy system komunikacyjny podobny do jêzykowego systemu komunikacyjnego jest oparty na prymitywnych zasadach, które u¿ywaj¹ nieskoñczonej liczby danych obiektów syntaktycznych do konstruowania innych obiektów syntaktycznych n, posiadaj¹cych
okrelone znaczenie w danym systemie. Tak¹ operacjê albo jakakolwiek inn¹
operacjê, która mo¿e stanowiæ jej odpowiednik nazywamy MERGE (³¹czyæ).
W przypadku procesu MERGE mamy od razu do czynienia z nieograniczonym,
zhierarchizowanym systemem konstruowanych wyra¿eñ. Mówienie o wielkim
skoku ewolucyjnym ludzkoci mo¿e byæ zwi¹zane z zast¹pieniem mózgu sztuczn¹ inteligencj¹ (AI), która bêdzie dysponowaæ organem pozwalaj¹cym na zachodzenie procesów MERGE.
Istniej¹ jednak¿e opinie sugeruj¹ce, ¿e zasz³y w ewolucji jêzyka bardziej
z³o¿one procesy: najpierw mutacja, która pozwoli³a tworzyæ wyra¿enia jêzykowe o dwóch argumentach; nastêpnie inna mutacja, pozwalaj¹ca na konstruowanie bardziej z³o¿onych pod wzglêdem iloci argumentów wyra¿eñ, a¿ wreszcie
wielki skok ewolucyjny, prowadz¹cy do procesów MERGE. Byæ mo¿e takie
w³anie by³y pocz¹tki rozwoju jêzyka ludzkiego, lecz bardzo prawdopodobna
wydaje siê hipoteza, ¿e to w³anie jednostka obdarzona odpowiednimi w³adzami
umys³owymi i intelektualnymi przekaza³a swoje uzdolnienia dzieciom w procesie ich wychowania, czyli w procesie dziedziczenia kulturowego, a umiejêtnoci
te sta³y siê wkrótce dominuj¹cymi cechami doboru naturalnego.
Podobne w¹tpliwoci pojawiaj¹ siê przy badaniu rozwoju tzw. jêzyka osobniczego. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e rozwój jêzyka w organizmie ¿ywym
mia³ charakter skokowy od dwu-wyrazowego etapu, przez trzy-wyrazowy etap,
a¿ do pokolenia po wielkim skoku ewolucyjnym, mog¹cym u¿ywaæ i tworzyæ
n-wyrazowe konstrukcje. Taki proces rozwoju jêzyka mo¿na zaobserwowaæ we
wczesnych stadiach rozwojowych dziecka. Dzieci rozumiej¹ z³o¿one konstrukcje, jednak¿e ró¿norodne modyfikacje d³u¿szych wypowiedzi n-wyrazowych,
nawet takie jak zmiana pozycji jednostek leksykalnych lub ich funkcji w strukturze wypowiedzenia, mimo ¿e owe zmiany s¹ zgodne z zasadami UG, to w kon-
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sekwencji prowadz¹ do niezrozumienia ca³ego komunikatu i b³êdnej interpretacji. Procesy MERGE powi¹zane z zasadami UG s¹ w jakim stopniu przez to
ograniczane. Problem ten by³ szeroko dyskutowany na sympozjum w 1974 r.,
jednak¿e dopiero w perspektywie póniejszych badañ by³o mo¿liwe metodologiczne opracowanie koncepcji, takich jak propozycja Wexlera i Yanga30.
Zak³adaj¹c, ¿e wielki skok ewolucyjny jest wystarczaj¹c¹ egzemplifikacj¹
procesów MERGE, nadal pozostaje nierozwi¹zalny, z punktu widzenia samej
biologii jêzyka, problem wyodrêbnienia tego, co wchodzi w zakres samego jêzyka, innymi s³owy, jaka jest jego dziedzina.
Je¿eli w przysz³oci nie zostan¹ odkryte inne warunki sprzyjaj¹ce wystêpowaniu procesów MERGE, to w chwili obecnej mo¿emy mówiæ o dwóch procesach
zachodz¹cych w ramach MERGE. Maj¹c jednostkê A, mo¿emy w procesie kombinacji MERGE otrzymaæ jednostkê B z elementów sk³adowych depozytu semantycznego jednostki A, lub z tego, co pochodzi spoza samego systemu i depozytu
semantycznego jednostki A. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z procesami wewnêtrznymi MERGE, w drugim za z procesami zewnêtrznymi MERGE.
Nastêpnie, operacja nazywana ruchem, bêd¹ca swobodn¹ i nieograniczon¹, prowadzi do wydajniejszych zast¹pieñ jednostek w ramach procesów zewnêtrznych
MERGE. Proces ten wydaje siê jednak byæ czystym tworem teoretycznym, wymuszonym przez metodologiê badañ jêzykoznawczych, poniewa¿ niektóre za³o¿enia UG s¹ teoretyczne, a co za tym idzie, procesy MERGE, z wyj¹tkiem
zewnêtrznego MERGE, nie dostarczaj¹ niezbitych dowodów, które potwierdzaj¹
istnienie takiego procesu, jak wspomniany ruch. Przewiduj¹c warunki, które minimalizuj¹ procesy konceptualnego ³adunku semantycznego danego komunikatu,
w obu wypadkach procesów MERGE, wewnêtrznych i zewnêtrznych, A pozostaje niezmiennie A. Procesy MERGE powoduj¹, ¿e ca³y ruch odbywa siê praktycznie w warunkach zewnêtrznych, co mo¿e byæ w pe³ni zrozumia³e, bior¹c pod
uwagê teoriê przesuniêæ Norvina Richarda31 (2001), która jest jedn¹ z najbardziej
popularnych w ostatnich czasach, i która mo¿e byæ tak¿e u¿yta do interpretowania rozmaitych akomodacji jêzykowych.
30 Razzi (praca zg³oszona do druku) argumentuje, ¿e wymienione w tekcie ograniczenia oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie wraz z zasadami UG. Jest to pewna niezgodnoæ z istot¹ samego
jêzyka, poniewa¿ w pocz¹tkowej fazie produkcja jêzyka opiera siê g³ównie na regu³ach gramatycznych; proces ten wygl¹da nastêpuj¹co: od pojawienia siê ustalonych parametrów i zasad jêzykowych, które na tym etapie s¹ jedynie obserwowane/rejestrowane, a¿ do samego przedstawienia;
tak w³anie odbywa siê formowanie i kszta³towanie danego systemu komunikacyjnego. Wiêcej na
ten temat zob. Gambell i Yang (2003) oraz Wexler, w druku: Wexler Kenneth: Lennebergs dream:
Learning, normal language development and specific language impairment. [W:] Variation and
universals in biolinguistics. Red. Lyle Jenkins.
31 Chomsky odwo³uje siê tu do ksi¹¿ki: Norvin Richard: Movement in Language: Interactions
and Architectures. Oxford: Oxford University Press, 2001. Series: Oxford Linguistics. Norvin Richard jest profesorem jêzykoznawstwa stosowanego w MIT [przypis t³um.].
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Badane zjawisko ruchu, które podlega procesom przesuniêcia, pozostawia
dany transmitowany obiekt niezmodyfikowanym, poszerzaj¹c jednostkê syntaktyczn¹ o inne wartoci semantyczne. Wszystkie operacje opisywane przez teoriê
przesuniêæ ³¹cz¹ siê z bardziej skomplikowanymi pod wzglêdem strukturalnym
operacjami LSLT. Tu wydaje siê, ¿e procesy te musz¹ ³¹czyæ w sobie jednoczenie proces ruchu oraz proces wymazywania ladów ruchu, spowodowane
jest to sam¹ struktur¹ systemu jêzykowego. W architekturze procesów EST/Ymodelu
owe procesy ruchu nie by³y konieczne, jednak¿e odk¹d procesy EST zidentyfikowano jako efekt wspomnianych ju¿ procesów ruchu, sta³o siê oczywiste, ¿e
procesy EST pozostawiaj¹ lady w systemie, który jest nowym obiektem, wspó³indeksuj¹cym owe przesuniêcia. Obiekt ten podlega modyfikacjom, w wyniku
których do systemu s¹ wprowadzone nowe jednostki syntaktyczne, które naruszaj¹ elementarne imperatywy optymalnego przetwarzania danych jêzykowych. W tym wypadku ani indeksowanie, ani pozostawione w systemie lady
nie zostan¹ zarejestrowane przez system, w którym wszystkie przes³anki teorii
kopiowania zosta³y zachowane. Kluczowa w tym wypadku jest zasada mówi¹ca
o tym, ¿e regu³y rekonstrukcji mog¹ byæ wyeliminowane b¹d czêciowo zredukowane, a sam przedmiot badañ  system, mo¿e zostaæ poddany bardziej
efektywnym analizom badawczym, co niejednokrotnie by³o ju¿ pokazywane
w wielu pracach.
Proces ruchu pozostawia jednak kopiê, a byæ mo¿e nawet i kilka kopii,
które s¹ transmitowane do komponentów fonologicznych jêzyka. Je¿eli jêzyk
strukturalnie dostosowany jest do warunków komunikacyjnej wydajnoci, to powinno siê oczekiwaæ, ¿e ka¿dy jego element jest mo¿liwy do odczytania, a to
z kolei dostarcza wiadomoci na temat typu i strukturalnych w³aciwoci jednostek obecnych w modelowych strukturach przetwarzania informacji. Natomiast je¿eli jêzyk jest dostosowany tylko do zaspokajania potrzeb interfejsu,
z nastawianiem na minimaln¹ moc obliczeniow¹, to tylko jeden z elementów
transmitowanej informacji mo¿e byæ odczytany, poniewa¿ mo¿liwoci fonologiczne jêzyka s¹ znacznie zredukowane. Rodzi siê w tym miejscu pytacie: czy
spekulacje na temat jêzyka, o których by³a mowa, a które dotyczy³y samej projekcji jêzyka i jego ewolucji, s¹ na w³aciwym tropie oraz co w takim wypadku
jest odczytywane; najbardziej przekonuj¹ce s¹ teoretyczne prace Johna Nissenbauma (2000). Badacz twierdzi, ¿e mamy tu do czynienia z pewnym abstrakcyjnym poziomem, na którym zachodz¹ dwie doæ podstawowe operacje: 1) ruch
informacji do interfejsu, gdzie zostaj¹ one 2) po³¹czone zgodnie z zasadami
procesów zewnêtrznych i wewnêtrznych Merge. Wewnêtrzne procesy Merge wykonuj¹ transfer informacji, który mo¿e byæ jawny albo ukryty; je¿eli procesy
Merge poprzedzone s¹ transferem jednostek do owego poziomu, to proces ruchu jest jawny, w przeciwnym wypadku ruch jest ukryty. Je¿eli proces ruchu
jest ukryty, oznacza to, ¿e zachodz¹cy w wyniku procesów Merge transfer od-
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czyta³ ni¿sz¹ strukturalnie kopiê informacji; je¿eli za ruch jest jawny, oznacza
to, ¿e procesy Merge zosta³y przesuniête w kolejn¹ fazê. eljko Bokoviæ
(2001) zauwa¿y³, w przypadku takich w³anie procesów, ¿e powinien istnieæ
wyj¹tek potwierdzaj¹cy minimalne mo¿liwoci obliczeniowe jêzyka, skoro fonetyczny interfejs takiego systemu jêzykowego z trudem odczytuje pozostawione
kopie b¹d nie odczytuje ich w ogóle. Idan Landau (praca przygotowana do
druku)32 stwierdza, ¿e frazy nominalno-werbalne (VPfronting) w jêzyku hebrajskim czasami pozostawiaj¹ frazê werbaln¹ V poza w³asn¹ struktur¹, wtedy
gdy fraza VP musi spe³niaæ fonetyczny warunek, okrelany przez Lasnika jako:
filtr derywacyjny  dalej SAF (ang. SAF  Stranded Affix Filter)33. Je¿eli
wymienione tu elementy s¹ jedynymi wyj¹tkami, to syntaktyczne oraz fonologiczne po³¹czenie wydaje siê byæ w tym wypadku wystarczaj¹cym narzêdziem
analitycznym.
Procesy Merge wydaj¹ siê byæ skorelowane z interfejsem, co pokazuje dualistyczny charakter samej semantyki, który zauwa¿yli ju¿ w latach szeædziesi¹tych tacy badacze, jak Ray Jackendoff (1969), Peter Culicover (1970) oraz Lyle
Jenkins (1972). Dualizm ten nazwano strukturami powierzchniowymi oraz
strukturami g³êbinowymi jêzyka, gdzie zewnêtrzne procesy Merge skorelowane
z poszczególnymi jednostkami jêzyka posiadaj¹ funkcjê argumentu, natomiast
w wewnêtrznych procesach Merge korelacja nastêpowa³a w obrêbie takich
struktur, jak warstwa powierzchniowa jêzyka oraz jednostek leksykalnych jêzyka wraz z elementami wp³ywaj¹cymi na sam jego dyskurs. Korelacja wspomnianych elementów nie jest idealna, jest jednak na tyle znacz¹ca, by sugerowaæ, ¿e
prawdopodobnie istniej¹ inne, byæ mo¿e nawet ogólne zasady, które tak¹ korelacj¹ kieruj¹. Przyk³adowo, procesy Merge wystêpuj¹ce poza warstw¹ argumentow¹, po³¹czone z kategoriami nominalnymi danego argumentu, w³¹czaj¹ w sposób funkcjonalny te kategorie argumentu, które ujawniaj¹ siê podczas procesu
projekcji komunikatu (Cinque 2002; Rizzi 2004; Belletti 2004). Wyj¹tkiem bêdzie tu identyfikacja morfologiczna, która sama wymusza ukryty ruch poszczególnych elementów.
We wczeniejszych propozycjach to zewnêtrzne procesy Merge wprowadza³y bazowe struktury EST/Y-modelu. Odk¹d odkryto, ¿e pewne struktury jêzyka
s¹ konstruowane paralelnie, co w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e nie ma tu
ju¿ miejsca na leksykalne modyfikacje, okaza³o siê, ¿e D-struktura jest bytem
32 Chodzi tu o pracê: Landau Idan (2006): Chain Resolution in Hebrew V(P)-fronting. Syntax 9, 3266 [przypis t³um.].
33 Wiêcej na ten temat w pracy: Roland Meyer: VP-Fronting in Czech and PolishA Case
Study in Corpus-Oriented Grammar Research. Interdisciplinary Studies on Information Structure
02 (2005): 87115 Dipper S., M. Götze and M. Stede (eds.): Heterogeneity in Focus: Creating and
Using Linguistic Databases; tak¿e Akira Omaki: Another look at affixal heads. Syntax Lunch Talk.
