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Wikis³ownik  pierwszy naprawdê uniwersalny
s³ownik polski?
Wikis³ownik - the first truly universal dictionary?
The article discusses a Polish on-line wiki-based dictionary called Wikis³ownik. The
authors focus on the analysis of the grammatical and inflectional information contained in
the entries of the dictionary.
S³owa kluczowe: Wikis³ownik, leksykografia, Internet
Key words:
Wikis³ownik (Polish Wictionary), lexicography, Internet

1. Przedmiotem niniejszego artyku³u jest bardzo ciekawy, zarówno ze
wzglêdów leksykograficznych, jak i socjologicznych, projekt o nazwie Wikis³ownik. Jest to s³ownik internetowy, a mo¿e raczej szeroko zakrojony projekt
leksykograficzny, nale¿¹cy do grupy projektów Wiki1. S³owo wiki w nazwie
Wikis³ownik pochodzi z hawajskiego wikiwiki i oznacza szybko. Wiki to
nazwa technologii umo¿liwiaj¹cej u¿ytkownikom Internetu redagowanie odwiedzanych przez nich stron WWW z marszu, bez instalowania dodatkowego
oprogramowania czy koniecznoci zapoznawania siê ze skomplikowanymi instrukcjami. Na stronach typu Wiki znajduje siê przycisk edytuj, po naciniêciu którego mo¿na wprowadzaæ trwa³e i natychmiast widoczne dla innych zmiany na odwiedzanej stronie. Mo¿na równie¿ dodawaæ nowe strony. Wszystkie
1 Do rodziny projektów Wiki  oprócz Wikis³ownika  nale¿¹: najbardziej znana Wikipedia
(encyklopedia), Wiktionary (s³ownik), serwis informacyjny Wikinews, podrêczniki Wikibooks, zbiór
dokumentów ród³owych Wikiród³a oraz zbiór cytatów Wikicytaty.
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projekty Wiki istniej¹ w wielu jêzykach, s¹ otwarte do edycji i objête woln¹
licencj¹, co oznacza, ¿e nie tylko s¹ dostêpne za darmo, ale równie¿, dziêki
objêciu ich licencj¹ Creative Commons BYSA 3.0, mo¿na je dowolnie wykorzystywaæ w pracach pochodnych, np. edukacyjnych czy dydaktycznych (tworzenie pods³owników), komercyjnych (wydanie s³ownika drukiem lub na p³ycie), badawczych, a nawet konkurencyjnych, np. do stworzenia na bazie
dostêpnych zasobów nowego projektu internetowego. Objêcie Wikis³ownika t¹
licencj¹ jest gwarancj¹ dla jego twórców, ¿e w³o¿ona przez nich praca nie zostanie w którym momencie zamkniêta, objêta restrykcyjnym prawem autorskim
jakiego podmiotu i odebrana im. Zapewnia im równie¿ prawo do bycia rozpoznawanymi jako autorzy.
Ta technologia i mo¿liwoci Internetu decyduj¹ o wyj¹tkowoci Wikis³ownika, który charakteryzuje siê, po pierwsze, praktycznie nieograniczon¹ objêtoci¹; po wtóre, praktycznie nieograniczon¹ liczb¹ autorów, którymi mog¹ byæ
wszyscy chêtni u¿ytkownicy Internetu bez wzglêdu na ich wykszta³cenie, umiejêtnoci czy wiek2; a po trzecie, praktycznie nieograniczonym czasem, w którym
mog¹ powstawaæ nowe has³a, a stare byæ poprawiane. Dziêki tym cechom s³ownik mo¿e siê staæ olbrzymim kompendium  zbiorem wielu s³owników3, wieloaspektowo omawiaj¹cym nieskoñczon¹ liczbê s³ów. Te cechy daj¹ Wikis³ownikowi wiele mo¿liwoci niedostêpnych s³ownikom tradycyjnym, ale i nios¹ ze
sob¹ bardzo konkretne zagro¿enia. Celem artyku³u jest przedstawienie tych mo¿liwoci, wskazanie na zagro¿enia i opracowanie propozycji metod ich minimalizacji.

2

W³¹czenie siê do prac nad Wikis³ownikiem nie wymaga ¿adnych specjalnych uprawnieñ ani
przedstawiania weryfikowalnych kwalifikacji  wystarczy wejæ na strony projektu, klikn¹æ przycisk edytuj i postêpowaæ wed³ug instrukcji. Wbrew intuicyjnemu przewiadczeniu ka¿dego, kto
po raz pierwszy styka siê z takim systemem tworzenia treci, sposób ten sprawdza siê w praktyce
 w serwisie nie ma stron wyg³upów, opisów nies³ownikowych ani wpisów ra¿¹co niekompetentnych (co nie oznacza, ¿e nie zdarzaj¹ siê w nim b³êdy). Nad s³ownikiem pracuj¹ ochotnicy zainteresowani jêzykiem, trudno jednak pokusiæ siê o nakrelenie bardziej szczegó³owego profilu edytorów  poniewa¿ zak³adanie konta i przedstawianie siê nie jest obowi¹zkowe, mo¿na opieraæ siê
tylko na lunych deklaracjach tych autorów, którzy co o sobie napisali. Wród redaktorów s¹
studenci (nie tylko filologii), uczniowie, nauczyciele, osoby ucz¹ce siê danego jêzyka, osoby znaj¹ce dany jêzyk jako ojczysty oraz grupa osób zupe³nie anonimowych, o kompetencjach których nie
da siê nic powiedzieæ. Ochotników wprowadzaj¹cych dane do s³ownika mo¿na podzieliæ na przygodnych odwiedzaj¹cych, edytorów okazjonalnych (kilka do kilkuset tysiêcy edycji) i osoby stale
opiekuj¹ce siê projektem (edycje liczone w tysi¹cach  te osoby zazwyczaj, obok specjalizacji
w konkretnym jêzyku, zajmuj¹ siê ogóln¹ organizacj¹ projektu). Do grona edytorów ca³y czas do³¹czaj¹ nowe osoby  tym szybciej, im projekt jest wiêkszy.
3 Ju¿ ³¹czy w sobie ogólny s³ownik jêzyka polskiego, ogólny s³ownik wielu jêzyków obcych,
obustronny s³ownik wielojêzyczny, s³ownik tematyczny, s³ownik frazeologiczny, s³ownik wyrazów
bliskoznacznych i s³ownik kolokacji.
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1.1. Na pocz¹tek trochê historii. Najbardziej znanym serwisem zawdziêczaj¹cym swój sukces technologii szybkiej edycji Wiki jest internetowa wielojêzyczna encyklopedia Wikipedia, która powsta³a 15 stycznia 2001 r. Od momentu
otwarcia projektu odwiedzaj¹cy utworzyli w jej angielskiej wersji prawie trzy
i pó³ miliona hase³ (w polskiej prawie 750 tys.). W trakcie prac nad Wikipedi¹
okaza³o siê, ¿e u¿ytkownicy Internetu szukaj¹ równie¿ informacji s³ownikowych, które nie mieci³y siê jednak w za³o¿eniach programowych encyklopedii.
Dlatego dwa lata po powstaniu Wikipedii wydzielono z niej osobny wielojêzyczny projekt leksykograficzny, tj. angielski Wiktionary (po³¹czenie wiki i dictionary), oparty dok³adnie na tym samym oprogramowaniu i tym samym za³o¿eniu
 ¿e bêd¹ tworzyæ go odwiedzaj¹cy. Angielski Wiktionary okaza³ siê sukcesem.
Dwa lata po jego powstaniu, 24 marca 2004 r., zosta³a utworzona omawiana
w niniejszym artykule polska wersja Wiktionary  Wikis³ownik.
1.2. Obecnie, po ponad szeciu latach rozwoju, Wikis³ownik zawiera ponad
220 tys. hase³4, a pocz¹tek stanowi³a jedna pusta strona i kilku edytorów encyklopedii bez przygotowania leksykograficznego, zastanawiaj¹cych siê, od czego
zacz¹æ. Z góry odrzucono metodê polegaj¹c¹ na braku metody, czyli wpisywaniu
dowolnych informacji w zupe³nie lunej formie. Dyskusja na temat zakresu
projektu i kszta³tu omawianych w nim hase³ doprowadzi³a ostatecznie do opracowania podstawowych zasad tworzenia s³ownika. Ustalono, ¿e notowane bêd¹
wyrazy i zwi¹zki wyrazów z wszystkich jêzyków, omówienia bêd¹ zawsze w jêzyku polskim, a t³umaczenie na jêzyki obce bêd¹ zawiera³y tylko has³a polskie
(tj. np. w hale pies znajd¹ siê jego obcojêzyczne odpowiedniki, ale ju¿ przy
niemieckim Hund  tylko polskie odpowiedniki, bez np. angielskiego dog).
Obok definicji wyrazów s³ownik mia³ zawieraæ informacjê gramatyczn¹ w formie opisu, tabel i przyk³adów, glosariusze tematyczne oraz ró¿nego rodzaju
aneksy.
1.2.1. Kwesti¹ znacznie trudniejsz¹ do ustalenia okaza³ siê szablon has³a.
Poza sprawami zupe³nie oczywistymi, tj. potrzeb¹ ujednolicenia postaci artyku³ów has³owych pod wzglêdem doboru treci, doboru i sposobu podawania informacji gramatycznej, postaci przyk³adów itd., tak by osoba edytuj¹ca s³owo by³a
prowadzona krok po kroku, istotne jest równie¿ to, ¿eby mog³a ona (trzeba
4 Z tego s³ów w jêzyku polskim jest tylko oko³o 25 tys. (z du¿¹ liczb¹ regionalizmów i wyrazów gwarowych). Drugie miejsce zajmuje s³ownictwo jêzyka angielskiego (ok. 20 tys.). Warto te¿
wspomnieæ o has³ach jêzyka jidysz (prawie 8 tys.  jest to najwiêkszy dostêpny w Internecie s³ownik tego jêzyka). Prê¿nie te¿ powstaj¹ s³owniki jêzyków nordyckich  Wikis³ownik jest obecnie
jedynym internetowym ród³em takich zasobów dla osób pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim.
Omówione s³owa pochodz¹ a¿ z 270 jêzyków. W tysi¹cach hase³ dostêpne s¹ tak¿e nagrania wymowy.
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pamiêtaæ, ¿e jedno has³o mo¿e pisaæ wiele osób) dziêki szablonowi szybko
zorientowaæ siê, czego brakuje (np. widzi pust¹ sekcjê synonimy), co znacznie
u³atwia pracê i jest zachêt¹ do jej podjêcia. Ponadto dziêki szablonowi mo¿liwe
jest przetwarzanie maszynowe, tj. tworzenie np. wyszukiwarek s³ów w danym
jêzyku5 czy generowanie papierowej wersji s³ownika.
Ze wzglêdu na specyfikê projektu, tj. brak typowego dla papierowych wydawnictw ograniczenia miejsca, zakres omawianego s³ownictwa, jego wielojêzykowoæ, kompetencje edytorów itd., tylko w ograniczonym stopniu mo¿na by³o
siê opieraæ na rozwi¹zaniach wykorzystywanych w istniej¹cych s³ownikach.
Ostatecznie uzgodniono szablon, w którym wszystkie s³owa konsekwentnie
omawiane s¹ wed³ug nastêpuj¹cych punktów:
1) nazwa has³a
2) zdjêcie ilustruj¹ce pojêcie (w miarê mo¿liwoci)
3) transliteracja (dla s³ów pisanych alfabetami nie³aciñskimi)
4) wymowa s³owa: zapis miêdzynarodowym alfabetem fonetycznym oraz
nagranie dwiêkowe
5) znaczenia s³owa (podzielone na czêci mowy)
6) odmiana w cile okrelonym formacie
7) przyk³ady u¿ycia s³owa (z t³umaczeniem na jêzyk polski)
8) kolokacje
9) synonimy
10) antonimy
11) wyrazy pokrewne
12) zwi¹zki frazeologiczne
13) etymologia
14) uwagi
15) t³umaczenia na jêzyki obce
16) ród³a
Praktyczne wykorzystanie szablonu zostanie tu zilustrowane na przyk³adzie
has³a katalog:

5

Dobry przyk³ad stanowi tu korzystaj¹cy z zasobów Wikis³ownika serwis lingro.com
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Pierwsz¹ wersjê tego has³a stanowi³ sam szablon: puste nag³ówki: wymowa, znaczenia itd. Has³o edytowane by³o oko³o trzydziestu razy przez dziesiêæ ró¿nych osób. Ka¿da z nich dodawa³a jak¹ informacjê b¹d poprawia³a
informacjê istniej¹c¹. W serwisie mo¿na obejrzeæ wszystkie historyczne wersje
tego przyk³adowego i ka¿dego innego has³a; wszystkie edycje zapisane s¹ w bazie danych projektu i przypisane do konkretnego edytuj¹cego.
Nieformalna kontrola jakoci i poprawnoci wprowadzanych zmian przeprowadzana jest na bie¿¹co. Wszelkie edycje w has³ach s¹ na ¿ywo wypisywane na
specjalnej stronie z komentarzami:
Üëöá (ró¿n; hist) . . (+537) . . Richiski (odmiana + rozbicie na 1.1 - 1.2 +
+ przyk³ad + pokrewne + frazeologia)
âêóñåí (ró¿n; hist) . . (+507) . . Qurqa (+bg)
Üããåëïò (ró¿n; hist) . . (+200) . . Richiski (link + odmiana)
wydawaæ (ró¿n; hist) . . (+70) . . Equadus (wydzielenie czasownika zwrotnego, odjêcie szablonu dopracowania)
lekki (ró¿n; hist) . . (+100) . . Derbeth (zmieni³em w definicji masê na wagê
(kilogram na Ksiê¿ycu jest l¿ejszy))
le (ró¿n; hist) . . (+48) . . Tsca (ilustracja)
Ka¿dy z edytorów mo¿e obejrzeæ dowoln¹ zmianê i albo j¹ zaakceptowaæ,
albo wycofaæ, albo podj¹æ dyskusjê. Ka¿de has³o ma swoj¹ przestrzeñ dysku-
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sji, gdzie mo¿na podzieliæ siê w¹tpliwociami i wspólnie uzgodniæ kszta³t docelowy omówienia. W tej przestrzeni równie¿ odwiedzaj¹cy s³ownik mog¹ zadawaæ dodatkowe pytania na temat omawianych s³ów.
1.2.2. Olbrzymi¹ zalet¹ Wikis³ownika jest tzw. hipertekst. W podanym wy¿ej
przyk³adowym artykule has³owym mamy zapisane s³owa  obok czarnego  kolorem niebieskim (np. kolejno: jêzyk, polski, spis, zawartoci, biblioteki itd.) i czerwonym (np. kolejno: ksiêga, wraz, interpretowany). Klikniêcie na niebieskie s³owo
powoduje przeniesienie do odpowiedniego has³a, czyli jeli klikniemy na formê
biblioteki, zostaniemy przeniesieni do has³a biblioteka. Oznacza to, ¿e w praktyce
mamy nieograniczone niemal mo¿liwoci odsy³ania. Czerwony kolor s³owa oznacza
natomiast, ¿e nie doczeka³o siê ono jeszcze swojego has³a. Klikniêcie na tak¹ jednostkê kieruje do formularza umo¿liwiaj¹cego dodanie nowego wpisu.
2. Scharakteryzowany powy¿ej w du¿ym skrócie projekt internetowy Wikis³ownik zas³uguje na to, ¿eby zainteresowa³o siê nim rodowisko jêzykoznawcze
nie tylko ze wzglêdu na interesuj¹ce cechy opisu. Nie mo¿na zlekcewa¿yæ jego
istnienia równie¿ dlatego, ¿e m³ode pokolenie szuka ró¿nych informacji przede
wszystkim w Internecie. I choæ niepokoi to, ¿e omawiany s³ownik jest tworzony
przez wolontariuszy bardzo czêsto niemaj¹cych wykszta³cenia jêzykoznawczego, trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e to w³anie z tego s³ownika ju¿ w tej
chwili korzysta wielu uczniów i studentów. Czêsto zdarza siê te¿, ¿e dyskutanci
na stronach internetowych (a zapewne i nie tylko) powo³uj¹ siê na informacje
w³anie z Wikis³ownika. Dowiadczenia z Wikipedi¹ podpowiadaj¹, ¿e tendencja
ta bêdzie ros³a6. Obecnie w s³owniku jest sporo b³êdów zarówno przypadkowych, wynikaj¹cych np. z niewiedzy autorów hase³, jak i generowanych przez
z³e rozwi¹zania systemowe. Nie dyskredytuje to jednak  naszym zdaniem
 tego projektu, potrzebne s¹ po prostu dodatkowe dzia³ania. Gdyby jêzykoznawcy w³¹czyli siê do prac nad tym s³ownikiem, objêli go swoj¹ opiek¹, mia³by
szansê powstaæ pierwszy naprawdê uniwersalny (!) s³ownik, skierowany do odbiorców pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim. Poziom tego s³ownika zale¿y
w pewnej mierze od nas wszystkich.
Jakie zatem powinno siê podj¹æ kroki, ¿eby Wikis³ownik spe³ni³ pok³adane
w nim nadzieje? Odpowied nasuwa siê sama: nale¿y opracowaæ i wdro¿yæ takie
procedury, które bêd¹ minimalizowa³y niebezpieczeñstwo powstawania b³êdnych zapisów. Nie mo¿na przy tym zapomnieæ, i¿ istot¹ projektów Wiki, a zatem i Wikis³ownika, jest to, ¿e ka¿dy mo¿e byæ autorem has³a  i tego nie mo¿na
ani nie nale¿y zmieniaæ.
6 Zob. W. Jochemczyk, K. Oledzka, A. Samulska: Wikipedia w ³awkach szkolnych, referat
wyg³oszony na Konferencji Wikimedia Polska 2007; prezentacja:<http://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/b/b8/Wikipedia_w_szkole.pdf>.
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Ze wzglêdu na ograniczonoæ miejsca rozwa¿ania w niniejszym artykule
zosta³y zawê¿one do analizy opisu fleksyjnego wprowadzonego do omawianego
s³ownika.
2.1 Autorzy Wikis³ownika, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych s³owników, maj¹ do dyspozycji instrukcjê, wed³ug której powinni tworzyæ artyku³ has³owy. W Zasadach tworzenia hase³7 w punkcie Odmiana8 zawarte zosta³y zalecenia dotycz¹ce opisu fleksyjnego. Dziel¹ siê one na czêæ
ogóln¹ i czêci powiêcone poszczególnym klasom leksemów (nie wszystkim
jeszcze niestety). Zasady ogólne zawieraj¹ nastêpuj¹c¹ instrukcjê:
Staramy siê nie wypisywaæ ka¿dego wyrazu odmiany, a tylko jego czêæ
nieodmienn¹. Czêæ wyrazu, która siê nie odmienia, od czêci odmiennej oddzielamy znakiem ?. Póniej tê czêæ zastêpujemy tyld¹ ~.
Zasada ta zdaje siê byæ prób¹ ³¹czenia tradycji leksykograficznej z nowymi
mo¿liwociami s³ownika o nieograniczonej objêtoci. W s³ownikach papierowych w artykule has³owym, oprócz odes³ania do tabel fleksyjnych, podawane s¹
w³anie zakoñczenia, ale tylko form odbiegaj¹cych od wzorcowego paradygmatu. W S³owniku jêzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, w S³owniku jêzyka polskiego pod red. M. Szymczaka oraz w S³owniku wspó³czesnego jêzyka
polskiego pod red. B. Dunaja w s³owie has³owym nie oddziela siê przy tym
czêci niezmiennej od tej, w której nastêpuj¹ zmiany. W Innym s³owniku jêzyka
polskiego pod red. M. Bañki natomiast s³owo has³owe podzielone jest na sylaby
i w wypadku form nieregularnych wypisuje siê czêæ rozpoczynaj¹c¹ siê od
pierwszej sylaby, w której wystêpuje alternacja. Jeli chodzi o leksemy rzeczownikowe Wikis³ownik zaleca podawanie ca³ego paradygmatu, ale nie ca³ych form,
tylko ich czêci nieodmiennej9. Tak sformu³owana zasada mo¿e byæ i faktycznie jest ró¿nie odczytywana. W hale siostra czytamy:
odmiana: lp siostr|a , ~y, ~ze, ~ê, ~¹, ~ze, ~o; lm ~y, sióstr, ~om, ~y, ~ami,
~ach, ~y.
Zwróæmy uwagê, ¿e czêci¹ faktycznie nieodmienn¹ w formach tego leksemu jest tylko si. Jednak autor uci¹³ s³owo po literze r, po tyldzie wypisuj¹c
pozosta³¹ czêæ wyrazu, któr¹ w wiêkszoci form stanowi³y koñcówki fleksyjne.
Tylko w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej zapisane po tyldzie litery
ze nie pokrywaj¹ siê z koñcówkami. Jak z tego wynika, autor stara³ siê po³¹czyæ
znan¹ mu zapewne z innych s³owników zasadê podawania koñcówek fleksyjnych
7 Wikis³ownik: Zasady tworzenia hase³, <http://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Zasady_tworzenia_hase%C5%82> 11.12.2007.
8 Wikis³ownik: Zasady tworzenia hase³/Odmiana, <http://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Zasady_tworzenia_hase%C5%82/Odmiana> 11.12.2007.
9 Na marginesie warto dodaæ, i¿ w wydanym tylko w wersji komputerowej, na CD-romie,
S³owniku gramatycznym jêzyka polskiego Zygmunta Saloniego i Marcina Woliñskiego (Wiedza Powszechna, Warszawa 2007) podawane s¹ wszystkie formy notowanych leksemów w postaci wietnie opracowanych tabel.
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z wymogiem Wikis³ownika wypisywania czêci odmiennych. Formê sióstr zapisa³ w ca³oci  ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ w temacie, ju¿ po drugiej literze
s³owa, alternacjê o:ó. W hale drugi natomiast jego autor wprost zastosowa³
omawian¹ zasadê: za czêæ nieodmienn¹ uzna³ dru- i wypisa³ cz¹stki wymienne,
tj. ~gi, ~ga, ~dzy, ~gie. Jeszcze inny problem napotka³ autor has³a miasto.
Dokona³ podzia³u s³owa zgodnego z podzia³em na temat fleksyjny i koñcówkê
i poprawnie wypisa³ koñcówki wszystkich form leksemu, oprócz formy miejscownika liczby pojedynczej miecie. W temacie tej formy zachodz¹ alternacje,
a wiêc temat nie jest tu czêci¹ nieodmienn¹. Autor wybrn¹³ z tego k³opotu w
ten sposób, ¿e zapisa³ po prostu ca³¹ formê. Równie¿ z form¹ dope³niacza liczby
mnogiej mia³ problem, zanotowa³ j¹ w postaci tyldy (miast- to bowiem czêæ
wspólna w odmianie tego rzeczownika).
Z przedstawianych tu problemów wietnie zdaj¹ sobie sprawê jêzykoznawcy, ale redaktor niespecjalista nie da sobie z nimi rady, jeli nie bêdzie mia³
dok³adnych instrukcji. A tych Wikis³ownik nie podaje, ograniczaj¹c siê przy
rzeczownikach do nastêpuj¹cych tylko zaleceñ:
Przy rzeczownikach wypisujemy najpierw formy liczby pojedynczej, a nastêpnie mnogiej. W ramach liczby pojedynczej wypisujemy po kolei formy
wszystkich przypadków (nazw przypadków nie zapisujemy), oddzielaj¹c je przecinkami. Nastêpnie, po redniku wypisujemy po kolei formy liczby mnogiej. Nie
wypisujemy rodzajników (wyj¹tek: rzeczowniki niemieckie), przedimków itp.
Je¿eli odmiana jest w miarê regularna, wypisujemy tylko pe³n¹ formê mianownika liczby pojedynczej.
Kolejnoæ podawania przypadków: mianownik, dope³niacz, celownik, biernik, narzêdnik, miejscownik, wo³acz.
Instrukcja, jak widaæ, nie pomaga w rozwi¹zaniu sygnalizowanych wy¿ej
trudnoci. Warto jeszcze zwróciæ uwagê na dwie kwestie. Po pierwsze, dyskusyjne wydaje siê wprowadzenie zakazu zapisywania nazw przypadków (we
wszystkich has³ach znajduje siê tylko odnonik do omówienia podaj¹cego tê
kolejnoæ w formie tabeli). S³ownik ma ambicje s³u¿enia u¿ytkownikom o ró¿nych potrzebach, w tym tak¿e bardzo niewyrobionym jêzykowo (np. ucz¹cym
siê jêzyka polskiego jako obcego, uczniom z m³odszych klas szko³y podstawowej). Dla nich kolejnoæ przypadków nie jest oczywista. Druga dyskusyjna kwestia to nakaz zapisywania w artykule has³owym tylko formy podstawowej, je¿eli odmiana jest w miarê regularna , to bowiem z góry dopuszcza mo¿liwoæ
wielu niekonsekwencji i b³êdów. Ponadto w takiej sytuacji nale¿a³oby w instrukcji zamieciæ polecenie podawania typu deklinacji rzeczownikowej i odsy³ania
do odpowiedniego wzoru odmiany (jak ma to miejsce w has³ach czasownikowych).
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2.2. W instrukcji dotycz¹cej opisu fleksyjnego w has³ach przymiotnikowych
zaleca siê wypisywanie po kolei form wszystkich rodzajów (w domyle stopnia równego) i formy stopnia wy¿szego rodzaju mêskiego; dla przymiotników
odmieniaj¹cych siê nieregularnie  odpowiednio równie¿ innych form rodzajowych stopnia równego czy formy stopnia najwy¿szego10. Wyranie te¿ podkrela siê w niej potrzebê notowania form opisowych stopnia. Podane zasady s¹
nieco niejasne, ale wiele wyjaniaj¹ przyk³ady, por.:





prawdziw|y, ~a, ~e, ~i, ~e; stopieñ wy¿szy: ~szy
czerwon|y, ~a, ~e, ~i, ~e; stopieñ wy¿szy: czerwieñszy
kwadratow|y, ~a, ~e, ~i, ~e; stopieñ wy¿szy: nie tworzy
ubo|gi, ~ga, ~gie, ~dzy, ~gie; stopieñ wy¿szy: ~¿szy, ~¿sza, ~¿sze, ~¿si, ~¿sze11.

Jak widaæ, równie¿ w wypadku leksemów przymiotnikowych dyskusyjn¹
kwestiê stanowi, co jest czêci¹ odmienn¹ w danej formie (por. czerwon|y, ale
ubo|gi, choæ jest alternacja w formie stopnia wy¿szego czerwieñszy). Czy na
podstawie tego wyjanienia autorzy hase³ bêd¹ w stanie konsekwentnie decydowaæ, gdzie postawiæ znak oddzielaj¹cy sta³¹ czêæ przymiotnika od czêci ulegaj¹cej zmianom, np. zdecydowaæ, czy poprawny jest zapis:
mi³|y, ~a, ~e, mili, ~e; milszy,

czy:

mi|³y, ~³a, ~³e, ~li, ~³e; ~lszy?

Sama instrukcja jest tu wszak niekonsekwentna. Podano w niej zakoñczenie
wszystkich form rodzajowych stopnia wy¿szego przymiotnika ubogi, ale przy
przymiotniku czerwony zanotowano tylko formê rodzaju mêskiego liczby pojedynczej.
W zasadach tworzenia hase³ przymiotnikowych nie zaleca siê podawania
form przypadkowych. To decyzja podyktowana zapewne tradycj¹ leksykograficzn¹. Deklinacja przymiotników w jêzyku polskim  w porównaniu np. z odmian¹ rzeczowników  jest regularna, ale czy na pewno ka¿dy u¿ytkownik tego
s³ownika bêdzie wiedzia³, ¿e np. w wypadku przymiotnika gruby do wydzielonej czêci niezmiennej grub- w dope³niaczu liczby pojedynczej dodajemy -ego,
a w wypadku przymiotnika g³upi do czêci g³up- cz¹stkê -iego? Odwiedzaj¹cy
has³o przymiotnikowe nie znajdzie w nim linka do odpowiednich tabel deklinacyjnych.
10

Ta uwaga nie dotyczy jêzyka polskiego, gdy¿ nie wystêpuj¹ w nim formy stopnia najwy¿szego tworzone nieregularnie od formy stopnia wy¿szego.
11 S³ownik rozwija siê bardzo dynamicznie; od czasu z³o¿enia artyku³u do druku mog³y nast¹piæ w nim zmiany.
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Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e w s³owniku nigdzie nie ma informacji: czy,
gdzie i w jaki sposób podawaæ formy stopnia przys³ówków odprzymiotnikowych. Na przyk³ad w hale dobrze nie zapisano nigdzie, ¿e przys³ówek ten siê
stopniuje, a w miejscu szablonu przeznaczonym na odmianê wpisano nieodmienny. Tak samo post¹piono w wypadku przys³ówków du¿o i le, ¿eby
ograniczyæ siê tylko do tych o stopniowaniu nieregularnym. W artyku³ach has³owych leksemów ma³o i szybko podano natomiast formy stopnia wy¿szego i najwy¿szego, w hale ciemno  tylko wy¿szego. Brak odpowiedniej instrukcji dotycz¹cej stopnia bêdzie z pewnoci¹ skutkowa³ czêstym pomijaniem tej istotnej
informacji gramatycznej przez autorów s³abiej przygotowanych merytorycznie.
2.3. Has³a liczebnikowe nie doczeka³y siê jeszcze szczegó³owych zaleceñ.
Nie nale¿y siê temu dziwiæ, gdy¿ opracowanie dobrej metody opisu gramatycznego liczebników g³ównych w s³ownikach jest trudne. Jak wygl¹daj¹ has³a liczebnikowe w Wikis³owniku, zobaczmy na przyk³adzie has³a dwa:
odmiana: (1.1) bez lp12; lm dw|a/~aj/~ie, ~óch, ~óm/~om, ~óch/~ie/~u/~a,
~oma, ~óch, ~a (zob. Uwagi)

przyk³ady:
(1.1) Przy stole stoj¹ dwa krzes³a/sto³ki. Na tych krzes³ach siedzi dwóch panów
(=siedz¹ dwaj panowie).
(1.1) Po jeziorze p³ywaj¹ dwie kaczki. Nakarmimy te dwie kaczki?.