University of Maryland 04/11/2007 [przypis t³um.].
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niedefiniowalnym, a zatem zbytecznym. Je¿eli podstawowe struktury jêzykowych systemów komunikacyjnych wymagaj¹ zachodzenia procesów Merge, to
poziom Bar tak¿e mo¿e byæ wyeliminowany, co rozszerza propozycjê badawcz¹
Naoki Fukui (1986) oraz Margaret Speas (1986) do pe³nej struktury zdania,
poniewa¿ S-struktura oraz LF s¹ niemodyfikowalne, co w konsekwencji pozostawia w polu obserwacji tylko poziom interfejsu.
Cechy dystynktywne specyfikacyjno-dope³nieniowe (specifire-complements) danego wypowiedzenia trac¹ swoj¹ semantyczn¹ niezale¿noæ wówczas,
gdy g³ówne H jest jedyn¹ domen¹ dzia³añ transformacyjnych, które s¹ przez H
kierowane, pod warunkiem, ¿e zminimalizowany zostanie proces wyszukiwania
elementów poddanych prawom c-commands34 z wy³¹czeniem m-command
oraz relacji specyfikatora i dope³nienia, zak³adaj¹c, ¿e specyfikator nie jest jedynym wariantem. Wzajemne relacje specyfikacyjno-dope³nieniowe s¹ charakterystyczne zarówno dla wczesnych, jak i póniejszych procesów MERGE, dlatego
pominiêcie specyfikatorów wymaga empirycznego uzasadnienia.
Ka¿dy element sk³adowy systemu, podlegaj¹cy prawom generatywnym, zawiera informacjê na temat dalszego sposobu jego przekszta³cania. W sytuacjach
idealnych warianty póniejszego przekszta³cania bêd¹ zarejestrowane w jednym
desygnowanym elemencie jêzyka, który powinien byæ identyfikowany przy minimalnym wyszukiwaniu w systemie: desygnowany element powinien byæ projektowany w systemie Xbar. Okrelona nazwa takiej jednostki leksykalnej
wprowadzana przez zewnêtrzne procesy Merge powinna byæ podstaw¹ operacji
wewnêtrznych dokonywanych na obiekcie syntaktycznym, który jest jedynym
widocznym obiektem dla przysz³ych dzia³añ obliczeniowych danego systemu.
S¹dzê, ¿e w danym systemie nazwy s¹ determinowane przez naturalny algorytm,
a byæ mo¿e przez zespó³ zasad empirycznych, które s¹ g³êboko osadzone w jêzyku, na co wskazywa³ Chris Collins (2002), który przeprowadzi³ badania jêzykowego systemu komunikacyjnego z wykluczeniem nazw.
Zauwa¿my jednak, ¿e nazwy (labels) albo duplikaty nazw, s¹ tym minimum, które jest wymagane przy za³o¿eniu, ¿e niektóre informacje dotycz¹ce
obiektu syntaktycznego s¹ niezbêdne do dalszych transformacji, zarówno w jego
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych granicach, które s¹ wyznaczone przez system. Etykietowanie / indeksowanie podkrela w tym wypadku ró¿norodnoæ
rozmaitych asymetrii, przyk³adowo: w strukturze head-XP indeksowanie zawsze bêdzie rdzeniem, od którego XP bêdzie uzale¿nione; dlatego takie asyme34 C-command  termin odnosi siê do sk³adni i przedstawia binarne relacje pomiêdzy punktami wêz³owymi w danej strukturze drzewa, co jest definiowane nastêpuj¹co:
Punkt wêz³owy (node) A c-commands node B je¿eli:
A=/=B,
A nie determinuje B i B nie determinuje A,
gdzie ka¿dy X, który determinuje A, tak¿e determinuje B.
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trie nie musz¹ byæ wyznaczone w analizie sk³adnikowej systemu, a ich wyszczególnianie jest po prostu zbyteczne. Struktura rdzeniowo-dope³nieniowa (headcomplement structure) jest zbiorem ustalonych ju¿ regu³, a nie par¹ rz¹dz¹c¹
w danym uk³adzie.
Jedn¹ z takich asymetrii jest asymetria fonetyczna, narzucona przez interfejs fonetyczny, w którym wprowadzany obiekt sk³adniowy musi mieæ strukturê
linearn¹. Sytuacjê optymaln¹ stanowi linearyzacja wprowadzanego obiektu,
gdy linearyzacja ogranicza siê do odwzorowywania danych obiektów w ramach
interfejsu SM, który jest ograniczony strukturalnymi w³aciwociami jêzyka.
Je¿eli ta hipoteza jest trafna, to porz¹dek syntaktyczny oraz obliczeniowe zasady
elementarnej sk³adni bêd¹ odwzorowywane w interfejsie jêzyka C-I. Badania
nad tym problemem s¹ prowadzone w ró¿nych orodkach badawczych przynajmniej od 25 lat, odk¹d Tanya Reinhart (1979) opublikowa³a pracê na temat ccommands. Za³o¿enia teoretyczne zawarte w ksi¹¿ce Reinhart w perspektywie
dzisiejszych badañ pozostaj¹ nadal aktualne, mimo ¿e Danny Fox oraz Jon Nissenbaum, badaj¹c kwantyfikatory oraz procesy Merge, podali czêciowo w w¹tpliwoæ ustalenia Reinhart (Fox 2002; Fox i Nissenbaum 1999). S¹dzê jednak,
¿e jest bardzo prawdopodobne, ¿e na poziome elementarnym procesy opisane
przez Reinhart zachodz¹. Analogiczna sytuacja wystêpuje tak¿e przy linearyzacji jednostek sk³adniowych (hipoteza ta jest szeroko dyskutowana w krêgach
akademickich). Wczesna propozycja linearyzacji opiera³a siê na za³o¿eniu, ¿e
istnieje g³ówny parametr, prawdopodobnie ogólny, posiadaj¹cy w³aciwoci kategorialne. Zupe³nie inny punkt widzenia, opieraj¹cy siê na tzw. Linear Correspondence Axiom (LCA), zaprezentowa³ Keyne, który odkry³ luki w linearnej
typologii jêzyka naturalnego35. W tym wypadku zak³adamy, ¿e nie istnieje optymalne wypowiedzenie, które mo¿e byæ semantycznie zminimalizowane do wymagañ interfejsu i warunków umo¿liwiaj¹cych jak¹kolwiek jego, tj. interfejsu,
moc obliczeniow¹.
Je¿eli linearny porz¹dek wypowiedzenia ogranicza siê jedynie do fonetycznego odwzorowywania interfejsu, to wtedy nie ma powodu do oddzielania prostych procesów Merge. Powstaj¹ce asymetrie mog¹ byæ uzale¿nione od semantycznej wartoci jednostek leksykalnych, a tak¿e od prostych procesów
indeksowania, które tworz¹ dan¹ konfiguracjê elementów sk³adowych systemu.
Je¿eli proces taki jest uniwersalny, to pozbawione struktury procesy Merge bêd¹
jedynymi procesami podstawowymi systemu.
35

Antisymmetry  teoria synktaktycznej linearyzacji jednostek leksykalnych zaprezentowana
przez Richarda Kaynea w 1994 r. w pracy The Antisymmetry of Syntax. Teoria ta pokazuje hierarchizacjê jednostek znaczeniowych jêzyka naturalnego indeksowanych w okrelonej linearnej strukturze warstwy powierzchniowej jêzyka; proces ten nazywa siê specifier-head-complement branching order. Propozycja ta opiera siê w g³ównej mierze na za³o¿eniach teorii X-bar. non-LCA jest
wersj¹ teorii tzw. dynamicznej antysymetrii (DA  Dynamic Antisymmetry).
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Sadzê, ¿e musz¹ istnieæ jakie powody, ¿e operacje asymetrii s¹ w jêzyku
naturalnym widoczne i przejawiaj¹ siê, najogólniej rzecz ujmuj¹c, w strukturach
predykatywnych. Najbardziej podstawowym wyborem jest para jednostek znaczeniowych, traktowana jako zbiór w celu linearyzacji. Redukcja pewnych cech
powinna zachodziæ ju¿ na poziomie wyra¿ania/artyku³owania, a co za tym idzie,
powinna byæ przeniesiona do dwóch poziomów interfejsu. Analizuj¹c to za³o¿enie, mo¿na przewidzieæ przynajmniej kilka  jeli nie wszystkie  warianty
rekonstrukcji wprowadzania jednostek znaczeniowych do interfejsów, co by³o
przedmiotem badañ Roberta Freidina, Henka van Riemsdijka, Edwina Williama,
Davida Lebeauxa (Chomsky 2004).
Rozwi¹zanie powy¿szych problemów okazuje siê byæ u¿yteczne, poniewa¿
wyjania kilka spornych kwestii, które s¹ poruszane g³ównie w literaturze technicznej, a wygl¹da to nastêpuj¹co: syntaktyczny obiekt X oznaczony indeksem
A mo¿e byæ uznany za zbiór {A, X}, gdzie X sam w sobie jest zbiorem {Z, W}.
Je¿eli argument A bêdzie jednym z Z, W to, zbiór {A, X} ma formalne w³aciwoci pary uporz¹dkowanej, jak to wskaza³ Norbert Wiener36. Mo¿liwoæ
mnogociowej interpretacji rozk³adalnych par jednostek syntaktycznych nie ma
¿adnej podstawy metodologicznej, nawet gdy rz¹dz¹ce pary jako jednostki semantycznie proste, ze wszystkimi swoimi w³aciwociami charakterystycznymi
dla mentalnej analizy, s¹ umiejscowione poza zbiorem indeksowanym.
Wynik zewnêtrznych procesów obliczeniowych MERGE stanowi wynik asocjacji n-arnej37. Pocz¹wszy od pracy Kaynea (1981)38 powiêconej jednoznacznoci uk³adu par, przewidywano, ¿e jednostki te s¹ syntaktyczne binarne. Je¿eli
tak jest faktycznie, to jedyne wyjanienie wewnêtrznych i zewnêtrznych procesów
MERGE wystêpuj¹cych w warunkach elementarnych skutecznego przetwarzania
informacji jest takie, ¿e jednym ze róde³ informacji mo¿e byæ powierzchniowa
struktura argumentu narzucona przez interfejs CI. Luigi Rizzi zasugerowa³, ¿e
operacja minimalizacji wystêpuje w tzw. pamiêci pracuj¹cej.
Najbardziej ograniczony przypadek procesów MERGE stosuje siê g³ównie
do jednego obiektu synktatycznego, który tworzy aksjomat elementarnych zbiorów (singleton)39.
36
37

Norbert Wiener (18941964)  amerykañski matematyk, twórca cybernetyki.
N-arna asocjacja  asocjacja, w której uczestniczy n klas obiektów syntaktycznych (niekoniecznie ró¿nych); zwykle n jest wiêksze od 2.
38 Richard Kayne, Unambiguous paths. [In:] Levels of syntactic representation, Ed. Robert
May and Jan Koster, 143  183, Dordrecht: Reidel.
39 Niech S bêdzie klas¹ obiektów definiowanych przez Boolean-valued function, gdzie
b:X ® {0, 1}, wtedy S jest nazywane singleton, wtedy i tylko wtedy gdy b jest równoznaczne
w niektórych funkcjach c: X ® {0,1} z c(x) = (x = y) gdzie dla niektórych y Î X.
}
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Ograniczone procesy MERGE odnosz¹ siê do jednego obiektu, tworz¹c
zbiór o nazwie singleton. Ograniczenie to powoduje, ¿e argument w takim zbiorze jest nastêpc¹, od której reszta liczb naturalnych mo¿e byæ rozwiniêta w analogiczny sposób. To w³anie sugeruje mo¿liw¹ odpowied na problemy stawiane
przez Wallacea prawie sto lat temu; badacz ten twierdzi³: gigantyczny rozwój
matematycznych zdolnoci cz³owieka jest ca³kowicie niewyjaniony przez teoriê
doboru naturalnego, i musi to byæ spowodowane przez co innego (1889,
s. 467), poniewa¿ tylko to z ca³ego systemu pozostaje nieu¿ywane. Jedn¹ z mo¿liwoci jest to, ¿e liczby naturalne s¹ prost¹ i naturaln¹ w³aciwoci¹ jêzyka.
Matematyczne zdolnoci czy mo¿liwoci cz³owieka nie s¹ odmienne od operacji
lingwistycznych, chocia¿ s¹ od tych ostatnich odmienne. Problemy i ró¿nice s¹
tu oczywiste, a polegaj¹ przede wszystkim na ró¿norodnej lokalizacji zachodz¹cych procesów: materia³, którym siê pos³uguj¹ matematyka oraz lingwistyka vs.
mo¿liwoci obliczeniowe systemów.
Za³o¿enie dotycz¹ce mo¿liwoci obliczeniowych lingwistycznych systemów
jest bardzo ryzykowne, a mianowicie: nie powinny istnieæ ¿adne poziomy lingwistyczne z wyj¹tkiem tych narzuconych przez warunki interfejsu. W rzeczywistoci nie jest nawet pewne, czy taki stan rzeczy w ogóle jest mo¿liwy. Czy
mo¿na sobie wyobraziæ proces przetwarzania informacji, który wysy³a czêæ
generowanych obiektów syntaktycznych do systemu SM? Prawdopodobnie tylko
niektóre w³aciwoci fonetyczne s¹ transmitowane do SM, ale jako efekt koñcowy procesu generowania. Taki sam proces zachodzi w przypadku przekazywania
sensów/znaczeñ jednostek syntaktycznych, jednak¿e tego typu propozycje nie
by³y jak do tej pory badane, a mo¿e siê okazaæ, ¿e powy¿sze za³o¿enia s¹
s³uszne, dlatego warto znaleæ odpowied na pytanie, czy wszystkie wewnêtrzne
poziomy analiz syntaktycznych s¹ niezbêdne, czy piêæ cykli EST/Y-modelu
mo¿e byæ zredukowanych do jednego cyklu, który jest stabilniejszy od D-struktur. To w³anie nast¹pi, gdy mo¿liwoci przetwarzania przez system informacji
oparte zostan¹ tylko na procesach MERGE, prawdopodobnie parach MERGE
jak i zbiorach MERGE, transmituj¹c obiekty syntaktyczne, a nawet ca³e frazy
do dwóch interfejsów: transmisja do tzw. interfejsu fonetycznego nazywana
jest Spell-Out. Wszystkie obiekty syntaktyczne poddane procesowi transmisji
nazwijmy frazami. Warunek idealny takiej transmisji to taki, kiedy fraza transmitowana znajduje bezporednie odwzorowanie w strukturze interfejsu, a nastêpnie natychmiast jest zapominana/wymazywana z takiej struktury, poniewa¿ póniejsze operacje nie musz¹ odwo³ywaæ siê do tych elementów, które
zosta³y ju¿ zindeksowane w interfejsie  procesy te maj¹ charakter cykliczny
Pojêcie to by³o wprowadzone przez Whiteheada i Russella w nastêpuj¹cej postaci:
, gdzie

[przyis t³um.].