Zaprezentowany wy¿ej zapis odmiany jest ma³o czytelny. Podano, co prawda, wszystkie formy, ale bez charakterystyki przypadkowo-rodzajowej. Dodatkowo zastosowano nowy znak: / bez wskazania jego funkcji. Trudno w takiej
sytuacji o poprawne przyporz¹dkowanie koñcówek do odpowiednich form.
Mo¿na domyliæ siê, ¿e zapis: ~óch/~ie/~u/~a dotyczy biernika, ale ju¿ w ¿aden sposób nie da siê wyczytaæ, czy ~och i ~u to koñcówki ró¿nych rodzajów,
czy warianty koñcówek tego samego rodzaju. Podkreliæ nale¿y, ¿e autor omawianego has³a zdaje sobie sprawê ze z³o¿onoci opisu fleksyjnego liczebników,
czego wyrazem s¹ do³¹czone do fleksji przyk³ady zdañ i informacje dodatkowe,
por.:

12 To b³¹d wskazuj¹cy na piln¹ potrzebê opracowania instrukcji dla liczebników. Nale¿y podkreliæ, ¿e celem autorów niniejszego artyku³u nie jest jednak tropienie b³êdów, o które nietrudno,
gdy¿ s³ownik jest ca³y czas w budowie, tylko charakterystyka rozwi¹zañ systemowych i wskazanie
obszarów do dopracowania. W dalszej czêci artyku³u b³êdy rzeczowe nie bêd¹ w zasadzie omawiane.
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uwagi:
1. w rodzaju mêskoosobowym u¿ywa siê formy mianownika dwaj lub
dope³niacza z czasownikiem w lp (dwóch), a w bierniku dwu lub dwóch;
w rodzaju ¿eñsko¿ywotnym u¿ywa siê w mianowniku i bierniku dwie; w rodzaju niemêskoosobowym w mianowniku i w bierniku u¿ywa siê dwa; 2. w celowniku dla wszystkich rodzajów formy ~óm i ~om s¹ równorzêdne.
Bez pomocy nie jest jednak w stanie przekazaæ poprawnie wszystkich istotnych informacji. Fleksja liczebnika i jej opis to na tyle bowiem trudne kwestie,
¿e powinien zostaæ opracowany bardzo szczegó³owy szablon has³a liczebnikowego, zawieraj¹cy konkretne informacje fleksyjne. Na pewno od razu nale¿y
uzupe³niæ tu informacjê fleksyjn¹ o pe³ne formy, a tak¿e nazwy przypadków.
Bez nich bowiem przy tak du¿ej synkretycznoci w paradygmatach liczebników,
nawet po podaniu pe³nych form, informacja bêdzie równie niezrozumia³a, jak ta
oferowana u¿ytkownikowi obecnie.
2.4. Du¿ym wyzwaniem dla ka¿dego leksykografa s¹ has³a czasownikowe.
Wikis³ownik wyposa¿a tu swoich autorów w nastêpuj¹ce instrukcje:
 Przy czasownikach polskich podajemy formê bezokolicznika, w którym
temat oddzielamy znakiem | od koñcówki. Odmiany nie wypisujemy, ale tworzymy odnonik do odpowiedniej koniugacji jêzyka polskiego, wed³ug której
dany czasownik siê odmienia. Listê wszystkich koniugacji (z przyk³adami)
mo¿na znaleæ w Aneksie. Link do koniugacji wygl¹da w nastêpuj¹cy sposób:
{{KoniugacjaPL|IV}}  co tworzy odnonik: koniugacja IV
 Zmianie ulegaj¹ tylko rzymskie numery koniugacji (I, II, III, ..., XI); w niektórych przypadkach koniugacje maj¹ swoje warianty (a, b, c, np.: {{KoniugacjaPL|VIa}}).
 Po podaniu odmiany, nale¿y wypisaæ ewentualne wyj¹tki od odmiany, a nastêpnie  po redniku  formê bezokolicznika aspektu dokonanego lub niedokonanego czasownika. Przyk³ady:
czyt|aæ, koniugacja I; aspekt dokonany: przeczytaæ
kus|iæ, koniugacja VIa, wyj¹tki: tryb rozkazuj¹cy s®, czas teraniejszy I os.
lp., forma bezos. czasu przesz³ego, imies³owy, forma rzeczownika s®sz, aspekt
dokonany: podkusiæ13.
Zgodnie z powy¿szymi zaleceniami artyku³ has³owy powinien zawieraæ formê bezokolicznika opisywanego leksemu czasownikowego i bezokolicznika
jego odpowiednika aspektowego, numer grupy tematowej wed³ug Tokarskiego
13

To oczywisty b³¹d  powinien tu byæ leksem skusiæ.
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i link prowadz¹cy do odpowiedniej tabeli. Przy takim ujêciu istotny jest sposób
opracowania tej tabeli. Z przyjemnoci¹ mo¿na podkreliæ, ¿e w Wikis³owniku
zrobiono to bardzo dobrze14. Wszystkie komórki tabeli s¹ opisane, zawieraj¹
odpowiedni¹ koñcówkê wraz z poprzedzaj¹cym j¹ przyrostkiem tematowym,
a dodatkowo jeszcze odpowiedni¹ formê przyk³adowego leksemu czasownikowego. Brak tylko informacji o tym, jakie imies³owy tworzy siê od czasowników
niedokonanych, a jakie od dokonanych. Warto te¿ postulowaæ, by ewentualne
wyj¹tki od odmiany notowaæ w postaci ca³ych form. Uniknie siê w ten sposób
problemu z ustalaniem, jakie faktycznie cz¹stki ulegaj¹ wymianie, np. czy dla
kusiæ powinno siê wypisaæ wymianê s i ssz (w ujêciu graficznym), czy sz
(w ujêciu fonetycznym).
W zaleceniach tworzenia hase³ nie znajdziemy natomiast informacji, jak
powinien wygl¹daæ opis fleksyjny w artykule has³owym powiêconym leksemom czasownikowym o nieregularnej odmianie, np. byæ czy iæ itd. Przyjrzyjmy
siê odpowiednim has³om:
odmiana: (1) by|æ; czas teraniejszy ja jestem, ty jeste, on/ona/ono jest, my
jestemy, wy jestecie, oni/one s¹; czas przesz³y ja ~³em/~³am, ty ~³e/~³a, on ~³,
ona ~³a, ono ~³o, my ~limy/~³ymy, wy ~licie/~³ycie, oni ~li, one ~³y; czas
przysz³y ja bêdê, ty bêdziesz, on/ona/ono bêdzie, my bêdziemy, wy bêdziecie, oni/
one bêd¹; tryb rozkazuj¹cy b¹d, b¹dmy, b¹dcie; tryb przypuszczaj¹cy ja
~³bym/~³abym, my ~libymy/~³ybycie; imies³ów przymiotnikowy bêd¹cy, -, -;
imies³ów przys³ówkowy bêd¹c, odmiana: (1) iæ, czas teran. idê, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, id¹; czas
przesz³y szed³em/sz³am, szed³e/sz³a, szed³/sz³a/sz³o, szlimy/sz³ymy, szlicie/
sz³ycie, szli/sz³y; tryb rozkazuj¹cy id, idmy, idcie; tryb przypuszczaj¹cy
szed³bym/sz³abym, szed³by/sz³aby, szed³by/sz³aby/sz³oby, szlibymy/sz³ybymy,
szlibycie/sz³ybycie, szliby/sz³yby; imies³owy przym. czynne id¹cy, id¹ca, id¹ce,
id¹cy, id¹ce; imies³ów przys³. wspó³czesny id¹c; aspekt dokonany pójæ, czas
przesz³y poszed³em/posz³am, poszed³e/posz³a, poszed³/posz³a/posz³o, poszlimy/posz³ymy, poszlicie/posz³ycie, poszli/posz³y; czas przysz³y pójdê, pójdziesz, pójdzie, pójdziemy, pójdziecie, pójd¹; tryb rozkazuj¹cy pójd, pójdmy,
pójdcie; tryb przypuszczaj¹cy po+ jak w iæ (poszed³bym, poszlibymy itd.);
imies³ów przys³. uprzedni poszed³szy; rzecz. odczas. pójcie

Przede wszystkim tak podana informacja fleksyjna jest ma³o czytelna, a na
dodatek niekonsekwentna. Na przyk³ad w artykule has³owym powiêconym leksemowi byæ zaznaczone s¹ wartoci kategorii osoby, któr¹ w iæ pominiêto.
W iæ dla odmiany  wbrew zaleceniom  zanotowano formê gerundium, w byæ
jej nie ma. Zagadkowy ³¹cznik z przecinkiem (-,) widoczny po formach bêd¹cy
14

Pozostaje tylko kwestia terminologii  czy s¹ to tabele koniugacyjne, czy tabele grup tematowych, ale wydaje siê to z punktu widzenia analizowanego s³ownika ma³o istotne.
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i bêd¹c dopiero po d³u¿szej chwili daje siê rozszyfrowaæ jako informacja o braku w paradygmacie form odpowiednich imies³owów. K³opotów autorom hase³
przysparza te¿ liczba form, które musz¹ zanotowaæ. Zmagaj¹cy siê z wypisywaniem kilkudziesiêciu s³ów autor has³a iæ uzna³ np., ¿e nie trzeba wypisywaæ
form trybu przypuszczaj¹cego, wystarczy podaæ wzór ich tworzenia, por. tryb
przypuszczajacy po+ jak w iæ (poszed³bym, poszlibymy itd.). Wyranie
brakuje tu autorom szczegó³owych wskazówek, które pomog³yby im uporz¹dkowaæ obszerny materia³.
3. Na podstawie przedstawionej powy¿ej analizy informacji fleksyjnej
w Wikis³owniku warto pokusiæ siê o sformu³owanie kilku istotnych zaleceñ mog¹cych podnieæ jego poziom merytoryczny i rozszerzyæ zastosowanie. Jak ju¿
wczeniej wspomniano, niew¹tpliw¹ zalet¹ omawianego projektu jest brak wielu
ograniczeñ, które s¹ zmor¹ s³owników wydawanych na papierze. Nie ma limitu
stron, s³ownik mo¿e tworzyæ nieograniczona liczba autorów, nikt te¿ nie wyznacza terminu zakoñczenia prac. Mo¿na nad s³ownikiem spokojnie pracowaæ, ile
siê chce i kiedy siê chce. Zamiast tradycyjnych odsy³aczy, których liczba te¿ jest
ograniczona, istnieje hipertekst, co oznacza, ¿e od ka¿dego praktycznie s³owa
mo¿emy odes³aæ u¿ytkownika w konkretne miejsce. Przyczynê ograniczeñ i to
powa¿nych stanowi¹ natomiast osoby tworz¹ce has³a w s³owniku: poziom ich
przygotowania merytorycznego, posiadane przez nie umiejêtnoci zapisu odpowiednich treci, doboru przyk³adów i inne wa¿ne z punktu widzenia wykonywanej przez nie pracy leksykografa cechy. Jedno nale¿y podkreliæ: wykorzystamy
zalety tego projektu i unikniemy zagro¿eñ, jeli uwiadomimy sobie, ¿e samo
zastosowanie komputerów nie zmienia [ ] radykalnie leksykografii: komputer
to tylko maszyna, która potrafi wykonaæ jedynie to, co przewidzieli twórcy
instrukcji jej dzia³ania, czyli programów. To cz³owiek dalej odpowiada za jakoæ
wykonanej pracy15. Podejmuj¹c pracê nad jakimkolwiek s³ownikiem, bez
wzglêdu na jego nonik, musimy mieæ wiadomoæ, ¿e w du¿ej mierze obowi¹zuj¹ nas takie zasady, jak przy tworzeniu s³owników tradycyjnych. Nad prac¹
musi czuwaæ redaktor czy grupa redaktorów (nawet jeli siê tak nie nazywaj¹),
którzy opracuj¹ i udostêpni¹ autorom szczegó³ow¹ instrukcjê, uwzglêdniaj¹c¹
tak¿e specyfikê pracy nad Wikis³ownikiem. Potrzebne zatem s¹ tu dodatkowo
procedury  po pierwsze, u³atwiaj¹ce pracê autorom niespecjalistom, a po drugie, minimalizuj¹ce liczbê ewentualnych b³êdów i to zarówno poprzez odpowiednie przygotowanie instrukcji, jak i poprzez stworzenie odpowiedniego systemu kontroli. Wydaje siê, ¿e niezbêdne jest jak najszybsze wprowadzenie
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
15

Zob. T. Piotrowski: Z zagadnieñ leksykografii. PWN. Warszawa 1994, s. 176, przyp. 2.
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1. W zasadach tworzenia hase³ powinny jak najszybciej znaleæ siê instrukcje dotycz¹ce wszystkich czêci mowy (w tej chwili opracowano je czêciowo
tylko dla rzeczowników, przymiotników, zaimków i czasowników).
2. Istnieje jeden szablon has³a dla wszystkich czêci mowy wszystkich jêzyków. Nie jest to najlepsze rozwi¹zanie, ale w oparciu o nie powsta³o ju¿ ponad
220 tys. hase³ i w zwi¹zku z tym szablon powinien obowi¹zywaæ nadal, natomiast nale¿a³oby opracowaæ do niego szczegó³owe instrukcje dla poszczególnych klas leksemów:
a) dla rzeczowników, liczebników g³ównych i przymiotników nale¿y opracowaæ czytelny sposób zapisu paradygmatu w artykule has³owym. Ze wzglêdu
na nieograniczonoæ miejsca warto rozwa¿yæ podawanie ca³ych form. Dla przymiotników  ze wzglêdu na du¿¹ liczbê form w paradygmacie  najlepsza by³aby tabela z opisanymi wartociami kategorii fleksyjnych (przypadka, liczby i rodzaju); dla rzeczowników i liczebników byæ mo¿e wystarczy³oby wypisanie
form w ustalonym porz¹dku, np.:
lp. M, B, W., miasto, D. miasta, C. miastu, N. miastem, Msc. miecie
lm. M, B, W, miasta, D. miast, C. miastom, N. miastami, Msc. miastach
M. rmos. dwaj, dwóch, dwu, r¿ dwie, rnmos., n. dwa
D., Msc. rmos ,rnmos, ¿., n. dwóch/dwu
C. rmos, ¿., n. dwóm/dwom
B. rmos. dwóch, dwu, r¿ dwie, rnmos., n. dwa
N. rmos., rnmos, n. dwoma/dwu r¿ dwiema

Dziêki podawaniu ca³ych form uniknie siê b³êdów zwi¹zanych z podzia³em na
tzw. czêæ nieodmienn¹ i odmienn¹, a jednoczenie projekt bêdzie móg³ rozszerzyæ funkcjê o s³ownik gramatyczno-ortograficzny. Na pewno konieczne jest wpisywanie nazw przypadków. Jeli postulat zapisywania ca³ych form oka¿e siê zbyt
trudny do wype³nienia, nale¿y przyj¹æ jedno rozwi¹zanie dotycz¹ce podzia³u form
na czêæ sta³¹ i wymienn¹: albo graficzne, albo fonetyczne. Ponadto nale¿y opracowaæ system odsy³ania od liczebników g³ównych do odpowiednich liczebników
zbiorowych i porz¹dkowych, np. dla dwa do dwoje i drugi;
b) dla przys³ówków (odprzymiotnikowych)  ustaliæ miejsce w szablonie,
gdzie powinny obligatoryjne zostaæ wpisane obie formy: stopnia wy¿szego
i najwy¿szego;
c) dla kilkunastu czasowników o nieregularnej odmianie  w artyku³ach
has³owych w miejscu przeznaczonym na odmianê umieciæ link do wzoru tabeli,
któr¹ autor has³a bêdzie musia³ wype³niæ formami opisywanego leksemu czasownikowego. Przy opracowaniu wzoru tej tabeli (z wyszczególnionymi wartociami wszystkich kategorii) warto skorzystaæ z istniej¹cego ju¿ wzoru tabel
koniugacyjnych.
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3. Du¿ym u³atwieniem dla autorów by³oby opracowanie wzorcowych hase³
dla poszczególnych czêci mowy, do których byliby odsy³ani podczas pracy nad
has³em.
4. Bardzo istotne dla powodzenia projektu Wikis³ownik jest ulepszenie systemu kontroli. Jednym z jej elementów powinno byæ stworzenie grupy eksperckiej, której zadaniem by³oby opracowywanie czêci gramatycznej i instrukcyjnej, a tak¿e poprawianie hase³. Nale¿a³oby równie¿ opracowaæ sposób ochrony
poprawek naniesionych przez eksperta przed zmianami. Krokiem w dobrym
kierunku jest tu wprowadzenie systemu, w którym czytelnikowi s³ownika prezentuje siê zatwierdzon¹ wersjê artyku³u has³owego, a nie wersjê chronologicznie najnowsz¹, do której niezorientowany edytor móg³ wprowadziæ b³êdne
informacje.
Sformu³owane powy¿ej wnioski s¹ tylko propozycjami, którymi autorzy niniejszego artyku³u chcieliby rozpocz¹æ dyskusjê zarówno w rodowisku jêzykoznawczym, jak i u¿ytkowników Wikis³ownika. Jednym z jej zak³adanych celów jest zainteresowanie Wikis³ownikiem jak najwiêkszej grupy jêzykoznawców, którzy
zechcieliby rozszerzyæ analizê projektu o inne aspekty (definicje, opis sk³adniowy,
frazeologiê itd.) i wypracowaæ rozwi¹zania podnosz¹ce jakoæ tego s³ownika.
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Summary
The article discusses Wikis³ownik (Wiktionary), a project interesting both from the lexicographic and the sociological points of view. Due to the enormous potential of the new medium  the
wiki technology  this on-line dictionary has a chance of becoming a real compendium: a collection of many kinds of dictionaries providing information on all aspects of an infinite number of
words. The new possibilities, however, give rise to certain specific threats. The scope of the article
is limited to a careful analysis of the inflection data provided by the dictionary. The authors point
out its good and bad sides and suggest solutions which might minimalise the number of potential
errors, whose occurrence cannot be entirely avoided in such a project.