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oraz intuicyjny. Ustalenie tzw.: warunków faz niedostêpliwoci (Phase Impenetrability Condition  PIC), które gwarantuj¹, ¿e indeksowanie w dwóch
strukturach interfejsu pozwala na proces zapominania/wymazywania tego, co
do tej pory zosta³o zarejestrowane, a to z kolei powoduje znacz¹ oszczêdnoæ
obliczeniow¹ pamiêci roboczej.
Je¿eli powy¿sze uwagi s¹ s³uszne, to wszystkie wewnêtrzne poziomy systemu komunikacyjnego s¹ niewyra¿alne, a wiêc s¹ po prostu zbêdne. W takim
wypadku pozostaje tylko poziom interfejsu, a piêciostopniowy cykl EST/Y-modelu zostaje zredukowany do jednego cyklu, opartego na procesach MERGE.
Cykliczne w³aciwoci odwzorowañ w interfejsie nie pozostawiaj¹ ¿adnych ladów, podobnie jak cykliczne procesy obliczeniowe wymagane dla najprostszych
obliczeñ elementów sk³adowych systemu niedaj¹cych siê interpretowaæ. Wartoæ semantyczna takich elementów jest redundantna i determinowana przez te
elementami systemu, które interpretacji mog¹ byæ poddane. Elementy, których
nie mo¿na poddaæ procesowi interpretacji teoretycznie nie powinny posiadaæ
¿adnej wartoci semantycznej w leksykonie; gdy zostanie przypisana im jakakolwiek wartoæ semantyczna, to nale¿y traktowaæ je, jak to nazywa Juan Uriagereka (1998), jako wirus, który musi byæ natychmiast wyeliminowany. Wirusowe
jednostki syntaktyczne s¹ transmitowane do poziomu fonologicznego w celu
fonetycznej realizacji, jednak¿e s¹ wyeliminowane w skutek derywacji syntaktycznych, a nastêpnie transmitowane do semantycznego interfejsu w celu ominiêcia za³amania komunikacyjnego. Proces ten jest konsekwencj¹ szybkich obliczeñ frazowych systemu komunikacyjnego.
Problematyka nieinterpretowanych jednostek syntaktycznych sta³a siê polem dociekañ wielu badaczy, takich jak Vergnaud, który formu³uj¹c teoriê przypadków (Case Theory  CT), stwierdzi³, ¿e kategoria przypadka mo¿e byæ
obecna w strukturze jêzyka nawet wtedy, gdy nie jest wyartyku³owana, co wiêcej: Halldór Sigurðsson (2003) stanowisko to potwierdza, sugeruj¹c, ¿e fleksyjne cechy systemów komunikacyjnych s¹ uniwersalne.
Kopia transmitowanej jednostki pozostaje i jest dostêpna dla bardziej z³o¿onych syntaktycznych zwi¹zków (zwi¹zki takie mog¹ byæ nawet globalne, zak³adaj¹c istnienie tylko poziomu interfejsu, przy zachowaniu ca³ego procesu rekonstrukcji) i nie wiadomo jak dalece proces ten jest posuniêty, jednak¿e dowodem
na istnienie takiego procesu s¹ wszystkie mechanizmy MERGE. Problemem
jednak w tym wypadku jest to, ¿e proces ten nigdy nie przenosi siê na wiêksze
czêci syntaktyczne ni¿ fraza. Mo¿na odnaleæ przyk³ady takiego stanu rzeczy
w jêzyku islandzkim (IceLandic quirky Case), gdzie fraza nominalna wewnêtrzna zgadza siê z zewnêtrzn¹. Przyk³ad ten jest na tyle interesuj¹cy, poniewa¿ podwa¿a teoretyczne rozwa¿ania Vergunda na temat kategorii przypadków
w jêzyku w ogóle. Kategoria podmiotu nie pojawi siê we frazie, je¿eli przypadek
w jakikolwiek sposób nie mo¿e byæ wyznaczony, dlatego kategoria przypadka
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jest niewidoczna, poniewa¿ znajduje siê we wewnêtrznej strukturze frazy, która ju¿
zosta³a poddana transmisji. W jêzyku islandzkim podmiot nie jest niewidzialny, jednak¿e w warunkach tzw.: Phase Impenetrability Condition  PIC nie mo¿e
zachodziæ nak³adanie siê wczeniejszych faz akomodacji przypadków. Innym przyk³adem weryfikowanym na bogatym materiale jêzykoznawczym opartym na innych
za³o¿eniach teoretycznych jest propozycja Anderwa Nevinsa (2004)40.
Jakie obiekty syntaktyczne tworz¹ frazy? Powinny to byæ obiekty jak najmniejsze pod wzglêdem z³o¿onoci syntaktycznej w celu zminimalizowania
mocy obliczeniowej systemu. Obiekty syntaktyczne z powodów wymienionych
wczeniej, powinny zawieraæ siê w domenie, w której nie bêdzie mo¿liwe poddanie ich mechanizmom interpretacyjnym  dopuszczany jest tylko jeden taki
proces; zwi¹zki zgody z wyj¹tkiem rzeczowników i strukturalnego przypadka
(Case  C) dla rzeczowników. W³anie to jest dowodem, którego nie poddano
rozwa¿aniom: domeny CP (Control Program) oraz vP (gdzie v jest ma³ym v,
które wprowadza pe³n¹ transmisjê argumentow¹ jednostek syntaktycznych oraz
werbaln¹ strukturê dowiadczeniow¹  Experiencer Verbal Structure)41.
Tylko te dwie frazy (CP vP) s¹ zaakomodowane w rdzeniu struktur zdaniowych.
Prawdopodobnie w strukturach tych zawieraj¹ siê tak¿e struktury DP, co zosta³o
opracowane przez Petera Svenoniusa (2003), który wykaza³ paralelê miêdzy
strukturami CP i DP. W ten sposób derywowane obiekty posiadaj¹ szkieletow¹
strukturê, w której C oraz v s¹ indeksami wprowadzanymi wewnêtrznie i stanowi¹ alternatyw¹ procesów MERGE, a tak¿e podstawê póniejszego ich wartociowania (je¿eli zajdzie taka potrzeba) oraz transferu obiektów syntaktycznych.
Je¿eli to za³o¿enie jest s³uszne, to w³asnoci takich struktur s¹ ze sob¹ po³¹czone42. Prawdopodobnie, bardziej z³o¿one struktury ujawniane przez informacjê
mapuj¹c¹ s¹ oparte na linearnym u³o¿eniu cech w grupach indeksów, bêd¹c ze
sob¹ blisko powi¹zane (tak jak C-T ³¹czniki).
Frazy takie s¹ skorelowane w interfejsie: tu na znaczenie danej frazy sk³ada
siê pe³na struktura argumentowo-predykatowa, przy pe³nej niezale¿noci w realizacji dwiêkowej. Korelacja ta nie jest doskona³a, dlatego rodz¹ siê tu kolejne
pytania.
S-struktura oraz LF nie s¹ ju¿ w takim ujêciu poziomami, poniewa¿ zanik³y
w D-strukturze, gdzie proces przetwarzania informacji jest zredukowany do tyl40
41

Andrew Ira Nevins  amerykañski jêzykoznawca, praca doktorska (PhD) MIT (2004).
http://www.sil.org/linguistics/glossaryoflinguisticterms/WhatIsExperiencerAsASemanticRo.htm
42 DP  the noun phrase (fraza nominalna); TP  verbal aspekt and temporal relations
(aspekt werbalno-czasowy); CP  the left edge of the clause (lewa krawêd wypowiedzenia 
zob.: struktury predykatowo-argumentowe zdañ oraz temat i remat zdania); terminy pochodz¹
z projektu badawczego Architecture of the Clause; project prowadzony jest przez orodki w USA
(MIT) oraz Europie, g³ównie we Francji [przypis t³um.].
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ko jednego cyklu. Wszystkie operacje s¹ kierowane przez wyznaczony g³ówny
element frazy C, v, do którego zaliczaj¹ siê tak¿e wewnêtrzne procesy MERGE.
Jednak¿e powsta³ tu pewien problem odkryty przez Julie Legate (2003): istniej¹
takie elementy, których ruchu nie mo¿na na tym etapie zatrzymaæ i musz¹ byæ
przesuniête do frazy g³ównej, która kieruje ca³ym dzia³aniem w ramach systemu.
Rozwi¹zaniem tego problemu okazuje siê byæ propozycja Cedric Boeckx (2003),
który zaadaptowa³ propozycjê Daiko Takahashi (1994): g³ówna fraza kieruje
operacj¹ ruchu, przechodz¹c z jednej kategorii do drugiej, a¿ osi¹gniêty zostanie
punkt, w którym ów proces siê zatrzyma. Istnieje tu jednak pewien wyj¹tek,
je¿eli g³ówna fraza wyznacza g³ówne cechy jednostki syntaktycznej, takie cechy,
które nie mog¹ byæ poddane mechanizmom interpretacyjnym, czyli s¹ jednoznaczne, to g³ówna fraza C mo¿e byæ punktem, w którym znajduje siê ów
argument, wybieraj¹c T i wyznaczaj¹c jego nieokrelone cechy ö, wtedy struktura DP wprowadzona wed³ug zasady zgodnoci przypadków C osi¹ga poziom
TP, w którym niedaj¹ce siê interpretowaæ cechy s¹ poddane wartociowaniu
i zatrzymane na sta³e. Problematyka ta wykorzystuje wiele za³o¿eñ Zasady Rozszerzonego Projektowania (Extended Projection Principle  EPP)43. Czêciowy ruch fraz wewnêtrznych w innych przypadkach C jest niemo¿liwy, mo¿na co prawda przezwyciê¿yæ brak struktur typu: Tam wydaje siê, ¿e jest cz³owiek
w pokoju (There seems a man to be in the room) bez aparatu pojêciowego, który
ju¿ zosta³ zaproponowany, by wyjaniæ ow¹ semantyczn¹ lukê, która pos³uguje
siê okrelnikami fraz imies³owowych lub innymi podobnymi frazami. Jan Koster
(2003) w nieco inny sposób rozwi¹zuje ten problem, badacz stwierdza, ¿e Vruch (V-movement) odbywaj¹cy siê do T jest ruchem czêciowym do C (Case),
które jest w³aciwym miejscem czasu gramatycznego; analogiczne przyk³ady
dotycz¹ce wh-ruchu (wh-movement) by³y szeroko omawiane przez Henka van
Riemsdijk (1983) oraz Dana McDaniel (1989).
Wewnêtrzne procesy MERGE s¹ kierowane, przynajmniej czêciowo, przez
niedaj¹ce siê interpretowaæ cechy frazy g³ównej, jako lustrzane odbicie procesów indeksowania. Proces ten wyjania, dlaczego w jêzyku powinny znajdowaæ
siê elementy, których nie mo¿na poddaæ mechanizmom interpretacyjnym. Nie
jest to jednak zrozumia³e, przyk³adowo: znany jest powszechnie cykliczny ruchu
na tzw. krawêdziach frazy i to w³anie jest zastanawiaj¹ce, czy dla ruchu
A-movement istnieje niezale¿na motywacja, która mo¿e dzia³aæ w systemowych
granicach. Prawdopodobne jest, ¿e g³ówne frazy maj¹ cechy fraz krawêdziowych, co czasem nazywane jest EPP albo OCC44 (Konstrukcje obligatoryjnie
43 Extended Projection Principle  EPP  jedna z teorii jêzykoznawczych, zaproponowana
przez Chomskiego jako uzupe³nienie teorii Projection Principle (PP), która stanowi czêæ tzw.:
Phrase Structure Component of Generative-Transformational Grammar [przypis t³um.].
44 Konstrukcje obligatoryjnie kontrolowane przez interfejs, tu wewnêtrzne procesy MERGE
 Obligatory Control Constructions, OCC [przypis t³um.].
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kontrolowane przez interfejs, tu wewnêtrzne procesy MERGE  Obligatory
Control Constructions). Cecha ta pozwala na transmisjê jednostek syntaktycznych do frazy peryferyjnej bez jakiegokolwiek indeksowania. Podobne pytania
dla ruchu A-movement powstaj¹ w odniesieniu do jêzyków, gdzie EPP jest
realizowane przez non-nominativus (nie-nominalne) jednostki syntaktyczne,
przyk³adowo: inwersja locativus, który mo¿e byæ zgodny z T, tak jak w jêzyku
Bantu45. Mark Baker (2003) sugeruje, ¿e istnieje czysto empiryczny parametr
w jêzyku, przyk³adowo wspomniany ju¿ jêzyk Bantu, który odró¿nia pewn¹ grupê jêzyków od jêzyków indoeuropejskich; nie ma powodów jednak s¹dziæ, ¿e
taki parametr istnieje w jêzyku angielskim. Zak³adaj¹c czysto teoretycznie, ¿e
zaproponowany przez Bakera parametr istnieje, to swoim zasiêgiem obejmie T
oraz cechy D-feature (D-cecha), tak¿e w typach jêzyków s³owiañskich, jak
i japoñskich. Propozycja ta zosta³a poddana analizie przez James E. Lavine i Roberta Freidin (2002) oraz Shigeru Miyagowa (2004). Wydaje siê, ¿e kategoria
funkcjonowania przypadków w jêzyku mo¿e upaæ pod metodologicznym naporem probe-goal framework oraz sparametryzowanym T. Jednak¿e odnosz¹c siê
do indeksowania cechy x-feature probe-goal z teoretycznym za³o¿eniem, ¿e bez
znaczenia pozostaje aktywnoæ lub pasywnoæ zamierzonego celu (goal), to
przypadek C pozbawiony kategorii gramatycznej, tak jak to proponuje Miyagowa, bêdzie koncentrowa³ siê na cechach oraz strukturze krawêdziowej zdania,
pe³ni¹c funkcjê ogniskowej w niektórych jêzykach. Zatem, je¿eli fraza g³ówna
posiada zarówno ogniskow¹ oraz krawêdziow¹ strukturê, to bêd¹ wtedy one
u¿ywane symultanicznie. Takie za³o¿enie wprowadza w pole obserwacji kuriozalne za³o¿enie teoretyczne o zjawisku interwencji (intervention effect), które zosta³o omówione przez Kena Hiraiwa (2002) oraz Anders Holmberg i Thorbjørg
Hróarsdóttir (2003). Za³o¿enia te maj¹ tak¿e bezporedni wp³yw na tzw. Subject
Island Condition.
W niniejszym artykule zosta³y zaledwie zarysowane pewne problemy dotycz¹ce zagadnieñ jêzyka. Cedric Boeckx w ostatniej ksi¹¿ce zatytu³owanej Island
and Chains (2003) przedstawi³ wiele interesuj¹cych pomys³ów wraz z empirycznym materia³em badawczym, wynika z tego, ¿e nast¹pi³ oczywisty postêp w
wyjanianiu pytañ stawianych przez biologiê jêzyka. Teraz wydaje siê nawet
bardziej oczywiste, ¿e wysi³ki badaczy skoncentrowa³y siê na jednym, spójnym
kierunku badawczym, rozwi¹zuj¹c stare problemy metodologiczne oraz wydobywaj¹c z materia³y badawczego nowe, jeszcze do tej pory nie znane.
Prze³o¿y³ Robert Boroch
(Uniwersytet Warszawski)
45

Bantu  jedna z kategorii jêzyków afrykañskich [przypis t³um.].
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El¿bieta Awramiuk: Lingwistyczne podstawy pocz¹tkowej nauki czytania i
pisania po polsku. Wydawnictwo Trans Humana. Bia³ystok 2006
Wród ksi¹¿ek powiêconych nauce czytania i pisania praca El¿biety Awramiuk wyró¿nia siê konsekwentnym wywodem prowadzonym z perspektywy jêzykoznawstwa oraz wyj¹tkowo starann¹ kompozycj¹ i wynikaj¹c¹ z niej spójnoci¹ podejmowanych treci.
Badania nad problematyk¹ czytania i pisania prowadzone s¹ w ramach ró¿nych dyscyplin naukowych, m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii, neurologii, a tak¿e lingwistyki. To przedmiot niezwykle intensywnych studiów, czego
dowodem s¹ liczne odwo³ania i cytaty.
W Polsce problematyka nauki czytania i pisana stanowi³a obszar zainteresowañ g³ównie psychologii i pedagogiki, co spowodowa³o, ¿e w opisach tego
procesu zagadnienia jêzykowe bywa³y marginalizowane b¹d ca³kowicie pomijane. W wielu pracach jednak umieszczano uwagi o koniecznoci uwzglêdnienia
w nauce czytania i pisania w³aciwoci jêzyka polskiego. Dotychczas jednak nie
powsta³o opracowanie naukowe badaj¹ce te zale¿noci. Ró¿ne jêzyki wymagaj¹
ró¿nych umiejêtnoci w pocz¹tkowej nauce pos³ugiwania siê pisan¹ odmian¹
komunikacji jêzykowej.
W ksi¹¿ce E. Awramiuk znajduj¹ siê wyniki autorskich badañ nad zale¿noci¹ miêdzy procesem przyswajania umiejêtnoci czytania i pisania a specyfik¹
systemu jêzykowego, w którym proces ten przebiega. Autorka zadawa³a pytania
o to, jak polski system jêzykowy ortograficzny wp³ywa na dobór metod nauczania. Szeroko rozumiany sposób nauczania ma tak¿e podstawowe znaczenie dla
kszta³towania siê wiadomoci jêzykowej dzieci. W naszym kraju nie poprowadzono dotychczas spójnego lingwistycznego opisu, który pozwoli³by uzasadniæ
stosowane metody nauczania na podstawie wiedzy o systemie jêzyka. W polskich szko³ach wprowadza siê ró¿ne eksperymentalne metody przenoszone z zagranicy, które nie uwzglêdniaj¹ specyfiki naszego jêzyka. Wyniki badañ prowadzonych przez E. Awramiuk wiod¹ ku sformu³owaniu postulatywnego modelu
kszta³cenia wiadomoci jêzykowej na pocz¹tku nauki czytania i pisania po
polsku.
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Rozdzia³ pierwszy zawiera prezentacjê jêzykowego charakteru czynnoci
czytania i pisania. Szczególnie cenne s¹ tu ustalenia terminologiczne. Fakt, ¿e
o tym procesie pisali przedstawiciele ró¿nych dyscyplin naukowych spowodowa³, ¿e u¿ywana przez nich terminologia jêzykoznawcza nie zawsze jest precyzyjna i zgodna z dyspozycjami przyjêtymi w dyscyplinie, której g³ównym zainteresowaniem jest jêzyk. Ju¿ w zakresie ustalenia jednostek pisma i mowy
spotyka siê wród badaczy pewne rozbie¿noci. Ustalenia terminologiczne
wprowadzone przez autorkê Lingwistycznych podstaw pocz¹tkowej nauki czytania i pisania po polsku warte s¹ upowszechnienia, poniewa¿ w literaturze metodycznej kierowanej do nauczycieli klas pocz¹tkowych znajduj¹ siê liczne b³êdy
i niecis³oci. Czytanie i pisanie stanowi niew¹tpliwie formê komunikacji jêzykowej. Ten aspekt podejmuje autorka recenzowanej pracy w podrozdziale
czwartym pierwszego rozdzia³u ksi¹¿ki. Proponuje uznaæ czytanie i pisanie za
rodzaj subkodu graficznego (s. 40), który umo¿liwia prowadzenie procesu komunikacji na odleg³oæ w czasie i w przestrzeni. Czytanie polega na odkodowaniu graficznych znaków i prze³o¿eniu ich na znaki jêzyka. Nie nale¿y uto¿samiaæ tego procesu z prze³o¿eniem obrazu graficznego tylko na jêzyk mówiony,
bowiem za nim postêpuje proces przywo³ywania znaczeñ. U wprawnego czytelnika porednictwo mowy nie wydaje siê konieczne. Potwierdzeniem tego faktu
s¹ badania skanowania mózgu prowadzone podczas czytania, które dowodz¹, ¿e
kora s³uchowa mo¿e byæ w tym procesie pomijana. W dalszej czêci rozdzia³u
pierwszego autorka przywo³uje i komentuje strategie czytania, dowodz¹c, ¿e
pisanie wymaga wiêkszej wiadomoci jêzykowej ni¿ czytanie.
W rozdziale drugim omawianej pracy autorka przedstawi³a zagadnienie czytania i pisania w ró¿nych systemach jêzykowych i ortograficznych. Ten fragment
ksi¹¿ki ma szczególne walory porz¹dkuj¹ce. Prowadzony tok opisu prowadzi
czytelnika ku konstatacji, ¿e pocz¹tkowy proces nauki czytania i pisania jest
determinowany przez lingwistyczne cechy jêzyka i warunkowany jest cechami
poszczególnych ortografii. W ró¿nych jêzykach nauka czytania i pisana wymaga
wiedzy fonologicznej i morfologicznej, a ta zale¿na jest od cech jêzyka, w którym nauka przebiega.
Rozdzia³ trzeci zawiera bezporedni¹ kontynuacjê prowadzonych wczeniej
rozwa¿añ, przy czym za przedmiot opisu przyjêto ju¿ polszczyznê. Autorka
przedstawia ogóln¹ charakterystykê wspó³czesnego jêzyka polskiego, szczególnie akcentuj¹c cechy systemu fonologicznego i jego zwi¹zki z systemem ortograficznym. Pewne cechy systemu jêzykowego pozwalaj¹ przewidywaæ trudnoci w nauce czytania i pisania. S³uszne wydaje siê zdanie autorki, która twierdzi,
¿e podstawowy problem u¿ytkowników polszczyzny polega nie na tym, jak
czytaæ wyrazy, które widzimy, ale jak zapisaæ wyrazy, które s³yszymy (s. 120).
To w³aciwoci polskiego systemu pisowni powoduj¹, ¿e dziecko jest w stanie
stosunkowo szybko opanowaæ zasady zale¿noci miêdzy grafemem a fonemem,
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a wiêc interpretowaæ g³osowo tekst, którego nie rozumie, ma natomiast problemy z zapisem wyrazu, którego kszta³tu graficznego nigdy nie widzia³o. Dlatego
zdaniem autorki optymalny wydaje siê postulat stosowania metod o charakterze
funkcjonalnym, a wiêc ³¹czenia nauki czytania z nauk¹ pisania, poniewa¿ dla
powodzenia obu czynnoci istotne jest wspó³wystêpowanie procesów analityczno-syntetycznych.
W rozdziale czwartym czytelnik znaleæ mo¿e historiê i wspó³czesnoæ polskiej metodyki nauczania czytania i pisania. Poddano w nim analizie najpopularniejsze dawne elementarze i wspó³czesne podrêczniki do edukacji wczesnoszkolnej. Koncepcja podrêcznikowa jest wyk³adni¹ koncepcji pedagogicznej.
W doborze æwiczeñ, ich uk³adzie, a szczególnie w obudowie metodycznej widoczne jest wybór strategii czytania i metod nauki pisania. Autorka ocenia wybrane propozycje wydawnicze pod k¹tem zgodnoci postulowanych metod
z w³aciwociami polskiego systemu jêzykowego. Akcentuje nieprawid³owoci
metodyczne, których najpowa¿niejsz¹ konsekwencj¹ jest obojêtny stosunek
dziecka do jêzyka ojczystego. Lekcje polskiego to lekcje mylenia, sprawnoci
w pos³ugiwaniu siê pojêciami abstrakcyjnymi. Definicje przecz¹ce praktycznym
æwiczeniom i intuicji jêzykowej dziecka powoduj¹, ¿e traktowaæ ono bêdzie
wiedzê o jêzyku z niechêci¹, a æwiczenia wykonywaæ mechanicznie. Skutkowaæ
to mo¿e nisk¹ kompetencj¹ jêzykow¹.
W rozdziale czwartym znaleæ mo¿na wyniki badañ nad b³êdami w pimie.
Po przedstawieniu dotychczasowego stanu badañ nad t¹ problematyk¹ autorka
ksi¹¿ki przedstawia wyniki badañ w³asnych.
Dopiero jednak w rozdziale szóstym znajdzie czytelnik wnikliwy opis procesu przyswajania istoty pisma przez polskie dzieci. Na podstawie badañ w³asnych autorka interpretuje jêzykowe wytwory ma³ych dzieci. Celem g³ównym
tego opisu nie jest stawianie hipotez rozwojowych, tak jak czyni¹ to badacze
psychologii rozwojowej dziecka, lecz ocena poziomu wiadomoci jêzykowej.
W dyscyplinie pojêciowej zastosowanej w recenzowanej pracy upatrywaæ nale¿y najwiêkszych jej walorów. Szczególnie zdyscyplinowany w tym zakresie jest
podrozdzia³ 6.6 (s. 212214), w którym autorka w sposób syntetyczny prezentuje w³asne wnioski dotycz¹ce lingwistycznych uwarunkowañ pora¿ek uczniów
w nauce czytania i pisania.
Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki E. Awramiuk zawiera model postulatywny kszta³cenia wiadomoci jêzykowej w zwi¹zku z pocz¹tkow¹ nauk¹ czytania i pisania.
Autorka podkrela kluczow¹ rolê kszta³towania wiadomoci fonologicznej.
Wraz z postêpami w nauce czytania i pisania istotnego znaczenia nabiera wiadomoæ morfologiczna. E. Awramiuk akcentuje rolê kszta³cenia procesów mylowych opartych na podstawach wiedzy o systemie jêzyka, nie przywi¹zuje
jednak szczególnej wagi do definiowania pojêæ. Pogl¹dy prezentowane przez
autorkê wpisuj¹ siê w ¿yw¹ wspó³czenie idee kszta³cenia umiejêtnoci jêzykowych w oparciu na podstawie wiedzy o systemie jêzyka.
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Niew¹tpliwym elementem wzbogacaj¹cym omawian¹ publikacjê jest zamieszczony w niej aneks, który wype³niaj¹ opisy prowadzonych eksperymentów
oraz próbki prac dzieciêcych.
Dodatkowym walorem ksi¹¿ki E. Awramiuk jest jej staranne przygotowanie
edycyjne. Konsekwentne opatrywanie tekstu uzupe³nieniami umieszczanymi
w przypisach, liczne odsy³acze do prac innych autorów, a tak¿e uzupe³nienia
nawiasowe powoduj¹, ¿e lektura nie sprawia wra¿enia nu¿¹cej, choæ przecie¿
stanowi bogat¹ terminologicznie rozprawê naukow¹. Czytelnik zawsze mo¿e
skorzystaæ z zamieszczonych w nag³ówkach poszczególnych stron tytu³ów lokuj¹cych czytan¹ stronê w ca³oci publikacji poprzez informowanie o tytule rozdzia³u lub podrozdzia³u.