20

Urszula Andrejewicz, Tomasz Sienicki

Nazwy toni rybackich
i miejsc
na jeziorach w pobli¿u Szczytna
PRACE
JÊZYKOZNAWCZE

UWM

ZESZYT XII
21

2010

Maria Biolik
Olsztyn

Nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach
w pobli¿u Szczytna
Names of fishing depths and places on the lakes near Szczytno
The work describes names of fishing depths used on the lakes near Szczytno in the
80s of the 20th century.
S³owa kluczowe: onomastyka, mikrohydronimia, nazwy toni rybackich, Szczytno, Mazury
Key words:
onomastics, microhydronymy, names of fishing depths, Szczytno, Mazury

1. Wprowadzenie
Przedstawione w artykule nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach zebrano w 1982 i 1983 r.1 Informatorami byli rybacy zajmuj¹cy siê po³owami na
jeziorach po³o¿onych w gminie Szczytno, takich jak: Wa³pusz, Starokiejkuckie,
Marksoby, £êsk i £êczek oraz Sasek Wielki, Sasek Ma³y, Sêdañsk, Szczycionek,
Jezioro Frêckie. £¹cznie zgromadzono 143 nazwy, w tym 131 nazw toni rybackich i 12 mikrohydronimów2 nazywaj¹cych inne miejsca na jeziorach. Wszystkie zebrane nazwy zosta³y utworzone w jêzyku polskim po 1945 r., tylko w dwu
z nich ponowiono niemieckie nazwy obiektów terenowych, adaptowanych fonetycznie do jêzyka polskiego: Pancengrabe; Tancplac.

1 Nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach Wa³pusz, Starokiejkuckie, Marksoby, £êsk i £êczek zebra³a W. Stefañska, a na jeziorach Sasek Wielki, Sasek Ma³y, Sêdañsk, Szczycionek, Jezioro Frêckie B. Kuitkowska. Przedstawione w artykule nazwy zosta³y wybrane z pisanej pod moim
kierunkiem pracy magisterskiej W. Stefañskiej: Toponimia po³udniowo-wschodniej czêci gminy
Szczytno. WSP. Olsztyn 1984 i B. Kutkowskiej: Toponimia Szczytna i pó³nocno-zachodniej czêci
gminy Szczytno. WSP. Olsztyn 1984.
2 Zob. M. Kornaszewski: Z problematyki mikrohydronimii. Slavia Occidentalis 1994 (1995).
T. LI, s. 4347.
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W s³owniku jêzyka polskiego wyraz toñ to obszar wód g³êbokich lub oddalonych od brzegu; g³êbia; obszar po³owów; ogólniej: obszar wodny. Z definicji
tej najbardziej adekwatne jest okrelenie toni jako obszaru po³owów, por.: Na
znak jeziornego, który po³owem kieruje, s¹ wszystkie ³odzie powolne, które ³ukiem po jeziorze p³yn¹, kieruj¹c siê na g³ówne tonie jeziora (SJPDor. IX 183).
W hydronimii tonie rybackie to miejsca na jeziorach lub morzu, w których
odbywaj¹ siê po³owy ryb sieciami, por.: czêæ jeziora bêd¹ca rejonem po³owów
ryb narzêdziami ci¹gnionymi (MSJP III, 512). Podobne znaczenie wyrazu toñ
lub tonia podaje S. B. Linde: Tonie, miejsce na jeziorze upatrzone do sieci,
maj¹ byæ ze wszystkim oczyszczone (Linde V, 684685). Wielkoæ toni jest
ró¿na: Toñ rozpoczyna siê od miejsca, w którym rybacy zarzucaj¹ sieci, jej
szerokoæ wynosi oko³o 50 m, a d³ugoæ oko³o 200300 m3. i jest uzale¿niona
od warunków terenowych lub d³ugoci linki stalowej, jakiej rybacy u¿ywaj¹ do
po³owów. Toñ zwykle koñczy siê przy brzegu lub na p³ycinie, poniewa¿ tam
jest ³atwiej rybakom wydobyæ z wody sieci.
Nazwy toni rybackich nale¿¹ do nazw terenowych wodnych. W pracach
onomastycznych s¹ wyodrêbniane jako oddzielna klasa onimów (mikrohydronimów), ze wzglêdu na ich specyfikê znaczeniow¹, niestabilnoæ formaln¹ oraz
struktury gramatyczne4 typowe dla tej kategorii nazw. Funkcja i forma mikrohydronimów w komunikacji potocznej jest zale¿na od sytuacyjnego u¿ycia elementów jêzykowych do pe³nienia funkcji onimicznych. Nazwy toni jako nazwy jednostkowe pe³ni¹ funkcje dystynktywne, wyró¿niaj¹c obiekty dla celów orientacji
przestrzennej oraz funkcje pragmatyczne s³u¿¹ce identyfikacji miejsc w akwenach, dogodnych do po³owu ryb. S¹ to wyrazy lub grupy wyrazów, które upowszechni³y siê w rodowisku rybaków, uzyskuj¹c zdolnoæ okrelania miejsc na
wodzie jako pojedynczych desygnatów5. Desygnacja jednostkowa mikrohydronimów ma cile okrelon¹ grupê u¿ytkowników, posiadaj¹cych wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ rozpoznanie nazwy w rodowisku (wspólnocie jêzykowej) i jej identyfikacjê z nazywanym obiektem.
Wszystkie nazwy toni s¹ tworzone i u¿ywane w zawodowych (rodowiskowych) mikrowspólnotach komunikatywnych. Wybór tworzywa jêzykowego i jego formalne ukszta³towanie w procesie nazwotwórczym jest uzale¿nione od motywu nominacyjnego, któremu podporz¹dkowany jest zespó³ rodków
formalnojêzykowych. Wa¿n¹ rolê w procesie powstawania nazw toni rybackich
3 K. Rymut: Nazwy wodne. [W:] Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko. WarszawaKraków 1998, s. 277.
4 J. Treder: Toponimia by³ego powiatu puckiego. Pomorskie Monografie Toponomastyczne
nr 3. Gdañsk 1977, s. 237.
5 Por. W. Luba: Próba socjolingwistycznej definicji nazwy terenowej. [W:] Geografia nazewnicza. Red. K. Rymut. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1983, s. 2021.
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odgrywa kontekst komunikacyjny, podporz¹dkowany normom spo³ecznym, obowi¹zuj¹cym w rodowisku ludzi trudni¹cych siê zawodowo rybo³ówstwem.
Nazwy toni rybackich funkcjonuj¹ w jêzyku mówionym. Maj¹ najczêciej
przejrzyst¹ motywacjê kszta³towan¹ przez relacje miêdzy nazywanymi obiektami a leksyk¹ apelatywn¹ i nazwami innych obiektów terenowych. Motywacja
s³u¿y lokalizacji toni wzglêdem obiektów znajduj¹cych siê na l¹dzie, a dobrze
widocznych z wody, wskazuje na co wyró¿niaj¹cego sam¹ toñ lub jaki obiekt
znajduj¹cy siê na wodzie. Wród nazw toni rybackich s¹ takie nazwy, których
motywacje s¹ nadal aktualne dla rybaków i takie, których motywacje uleg³y
zatarciu, ale nazwy s¹ ci¹gle u¿ywane6. Nazwy, które utraci³y motywacjê, ale
nadal pe³ni¹ funkcje denotacyjno-indywidualizuj¹ce (identyfikuj¹ce) na jeziorach w pobli¿u Szczytna to np.: Na Kapsinê  toñ na jeziorze Sasek Wielki; Na
Modre  toñ na jeziorze Sasek Wielki; Na Zielone  toñ na jeziorze Sasek
Wielki; Kurpie  k¹pielisko na Jeziorze Romañskim. Motywacjê utraci³y te nazwy, których genezy rybacy nie potrafi¹ wyjaniæ, nie znaj¹ przyczyn ich powstania. W miarê potrzeby mog¹ powstawaæ nowe nazwy toni, a wychodziæ
z u¿ycia nazwy, które utraci³y motywacjê lub sta³y siê niewa¿ne dla rybackiej
wspólnoty komunikatywnej.
Analiza onomastyczna nazw toni rybackich zak³ada ustalenie czynników
motywacyjnych, które przyczyni³y siê do powstania nazwy i sprawi³y, ¿e w danym rodowisku komunikacyjnym miejsce po³owu (desygnat nazwy w³asnej)
zosta³o okrelone z uwzglêdnieniem ró¿nych, ale ka¿dorazowo okrelonych
czynników nominacyjnych oraz uzyska³o cile okrelon¹, choæ nie zawsze stabiln¹ formê gramatyczn¹. W potocznej komunikacji jêzykowej nazwy toni rybackich posiadaj¹ warianty strukturalne oznaczaj¹ce te same obiekty7: np. Buda
> Na Budê, Na Bia³e Okno > Na Okno > Okno, Na Brzózkê > Brzózka, Glica >
Na Glicê, Toñ ko³o Krzy¿a > Ko³o Krzy¿a > Krzy¿ > Na Krzy¿ < Toñ na Krzy¿.
Nie zawsze mo¿na jednoznacznie rozstrzygn¹æ, które z tych okreleñ uznaæ za
nazwy w³asne, a które traktowaæ jako ich warianty. W prezentowanym opracowaniu za nazwy przyjêto te okrelenia, które by³y wymieniane przez informatorów najczêciej. Okrelenia u¿ywane rzadziej lub jednostkowo potraktowano
jako warianty. Ju¿ w czasie gromadzenia materia³u decydowano, które nazwy s¹
reprezentatywne dla danego obiektu, a które mniej istotne8 .

6
7

Por. T. Buch: Nazwy toni rybackich na jeziorze Ga³adu. Onomastica 1967. T. XII, s. 112.
Na fakultatywny charakter wielu nazw toni rybackich zwraca³ uwagê m.in. Edward Breza
w pracy Toponimia powiatu kocierskiego, Pomorskie monografie toponomastyczne, nr 1. Gdañsk
1974, s. 306308.
8 Wszystkie formy oboczne (warianty nazw) podano w s³owniku w jednym artykule has³owym.
Wyliczenia procentowe ograniczono do formy podstawowej tworz¹cej has³o s³ownika, pominiêto
jej warianty.
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Wa¿nym problemem w badaniach onomastycznych jest klasyfikacja materia³u. W wielu pracach badawczych stosowany jest podzia³ nazw toni rybackich9
zaproponowany przez Huberta Górnowicza w odniesieniu do toni jezior borzechowskich10. Podzia³ ten ³¹czy klasyfikacjê semantyczn¹ i strukturaln¹, daj¹c
pierwszeñstwo klasyfikacji semantycznej. Bywa te¿ modyfikowany11 w zale¿noci od specyfiki zgromadzonego materia³u. W opisie nazw toni rybackich zebranych na jeziorach w pobli¿u Szczytna zastosowano jako równorzêdne obie klasyfikacje: semantyczno-motywacyjn¹ i strukturalno-gramatyczn¹. W typologii
semantyczno-motywacyjnej wykorzystano za³o¿enia klasyfikacyjne H. Górnowicza, w opisie formalnym skupiono siê na wydzieleniu modeli strukturalno-gramatycznych, ukazuj¹cych budowê zebranych mikrohydronimów.
2. Klasyfikacja semantyczno-motywacyjna
Motywacje nazwotwórcze towarzysz¹ce powstaniu nazw toni rybackich na
jeziorach w pobli¿u Szczytna po 1945 r. wskazuj¹ na zwi¹zek z otaczaj¹cym
wiatem, relacje z innymi nazwami w³asnymi i wyrazami pospolitymi. Pod
wzglêdem motywacyjnym wszystkie zebrane nazwy toni rybackich maj¹ charakter topograficzny. Mo¿na podzieliæ je na nazwy: lokalizuj¹ce toñ oraz charakteryzuj¹ce obiekty nazywane pod wzglêdem jakich w³aciwoci.
2.1. Nazwy lokalizuj¹ce
Nazwy tego typu wyra¿aj¹ najczêciej ruch przestrzenny. Wskazuj¹ drogê
na jeziorze, któr¹ nale¿y ci¹gn¹æ sieci, i jej kierunek. Jest nim jakie miejsce na
l¹dzie lub na wodzie wa¿ne w procesie nominacji. Bardziej szczegó³owe kryteria motywacyjne pozwalaj¹ wydzieliæ nazwy toni motywowane nazw¹ osobow¹
(24%), nazw¹ miejscow¹ (4,2%), nazw¹ terenow¹ (7,7%) i okreleniem apelatywnym (50,6%). Przyk³ady nazw:
a) nazwy toni z nazw¹ osobow¹ (35) nale¿¹ do nazw kierunkowych. Tak
nazwane obiekty zwykle koñcz¹ siê w przestrzeni, której przed³u¿eniem s¹ znaj9 Por. np. A. Belchnerowska: Nazwy jezior Jamno i Resko oraz nazwy toni rybackich tych
jezior. Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Prace Jêzykoznawcze nr 8. Gdañsk 1982, s. 105111 i tam literatura.
10 H. Górnowicz: Nazewnictwo jezior borzechowskich na Kociewiu. Onomastica 1971.
T. XVI, s. 87121.
11 Por. np. A. Pospiszylowa: Toponimia po³udniowej Warmii. Nazwy terenowe. Olsztyn 1990,
s. 258262.
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duj¹ce siê na l¹dzie budynki gospodarcze i pola nale¿¹ce do osoby, której nazwisko lub inna nazwa osobowa pos³u¿y³y do utworzenia nazwy toni, wskazuj¹
kierunek na wodzie, w którym ci¹gnie siê niewód, por.: Bagno Lenkiewicza,
Glica, Ko³o Buków, Ko³o Ciechanowiczów, Ko³o Franka Liny, Ko³o K¹dzio³ków, Ko³o Szpicla, Na Badra, Na Barana, Na Blocha, Na Bojarskiego, Na Butlera, Na Czaplickiego, Na Chudziaka, Na Cygana, Na G³odka, Na Hertê, Na
Jasiuniuka, Na Konopackiego, Na Makruckiego, Na Puzichê, Na Rozowskiego,
U Lewandowskich, itd. W nazwach tych po³o¿enie toni jest okrelone poprzez
relacje do nazwy siedliska lub pola utworzonego od oficjalnej lub potocznej
nazwy osobowej gospodarza;
b) nazwy toni z nazw¹ miejscowoci s¹ nieliczne. Kieruj¹ uwagê rybaków
na osady lub wsie po³o¿one nad jeziorem, a widoczne z wody, por.: Na £ys¹
Górê, Na Pegeer Moryc, Na Piece, Na Sasek, Na Targowo, Na Zasraje;
c) nazwy toni z nazw¹ terenow¹ wskazuj¹ kierunek ci¹gnienia sieci, lokalizuj¹c miejsce po³owu ryb w stosunku do innych obiektów terenowych, których
nazwy wykorzystano w procesie nominacji. Do grupy tej zaliczono takie nazwy,
jak: Na Bia³e B³ota, Na Borek, Na Borowe, Na Cholaki, Na Du¿e Podgóry, Na
Ma³e Podgóry, Na Górkê, Na £anicê, Na Wilcz¹ Parowê, Na Pulasek itd.;
d) nazwy toni z okreleniem apelatywnym (rzeczownikiem pospolitym).
Wskazuj¹ jakie punkty orientacyjne na brzegu, dobrze widoczne z jeziora,
w kierunku których rybacy ci¹gn¹ niewód. Mog¹ to byæ charakterystyczne cechy
krajobrazu, wysokie drzewa rosn¹ce na brzegu jeziora, wyró¿niaj¹ce siê budynki
i inne charakterystyczne obiekty kultury materialnej. Jest to najliczniejsza grupa
nazw, por. np.: Bagno, Binduga, Ko³o Krzy¿a, Ko³o Pompy, Miêdzy Trzciny,
Na Bia³e Okno, Na Budê, Na Brzozê, Na Brzózkê, Na Czarny Pieñ, Na Cypel,
Na Glinkê, Na Granicê, Na Kamieñ, Na Leszczynê, Na Olchê, Na Ostry Róg,
Na Pacho³ek, Na Pochy³e Brzozy, Na Rowek, Na Wid³y, Na Róg Lasu, Na Szko³ê,
Na Wiejskie, Na Wysypisko, Na Zakrêcie, Na Zagon itd.
2.2. Nazwy charakteryzuj¹ce
Nazwy te, charakteryzuj¹ce obiekt pod wzglêdem jakich charakterystycznych w³aciwoci, stanowi¹ 10,5%. wszystkich nazw. S¹ to nazwy okrelaj¹ce
takie cechy toni, jak:
a) kszta³t i wielkoæ: Okr¹g³a (2 nazwy),
b) zasobnoæ w ryby, wartoæ gospodarcz¹ toni: Na Suchy Zgon, G³odna,
c) g³êbokoæ: Du¿y Róg12, Ma³y Róg, W¹dó³, P³ytkie, G³êbia,
12