Przy ca³ym bogactwie treciowym i licznych walorach omawianej publikacji dostrzec w niej mo¿na tak¿e pewne zjawiska niepokoj¹ce. Za uchybienie
uznaæ mo¿na podawanie cytatów tylko w brzmieniu jêzyka orygina³u bez
umieszczenia bodaj w przypisie t³umaczenia polskiego. Wydaje siê tak¿e, ¿e
zamieszczone w rozdziale pi¹tym wykresy s¹ nie doæ przejrzyste, bo prezentowane w nich dane ró¿nicowane s¹ jedynie s³upkami w odcieniach szaroci.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka El¿biety Awramiuk Lingwistyczne podstawy pocz¹tkowej nauki czytania i pisania po polsku stanowi interesuj¹c¹ pozycjê wród prac podejmuj¹cych opis jêzyka dziecka nabywaj¹cego
umiejêtnoci czytania i pisania. Jêzykoznawcze owietlenie badanego problemu
stanowi uzupe³nienie prac psychologicznych i pedagogicznych. Lingwistyka
mo¿e dostarczyæ licznych inspiracji w zakresie metodyki nauczania jêzyka ojczystego oraz jêzyków obcych. W obliczu jednocz¹cej siê Europy, wymiany
kulturowej i kontaktów jêzykowych ró¿nych narodów, wiadomoæ specyfiki
jêzyka ojczystego i p³yn¹cych st¹d konsekwencji w nauczaniu polszczyzny
w Polsce i w polskiej szkole na obczynie jest wa¿na i warta popularyzacji.
Renata Makarewicz

Robert Mrózek: S³ownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu m³odzie¿owego, Instytut Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Kraków 2007
W wydawnictwie Instytutu Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie ukaza³a siê praca Roberta Mrózka na temat antroponimów przezwiskowych funkcjonuj¹cych w rodowisku m³odzie¿y szkolnej. Termin antroponimy przezwiskowe zamiast przezwiska  ma sygnalizowaæ fakt, i¿ w rodo-
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wiskowym procesie komunikacyjnym obok rzeczywistych przezwisk motywowanych apelatywnie wystêpuj¹ formacje motywowane onimicznie (g³ównie odnazwiskowe i odimienne), wprzêgane w socjolektalne funkcje przezwiskowe.
(s. 8).
Praca R. Mrózka ma charakter dychotomiczny. Jej pierwsz¹ czêæ stanowi:
Wprowadzenie (s. 934), drug¹: S³ownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych (s. 3599).
W pierwszej czêci omówiono zagadnienia zwi¹zane z istnieniem specyficznej wspólnoty komunikatywnej, charakterystycznej dla rodowisk szkolnych.
Autor pisze, ¿e w procesie kszta³cenia jêzyka ogólnonarodowego w szkolnych
wspólnotach komunikatywnych, powstaje jêzyk rodowiskowy, zwany slangiem,
gwar¹ uczniowsk¹ lub socjolektem m³odzie¿owym. Grupa rodowiskowa ma
poczucie w³asnej odrêbnoci i potrzebê tworzenia w³asnego jêzyka rodowiskowego. Cech¹ tej odmiany rodowiskowej jest niejednorodnoæ i zmiennoæ zasobu s³ownikowego. S³ownictwo rodowisk m³odzie¿owych zawiera liczne neologizmy strukturalne i znaczeniowe oraz funkcyjne (zapo¿yczenia u¿ywane
w nowych funkcjach), jak te¿ bogactwo wyrazów bliskoznacznych (synonimów). Jêzyk tej grupy rodowiskowej cechuje d¹¿noæ do maksymalnej ekspresywnoci. rodki leksykalne s³u¿¹ce do wyra¿ania emocji pozytywnych i negatywnych, czêsto nacechowane s¹ ironi¹, kpin¹ i szyderstwem. W jêzyku tym
widoczna jest pejoratywizacja nazywanych elementów rzeczywistoci oraz s¹
tworzone liczne oryginalne konstrukcje jêzykowe, maj¹ce na celu wywo³anie
efektów humorystyczno-komicznych. Gwara uczniowska u¿ywana jest w otoczeniu pozaszkolnym, nieoficjalnym, wykluczaj¹cym obecnoæ osób starszych.
W leksyce socjolektu rodowisk szkolnych obok socjolektalnej leksyki apelatywnej powstaj¹ osobowe nazwy w³asne  antroponimy przezwiskowe. Nieoficjalne nominacje przezwiskowe obok nazywania, pe³ni¹ funkcje charakteryzuj¹ce.
R. Mrózek podkrela, ¿e rodowiskowy zasób przezwisk nauczycieli
i uczniów (zbiór nieoficjalnych nazw osobowych, tworzonych z potrzeb ekspresywnych) jest obrazem wzajemnych stosunków w obrêbie danej mikrowspólnoty.
Wa¿ny metodologicznie jest rozdzia³ trzeci wstêpu, dotycz¹cy pozycji przezwiska w socjolekcie i antroponimii, poniewa¿ ukazuje sposób powstawania
przezwisk, miejsce przezwiska w systemie antroponimicznym oraz procesy motywacyjne, które pozwalaj¹ dzieliæ przezwiska antroponimiczne na dwie klasy.
Klasê przezwisk motywowanych apelatywnie i klasê antroponimów przezwiskowych motywowanych onimicznie. Du¿o uwagi powiêcono rozgraniczeniu odimiennych antroponimów przezwiskowych od form hipokorystycznych, deminutywnych i augmentatywnych imion.
Przezwiska nele¿¹ do systemu nazewniczego funkcjunuj¹cego nieoficjalnie
w mniejszych wspólnotach komunikatywnych, s¹ klas¹ otwart¹ w przeciwieñstwie do nazwisk czy imion. Pe³ni¹ funkcjê apelatywnej charakterystyki nosiciela,
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a zastêpuj¹c oficjalne nazwy osobowe, pe³ni¹ funkcjê identyfikacyjn¹. Maj¹
wielorak¹, czêsto zindywidualizowan¹ rodowiskowo motywacjê. Ich podstawowe cechy to: nieoficjalnoæ, fakultatywnoæ, wtórnoæ i niestabilnoæ. Przezwiska powstaj¹ spontanicznie i tworz¹ swoiste mikrosystemy nacechowane opozycyjnoci¹ wobec nadrzêdnego, ogólnie akceptowanego i prawnie chronionego
systemu nazw osobowych. Baz¹ antroponimów przezwiskowych motywowanych apelatywnie s¹ wyrazy istniejace w jêzyku oraz leksyka apelatywna socjolektu. Wyrazem ekspresywnego nacechowania antroponimów tego typu s¹ wyspecjalizowane rodowiskowo formanty, np. -ica: Anglica, Kawica (od nazwiska
Kawa), Pawica (od Pawe³), -cia, np. Biolcia  nauczycielka biologii, -ka, np.
Kalafiorka lubi kalafiory, -ek, np. Nerwusek, -el, np. Brudziel, -ol, np. Zêbol,
-or, np. Szkieletor, -u, np. Szczêku.
Rozdzia³ czwarty wstêpu dotyczy w³aciwoci motywacyjno-nazwotwórczych antroponimów przezwiskowych. Autor przedstawia klasyfikacjê materia³u
onimicznego pod wzglêdem motywacyjnym. Wydziela dwie klasy nazw:
1) przezwiska motywowane apelatywnie i 2) antroponimy przezwiskowe motywowane onimicznie, utworzone od nazwisk, od imion, a tak¿e metaforyczno-metonimiczne przeniesienia nazw ró¿nych kategorii. Przezwiska motywowane
apelatywnie ró¿nicuj¹ dwa podstawowe typy nominacji: 1) nominacjê bezporedni¹, 2) nominacjê poredni¹: metaforyczn¹ i metonimiczn¹  wyodrêbnione
z uwzglêdnieniem charakteru powi¹zania nazwy z denotatem.
Nominacjê bezporedni¹ ilustruj¹ przezwiska utworzone od rzeczownikowych i przymiotnikowych podstaw motywacyjnych, które w sposób bezporedni
charakteryzuj¹ cz³owieka ze wzglêdu na: cechy zewnêtrzne, cechy wewnêtrzne,
sk³onnoci, upodobania, zdolnoci, zachowania, cechy charakterystyczne na tle
innych czynnoci, zachowania jêzykowe, sposób mówienia, wady wymowy,
miejsce zamieszkania lub pochodzenia.
Nominacjê poredni¹ o charakterze metaforycznym cechuje mechanizm
przeniesienia nazwy w zwi¹zku z podobieñstwem desygnatu (obiektu nominacji
i obiektu porównawczego) pod wzglêdem: cech zewnêtrznych, cech charakterologicznych, zachowañ, w³aciwoci mowy. Nominacjê poredni¹ o charakterze
metonimicznym cechuje mechanizm przeniesienia nazwy oparty na stycznoci
desygnatów. Zwi¹zek ten ró¿nicuj¹ sytuacje edukacyjno-przedmiotowe, komunikacyjne, ujawniaj¹ce siê nadu¿ywaniem pewnych s³ów i wyra¿eñ, sytuacje rodzinno-zawodowe i maj¹tkowe, mieszkalne, niepowszednie zdarzenia i okolicznoci.
Wród antroponimów przezwiskowych motywowanych onimicznie wystêpuj¹ przezwiska odnazwiskowe oraz odimienne. Tworzone s¹ one w wyniku
derywacji redukcyjnej (dezintegracja podstawy s³owotwórczej), derywacji sufiksalnej, paradygmatycznej i wymiennej. Niektóre antroponimy przezwiskowe
maj¹ charakter polimotywacyjny. Pochodnoæ przezwisk od oficjalnych imion
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i nazwisk nie wp³ywa na os³abienie ich nacechowania emocjonalnego ze wzglêdu na ³adunek ekspresji wyrazów pospolitych.
Wstêp koñczy omówienie s³ownikowe antroponimów przezwiskowych, zebranych w latach 19902005 oraz wykaz literatury.
Przedstawiony w pracy s³ownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej zosta³y zebrane przezwiska motywowane apelatywnie, w drugiej antroponimy przezwiskowe motywowane onimicznie. Klasa przezwisk motywowanych onimicznie zosta³a dodatkowo
podzielona na: 1. Antroponimy odnazwiskowe, 2. Antroponimy odimienne,
3. Metaforyczno-metonimiczne przeniesienia onimów ró¿nych kategorii.
S³ownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu m³odzie¿owego Roberta Mró¿ka to wa¿na praca w badanich onimicznych. Cechuje siê
tym, ¿e zawiera jedynie antroponimy przezwiskowe o ustalonej motywacji. Dalszych szczegó³owych badañ i ustaleñ wymagaj¹ antroponimy przezwiskowe,
które tej motywacji nie posiadaj¹, zosta³a ona zapomniana lub podana b³êdnie.
Maria Biolik

Zygmunt Saloni, W³odzimierz Gruszczyñski, Marcin Woliñski, Robert Wo³osz: S³ownik gramatyczny jêzyka polskiego. Postawy teoretyczne. Instrukcja
u¿ytkowania. Wiedza Powszechna. Warszawa 2008
Zygmunt Saloni, W³odzimierz Gruszczyñski, Marcin Woliñski, Robert Wo³osz: S³ownik gramatyczny jêzyka polskiego [CD-ROM]. Wiedza Powszechna.
Warszawa 2008
Nak³adem Wiedzy Powszechnej ukaza³ siê w 2008 r. S³ownik gramatyczny
jêzyka polskiego (SGJP). S³ownik zosta³ przygotowany przez pracuj¹cy pod kierunkiem prof. Zygmunta Saloniego zespó³, w sk³ad którego wchodzili W³odzimierz Gruszczyñski, Marcin Woliñski i Robert Wo³osz. Poza autorami w pracach nad S³ownikiem udzia³ wziê³y jeszcze inne osoby  pracownicy uniwersyteccy i wolontariusze. SGJP to wydawnictwo wyj¹tkowe zarówno z punktu
widzenia jego formy, jak i zasobu leksemów, jaki jest nim objêty. S³ownik wydano w postaci programu na CD-ROM-ie, co jest najzupe³niej zrozumia³e, jeli
uwiadomimy sobie, ¿e obejmuje on pe³n¹ charakterystykê gramatyczn¹ oko³o
180 000 leksemów, nie wliczaj¹c regularnych derywatów, które jako formy potencjalne zosta³y dodane automatycznie (w sumie daje to blisko 245 000 leksemów). Do w³aciwego s³ownika na noniku CD zosta³a do³¹czona ksi¹¿ka zawieraj¹ca instrukcjê obs³ugi programu w rodowisku Windows i Linuks oraz
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obszern¹ czêæ bêd¹c¹ w istocie zarysem fleksji jêzyka polskiego, dziêki której
czytelnik mo¿e siê zapoznaæ z teoretycznymi za³o¿eniami, którymi kierowali siê
autorzy s³ownika.
Poni¿ej najpierw omówiê do³¹czon¹ do S³ownika gramatycznego jêzyka polskiego ksi¹¿kê, opisane w niej za³o¿enia teoretyczne i koncepcjê s³ownika gramatycznego, jaka siê z nich wy³ania, a potem odniosê siê do samego programu.
Ksi¹¿ka liczy 177 stron. Jak wspomniano wy¿ej, jej pierwsza czêæ autorstwa
Zygmunta Saloniego pt. Podstawy teoretyczne jest w wiêkszej czêci zarysem
fleksji jêzyka polskiego. Pierwszy rozdzia³ tej czêci ksi¹¿ki, zatytu³owany Wprowadzenie, referuje m.in. ró¿ne decyzje podejmowane przez autorów SGJP na poziomie budowania has³a, procedurê wyodrêbniania jednostek s³ownikowych oraz
ród³a materia³u wyrazowego scharakteryzowanego w s³owniku. Mo¿emy tu równie¿ przeczytaæ o tym, jakie kryteria przyjmowali autorzy, traktuj¹c dane s³owo
jako polskie i umieszczaj¹c je w bazie. Poza tym znaleæ tu mo¿na wyjanienia
dotycz¹ce u¿ycia wielkich liter, jak i decyzje co do segmentacji jednostek.
W drugim rozdziale pt. Informacja s³ownikowa autor charakteryzuje sposób
podawania materia³u w s³owniku i typy informacji has³owej. Dalej czytamy
uwagi odnonie do zamieszczanej w SGJP informacji o wymowie wyrazów
wymawianych w sposób niestandardowy dla jêzyka polskiego (chodzi tu g³ównie o skróty i wyrazy pochodzenia obcego, jak równie¿ obce nazwy w³asne).
Po tych dwóch wstêpnych rozdzia³ach, stanowi¹cych niezbêdne wyjanienie
co do sposobu budowania S³ownika, nastêpuje obszerna czêæ, w której autor
omawia zagadnienia zwi¹zane z polsk¹ fleksj¹. Wprowadzenie takiej rozbudowanej informacji o polskim systemie gramatycznym wydaje siê ze wszech miar
uzasadnione, jeli uzmys³owimy sobie, jak dalece przyjêta konwencja opisu systemu jêzykowego wp³ywa na sposób charakteryzowania poszczególnych kategorii gramatycznych oraz decyzji odnonie do klasyfikacji czêci mowy. Ponadto
podawane informacje gramatyczne maj¹ zawsze odniesienie do odpowiednich
hase³ w SGJP.