Nazwa okrela g³êboki dó³ w dnie jeziora maj¹cy kszta³t rogu (trójk¹ta).
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d) ukszta³towanie dna jeziora: Na Wyboje, Górka,
e) rodzaj po³awianej ryby  eksploatacja toni: Na Jazgarza, Na £osia, Okoniowa.
Z przedstawionej wy¿ej klasyfikacji semantyczno-motywacyjnej wy³¹czono
nazwy niemotywowane (2,8%).
3. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna
Zespó³ rodków formalnojêzykowych wyspecjalizowanych w procesie nazwotwórczym toni rybackich obejmuje ograniczon¹ liczbê modeli nazewniczych. S¹ to g³ównie modele strukturalne nazw jednosk³adnikowych, przyimkowych i zestawionych z dwu lub wiêkszej liczby sk³adników, podporz¹dkowane
normom mikrohydronimicznym. Nazwy te maj¹ czêsto nieustabilizowan¹ formê
gramatyczn¹ zale¿n¹ od ró¿norodnych czynników kontekstowych i sytuacyjnych. Pojêcie modeli nazwotwórczych wi¹¿e siê cile z pojêciem produktywnego typu s³owotwórczego. Przez model nazwotwórczy rozumie siê klasê nazw
maj¹cych tê sam¹ wartoæ etymologiczno-motywacyjn¹ i ten sam wyk³adnik
formalny. Model nazwotwórczy uwzglêdnia relacje wynikaj¹ce z czynników pozajêzykowych oraz wszystkie powi¹zania zachodz¹ce miêdzy klas¹ wyrazów
podstawowych (funduj¹cych dane nazwy w³asne) a klas¹ nazw maj¹cych tê
sam¹ wartoæ kategorialn¹ i ten sam wyk³adnik formalnojêzykowy. Modele s³owotwórcze w zakresie nazw toni maj¹ charakter regularny, s¹ wynikiem procesów: onimizacji, transonimizacji i metaforyzacji.
Pod wzglêdem strukturalno-gramatycznym wród zebranych nazw mo¿na
wydzieliæ nazwy jednosk³adnikowe 16 (9,8%), zestawione (4,9%) i przyimkowe
(85,3%). Najwiêcej jest nazw w postaci wyra¿eñ przyimkowych utworzonych
w wyniku elipsy zestawieñ: Toñ na Glicê > Na Glicê. Badania prowadzone na
Powilu Gdañskim, Pomorzu Zachodnim i na Warmii potwierdzaj¹ ekspansywnoæ tej kategorii nazewniczej, np. na Powilu Gdañskim wyra¿enia przyimkowe
stanowi¹ 58,7% wszystkich nazw (Górnowicz 1980, s. 351), a na po³udniowej
Warmii 52% wszystkich nazw.
3.1. Nazwy jednosk³adnikowe
W tej grupie formalnej mo¿na wydzieliæ jednocz³onowe nazwy równe innym nazwom w³asnym: Pancengrabe, Tancplac oraz wyrazom pospolitym, jak
te¿ derywaty sufiksalne. Nazwy równie wyrazom pospolitym mog¹ byæ:
a) rzeczownikowe (7), np.: Bagna, Binduga, Glica, Górka, Kurpie, Pulasek,
G³êbia. Nazw tych jest ma³o (4,9%), nieco wiêcej, bo 6,3% wystêpuje ich na
Powilu Gdañskim (Górnowicz 351);
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b) urzeczownikowione przydawki przymiotne (5). Nazwy te powstawa³y
w wyniku elipsy cz³onów uto¿samiaj¹cych nazw dwusk³adnikowych. By³o to
spowodowane potrzeb¹ wyra¿enia funkcji denotacyjno-indywidualizuj¹cej. Ta
grupa obejmuje eliptyczne nazwy adiektywne: G³odna, Okoniowa, Okr¹g³a (2x),
P³ytkie, wywodz¹ce siê z rzadziej u¿ywanych wariantów opozycyjnych zestawieñ nazewniczych typu: Toñ G³odna, Toñ Okoniowa, Toñ Okr¹g³a, Toñ P³ytka.
Lokalny typ kontaktów jêzykowych sprzyja³ powstawaniu tworów eliptycznych,
prowadz¹c jednoczenie do zjawiska wariantywnoci nazewniczej13;
c) jednosk³adnikowe derywaty sufiksalne to dwie nazwy: Ksiê¿ocha  od
przymiotnika ksiê¿a (po elipsie wyrazu toñ) z suf. -ocha i Lodownik  od przymiotnika lodowy z suf. -nik. Ta grupa nazw toni na jeziorach w pobli¿u Szczytna
jest nieliczna.
3.2. Nazwy zestawione
Nazwy tej grupy nie s¹ popularne na jeziorach w pobli¿u Szczytna. Wynika
to zapewne z dzia³aj¹cej w jêzyku tendencji do skrótu, do oszczêdnoci wysi³ku
mówi¹cego. Tendencja ta przejawia siê eliminowaniem cz³onów funkcjonalnie
niekoniecznych. Jej odzwierciedleniem s¹ takie procesy, jak elipsa, uniwerbizacja, substantywizacja przymiotników. Struktury wielocz³onowe, takie jak: zestawienia, zrosty i z³o¿enia s¹ zastêpowane przez struktury jednocz³onowe: Du¿e
Bagno > Bagno, Toñ Ksiê¿a > Ksiê¿ocha, Toñ Okoniowa > Okoniowa. Nazwy
dwu- i wielosk³adnikowe s¹ bardziej wyraziste pod wzglêdem formalno-znaczeniowym, ale s¹ d³u¿sze, wymagaj¹ wiêcej wysi³ku, ³atwiej wiêc poddaj¹ siê
dekompozycji.
Wydaje siê, ¿e pod wzglêdem metodologicznym najbardziej obiektywnym
i konsekwentnym rozwi¹zaniem jest podzia³ nazw zestawionych wed³ug kryteriów gramatycznych, przy uwzglêdnieniu podzia³u wyrazów na czêci mowy.
Nazwy tej grupy tworz¹:
a) zestawienia przymiotnika z rzeczownikiem: Du¿e Bagno, Du¿y Róg, Ma³y
Róg, Ukona Górka;
b) zestawienie rzeczownika z rzeczownikiem w dope³niaczu: Bagno Lenkiewicza.

13 Problem analizuje R. Mrózek, Terytorialno-etniczne i komunikatywne zasiêgi komponentów
onimicznej sfery jêzyka. Kultura. Jêzyk. Edukacja. Pod red. R. Mrózka. T. 3. Katowice 2000,
s. 174175.
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3.3. Nazwy przyimkowe
Pierwotnie mog³y to byæ wyra¿enia apelatywne okrelaj¹ce kierunek. U¿ywane do identyfikacji tego samego miejsca po³owów zosta³y przekszta³cone
w nazwy poprzez zmianê funkcji wyra¿enia przyimkowego: na brzozê > Na Brzozê. Na jeziorach w pobli¿u Szczytna najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê nazwy
kierunkowe z przyimkiem na. Nazwy te pe³ni³y funkcjê drogowskazów14, okrelaj¹c kierunek, w którym nale¿y p³yn¹æ. Wskazywa³y po³o¿enie nazywanego
obiektu wzglêdem innych obiektów le¿¹cych na l¹dzie lub na wodzie:
a) przyimek na + biernik w funkcji docelowej (77,6%). Nazwy tej grupy s¹
bardzo produktywne. Przyimek na lokalizuje obiekt w wymiarze wertykalnym.
Por.: Na Badra, Na Barana, Na Bia³e B³ota, Na Bia³e Okno, Na Blocha, Na
Bojarskiego, Na Borek, Na Borowe, Na Brzozê, Na Brzózkê, Na Budê, Na Butlera, Na Choinê, Na Cholaki, Na Chudziaka, Na Cygana, Na Cypel, Na Czaplickiego, Na Czarny Pieñ, Na Domki, Na Drapaka, Na Dudziñskiego, Na Du¿e
Podgóry, Na Du¿y Róg, Na Dzier¿yka, Na Glinkê, Na G³odka, Na Górkê, Na
Górki (2x), Na Granicê, Na Grudzie, Na Guæka, Na Hagla, Na Hertê, Na Jakuba, Na Jasiniuka, Na Kamieñ, Na Kapsinê, Na K¹pielisko, Na Kierzki, Na K³adkê, Na Konopackiego, Na Kruszyñskiego, Na Krzywickiego, Na Kuc, Na Kulkê,
Na Leszczynê, Na Lenika, Na Lipki, Na £anicê itd. Dwie nazwy w tej grupie
wskazuj¹ na gatunek po³awianej ryby: Na Jazgarza, Na £osia. Przyimek na
okrela cel ruchu przestrzennego, którego rezultatem jest jakie osi¹gniêcie, por.
p³yn¹æ Na Jazgarza, jak: iæ na jagody, na ryby, na lody;
b) przyimek ko³o + dope³niacz w funkcji lokalizuj¹cej (7). Przyimek ko³o
wskazuje na po³o¿enie w niewielkiej odleg³oci, w pobli¿u, obok jakiego punktu w przestrzeni. Tym punktem mog¹ byæ zabudowania gospodarcze okrelone
nazw¹ osobow¹ lub jakie obiekty topograficzne. Por.: Ko³o Buków, Ko³o Ciechanowiczów, Ko³o Franka Liny, Ko³o K¹dzio³ków, Ko³o Krzy¿a, Ko³o Pompy,
Ko³o Szpicla;
c) przyimek u + dope³niacz w funkcji lokalizuj¹cej (1): U Lewandowskich:
d) przyimek miêdzy/pomiêdzy + biernik l. mnogiej (2): Pomiêdzy Trzciny
 toñ na jeziorze Wa³pusz. Wskazuje na trzciny rosn¹ce nad brzegiem jeziora.
Miêdzy Trzciny  toñ na jeziorze Sêdañsk;
e) przyimek za + góra (1): Zagóra.
Przedstawione struktury nazewnicze by³y tworzone i u¿ywane w rodowisku
zawodowych rybaków, a ich istnienie zwi¹zane by³o z codzienn¹ praktyk¹ komunikacj¹.
14

139.

Por. E. Rzetelska-Feleszko: W wiecie nazw w³asnych. WarszawaKraków 2006, s. 138
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4. Wnioski
Nazwy toni rybackich powstaj¹ i s¹ u¿ywane w rodowiskowych mikrowspólnotach komunikatywnych. Wspólnoty rybackie decyduj¹ o zasiêgach funkcjonowania tych nazw, ich zró¿nicowaniu i ¿ywotnoci. Najczêciej znane s¹
okolicznoci towarzysz¹ce nominacji, zasiêg u¿ycia i funkcjonowania nazw.
Nazwy toni rybackich pe³ni¹ funkcje jednostkowej desygnacji obiektów
 miejsc na wodzie dogodnych do po³owu ryb. Wykazuj¹ silne zwi¹zki z warstw¹ s³ownictwa apelatywnego, zw³aszcza gwarowego, i s¹ podatne na zmiany
zachodz¹ce w apelatywnej sferze jêzyka. Nazwy toni rybackich wykazuj¹ cis³y
zwi¹zek z otaczaj¹cym wiatem. Pod wzglêdem etymologiczno-motywacyjnym
maj¹ charakter topograficzny, polegaj¹cy na lokalizacji obiektów w przestrzeni
i wskazaniu ich charakterystycznych w³aciwoci.
W nazwach toni rybackich obserwuje siê tendencje do zaniku nazw niemotywowanych o mniejszym zasiêgu komunikacyjnym.
Cech¹ charakterystyczn¹ tej kategorii nazw jest ich niestabilnoæ formalna
przejawiaj¹ca siê w powstawaniu wariantów nazewnicznych, które funkcjonuj¹
równolegle w codziennej komunikacji jêzykowej. Pod wzglêdem strukturalnogramatycznym s¹ to utworzone w wyniku przekszta³ceñ semantycznych nazwy
jednosk³adnikowe, derywaty onimiczne, nazwy zestawione i przyimkowe. Struktur¹ dominuj¹c¹ w zasobie nazw toni rybackich na tym terenie s¹ nazwy w postaci wyra¿eñ przyimkowych powsta³e najczêciej z wielosk³adnikowych struktur zestawieniowych z wyra¿eniami przyimkowymi w wyniku elipsy cz³onów
uto¿samiaj¹cych, por. Toñ Na Cypel > Na Cypel. Stanowi¹ one a¿ 85,3% wszystkich nazw. Wród nazw przyimkowych najbardziej produktywne s¹ nazwy kierunkowe z przyimkiem na. Na terenie po³udniowej Warmii nazwy z przyimkiem
na obejmuj¹ 86,6% wszystkich nazw przyimkowych (Pospiszyl 1990, s. 260), na
jeziorach w pobli¿u Szczytna a¿ 90% wszystkich nazw przyimkowych. Podobnie jak na innych terenach Polski funkcja przyimków w wyra¿eniach przyimkowych jest bardzo wyrana.
Do nominacji obiektów u¿ywano te¿ nazw jednocz³onowych oraz eliptycznych nazw adiektywnych, powsta³ych z wielosk³adnikowych zestawieñ w wyniku dzia³aj¹cej w jêzyku tendencji do skrótu i minimalizacji wysi³ku artykulacyjnego mówi¹cych.
Przedstawione rozwa¿ania nie obejmuj¹ ca³ej z³o¿onoci powstawania nazw
toni rybackich, uwzglêdniaj¹ jedynie najbardziej typowe modele nazwotwórcze
zaobserwowane w nazwach toni oraz dokumentuj¹ materia³ nazewniczy u¿ywany w mikrowspólnotach komunikatywnych na jeziorach w pobli¿u Szczytna.
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Wykaz nazw
Bagna  miejsce na Jeziorze Romañskim.
Bagno Lenkiewicza  miejsce na jeziorze Pijawnik. Drugi cz³on nazwy
pochodzi od nazwiska Lenkiewicz w dope³niaczu l. poj., w³aciciela gospodarstwa, w sk³ad którego wchodz¹ bagna przylegaj¹ce do jeziora.
Binduga  miejsce na jeziorze Marksoby, ok. 2 km na wsch. od wsi Marksoby, od binduga miejsce nad rzek¹, gdzie siê sk³ada drzewo przeznaczone na
sp³aw i zbija siê w tratwy (SJPDor. I 524).
Du¿e Bagno, Bagno  czêæ jeziora Sasek Ma³y.
Du¿y Róg  dó³ na jeziorze Marksoby, teren w tym miejscu gwa³townie siê
obni¿a i zwê¿a.
Glica, Na Glicê, Toñ na Glicê  czêæ Jeziora Romañskiego w pobli¿u
gospodarstwa Glicy.
G³êbia  toñ na jeziorze Wa³pusz. Nazwa charakteryzuje toñ mówi o jej
g³êbokoci.
G³odna  toñ na jeziorze Wa³pusz. Nazwa charakteryzuj¹ca toñ ze wzglêdu
na ma³¹ iloæ po³awianych ryb, metaforyczna od przymiotnika g³odny.
Górka, Na Górkê  nazwa p³ycizny na jeziorze Marksoby.
Ko³o Buków  toñ na jeziorze Szczycionek, lokalizacja wzglêdem gospodarstwa Buków.
Ko³o Ciechanowiczów  toñ na jeziorze Szczycionek, okrela po³o¿enie
toni wzglêdem gospodarstwa Ciechanowiczów.
Ko³o Franka Liny  toñ na jeziorze Szczycionek, lokalizuje po³o¿enie toni
wzglêdem gospodarstwa Franka Liny, które widoczne jest z jeziora.
Ko³o K¹dzio³ków  toñ na jeziorze Szczycionek, lokalizuje po³o¿enie toni
wzglêdem gospodarstwa K¹dzio³ków.
Ko³o Krzy¿a, Krzy¿, Na Krzy¿, Toñ na Krzy¿  toñ na jeziorze Szczycionek okrelaj¹ca po³o¿enie toni wzglêdem krzy¿a stoj¹cego we wsi.
Ko³o Pompy, Pompa, Na Pompê, Toñ ko³o Pompy  toñ na jeziorze
Szczycionek.
Ko³o Szpicla  toñ na jeziorze Szczycionek, lokalizuje po³o¿enie toni
wzglêdem zabudowañ gospodarza o przezwisku Szpicel.
Ksiê¿ocha  toñ na jeziorze Marksoby. Toñ wychodzi na teren, który dawniej nale¿a³ do ksiêdza, od przymiotnika ksiê¿a z suf. -ocha.
Kurpie  k¹pielisko na Jeziorze Romañskim. Nazwa niemotywowana.
Lodownik  toñ na jeziorze £êsk. Nazwa wskazuje miejsce, w którym
sk³adano lód, od przymiotnika lodowy z suf. -nik.
Ma³y Róg  nazwa wskazuje na charakterystyczne wg³êbienie dna na jeziorze Marksoby.
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Miêdzy Trzciny  toñ na jeziorze Sêdañsk.
Na Badra  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo Ba-