Rozdzia³ trzeci, Rzeczowniki, podzielony jest na paragrafy, w których kolejno omawiane s¹: kategorie gramatyczne rzeczownika, schemat odmiany rzeczowników, szczególne typy rzeczowników (nieodmienne, skrótowce itp.) oraz
tzw. zaimki rzeczowne. Osoby zaznajomione z rozwi¹zaniami fleksyjnymi proponowanymi w pracach profesora Saloniego odnajd¹ równie¿ i tu dobrze znane
propozycje autora. St¹d znajomy oka¿e siê podzia³ rzeczowników na rodzaje
uwzglêdniaj¹cy w ramach rodzaju mêskiego m1, m2, m3, w ramach nijakiego n1
i n2, a w rodzaju przymnogim (plurale tantum) p1, p2 i p3. Autor wspomina
tak¿e o problemach z klasyfikacj¹ niektórych rzeczowników. Chodzi tu m.in.
o tzw. rzeczowniki dwurodzajowe oraz o sytuacje, w których przy danym rzeczowniku odnotowuje siê wahania miêdzy rodzajami (np. m1 / m2 w wyrazach:
krokus, schabowy). Przy wyrazach typu schabowy autorzy SGJP podaj¹ dwa
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paradygmaty odmiany, natomiast przy doktor, notariusz, sekretarz notuj¹ tylko
m1, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e formê ¿eñsk¹ dla tego rodzaju rzeczowników da
siê urobiæ w sposób regularny w niemal wszystkich rzeczownikach m1 (por. s. 38).
W odmianie rzeczowników mêskoosobowych uwzglêdniona zosta³a kategoria
deprecjatywnoci. W odmianie rzeczowników uwzglêdniono równie¿ kategoriê
uniformizmu, czyli opozycjê wystêpuj¹c¹ w dope³niaczu liczby mnogiej miêdzy
formami neutralnymi typu funkcji, teorii i rzadszymi formami nacechowanymi
typu funkcyj, teoryj. Te dwie kategorie powoduj¹ zwiêkszenie liczby klatek
w paradygmacie odmiany rzeczowników m1 do dziewiêciu w liczbie mnogiej,
za w objêtym uniformizmem paradygmacie rzeczowników rodzaju ¿eñskiego 
do omiu klatek. Do paradygmatu rzeczowników nie wprowadzono opozycji
tradycyjnie uznawanych za s³owotwórcze, czyli np. tworzonych od mêskich ¿eñskich nazw wykonawców (s. 45). Nieodmiennoæ rzeczowników jest przez autorów rozumiana powierzchniowo. Rzeczowniki tradycyjnie klasyfikowane jako
nieodmienne (menu, attaché) autorzy S³ownika potraktowali jako odmienne
w sposób g³êbinowy i zdecydowali siê umieszczaæ je w tabeli odmiany rzeczowników, podaj¹c we wszystkich klatkach te same formy. W SGJP zamieszczono
równie¿ sporo nazw w³asnych. S¹ wród nich nazwy geograficzne, oko³o 3000 imion,
ponad 2000 nazwisk. Oczywicie autorzy musieli tutaj dokonaæ znacznej selekcji. Kierowali siê najczêciej kryterium frekwencji wyst¹pieñ danej nazwy
w tekstach. Co do ¿eñskich form nazwisk, równie¿ ograniczono siê do tych
czêciej powiadczonych i bardziej znanych (s. 48 n.). Do S³ownika wprowadzono tak¿e znaczn¹ liczbê stosowanych wspó³czenie skrótowców, zdaj¹c sobie
przy tym sprawê z niejednokrotnie nieostrej granicy miêdzy skrótowcem a skrótem (s. 51 n.). W obrêbie rzeczowników umieszczaj¹ równie¿ autorzy SGJP, id¹c
za rozwi¹zaniami przyjêtymi w pracach prof. Saloniego, zaimki rzeczowne. Dalej w omawianym rozdziale analizowane s¹ poszczególne grupy zaimków rzeczownych (odmienne tylko przez przypadek, odmienne przez przypadek i akcentowoæ, jako oddzielny typ zaimek on oraz zaimki nieodmienne).
Kolejny rozdzia³ powiêcony jest przymiotnikom. Zgodnie z przyjêt¹ konwencj¹, za przymiotniki uznano w SGJP wszystkie leksemy przyjmuj¹ce koñcówki charakterystyczne dla deklinacji przymiotnikowej, czyli odmienne przez
przypadek, liczbê i rodzaj. S¹ to wiêc wyrazy tradycyjnie klasyfikowane jako
przymiotniki, imies³owy przymiotnikowe, zaimki przymiotne czy liczebniki.
Stopieñ wy¿szy przymiotnika potraktowany zosta³ jako odrêbny leksem, st¹d
wystêpuje on jako osobne has³o w S³owniku. W SGJP przymiotnik przyjmuje
nastêpuj¹ce wartoci: liczbê pojedyncz¹ i mnog¹, szeæ przypadków (nie
uwzglêdnia siê wo³acza, bowiem z wo³aczem rzeczowników ³¹cz¹ siê formy
przymiotnika maj¹ce postaæ mianownika), rodzaje m1, m2, m3, n, ¿, p1, p1.
Dodatkowo w mianowniku liczby mnogiej dla przymiotników okrelaj¹cych rzeczowniki w rodzaju m1 dokonuje siê rozró¿nienia na formy deprecjatywne i nie-
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deprecjatywne. Ponadto oddzielne klatki przewidziano dla form zwi¹zanych
typu polsko-, weso³o- wystêpuj¹cych w po³¹czeniach (np. polsko-niemiecki),
form przymiotników mêskich z koñcówk¹ zerow¹ (zdrów, wesó³) oraz form
poprzedzanych przyimkiem po zakoñczonych na -u (np. po polsku). Dla leksemów MÓJ, TWÓJ, SWÓJ, WSZYSTEK podawane s¹ tak¿e formy ci¹gniête.
Jeli idzie o stopniowanie analityczne, to nie jest ono uwzglêdniane w tabelach
odmian, co jest konsekwencj¹ uznania go za domenê sk³adni, a nie fleksji.
Rozdzia³ koñczy opis tzw. zaimków przymiotnych z charakterystycznym dla
nich paradygmatem odmiany.
W rozdziale pi¹tym omówione zosta³y zagadnienia fleksji liczebników. Ten
zbiór leksemów reprezentowany jest w S³owniku przez blisko sto jednostek1.
Podobnie jak w przypadku wy¿ej omówionych klas leksemów, przy wyodrêbnianiu liczebników zastosowano ogólnie znane kryterium fleksyjne autorstwa
Z. Saloniego. Tak wiêc jako liczebniki zaklasyfikowano wszystkie leksemy odmieniaj¹ce siê przez przypadek i rodzaj, lecz niemaj¹ce kategorii fleksyjnej
liczby. Liczebniki typu pó³, mimo ¿e maj¹ tak¹ sam¹ formê dla wszystkich
rodzajów i przypadków, traktuje siê jako odmienne w sensie g³êbinowym.
W omawianym rozdziale autor kolejno zajmuje siê podtypami wyodrêbnionymi
w SGJP przy odmianie liczebników. Liczebnikami typu a okrelono te, dla których poszczególne formy przypadka i rodzaju przyjmuj¹ tê sam¹ postaæ (np. pó³,
æwieræ). W grupie b umieszczono liczebniki rodzajowe. W SGJP odnotowane s¹
poza pó³tora tak¿e inne  choæ ju¿ nieu¿ywane  liczebniki tego typu (pó³trzecia, pó³czwarta itd.). Poza tym, w tabeli odmiany tych liczebników obok formy
rodzaju ¿eñskiego typu pó³torej podawana jest archaiczna postaæ pó³tory. Dla
liczebników z grupy c (DWA, OBA, OBYDWA, TRZY, CZTERY oraz opatrzony kwalifikatorem daw. OBADWA) w klatce z formami mianownika liczby
pojedynczej rodzaju m1 znajdujemy dodatkow¹ informacjê sk³adniow¹ ró¿nicuj¹c¹ zawarte w jednej klatce formy, np.: dwa, dwaj + D., dwóch + D. (SGJP, s.v.
dwa). Pozosta³e liczebniki g³ówne zaliczono do grupy d. Liczebniki zbiorowe
typu piêcioro odnajdujemy w paradygmacie liczebników g³ównych (piêæ). Natomiast zaimki liczebne (zaliczane tu do grupy liczebników) z dodatkowymi postfiksami s¹ wymieniane jako oddzielne has³a, np.: ILE, ILEKOLWIEK, ILE,
ILE¯, TYLE, TYLE¯.
Czasowniki, omawiane w rozdziale szóstym Podstaw teoretycznych, zosta³y
w SGJP przedstawione bardzo podobnie jak w opracowaniu Czasownik polski
Z. Saloniego2, st¹d i podobna jest mikrostruktura hase³. Formy czasownikowe
podane zosta³y w tabeli, w której uszeregowane s¹ wed³ug trybów. W trybie
1 Ci¹gi okrelane tradycyjnie jako liczebniki z³o¿one (dwa tysi¹ce dwiecie dwadziecia dwa)
traktowane s¹ w SGJP jako konstrukcje sk³adniowe.
2 Z. Saloni: Czasownik polski. Odmiana. S³ownik 13500 czasowników. Warszawa 2007.

Recenzje, omówienia, archiwalia, sprawozdania

285

oznajmuj¹cym mamy trzy tabele, w których podano formy czasu teraniejszego,
przesz³ego i przysz³ego. Czas przysz³y podany jest w dwóch wariantach (z pseudoimies³owem i bezokolicznikiem). Przy aglutynacyjnych formach czasu przesz³ego autorzy uwzglêdnili równie¿ wariant z koñcówk¹ do³¹czan¹ do innych
czêci mowy, np. dla czasownika GOTOWAÆ mamy podane formy 2 os. lp. r.m.
gotowa³e i +(e) gotowa³. Pod formami osobowymi podawany jest bezosobnik
(gotowano). SGJP nie podaje odmiany czasownika w czasie zaprzesz³ym, natomiast sposobowi tworzenia czasu zaprzesz³ego powiêcony jest jeden z podrozdzia³ów w Podstawach teoretycznych (s. 97). W trybie rozkazuj¹cym podawane
s¹ standardowo trzy formy, tj. 2 os. lp., 1 i 2 os. lmn. Przy trybie warunkowym
podawane s¹, podobnie jak przy formach czasu przesz³ego, dwie mo¿liwoci 
z koñcówk¹ do³¹czon¹ do formy bazowej (gotowa³by) i oddzielnie (by gotowa³). Dodatkowo, tak jak w czasie przesz³ym, podawana jest forma bezosobnika
(gotowano by). Pod opisanymi tabelami autorzy zamiecili formy niefinitywne,
czyli bezokolicznik i imies³ów przys³ówkowy  zale¿nie od aspektu czasownika
 wspó³czesny lub uprzedni. Na koñcu podawane s¹ odsy³acze  odpowiednik
aspektowy, ods³ownik i przymiotniki przymiotnikowe.
Rozdzia³ siódmy traktuje o tym, jak w SGJP ujêto leksemy nieodmienne.
Jest to grupa, do której z oczywistych wzglêdów nie mo¿na zastosowaæ kryterium fleksyjnego i która sprawia najwiêcej problemów z klasyfikacj¹. Autorzy
S³ownika pos³u¿yli siê kryterium sk³adniowym, choæ i przy takim rozwi¹zaniu
napotkali liczne problemy przy próbach jednolitego klasyfikowania omawianego
typu leksemów. St¹d, jak czytamy w Podstawach teoretycznych, postawili sobie
cel minimalny: podaæ charakterystykê gramatyczn¹ wtedy, gdy umiemy j¹ prosto sformu³owaæ, a unikn¹æ zbyt dok³adnego charakteryzowania jednostek, których nie potrafimy opisaæ w sposób adekwatny (s. 123). Zdaj¹ sobie przy tym
sprawê z niedoskona³oci dostêpnych rozwi¹zañ: Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych wydaniach S³ownika ta czêæ naszej pracy osi¹gnie wy¿szy stopieñ jednolitoci (s. 123 n.). Leksemy nieodmienne zosta³y w SGJP podzielone na nastêpuj¹ce klasy: wykrzykniki, dopowiedzenia, przyimki, relatory, spójniki, partyku³y,
przys³ówki, operatory trybu, modyfikatory deklaratywnoci, operatory adnumeratywne, operatory adsubstantywne, s³owa uwik³ane frazeologicznie. Przy leksemach pe³ni¹cych kilka funkcji zaznaczano to w SGJP, np. leksemy GDZIE,
SK¥D maj¹ kwalifikacjê: delator / przys³ówek. Niekiedy has³a opatrywane s¹
przyk³adami precyzuj¹cymi zakres u¿ycia leksemu (por. s.v. ¿eby, aby, by itd.).
Przys³ówki odprzymiotnikowe potraktowano w SGJP jako oddzielne leksemy,
przy czym podano w hale odsy³acz do odpowiedniego przymiotnika, np. w hale jasno mamy odes³anie do stopnia wy¿szego janiej oraz do przymiotnika
jasny. Jako s³owa uwik³ane frazeologicznie klasyfikowali autorzy S³ownika takie
wyrazy has³owe jak: wznak, wskro. W S³owniku znalaz³y siê równie¿ has³a
Banja, Las czy de, dwa pierwsze z dopiskiem cz³on nazwy, ostatnie  cz³on
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nazwiska. Oprócz de autorzy uwzglêdnili tak¿e wraz z podobnym kwalifikatorem m.in.: von, van, ibn, bin, Ben (zapisane du¿¹ liter¹ z przyk³adem Ben Hur).
Nie ma natomiast da (choæ figuruje has³o Vinci jako cz³on nazwy w³asnej) i nie
wyodrêbniono Mc (Mac), traktuj¹c je jako nierozerwaln¹ ca³oæ (co jest uzasadnione ortograficznie, por. s.v. McCartney, McDonald).