Na Barana  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo
Barana.
Na Bia³e B³ota  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na bagna nazywane Bia³e B³ota.
Na Bia³e Okno, Na Okno, Okno  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje
na budynek z pomalowanym na bia³o oknem.
Na Blocha  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo Blocha.
Na Bojarskiego  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo
Bojarskiego.
Na Borek, Borek  toñ na jeziorze Sêdañsk, wskazuje na lasek nazywany
przez mieszkañców Borkiem.
Na Borowe, Na Jezioro  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na jezioro
Borówko, nazywane przez mieszkañców Jeziorem Borowym.
Na Brzozê, Pod Brzozê, Brzoza  toñ na jeziorze Sêdañsk, wskazuje na
dobrze widoczn¹, rosn¹c¹ przy brzegu jeziora brzozê.
Na Brzózkê, Brzózka  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na dobrze
widoczn¹ z jeziora ma³¹ brzozê.
Na Budê, Buda  toñ na jeziorze £êsk. Wskazuje na budê, tak rybacy
nazywaj¹ stoj¹cy na brzegu magazyn, w którym przechowywany jest sprzêt
rybacki.
Na Butlera  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, wskazuje na gospodarstwo Butlera.
Na Choinê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na dobrze widoczn¹
z jeziora sosnê, por. choina drzewo iglaste (SGP I 269).
Na Cholaki  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje bagna zwane przez
mieszkañców Cholakami, por. notowan¹ przez G. Leydinga w 1924 r. nazwê
Cholaki  ³¹ka w Korpelskich Lasach, 1 km na zach. od Szczycionka (Leyding
354)  od gw. cholak pospolita nazwa sosny pospolitej (SGP I 196).
Na Chudziaka  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na gospodarstwo Chudziaka.
Na Cygana, Cygana  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje na gospodarstwo
ch³opa przezywanego Cyganem.
Na Cypel  toñ na jeziorze Sasek Wielki, okrela po³o¿enie toni wzglêdem
wysuniêtej w jezioro czêci l¹du nazywanej Cyplem.
Na Czaplickiego  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo
Czaplickiego.
Na Czarny Pieñ  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, wskazuje na widoczny
z jeziora pieñ ciêtego drzewa.
Na Domki, Domki  toñ na jeziorze Marksoby. Nazwa wskazuje na domki
pobudowane nad jeziorem.
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Na Drapaka  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na czêciowo suche
drzewo przy brzegu jeziora, por. drapak przedmiot zniszczony, obdarty, odrapany (SJPDor.II 352).
Na Dudziñskiego  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na widoczne z jeziora
budynki gospodarcze nale¿¹ce do Dudziñskiego.
Na Du¿e Podgóry  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na najwy¿sze
w tej okolicy wzniesienie terenu nazywane Du¿e Podgóry.
Na Du¿y Róg  toñ na jeziorze Marksoby, wskazuje na wysuniêty w g³¹b
jeziora skrawek ziemi.
Na Dzier¿yka  toñ na jeziorze Marksoby, wskazuje na gospodarstwo
Dzier¿yka.
Na Glinkê  toñ na Jeziorze Frêckim, wskazuje na gliniaste tereny przy
brzegu jeziora.
Na G³odka  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo
G³odka.
Na Górkê  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, toñ wskazuj¹ca na wzniesienie
terenu, zwane Górk¹.
Na Górki  toñ na jeziorze £êczek, wskazuje na górki podwodne, p³ytkie
miejsce na jeziorze.
Na Górki  toñ na jeziorze Sasek Wielki, toñ wskazuje na widoczne z jeziora pagórki.
Na Granicê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, okrela po³o¿enie toni na granicy miêdzy gmin¹ Szczytno i gmin¹ Dwierzuty.
Na Grudzie, Gruda  toñ na jeziorze Marksoby, wskazuje na ogrodzone
³¹ki nad jeziorem, pot. grudzie ogrodzone pastwiska.
Na Guæka, Guæka  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje na gospodarstwo
Guæka.
Na Hagla  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo Hagla.
Na Hertê, Herta  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje gospodarstwo
Herty.
Na Jakuba, Jakub  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje gospodarstwo Jakuba.
Na Jasiniuka  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na siedlisko Jasiniuka, widoczne z jeziora.
Na Jazgarza  toñ na Jeziorze Frêckim, nazwa wskazuje na po³awian¹
w tym miejscu rybê.
Na Kamieñ, Kamieñ  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, nazwa wskazuje na
le¿¹cy przy brzegu kamieñ widoczny z jeziora.
Na Kapsinê  toñ na jeziorze Sasek Wielki. Nazwa bez motywacji.
Na K¹pielisko, K¹pielisko  toñ na jeziorze Szczycionek, wskazuje k¹pielisko na brzegu jeziora.
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Na Kierzki  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na rosn¹ce przy brzegu jeziora krzaki, zwane potocznie kierzkami, por. kierzki krzaczki (SGP II
350). Kierz, czyli krzak, jako punkt orientacyjny dla rybaków wystêpuje w nazwach toni innych jezior (por. Sobierajski, 1980, s. 167)
Na K³adkê, K³adka  toñ na jeziorze £êczek, wskazuje na pomost zbudowany na jeziorze, nazywany przez rybaków k³adk¹.
Na Konopackiego  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na widoczne
z jeziora gospodarstwo Konopackiego.
Na Kruszyñskiego  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje zabudowania gospodarcze Kruszyñskiego.
Na Krzywickiego  toñ na jeziorze £êczek, wskazuje siedlisko Krzywickiego.
Na Kuc  toñ na Jeziorze Frêckim, nazwa charakteryzuj¹ca, por. kuc malec (SGP II 508).
Na Kulkê, Kulki  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na gospodarstwo Kulki.
Na Leszczynê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na rosn¹ce przy
brzegu leszczyny.
Na Lenika  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje miejsce w lesie, gdzie
znajduje siê leniczówka.
Na Lipki  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, wskazuje na widoczne z jeziora
lipy.
Na £anicê  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, wskazuje na ³aniê budynek do
suszenia lnu i konopi (SGP II 70), nazywan¹ przez mieszkañców £anic¹.
Na £¹czkê  toñ na jeziorze Marksoby, wskazuje ³¹kê, le¿¹c¹ nad jeziorem.
Na £¹ki  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje ³¹ki przy brzegu jeziora.
Na £osia  toñ na jeziorze Sasek Wielki, mówi o gatunku po³awianej ryby,
pot. ³o oznacza rybê z rodziny ³ososiowatych.
Na £ys¹ Górê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na osadê £ysa
Góra.
Na Makruckiego  toñ na jeziorze Sêdañsk, wskazuje gospodarstwo Makruckiego.
Na Ma³e Podgóry  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa nawi¹zuje do
s¹siedniej toni Na Du¿e Podgóry.
Na Modre  toñ na jeziorze Sasek Wielki. Nazwa bez motywacji.
Na Niewiadomskiego  toñ na jeziorze Starokiejkuckim, wskazuje na siedlisko Niewiadomskiego.
Na Olchê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na widoczn¹ z jeziora
olchê.
Na Ostry Róg  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa okrela po³o¿enie toni
na ostrym zakrêcie na jeziorze.
Na Pacho³ek  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje pacho³ek tu jako s³upek
ostrzegawczo-ochronny, zaopatrzony czêsto w szk³a odblaskowe (SGP II 577).
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Na Pegeer Moryc  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa wskazuje widoczny z jeziora Pegeer Moryc.
Na Pianko  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo Pianki.
Na Piaski  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na piaszczysty teren
nad jeziorem.
Na Piece  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa wskazuje na wie Piece.
Na Pieniek  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, nazwa wskazuje widoczny z jeziora pieniek ciêtego drzewa.
Na Pochy³e Brzozy  toñ na jeziorze Sêdañsk, wskazuje na rosn¹ce przy
brzegu, widoczne z jeziora brzozy.
Na Pomost, Pomost  toñ na Jeziorze Frêckim, wskazuje k³adkê nad jeziorem nazywan¹ pomostem.
Na Pulasek  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, nazwa wskazuje na po³o¿enie toni
w rodkowej czêci jeziora nazywanej Pulaskiem.
Na Puzichê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje gospodarstwo Puzichy.
Na Rezunka  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa wskazuje gospodarstwo
Rezunka.
Na Rowek  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na miejsce, gdzie do jeziora
wp³ywa strumyczek.
Na Rowek  toñ na jeziorze Sêdañsk, nazwa okrela po³o¿enie toni w zwê¿eniu jeziora, przypominaj¹cym rowek.
Na Rozowskiego  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na gospodarstwo
Rozowskiego.
Na Róg Lasu  toñ na jeziorze Sêdañsk, wskazuje na rosn¹cy w pobli¿u
jeziora las. Wyraz róg oznacza przyl¹dek, czyli czêæ l¹du wysuniêt¹ w jezioro. W nazwach toni, to znaczenie wyrazu róg jest powszechnie, por. Róg na
Jeziorze Powidzkim ko³o Gniezna i na Wigrach15.
Na Rzekê  toñ na jeziorze £êsk.
Na Sadze  toñ na jeziorze Wo³pusz, wskazuje na umieszczone przy brzegu
jeziora sadze skrzynie na ¿ywe ryby, wyraz sadze zapewne od sadzaæ wsadzaæ, wk³adaæ. Na jeziorze Wigry le¿y toñ Skrzynka, od skrzyni na raki.
Na Sasek  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje koloniê Sasek.
Na Satana  toñ na jeziorze Sasek Wielki. Nazwa bez motywacji.
Na Sejdê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje gospodarstwo rolnika
Sejdy.
Na Sklep  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na sklep w Or¿ynach.
Na Spacnê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na wyspê zwan¹ Spacna.

15 K. O. Falk: Wody wigierskie i ruciañski. Uppsala 1941, s. 87, 107; zob. te¿ M. Kornaszewski: Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego. Poznañ 1965.
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Na Strugê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na strumyk nazywany
Strug¹.
Na Suchy Zgon  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa charakteryzuj¹ca
toñ, por. zgon ostatnia toñ, cz³on suchy w znaczeniu zawieraj¹cy ma³o ryb.
Na Sur  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, nazwa wskazuj¹ca sur mieci (SGP
V 264).
Na Szczygielskiego  toñ na jeziorze Marksoby, wskazuje na gospodarstwo
Szczygielskiego.
Na Szko³ê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje gruzy po dawnej szkole
stoj¹cej nad jeziorem.
Na Szosê  toñ na jeziorze Marksoby. Toñ prowadzi w kierunku szosy.
Na Szosê  toñ na Jeziorze Starokiejkuckim. Toñ wskazujê na szosê.
Na Szosê  toñ na jeziorze Wa³pusz. Toñ wskazujê na szosê.
Na luzê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje w¹ski przesmyk na
jeziorze, przypominaj¹cy luzê.
Na Targowo  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje miejscowoæ Targowo.
Na Tartak  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje tartak po³o¿ony w pobli¿u
jeziora.
Na Trzy Brzozy  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje na trzy brzozy, rosn¹ce na
brzegu jeziora.
Na W¹dó³, W¹dó³  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa charakteryzuj¹ca
toñ, okrela jej g³êbokoæ, poprzez wskazanie na znacznie obni¿one dna jeziora,
por. w¹dó³.
Na Wid³y, Wid³y  toñ na jeziorze Sasek Wielki, nazwa okrela po³o¿enie
toni w rozwidleniu jeziora.
Na Wiejskie  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, okrela po³o¿enie toni w stosunku do wsi Sasek Ma³y.
Na Wie  toñ na Jeziorze Starokiejkuckim, wskazuje wie Kiejkuty.
Na Wilcz¹ Parowê  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje widoczny
z jeziora w¹wóz nazywany przez mieszkañców Wilcz¹ Parow¹.
Na Wójcika  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje gospodarstwo Wójcika.
Na Wyboje  toñ na jeziorze Sasek Wielki, mówi o nierównociach dna
jeziora.
Na Wydmusy  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje piaszczyste wzgórze nad jeziorem.
Na Wyspê  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje wyspê na jeziorze.
Na Wyspê  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje wyspê na jeziorze.
Na Wysypisko  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na wysypisko
mieci.
Na Zagon  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje pole po³o¿one przy
brzegu jeziora, zwane Zagonem.
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Na Zakrêcie  toñ na jeziorze Sasek Wielki, okrela po³o¿enie toni w zakolu jeziora.
Na Zasraje  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na osadê £ysa Góra
potocznie nazywan¹ Zasraje.
Na Zielone  toñ na jeziorze Sasek Wielki. Nazwa nie posiada motywacji.
Okoniowa, Toñ Okoniowa  toñ na jeziorze Sasek Ma³y, mówi o gatunku
po³awianej ryby.
Okr¹g³a  toñ na jeziorze Sasek Wielki, wskazuje na kszta³t toni.
Okr¹g³a  toñ na jeziorze Wa³pusz, nazwa wskazuje na kszta³t toni.
Pancengrabe, Na Pancengrabe  toñ na jeziorze Wa³pusz. Wskazuje na
rów przeciwpancerny z czasów wojny, nazywany przez mieszkañców Pancengrabe.
P³ytkie  czêæ jeziora Sêdañsk w pobli¿u pla¿y.
Pomiêdzy Trzciny  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje na trzciny rosn¹ce
nad brzegiem jeziora.
Pulasek, Na Pulasek  czêæ koñcowa jeziora Sasek Ma³y, por. gw. pulas
indyk, pulasek indyczek, ma³y indyk (SGP IV 451).
Tancplac, Na Tancplac  toñ na jeziorze £êsk, wskazuje plac, na którym
dawniej tañczono, gw. tancplac plac taneczny, por. niem. tanzen tañczyæ,
Platz plac, boisko.
U Lewandowskich  toñ na jeziorze Szczycionek, wskazuje na po³o¿enie
toni w pobli¿u zabudowañ gospodarczych Lewandowskich.
Ukona Górka, te¿ Górka  toñ na jeziorze Wa³pusz, wskazuje na wzniesienie w pobli¿u jeziora Wa³pusz.
Zagóra  miejsce na jeziorze Sêdañsk, por. wyra¿enie przyimkowe: za gór¹.
Wykaz skrótów
Linde

 M. Samuel Bogumi³ Linde: S³ownik jêzyka polskiego. T. V: RT. Lwów 1859
(reprint Warszawa 1995).
MSJP  S³ownik jêzyka polskiego. Redaktor naukowy: Mieczys³aw Szymczak. T. III: R-¯.
Warszawa 1981.
SJPDor.  S³ownik jêzyka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. Warszawa 19581969.
SGP
 J. Kar³owicz: S³ownik gwar polskich. T. IVI. Kraków 19001911.

Literatura
Belchnerowska A. (1982): Nazwy jezior Jamno i Resko oraz nazwy toni rybackich tych jezior.
ZNUG, PJ. T. 8, s. 105111.
Belchnerowska A. (1994): Nazwy toni jeziornych i morskich w ziemi ko³obrzesko-koszaliñskiej.
ZNUG, PJ. T. 1920, s. 5359.
Breza E. (1974): Toponimia powiatu kocierskiego. Pomorskie monografie toponomastyczne.
Nr 1. Gdañsk, s. 306308.