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e SGJP uwzglêdnia liczne skróty oraz prefiksy
i sufiksy (rozdzia³ dziewi¹ty Podstaw teoretycznych), które nie s¹ tradycyjnie
traktowane jako leksemy. Obecnoæ skrótów w S³owniku uzasadniaj¹ autorzy
faktem, ¿e opisuj¹ polszczyznê w odmianie pisanej, a skróty s¹ przecie¿ jej
integraln¹ czêci¹ (s. 141). Z kolei uwzglêdnienie prefiksów czy prefiksoidów
uzasadniona jest ich produktywnoci¹ i twórczym charakterem jêzyka  trudno
by³oby wymieniæ wszystkie mo¿liwe do stworzenia za ich pomoc¹ jednostki
(por. choæby produktywnoæ anty- czy nad-).
Nie zosta³y w SGJP uwzglêdnione formy ci¹gniête dlañ, zañ etc. Natomiast
wpisuj¹c ñ, odnajdziemy tabelê odmiany zaimka on, gdzie -ñ podano w klatce
dope³niacza i biernika lp. r.m., i w ten sposób bêdziemy mogli prawid³owo zinterpretowaæ wymienione formy. Do S³ownika nie zosta³y równie¿ wprowadzone
s³owa obce  w odczuciu autorów. Rozró¿nienie obce-polskie jest, jak pisze
Z. Saloni, nieostre (s. 145), st¹d kwalifikowanie danego s³owa jako nale¿¹cego
do leksyki jêzyka polskiego ma nierzadko czysto arbitralny charakter. Dlatego
te¿ w SGJP nie znalaz³y siê wyrazy takie jak: eureka, ibidem, lamentoso, oclock
oraz wyra¿enia typu frutti di mare, par excellence, sui generis. Obie grupy
potraktowano jako cytaty z jêzyków obcych, pomimo ich wzglêdnie du¿ej frekwencji w polskich tekstach. Jasne jest, ¿e trudno o absolutny konsensus co do
tego, które formy powinny byæ zakwalifikowane jako ju¿ polskie  dyskusyjna
mo¿e siê wszak niektórym wydawaæ np. decyzja o niew³¹czeniu do S³ownika
lamentoso czy maestoso przy jednoczesnej obecnoci leksemów crescendo, largo czy te¿ vivace. Takie w¹tpliwoci s¹ jednak nieuniknione w tego typu opracowaniach i dotycz¹ one nie tylko wyrazów obcych, ale i wymienionych wczeniej
imion i nazwisk oraz w ogóle nazw w³asnych. No bo na jakich solidnych, ogólnie akceptowanych podstawach mo¿na oprzeæ argumentacjê, ¿e w s³owniku gramatycznym powinna siê pojawiæ odmiana nazwisk Marquez czy Cortazar, a nie
ma nazwisk Borges czy Paz, albo dlaczego jest Eliade, a nie ma Mircea? Pewn¹
wskazówk¹ jest frekwencja, ale ostateczna decyzja jest zawsze arbitralna.
Do Podstaw teoretycznych do³¹czona jest bibliografia zawieraj¹ca prace
z zakresu fleksji istotne dla koncepcji gramatycznej przyjêtej w SGJP.
Druga czêæ ksi¹¿ki do³¹czonej do SGJP nosi tytu³ Instrukcja u¿ytkowania
i jest autorstwa Z. Saloniego i M. Woliñskiego. Na pocz¹tku umieszczono niezbêdne informacje dotycz¹ce instalacji programu w systemach Windows i Linux. Nastêpnie opisano ogólnie budowê interfejsu programu oraz jego poszczególne panele. Dalej autorzy wyjanili, jakie funkcje wyszukiwania i opcje
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ustawieñ oferuje SGJP oraz jak korzystaæ z programu za pomoc¹ skrótów klawiszowych. Techniczny opis mo¿liwoci programu koñczy paragraf podaj¹cy przyk³ady zaawansowanego korzystania ze S³ownika, tj. jak za pomoc¹ uk³adu a tergo
znaleæ paradygmat odmiany wyrazu nieuwzglêdnionego w S³owniku. Instrukcja
u¿ytkowania SGJP znajduje siê równie¿ w programie  w menu Pomoc.
Jeli chodzi o sam program, warto zauwa¿yæ, ¿e interfejs ma wygl¹d przejrzysty i estetyczny. Okno programu sk³ada siê z górnego menu, paska narzêdzi,
panelu listy hase³, panelu artyku³u has³owego oraz dolnego paska stanu. Na
pasku narzêdzi, poza okienkiem pola kwerendy, w którym wpisujemy szukany
wyraz, znajduj¹ siê: przycisk Szukaj, przyciski historii (Wstecz i Naprzód) pozwalaj¹ce na przegl¹danie uprzednio sprawdzanych hase³, selektor klas gramatycznych, dziêki któremu mo¿emy przegl¹daæ bazê ca³ociowo (opcja: Wszystkie
leksemy) lub wybiórczo (opcje: Rzeczowniki, Przymiotniki, Liczebniki, Czasowniki i Pozosta³e, gdzie odnajdziemy leksemy nieodmienne i skrótowce). Dodatkowo w selektorze klas gramatycznych mo¿emy wybraæ opcjê wszystkie formy,
co spowoduje, ¿e w licie hase³ znajd¹ siê uporz¹dkowane alfabetycznie wszystkie formy zawarte w bazie S³ownika (jak mo¿emy przeczytaæ na pasku stanu,
jest ich ³¹cznie 4 223 981). Poza wymienionymi ikonkami, na pasku narzêdzi
mamy jeszcze dwa przyciski sortowania hase³  a fronte i a tergo. W znajduj¹cy
siê po lewej stronie panelu listy hase³, poszczególne wyrazy s¹ zapisane na tle
w ró¿nych kolorach (np. czasowniki i leksemy odczasownikowe na pomarañczowo, przymiotniki i leksemy odprzymiotnikowe na zielono etc.), co znacznie
u³atwia szybkie odnalezienie poszukiwanego leksemu. Panel artyku³u has³owego
sk³ada siê z nazwy has³a (formy bazowej), informacji gramatycznej o leksemie
(klasa gramatyczna, symboliczne okrelenie podklasy oraz paradygmatu odmiany, kwalifikatory wskazuj¹ce nacechowanie lub rodowiskowe ograniczenie stosowania, rodzaj rzeczowników, aspekt i tranzytywnoæ czasowników, rekcja
przyimków itp.). Przy leksemach zaczerpniêtych ze S³ownika jêzyka polskiego
PAN W. Doroszewskiego zaznaczono ród³o wyrazów w postaci skrótu [SJPDor.]. Pod tymi wstêpnymi informacjami znajduj¹ siê, o ile mamy do czynienia
z leksemem odmiennym, tabele odmiany. Pod tabel¹ autorzy umiecili odsy³acze, które w zale¿noci od klasy leksemu maj¹ ró¿n¹ zawartoæ. Na przyk³ad
przy leksemach przymiotnikowych (lodowaty) podaje siê zwykle przys³ówek
stopnia równego (lodowato) i nazwê cechy (lodowatoæ), za przy leksemach
czasownikowych (pisaæ)  odpowiednik aspektowy (napisaæ), ods³ownik (pisanie), imies³owy przymiotnikowe czynny (pisz¹cy) i bierny (pisany). Oczywicie
liczba odsy³aczy jest uzale¿niona równie¿ od danego leksemu, np. czasownik
pobiec ma tylko dwa odsy³acze  odpowiednik aspektowy biec oraz ods³ownik
pobiegniêcie.
S³ownik oferuje wiele interesuj¹cych mo¿liwoci. Istnieje opcja wyszukiwania a fronte i a tergo. Dziêki tej ostatniej mo¿na odnaleæ paradygmat odmiany
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wyrazu, który w SGJP nie zosta³ zarejestrowany. S³ownik na bie¿¹co wyszukuje
wpisany ci¹g znaków i w panelu artyku³u has³owego podawane jest od razu pierwsze alfabetycznie has³o, które zawiera podany ci¹g liter, bez potrzeby potwierdzania wpisu klawiszem Enter. Ciekawym rozwi¹zaniem jest umieszczenie obok pola
kwerendy, w które wpisuje siê poszukiwane has³o, kolorowego przycisku Szukaj
zmieniaj¹cego kolor z zielonego na czerwony w momencie, kiedy wpisany ci¹g
liter nie jest rejestrowany w S³owniku. Dziêki tej opcji nie trzeba wpisywaæ s³owa
do koñca. Je¿eli po wpisaniu wyszukiwanego ci¹gu liter nie odnalelimy go na
licie hase³ zawieraj¹cych formy bazowe, mo¿emy (klawiszem Enter lub poprzez
klikniêcie ikonki Szukaj) potwierdziæ chêæ przeszukania ca³ej bazy form fleksyjnych. W ten sposób po wpisaniu np. ci¹gu pa w panelu artyku³u has³owego
otwiera siê tabela odmiany czasownika PAÆ, w której mo¿emy znaleæ interesuj¹c¹ nas formê. Je¿eli natomiast dany ci¹g znaków jest rejestrowany w kilku
miejscach S³ownika, a wiêc jest to jaka forma homonimiczna, wówczas pod
polem kwerendy uka¿e nam siê lista hase³ zawieraj¹cych dany ci¹g liter, np. dla
min uka¿¹ siê wraz z podstawowymi informacjami nastêpuj¹ce has³a: mina rz. ¿,
min. skr. (skrót od minimum), min. skr. (skrót od minuta), m.in. skr. (skrót od
miêdzy innymi), Min rz. m1 (nazwisko). Z kolei po wpisaniu formy lisi zostaniemy
przez S³ownik odes³ani do: lisi przym. i lichy przym. Przy wpisywaniu wyrazów
zaczynaj¹cych siê na nie-, np. jakich rzeczowników ods³ownych, SGJP kieruje
nas do odmiany ods³ownika niezaprzeczonego. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ przegl¹dania artyku³u has³owego w postaci samych form bazowych.
Mo¿na dyskutowaæ nad zasadnoci¹ przyjêtego za³o¿enia pomijania wszystkich ¿eñskich derywatów tworzonych od rzeczowników nazywaj¹cych nazwy
wykonawców czynnoci i sprowadzania np. leksemu sêdzia tylko do m1.
W SGJP mamy bowiem w mianowniku lm. podane dwie formy: sêdziowie (jako
niedeprecjatywne) oraz sêdzie (jako deprecjatywne). W dope³niaczu podano natomiast wy³¹cznie formê sêdziów. Nigdzie nie znajdziemy formy dope³niaczowej
sêdzi, co z punktu widzenia osoby poszukuj¹cej odmiany takiego rzeczownika
¿eñskiego wydaje siê brakiem. Tego rodzaju komplikacje fleksyjne to sytuacja
doæ nietypowa, a problem z odmian¹ tego rzeczownika wydaje siê powszechny
(por. mylenie form sêdzia i sêdzina)  by³by to wiêc chyba argument za umieszczeniem takich form w SGJP.
Pochodz¹ce z dawnej odmiany prostej przymiotników formy typu po trochu, po
cichu s¹ umieszczane w S³owniku ró¿nie. Forma cichu umiejscowiona jest w paradygmacie odmiany przymiotnika cichy3 w klatce C. (po) (SGJP, s.v. cichy).
3 Zob. s. 69 w ksi¹¿ce, gdzie Z. Saloni wyjania sposób traktowania tych form. Jest to zreszt¹
konsekwentna realizacja rozwi¹zañ przyjêtych przez autora we wczeniejszych opracowaniach (por.
Z. Saloni: Rygorystyczny opis polskiej deklinacji przymiotnikowej. Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Prace Jêzykoznawcze 1992, XVI, s. 215271).
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Z kolei trochu, jako ¿e istnieje tylko liczebnik trochê, wprowadzono jako oddzielne has³o, które zosta³o przez autorów opatrzone informacj¹: cz³on frazeologizmu o charakterze przys³ówka po trochu (SGJP, s.v. trochu). Analogicznie
autorzy postêpuj¹ z innymi tego rodzaju formami (por. SGJP, s.v. dawien, dala)4.
Choæ nie odnajdziemy w S³owniku, z pochodzenia archaicznych, form (z) dawna
/ cicha, (do) cna. Mo¿na te¿ siê zastanawiaæ, czy przy leksemach typu jaw, które
maj¹ jako rzeczownik rodzaju m3 podan¹ tabelê odmiany (M. jaw, D. jawu,
C. jawowi, B. jaw, N. jawem, Ms. jawie, W. jawie, M. lm. jawy etc.) i kwalifikator przest. oraz informacjê dzi tylko w zwrotach [SJPDor.], nie by³oby bardziej uzasadnione wymienienie tylko dwóch form  (na) jaw i (na) jawie
 w oddzielnych has³ach, ani¿eli podawanie pe³nego, aczkolwiek ju¿ w³aciwie
martwego paradygmatu tego rzeczownika. Oczywicie mo¿na to t³umaczyæ fleksyjnym a nie sk³adniowym charakterem opracowania, chocia¿ przy niektórych
przys³ówkach, którym si³¹ rzeczy nie towarzysz¹ ¿adne tabele z odmian¹, spotykamy informacje co do ³¹czliwoci  np. w hale poprzek czytamy: przys³ówek
przest. zw³aszcza w / na poprzek [SJPDor.]. Podobnie przy dwójnasób czytamy:
cz³on frazeologizmu w dwójnasób podwójnie.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e SGJP stanowi praktyczn¹ realizacjê rozwi¹zañ teoretycznych, na które z³o¿y³o siê wiele opracowañ powsta³ych na bazie
zasadniczej koncepcji podzia³u leksemów jêzyka polskiego wed³ug kryterium
fleksyjnego. Z tego punktu widzenia jest wiêc poniek¹d zwieñczeniem prac nad
fleksj¹ polsk¹ podejmowanych przez prof. Z. Saloniego.