Nazwy toni rybackich i miejsc na jeziorach w pobli¿u Szczytna

37

Biolik M. (1994): Mikrotoponimia by³ego powiatu ostródzkiego. Olsztyn.
Bluszcz A. (1980): Kontekst a znaczenie przyimków przestrzennych. JP. T. LX, s. 1524.
Buch T. (1967): Nazwy toni rybackich na jeziorze Ga³adu. Onomastica. T. 12.
Górnowicz H. (1980): Toponimia Powila Gdañskiego. Gdañsk.
Górnowicz H. (1971): Nazewnictwo jezior borzechowskich na Kociewiu Onomastica. T. XVI,
s. 87121.
Jacewicz M. (2006): Wybrane nazwy toni rybackich Wielkich Jezior Mazurskich. [W:] Onomastyka regionalna. Pod red. J. Dumy. Olsztyn, s. 107114.
Jakus-Borkowa E. (1985): Nazwy toni jeziornych ziemi wieckiej. S³upskie Prace Humanistyczne WSP w S³upsku. T. 4, s. 219234.
Kornaszewski M. (1980): Nazewnictwo Jeziora Chrzypskiego. Studia Polonistyczne. Poznañ.
T. VII, s. 2935.
Kornaszewski M. (1994, druk: 1995): Z problematyki mikrohydronimii. SlOcc. T. LI, s. 4347.
Kreja B. (1983): Zagadnienie modeli s³owotwórczych. Z polskich studiów slawistycznych.
Seria VI. Warszawa, s. 203212.
Luba W. (1983): Próba socjolingwistycznej definicji nazwy terenowej. [W:] Geografia nazewnicza. Pod red. K. Rymuta. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód, s. 1926.
Mrózek R. (2004): Nazwy w³asne jako przedmiot badawczy onomastyki. [W:] Nazwy w³asne
w jêzyku, kulturze i komunikacji spo³ecznej. Katowice, s. 919.
Mrózek R. (2000): Terytorialno-etniczne i komunikatywne zasiêgi komponentów onimicznej sfery
jêzyka. Kultura, Jêzyk. Edukacja. T. 3. Pod red. R. Mrózka. Katowice, s. 173182.
Rymut K. (1998): Nazwy wodne. [W:] Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. WarszawaKraków, s. 269282.
Rzetelska-Feleszko E. (1983): Nazwy terenowe od wyra¿eñ przyimkowych Studia z filologii
polskiej i s³owiañskiej. Warszawa, s. 85101.
Rzetelska-Feleszko E. (2001): Zagadnienia klasyfikacyjne i terminologiczne w pracach z zakresu
toponimii. [W:] Toponimia i oronimia. pod red. A. Cielikowej i B. Czopek-Kopciuch.
Kraków, s. 3340.
Rzetelska-Feleszko E. (2006): W wiecie nazw w³asnych. WarszawaKraków.
Sobierajski Z. (1979, druk: 1980): Nazwy toni rybackich jeziora Gop³o. Studia Polonistyczne.
T. VII. Poznañ, s. 159169.
T³okiñski W. (1973): Z zagadnieñ leksykalizacji wyra¿eñ przyimkowych ze stanowiska grafematycznego. JP. T. LIII, s. 344349.
Treder J. (1977): Toponimia by³ego powiatu puckiego. Pomorskie Monografie Toponomastyczne. Nr 3. Gdañsk.
Zagórski Z. (1984): O podzia³ach nazw terenowych. ZNUG. Nr 10, s. 5156.

Summary
The works describes 143 fishing depths and places on the lakes gathered in the years 1982
and 1983 near Szczytno including: Wa³pusz, Starokiejkuckie, Marksoby, £êsk, £êczek and Sasek
Wielki, Sasek Ma³y, Sêdañsk, Szczycionek, Jezioro Frêckie. All names were created after the year
1945. All names are topographical and they localize objects in space and describe their characteristics. In the view of structural and grammatical constructions, the dominating structure of fishing
depths are prepositional expressions.
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Zusammensetzung und Zusammenbildung.
Ähnlichkeiten und Unterschiede
Zusammensetzung and Zusammenbildung.
Similarities and differences
The aim of the following publication is to compare two wordbuilding phrases:
Zusammensetzung to Zusammenbildung. These phrases are constant element of German
word formation.
S³owa kluczowe: z³o¿enie, s³owotwórstwo
Key words:
compound, word formation Schlüsselwörter: Zusammensetzung, Zusammenbildung,
Wortbildung

Der Untersuchungsgegenstand dieser vorliegenden sprachwissenschaftlichen Arbeit ist der Vergleich zwei bedeutender Wortbildungsmittel, nämlich: der
Zusammensetzung und Zusammenbildung. Der durchschnittliche Sprachebenutzer verwendet die Wörter, die während dieser Wortbildungsprozesse entstanden
sind, sehr häufig. Sie existieren in seinem Bewusstsein. Ab und zu bildet er mit
Hilfe der Zusammensetzung oder Zusammenbildung sogar seine eigenen Wörter.
Er macht sich keine Gedanken darüber, auf welche Art und Weise sie zustande
kommen, oder wo sie ihren Anfang nehmen. Ich habe die Absicht, diese Begriffe
anhand der mir verfügten Literatur zu erläutern. Ich möchte verschiedene Definitionen angeben, damit der Leser einen Überblick gewinnt, wie verschiedene
Grammatikbücher diese Begriffe erklären.
Während der Menschheitsgeschichte erfuhr die Sprache viele Veränderungen. Sie betrafen nicht nur die Form der Wörter und ihre Schreibweise, sondern
auch ihre Bedeutung. Die Sprache entwickelt sich immer noch und bleibt ein
Verständigungs- und Kommunikationsmittel. Jeder Sprachebenutzer verfügt
über sein eigenes Wortschatz, das er selbst jeden Tag bildet. Das Sprachniveau
hängt von dem Sprachebenutzer ab.
Für die Bedürfnisse des Alltagsgesprächs kommen Erwachsene, wenn sie sich
ihrer Mundart bedienen, leicht mit vier-bis siebentausend Wörtern aus. (...) Der
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gebräuchliche Wortschatz der deutschen Schriftsprache, den das zweibändige
Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache erfasst, umfasst 60000
Wörter, und die Standartsprache deren Gebrauch das Wörterbuch Deutsch als
Fremdsprache beschreibt, enthält 66000 verschiedene Wörter. (...) Diese Wörter
sind zum größten Teil Wortbildungen1.

Die deutsche Sprache ist durch die Wortbildung gekennzeichnet. Dank der
technischen und auch genetischen Entwicklung entstehen heutzutage immer
neue Wörter. Die deutsche Wortbildung ist sehr produktiv. Die deutsche Sprache
verfügt über zahlreiche Wortbildungsmittel, die anhand des folgenden Schemas
dargestellt werden können.
Wortbildungsmittel der deutschen Sprache2
WORTBILDUNG ALS

?

Kürzung

Erweiterung durch
Kombination mit

Technologisierung

Grammatische Überführung
in eine andere Wortart

Kürzwörter/Abkürzungswörter
Substantivierte Verben/Adjektiva

Fachwörter

Anderen Wortbildungselementen
Anderen selbständigen Wörtern
Ableitung
Zusammensetzung

Zusammenbildung
1

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. von Günther Drosdowski, Duden Band 4, Mannheim 1995, 399.
2 Vgl. Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg. vom
Lexikographischen Institut, München 1992, s. 291.
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1. Die Zusammensetzung
Unter Zusammensetzungen (Komposita) verstehen wir Wörter, die ohne
zusätzliche Ableitungsmittel aus zwei oder mehreren selbständig vorkommenden
Wörtern gebildet sind3.
Das erste Wort der Zusammensetzung bezeichnet man als Bestimmungswort
und das zweite als Grundwort4.
Diese sprachwissenschaftliche Theorie kann man anhand des folgenden Beispiels sehen:
WOHNUNGSBAU
Bestimmungswort

Grundwort

Sowohl das Bestimmungswort als auch das Grundwort sind an sich auch
selbst als Wörter verwendbar. Wenn sie im Kompositum zusammen vorkommen,
sind sie aber nicht umstellbar, weil das Grundwort die grammatischen Eigenschaften des Kompositums und die semantische Kategorie bestimmt. Die Komposita lassen sich auf zwei Bestandteile (Konstituenten) zurückführen:
Wohnunsbauförderung  Förderung des Wohnungsbau
Wohnungbauförderungsgesetz  Gesetz zur Wohnungsbauförderung
Nach diesem Muster lassen sich komplexe Komposita weiter aufgliedern,
bis sie in ihre einfachsten Bildungsteile zerlegt sind5.
WOHNUNGBAUFÖRDERUNGSGESETZ
Wohnungbau förderung-sWohnungs bauWohn ung-sWohn-

-bau

-gesetz
-förder ung
förder -

-ung

-bau

3 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. von Günther Drosdowski, Duden Band 4, Mannheim 1995, S. 399.
4 Vgl. Neues Großes Wörterbuch Deutsch,, Bonn 1992, S. 65.
5 Vgl. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. von Günther Drosdowski,
Duden Band 4, Mannheim 1995, S. 420.
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Ein anderes Beispiel:
REISESCHREIBMASCHINE
Reise -

-schreib maschine
Schreib-

-maschine

Anhand dieser zwei Beispielen kann man beobachten, wie die zusammengesetzen Wörter in einzelne Teile zerlegt werden können. Aber man muss auch
hervorheben, dass es solche Zusammensetzungen gibt, die sich so weit verselbständigt haben, dass sie sich synchron nicht mehr erklären lassen. Ein gutes
Beispiel dafür ist das deutsche Wort Junggeselle.
Die zahlreichen deutschen Grammatikbücher geben verschiedene Definitionen der Zusammensetzung. Vielleicht vergleichen sie mit anderen Worten, was
man unter dem Begriff Zusammensetzung verstehen soll. Knaurs Grammatik der
deutschen Sprache gibt folgende Definition an:
Zwei oder mehrere selbständige und bedeutungstragende Wörter werden zu einer
neuen Worteinheit verbunden, dem Kompositum. Ein Kompositum (...) ist also
zwei- oder dreigliedrig; selten umfasst es noch weitere Glieder (...) Wortart und
Genus des Kompositums werden vom zweiten bzw. letzten Glied bestimmt, dem
Grundwort6.
Artikel

Bestimmungswort

Grundwort

das

Dach Fenster = Fenster im Dach

das

Spargel Feld = Feld auf dem Spargel

die

Handels Bilanz = die Bilanz des Handels

Wenn man diese zwei deutschen grammatischen Definitionen miteinander
vergleicht, kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen:

6 Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg. vom Lexikographischen Institut, München 1992, S. 291.
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Zusammensetzung
nach Duden

Zusammensetzung
nach Knaur

Kompositum, das aus zwei oder mehreren
Wörtern gebildet ist

+

+

Das zweite Glied- Grundwort (bestimmt
Genus)

+

+

Das erste Glied- Bestimmungswort

+

+

Keine Möglichkeit der Umstellung
der Glieder

+

Knaur gibt keine Hinweise in
dieser Hinsicht.

Die Definitionen, anhand deren ich den Vergleich gemacht habe, sind aus
den deutschen Bücher genommen worden. Sie gelten im allgemeinen selbstverständlich für die deutsche Sprache. Es erhebt sich aber die Frage, wie man
auf Polnisch den Begriff Zusammensetzung übersetzt, und auf welche Art und
Weise benutzt man im Polnischen diese Wortbildungsmethode.
In dem deutsch-polnischen Großwörterbuch kann man folgendes finden: Die
Zusammensetzung: 1. Zestawienie, 2. Z³o¿enie. Zusammensetzung funktioniert
als ein zusammengesetztes Wort, bei dem seine Einzelglieder zwar eng miteinander verbunden sind, aber ohne irgendwelche Konjunktionen. Ein einziges Element, das am häufigsten als Verbindungselement gilt, ist Vokal -o-. In der polnischen Sprache kann man folgende Beispiele angeben: listopad, k¹tomierz,
prostok¹t7 . In der angegebenen Definition ist die Rede von den Gliedern, die mit
einem Fugenelement miteinander verbunden sind, und ein Wort bilden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Beispiele, die in der Definition vorkommen,
als feste Wörter von den meisten Polen betrachtet werden. Fast niemand nimmt
heutzutage Rücksicht darauf, dass das Wort listopad eine Zusammensetzung ist.
Mit Angabe dieser verschiedenen Definitionen kann der Leser einen Überblick gewinnen, was man unter dem Begriff Zusammensetzung versteht. Diese
Kenntnisse sind unentbehrlich, um weiter in diesem Bereich recherchieren zu
können.
1.1. Arten der Zusammensetzung
Zusammensetzungen lassen sich historisch-formal und inhaltlich klassifizieren.
In historisch-formaler Hinsicht können zwei Möglichkeiten der Komposition unterschieden werden:
7

Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, hrsg. von Stanis³aw Skorupka, Halina Auderska, Warszawa
1968, S. 1010.
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a) Die eigentliche Zusammensetzung, die Juxtaposition, nämlich das flexionslose Aneinanderfügen zweier selbständiger Wörter
b) Die uneigentliche Zusammensetzung, die Kasusposition mit Flexion des
Bestimmungswortes.
Auf inhaltlicher Ebene sind die folgenden Kompositionsarten zu unterscheiden:
a) Kopulativkompositum
b) Determinativkompositum
c) Verdunkeltes Kompositum8.
1.1.1. Das Kopulativkompositum
Das Kopulativkompositum ist eine Worteinheit, deren einzelne Glieder gleichgeordnet sind und deren Bedeutung die Summe der Bedeutungen der einzelnen Glieder darstellt, z.B. Hemdbluse9.
1.1.2. Das Determinativkompositum
Hier besteht die neue Worteinheit nicht aus zwei gleichgeordneten Gliedern.
Das erste Glied ist dem zweiten unterordnet10. Diese Unterordnung unterscheidet Determinativkompositum vom Kopulativkompositum. Ein gutes Beispiel für
Determinativkompositum ist das Wort Segelboot.
Segelboot = das Boot zum Segeln
Die Determinativkomposita kaan links-, rechts-, oder links-rechts verzweigen.
LINKSVERZWEIGUNG

SchreibSchreib
-

-tisch-

-sessel

8 Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg. vom
Lexikographischen Institut, München 1992, S. 292.
9 op. cit., S. 292.
10 Vgl. Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg.
vom Lexikographischen Institut, München 1992, S. 293.
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RECHTSVERZWEIGUNG

Seiden-

-lampen-

-schirm

LINKS-RECHTS-VERZWEIGUNG

Leicht-

-metall-

-bau-

-gerüst

1.1.2.1. Das verdunkelte Kompositum
Außer Determinativ- und Kopulativkompositum kommen auch die verdunkelten Zusammensetzungen in der deutschen Sprache vor. Bei denen ist häufig
nicht mehr erkennbar, dass es sich um ein Kompositum handelt11. Als ein Beispiel für dieses Kompositum kann das Wort Bräutigam gelten.
Die Zusammensetzungen, die auf der inhaltlichen Ebene zu unterscheiden
sind, werden in drei Arten von Komposita gegliedert. Sie unterscheiden sich
voneinander vor allem in Unterordnungsgrad der einzelnen Glieder. Diese Glieder sind die Einzelteilen des Kompositums und bestimmen sich gegenseitig.
2. Die Zusammenbildung
Die Zusammenbildung liegt auf der Grenze zwischen Zusammensetzung
und Ableitung. Es handelt sich um eine neue Worteinheit, die entsteht wenn die
11 Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg. vom
Lexikographischen Institut, München 1992, S. 294.
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Wörter die nur syntaktisch zusammengehörende Verbindungen sind und noch
nicht als Kompositum aufgefasst werden, die Grundlage von Ableitungen bilden12.
Beispiele:
Frühaufsteher = früh aufstehen
Gesetzgebung = Gesetze geben
Augenfällig = in die Augen fallen
Die Übergange zwischen Zusammensetzung und Zusammenbildung sind
fließend. Viele Bindungen, die formal Zusammensetzungen darstellen, können
auch Zusammenbildungen sein. z.B.
Zeitungsleser ist formal ein Kompositum aus Zeitung + Leser, kann aber
auch als Zusammenbildung aus der Fügung Zeitung lesen verstanden werden13.
Das zitierte Beispiel zeigt uns deutlich, dass die Grenzen zwischen Zusammensetzung und Zusammenbildung fließend sind. Zusammenfassend möchte ich
jedoch diese zwei Wortbildungsmittel miteinander vergleichen.
ZUSAMMENSETZUNG

ZUSAMMENBILDUNG

Dank der Zusammensetzung entsteht
neue Worteinheit

Dank der Zusammenbildung entsteht
neue Worteinheit

ÄHNLICHKEIT

Ergebnis der Zusammensetzung:
Kompositum

Ergebnis der Zusammenbildung:
syntaktisch zusammengehörende
Verbindungen. NICHT als Kompositum
aufgefasst!