Autorzy musieli sobie odpowiedzieæ na pytanie o zawartoæ swojego s³ownika. Jest to w istocie pytanie o miejsce s³ownika fleksyjnego wród innych
dzie³ leksykograficznych. S³owniki fleksyjne s¹ zwykle zaliczane do s³owników
poprawnociowych, a dok³adniej ortoepicznych. W tym sensie mo¿na traktowaæ
SGJP jako ród³o normy jêzykowej dotycz¹cej odmiany istniej¹cych w s³owniku
jêzyka polskiego leksemów. Jednak¿e wydaje siê, ¿e tego rodzaju opracowania
maj¹ dodatkowo jeszcze jeden cel, mianowicie powinny mieæ charakter projektuj¹cy, tj. przewidywaæ pewne formy gramatyczne, które nie zosta³y jak dot¹d
w³¹czone do korpusów tekstów, jednak¿e w ka¿dej chwili mog¹ byæ u¿yte przez
nosiciela jêzyka. SGJP jest z pewnoci¹ narzêdziem, które oferuje pomoc w interpretacji tego rodzaju form potencjalnych. Czyni to z jednej strony za spraw¹
mo¿liwoci przegl¹dania hase³ w porz¹dku a tergo, a z drugiej poprzez zawarcie
w bazie znacznej liczby form do³¹czonych automatycznie.
W S³owniku zdecydowano siê zamieszczaæ wyjanienia co do wymowy
trudniejszych s³ów, co jest jak najbardziej uzasadnione, jednak¿e wydaje siê, ¿e
niekiedy wyjanienia te nie by³y dodawane konsekwentnie. Dodatkowe uwagi
ortofoniczne zawiera³y zwykle skrótowce (chodzi tu g³ównie o akcent) oraz
4

Por. has³o dala  odnotowuje siê tak¿e cz³on frazeologizmu z dala (SGJP, s.v. dala).
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s³owa i nazwy w³asne obcego pochodzenia. Objanienia tego typu odnotowaæ
mo¿na np. przy wyrazach: Aachen, Corneille, Continuum, corrida, dAlembert,
Däniken, Davies, Gandhi, George, pizza, playboy, Wharton, whisky. Natomiast
wyjanieniami ortofonicznymi nie zosta³y opatrzone miêdzy innymi wyrazy: accelerando, accusativus, Connecticut, Compaq, concertino, dArc, gnocchi, pizzicato, playback, vinaigrette, Whitman, wunderteam. Mo¿na by te¿ rozwa¿yæ, czy
objanienia wymowy nie przyda³yby siê przy has³ach typu: Dania, mania.
Pomimo ¿e autorzy SGJP z za³o¿enia opisywali system wspó³czesnej polszczyzny ogólnej, S³ownik obj¹³ te¿ znaczn¹ liczbê form archaicznych, zaczerpniêtych g³ównie ze s³ownika W. Doroszewskiego. Mog¹ siê niekiedy pojawiaæ w¹tpliwoci, czy dany leksem lub jaki wyraz gramatyczny nale¿y jeszcze do
systemu wspó³czesnej polszczyzny. Taki jest jednak¿e system jêzykowy; ³atwiej
stwierdziæ, kiedy s³owo wesz³o do jêzyka, ani¿eli kiedy zanik³o. S³owa bowiem,
ujmuj¹c to nieco metaforycznie, pojawiaj¹ siê w systemie nagle, a wychodz¹ zeñ
powoli. Jednak¿e jest to problem rozmytych granic pojêcia synchronii, które
powoduj¹, ¿e autorzy prac takich jak SGJP zawsze bêd¹ zmuszeni do arbitralnych decyzji w sprawach, co do których nie ma i byæ nie mo¿e powszechnej
jednomylnoci. SGJP si³¹ rzeczy zawiera wiele wyrazów, które przez zwyk³ego
u¿ytkownika jêzyka nie by³y nigdy u¿yte, np. z 26 leksemów zaczynaj¹cych siê
na ci¹g gnoj- (GNOJAK, GNOJANKA, GNOJARNIA, GNOJARZ, GNOJ¥CY,
GNOJEK, GNOJENIE, GNOJEÑSKI, GNOJEÑSKO, GNOJEÑSKOÆ,
GNOJKA, GNOJNICA, GNOJNIK, GNOJNOÆ, GNOJNY, GNOJONY, GNOJOWICA, GNOJOWIEC, GNOJOWISKO, GNOJOWNIA, GNOJOWNICA,
GNOJOWNIK, GNOJOWOÆ, GNOJOWY, GNOJÓWA, GNOJÓWKA) przeciêtny nosiciel jêzyka u¿y³ w ¿yciu zaledwie kilku. W S³owniku uwzglêdnione
zosta³y wulgaryzmy, co wydaje siê decyzj¹ s³uszn¹  mimo ¿e czêæ rodowiska
jêzykoznawczego chcia³aby je ze s³owników wykluczyæ, nie kwalifikuj¹c ich do
s³ownictwa ogólnego5.
Warto tu wspomnieæ o jeszcze jednym niew¹tpliwym dobrodziejstwie p³yn¹cym ze s³ownika wydanego w postaci programu komputerowego. Chodzi mi
o korzyæ dydaktyczn¹, jak¹ mog¹ odnieæ obcokrajowcy ucz¹cy siê jêzyka polskiego. S³owo odnalezione w s³owniku przez osobê ucz¹c¹ siê jêzyka niefleksyjnego jest, jak mówi¹ Anglicy, ready-to-use, a wiêc mo¿e ona uzupe³niæ tym
s³owem puste miejsce w zdaniu. Z jêzykami fleksyjnymi sprawa jest bardziej
skomplikowana. Cudzoziemiec, który chcia³by siê dowiedzieæ, jak brzmi np.
w trybie oznajmuj¹cym 3. os. lp. r.m. czasu przesz³ego czasownika iæ (którego
znaczenie uprzednio sprawdzi³ w s³owniku) otworzy sobie tabele odmian cza5 Por. rozdzia³ pracy P. ¯migrodzkiego, gdzie znajduje siê omówienie samego problemu i
dyskusji na temat obecnoci wulgaryzmów w polskich s³ownikach (Wprowadzenie do leksykografii
polskiej. Katowice 2005, s. 120122).
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sowników, znajdzie czasownik w indeksie, dopasuje doñ odpowiedni paradygmat fleksyjny i w ten sposób dojdzie do odpowiedniej formy. Gorzej natomiast,
je¿eli znalaz³ w tekcie polskim s³owo szed³ i próbuje je zlokalizowaæ w s³owniku, ¿eby sprawdziæ, co znaczy. Niektóre nowsze s³owniki komputerowe oferuj¹
mo¿liwoæ wyszukiwania form wystêpuj¹cych wewn¹trz has³a, jednak dotyczy
to jedynie wyrazów gramatycznych o najwiêkszej frekwencji6. Poza tym, nie
maj¹ pe³nej tabeli odmian leksemów fleksyjnych. Przy tego rodzaju problemach
SGJP mo¿e siê okazaæ nieocenion¹ pomoc¹. Po wpisaniu formy szed³ odnajdziemy tabelê odmiany czasownika IÆ. Jest to zaleta wydawnictwa komputerowego, której nie posiada³y ró¿ne s³owniki fleksyjne wydawane dot¹d w formie
tradycyjnej7.
SGJP to opracowanie, o którym trudno powiedzieæ, ¿e jedynie wype³nia
lukê w polskiej leksykografii. S³ownik z ca³¹ pewnoci¹ jest publikacj¹, której
brak siê odczuwa³o, jednak¿e stanowi on równie¿, poza ród³em informacji dla
zwyk³ych u¿ytkowników jêzyka polskiego, bogaty materia³ jêzykoznawczy, bêd¹cy doskona³ym punktem wyjcia do dalszych studiów nad polsk¹ fleksj¹ i z tego
wzglêdu jest pozycj¹ ze wszech miar godn¹ polecenia.
Sebastian Przybyszewski

Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji miêdzynarodowej Preservation of Lithuania Minors Cultural Heritage and Strengthening of Regional
Identity (Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszoci litewskiej i wzmacnianie
to¿samoci regionalnej), K³ajpeda 12 marca 2008 r.
12 marca 2008 r. odby³a siê w K³ajpedzie na Litwie interdyscyplinarna
konferencja naukowa zorganizowana przez k³ajpedzkie Kolegium Nauk Spo³ecznych. Konferencja by³a jednym z elementów wiêkszego projektu, realizowanego przez to kolegium w ramach programu INTERREG zatytu³owanego Preservation of Lithuania Minors Cultural Heritage and Strengthening of Regional
Identity (Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszoci litewskiej i wzmacnianie
to¿samoci regionalnej; nr projektu: 2005/ 210). Wspó³organizatorem konferencji ze strony polskiej i jednoczenie partnerem kolegium we wspomnianym pro6 Por. choæby Wielki multimedialny s³ownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford.
Wersja 3.0. Warszawa 2007.
7 Mam na myli m.in. Czasownik polski Z. Saloniego oraz przeznaczone dla obcokrajowców
prace S. Mêdaka (S³ownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków 1997; S³ownik odmiany rzeczowników polskich. Kraków 2003).
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jekcie by³ Instytut Filologii Polskiej z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Konferencja jak i ca³y projekt by³y czêciowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Referenci pochodzili z litewskich i polskich orodków
naukowych, za referaty g³oszone by³y w jêzykach litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Nie wziêli natomiast udzia³u, mimo wczeniejszych zg³oszeñ,
przedstawiciele obwodu kaliningradzkiego. G³ównym celem projektu by³o
wspieranie wspó³pracy badawczej miêdzy Litw¹, Polsk¹ i obwodem kaliningradzkim, wzmacnianie to¿samoci kulturowej regionów po³o¿onych w granicach tych pañstw a mieszcz¹cych siê na terenie dawnych Prus Wschodnich.
Wiêcej informacji na temat projektu mo¿na znaleæ na stronie internetowej
http://www.minor.lt.
Obrady zosta³y otwarte przez dyrektor Kolegium Nauk Spo³ecznych w K³ajpedzie Nijolë Skuèienë. Przywita³a ona uczestników i krótko przedstawi³a cele
projektu, w ramach którego organizowana by³a konferencja. Po niej g³os zabra³
prof. Rimantas Sliuþinskas (Instytut Historii i Archeologii Regionu Ba³tyckiego,
Uniwersytet w K³ajpedzie), który wyg³osi³ referat pt. Specyficzne lokalne cechy
rozprzestrzeniania siê pieni luterañskich na Litwie i w Polsce. Referent, przedstawiaj¹c przyk³ady polskich i litewskich pieni luterañskich, wskaza³ zachodz¹ce
miêdzy nimi podobieñstwa na poziomie melodycznym i tekstowym i scharakteryzowa³ drogi dyfuzji tematów muzycznych oraz motywów w tekstach. Prof. Rimantas Balsys (Uniwersytet w K³ajpedzie) zaprezentowa³ odczyt zatytu³owany Modlitwy do staro¿ytnych bóstw w skrypcie Motiejusa Pretorijusa. Kolejnym referentem
by³ dyrektor Ewangelickiego Centrum Teologicznego Arunas Baublis (Uniwersytet w K³ajpedzie), który mówi³ o obecnoci akcentów brytyjskich we wspólnocie
ewangelickiej w K³ajpedzie. Po nim wyst¹pili prof. Romualdas Apanavièius (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) oraz Vidmantas Maèiulskis (Uniwersytet
w K³ajpedzie) i Lina Petroðienë (Uniwersytet w K³ajpedzie). Przedstawili oni
wspólnie wyniki swoich badañ dotycz¹cych stanu zachowania litewskiego dziedzictwa kulturowego z zakresu muzyki etnicznej i choreografii na podstawie
XIX-wiecznych róde³ ukazuj¹cych litewskie tradycyjne pieni i tañce.
Po przerwie Jolita Lukðytë (Uniwersytet w Szawlach) wyg³osi³a literaturoznawczy referat pt. To¿samoæ litewska kobiet w dzie³ach Ievy Simonaityte.
Z kolei dr Evelina Zybertienë (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) mówi³a o dwóch fazach zapo¿yczeñ z niemieckiego do litewskiego (pierwsze po¿yczki z pónego redniowiecza i nowsze z XVIIIXX w.). Prof. Rasa Èepaitienë (Litewski Instytut Historyczny) scharakteryzowa³a dwie postawy  modernistyczn¹ i postmodernistyczn¹  spotykane w dzia³aniach na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego. Nastêpna referentka, Ona Zeleniene (K³ajpedzkie Kolegium Ekonomiczno-Techniczne) przedstawi³a odczyt dotycz¹cy kulturowej
wartoci ró¿nego rodzaju znaków, takich jak inskrypcje czy piecz¹tki, którymi
w³aciciele opatrywali w przesz³oci swoje ksi¹¿ki.
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Po kolejnej przerwie g³os zabrali referenci z Polski. Olga Mi³ogrodzka
(Nadba³tyckie Centrum Kultury w Gdañsku) przygotowa³a referat, w którym
analizowa³a przyk³ady wspó³czesnych instalacji artystycznych umieszczanych
w przestrzeni sakralnej i sposoby wykorzystania przez twórców symboliki zastanej w obiektach sakralnych. Prof. Maria Ankudowicz (Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie) mówi³a o pieniach litewskiego ludu w polskiej prasie
literackiej ukazuj¹cej siê na ziemiach litewsko-ruskich w po³owie XIX w. Nastêpne dwa referaty dotyczy³y zagadnieñ onomastycznych. Dr Alina Naruszewicz (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) omówi³a problemy zwi¹zane z nazwiskami pochodzenia litewskiego w polskiej antroponimii. Natomiast
dr Iza Matusiak (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawi³a,
jak dokonywa³a siê germanizacja i polonizacja nazwisk staropruskich. Odczyt
dr Jolanty Piwowar (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) powiêcony by³ polskim stereotypom o Litwinach i litewskim stereotypom o Polakach.
Kolejny referent, dr Sebastian Przybyszewski (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), przedstawi³ tekstologiczn¹ analizê Kalendarza Ewangelickiego Królewsko-Pruskiego z drugiej po³owy XIX w. Konferencjê zamknê³y dwa
referaty wyg³oszone przez pracowników Kolegium Nauk Spo³ecznych w K³ajpedzie. Pierwszy, zaprezentowany przez Kristinê Laimê Drevinskienë, dotyczy³
po¿yczek z jêzyka niemieckiego w regionie k³ajpedzkim. Drugi odczyt, przygotowany przez Ëvê Aleknaitë, by³ poúwiæcony parkom przyrodniczym na terenie
Litwy. Organizatorzy konferencji przewidzieli wydanie wyg³oszonych referatów
w formie tomu pokonferencyjnego.
Sebastian Przybyszewski
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