UNTERSCHIED

Gebildet ihre zusätzliche Ableitungsmittel

Die Bildungen haben die gleiche Form
wie Zusammensetzung, ihr erster Teil
besteht aber nicht aus einem Wort,
sondern einer Wortgruppe.

UNTERSCHIED

Wörter können selbständig vorkommen.
Sie haben ihre Bedeutung. Wir können
aber nicht die verdunkelten Komposita
außer acht lassen.

Wörter können wieder in ihre
syntaktischen Teile aufgelöst werden.
Das letzte Glied kann jedoch nicht allein
stehen.

ÄHNLICHKEIT/
UNTERSCHIED

Die Zusammensetzungen und Zusammenbildungen gehören zu Wortbildungsmittel. Ihre Produktivität ist in der deutschen Sprache von großer Bedeutung. Der Mensch lernt nicht eigentlich eine Sprache, sondern er lernt in einer

12 Lutz Götze, Ernest Hess-Lüttich: Knaurs Grammatik der deutschen Sprache, hrsg. vom
Lexikographischen Institut, München 1992, S. 295.
13 Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. von Günther Drosdowski, Duden Band 4, Mannheim 1995, S. 425.
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Sprache schöpferisch tätig zu werden. Die Wortbildungsmittel sind sehr behilflich, damit neue Wörter entstehen. Die Wörter sind ein Teil des sprachlichen
Systems.
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Summary
The aim of the following publication is to compare two wordbuilding phrases: Zusammensetzung to Zusammenbildung. These phrases are constant element of German word formation. This
article reveals analysis and algorythms of crearing new words that are combined in the presented
processes. In the publication its also performed how the combinations are classified according to
historical, formal of semantic dimension. The processes of creating particular words are an example of different ways of building new vocabulary in German language. This plays a pivotal role in
creating words for technis, science medicine, or daily usage.
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Jednostki leksykalne z wyra¿eniem wiat³o
Lexical units including the segment wiat³o
The paper deals with the problem of the registration of lexical units containing the
segment wiat³o. The aim of the article is to analyse selected linguistic expressions and
find the units of language in this group.
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Niniejszy artyku³ nie jest  choæ sugeruje to tytu³  prób¹ rejestracji wszystkich jednostek jêzyka z segmentem wiat³o. Po pierwsze, opracowanie takie
wymaga³oby du¿o wiêcej miejsca, by przyjrzeæ siê wszystkim podejrzanym.
Po drugie, nie jest moim celem rozwa¿enie ka¿dego po³¹czenia. Chcia³abym
raczej (nie jako pierwsza bynajmniej) zwróciæ uwagê na pewne problemy zwi¹zane z ustalaniem jednostek jêzyka i omówiæ  mylê  doæ interesuj¹ce grupy
przyk³adów.
Jak wiadomo, wyodrêbnianie jednostek jêzyka nie jest zadaniem ³atwym.
Oprócz po³¹czeñ, co do których nie bêdziemy mieli w¹tpliwoci, czy zakwalifikowaæ je jako jednostki jêzyka (czy te¿ nie), istniej¹ grupy wyra¿eñ o kontrowersyjnym statusie. Trzeba podkreliæ, ¿e owe dyskusyjne przyk³ady czêsto znaleæ mo¿na tam, gdzie bymy siê ich nie spodziewali. Dlatego tak wa¿ne jest
indywidualne traktowanie ka¿dej badanej grupy wyrazowej.
Podstawowym kryterium s³u¿¹cym do ustalania granic jednostek jest dla mnie
definicja jednostki jêzyka zaproponowana przez Andrzeja Bogus³awskiego1.
Nie chcê jednak szczegó³owo omawiaæ tutaj ani samej definicji, ani trudnoci
1 Jednostk¹ jêzyka nazywa Bogus³awski ci¹g elementów diakrytycznych, który jest dwustronnie roz³¹czny wzajemnie, co oznacza, ¿e spe³nia warunki elementów A, B, C, D w schemacie
AC : AD = BC : BD,
w którym zachodzi symetria zarówno formalna, jak i funkcjonalna (na miejscu jednego z cz³onów
mo¿e pojawiæ siê zero). Ponadto co najmniej jedna z klas substytucyjnych, a wiêc A : B : ... albo
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zwi¹zanych z jej stosowaniem2. Mylê, ¿e rozpatrzenie kilku przyk³adów nasuwaj¹cych w¹tpliwoci bêdzie najlepszym sposobem na ukazanie tego, jak trudna
mo¿e byæ niekiedy taka analiza i jak zaskakuj¹ce mog¹ byæ jej wyniki. Porz¹dek
artyku³u wyznacza³y bêd¹ zatem omówienia wczeniej wyró¿nionych zas³uguj¹cych na szczególn¹ uwagê po³¹czeñ wyrazowych.
1. Po³¹czenia wyra¿enia wiat³o z nazwami czêci doby
Status po³¹czeñ wyra¿enia wiat³o z nazwami czêci doby, poza ma³ymi
wyj¹tkami, wydaje siê klarowny. Trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e w uzusie
najczêciej pojawiaj¹ siê ci¹gi wiat³o poranka i wiat³o dnia. Nie oznacza to
jednak nienormalnoci takich po³¹czeñ, jak: wiat³o po³udnia, wiat³o popo³udnia, wiat³o przedpo³udnia, wiat³o witu, wiat³o zmierzchu, wiat³o wieczoru,
wiat³o nocy. S¹ one zrozumia³e i odczuwane jako zupe³nie naturalne. Ilustruj¹
to wybrane cytaty z korpusu PWN:
(1) Ogromna iloæ sklepów z antykami; ich wystawy w ³agodnym wietle zmierzchu, u schy³ku dnia.
(2) Na przeciwleg³ym wzgórzu w bladym wietle nocy zarysowa³y siê dwie
postacie.
(3) Gdy czarne okna pogranatowiej¹, gdy wiat³o witu wydobêdzie ich przejrzystoæ i brud...
(4) ... w pierwszej chwili mru¿ê oczy w jaskrawym wietle po³udnia.

Wszystko wskazuje na to, ¿e wy¿ej wymienione zwi¹zki wyrazowe to po³¹czenia jednostek. Segmenty w dope³niaczu mo¿na scharakteryzowaæ jako okrelenia pory doby. Nie natrafiamy tu na ¿adne przeszkody w substytuowaniu
nazw3.
Tak jak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e poprzednio omawiane przyk³ady nie s¹
jednostkami jêzyka, tak równie oczywiste jest, ¿e wyra¿eniom wiat³o dnia
i wiat³o poranka nale¿y przyjrzeæ siê bli¿ej. To, i¿ ci¹gi te pojawiaj¹ siê znacznie czêciej ni¿ pozosta³e, naprowadza na myl, ¿e wykazuj¹ pewn¹ specyfikê.
Przeanalizujmy zdania:
C : D : ... stanowi klasê niezamkniêt¹ (scharakteryzowan¹ w sposób ogólny). Jednostka jêzyka nie
jest sama podzielna zgodnie z wy¿ej wymienionymi kryteriami (Bogus³awski 1976). Zastosowanie
tej definicji oraz analizy przyk³adów w¹tpliwych przedstawia³ Bogus³awski tak¿e w swych póniejszych pracach (1978, 1987, 1989). Por. te¿ definicje przedstawione w pracach: Grochowski
1982, Bednarek, Grochowski 1993.
2 Zob. uwagi na ten temat w: Bañko 2001.
3 Za niestandardowe uzna³ te po³¹czenia Dobaczewski (2002, s. 113).
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W wietle dnia budynki wygl¹da³y zupe³nie inaczej.
W wietle poranka jest tutaj o wiele ³adniej ni¿ w nocy.
Stalimy w ogrodzie w jaskrawym wietle poranka.
Przez okno wpada szare wiat³o dnia.

Wyra¿enie wiat³o dnia w zdaniu (5) nie jest synonimem wiat³a dziennego,
które pozostaje w opozycji do wiat³a sztucznego. Nie mo¿na te¿ postawiæ go
obok wczeniej badanych ci¹gów. Segment dnia nie nale¿y do tej samej klasy,
co inne rzeczowniki nazywaj¹ce porê doby, gdy¿ zdania typu
(9) W wietle po³udnia wygl¹da³a lepiej ni¿ w nocy.
(10) Trzeba zobaczyæ ogród w wietle popo³udnia, by móc dostrzec jego piêkno.

uderzaj¹ pewn¹ osobliwoci¹, a w ka¿dym razie s¹ wyranie nacechowane
w opozycji do bardziej prawdopodobnych
(11) W wietle dnia wygl¹da³a lepiej ni¿ w nocy.
(12) Trzeba zobaczyæ ogród w wietle dnia, by móc dostrzec jego piêkno.

Zdanie (9) jest jednak zupe³nie poprawne, opisuje np. sytuacjê, w której
pewna osoba widzi jak¹ kobietê w nocy i ponownie spotyka j¹ w po³udnie,
dziêki czemu mo¿e skonstatowaæ, ¿e w owej chwili wygl¹da ona korzystniej ni¿
podczas pierwszego spotkania (rzeczownik w dope³niaczu jest tutaj okreleniem
pory doby). Wyobramy sobie, ¿e rzeczona osoba pragnie podzieliæ siê swoimi
spostrze¿eniami z kim, kto równie¿ widzia³ tê kobietê w nocy. W¹tpliwe jest,
by u¿y³a zdania:
(13) Musisz zobaczyæ j¹ w wietle po³udnia.

Ca³kiem swobodna substytucja nie jest wiêc tutaj mo¿liwa. Ponadto wyra¿eniom w zdaniach (5), (11), (12) nie mo¿na przypisaæ znaczenia bêd¹cego sum¹
znaczeñ segmentów wiat³o nazwa zjawiska naturalnego i dnia okrelenie
pory doby. Oznaczaj¹ one mniej wiêcej tyle, co nie wtedy, gdy wiat³o wysy³ane przez naturalne ród³a jest bardzo s³abe, np. niezbyt intensywne wiat³o ksiê¿yca, gwiazd i nie w wietle sztucznym (lampy, latarni itp.). Prowadzi to do
wniosku, ¿e badany ci¹g ma znaczenie globalne, a jego poszczególne elementy
nale¿¹ do klas zamkniêtych, prawdopodobnie jednoelementowych.
Od omówionej jednostki nale¿y odró¿niæ wyra¿enia u¿yte tak, jak w zdaniu
(8), które s¹ konstrukcjami sk³adniowymi.
Jeli wnikliwiej przyjrzymy siê charakteryzowanym wy¿ej ci¹gom, zauwa¿ymy, ¿e zarysowuje siê tu pewna prawid³owoæ. Otó¿ wyra¿enie wiat³o dnia
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ma znaczenie globalne tylko wtedy, gdy u¿yte jest w okrelonej konstrukcji
sk³adniowej, w innych traci swe w³aciwoci, por. np. (5) i (8) oraz
(14) Olepi³o mnie wiat³o dnia.
(15) wiat³o dnia gas³o powoli.
(16) Zobaczmy to miejsce w wietle dnia.

Jednostkami jêzyka s¹ tylko wyra¿enia pojawiaj¹ce siê w zdaniach (5)
i (16). Proponowa³abym zatem, ¿eby za jednostkê jêzyka uznaæ ci¹g o postaci
w wietle dnia. Nie sugerujê tym samym bynajmniej, ¿e ka¿da fraza przys³ówkowa w wietle dnia jest nieregularna znaczeniowo. Por.:
(17) Obudzilimy siê w jaskrawym wietle dnia.

Ci¹g w zdaniu (17) jest oczywicie konstrukcj¹ sk³adniow¹.
Inaczej jest w przypadku wyra¿enia wiat³o poranka. S¹dzê, ¿e mamy do
czynienia z równoznacznoci¹ wyra¿eñ w zdaniach (6) i (7). Pierwszego z nich
u¿yjemy w sytuacji, gdy mo¿liwe bêdzie obejrzenie miejsca w nocy oraz o poranku i porównanie wra¿eñ. Element poranka, tak jak w zdaniu (7), oznacza
czêæ doby. Wyra¿enie wiat³o poranka nie niesie, w przeciwieñstwie do wczeniej wyodrêbnionej jednostki, treci innej ni¿ taka, ¿e jest to wiat³o charakterystyczne dla okrelonej pory doby (poranka). Fakt, ¿e pojawia siê ono czêciej,
t³umaczyæ nale¿y tym, i¿ to, co zobaczylimy noc¹, najczêciej konfrontujemy
z obrazem widzianym o poranku.
2. Zwi¹zki terminologiczne
S³owniki ogólne oraz s³owniki frazeologiczne, mam tu na myli g³ównie
S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego Stanis³awa Skorupki, oprócz tradycyjnych frazeologizmów notuj¹ tak¿e wiele zwi¹zków terminologicznych. Wyra¿enia tego typu bardzo czêsto stanowi¹ ca³oci, których znaczenia nie s¹ sum¹
znaczeñ ich sk³adników. Nie oznacza to wcale, ¿e w przypadku konkretnych
ci¹gów nie mog¹ nasuwaæ siê w¹tpliwoci dotycz¹ce ich statusu.
Interesowa³y bêd¹ mnie tutaj ci¹gi wiat³o zielone, wiat³o czerwone, wiat³o ¿ó³te u¿yte tak, jak w zdaniach:
(18) Na skrzy¿owaniu zapali³o siê zielone wiat³o i ruszylimy.
(19) Musz¹ dobrze uwa¿aæ na przejciach. Czerwone wiat³o na zbiegu ulic
 staæ! zielone wiat³o  iæ! (SF)
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Wyra¿enia te objanione zosta³y m.in. przez S³ownik frazeologiczny jêzyka
polskiego S. Skorupki i Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego. W niektórych
s³ownikach ogólnych, np. w S³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹ Mieczys³awa Szymczaka, wyjaniony zosta³ termin wiat³a sygnalizacyjne, a ci¹gi wiat³o
czerwone, wiat³o zielone, wiat³o ¿ó³te s¹ tutaj elementami definicji przypisanej
temu wyra¿eniu. Por. :
wiat³o czerwone, zielone, ¿ó³te we wszelkiego rodzaju ruchu komunikacyjnym
lub transportowym sygna³y wietlne oznaczaj¹ce: kolor zielony  przejazd lub
przejcie wolne, czerwony  przejcie lub przejazd zamkniête, ¿ó³ty  sygna³
daj¹cy czas na przejazd pojazdom lub przejcie przechodniom znajduj¹cym siê
na jezdni w momencie zmiany sygna³ów (SF)
wiat³a sygnalizacyjne wiat³a: czerwone, ¿ó³te, zielone zapalaj¹ce siê kolejno na
skrzy¿owaniu ulic, oznaczaj¹ce przejazd, przejcie zamkniête, uwaga  zmiana
kierunku ruchu na skrzy¿owaniu, przejazd, przejcie wolne (SJPSz)

Jeli przyjrzymy siê wy¿ej wymienionym zwi¹zkom, to zauwa¿ymy, ¿e maj¹
one czytelny sens literalny. Czerwone wiat³o zapalaj¹ce siê na skrzy¿owaniu
ulic w istocie jest wiat³em o czerwonej barwie. Aby dokonaæ poprawnej interpretacji tego sygna³u, u¿ytkownik jêzyka musi wykorzystaæ sw¹ wiedzê z zakresu przepisów ruchu drogowego. Wyobramy sobie sytuacjê, w której spotykamy
cz³owieka, któremu zasady ruchu drogowego s¹ zupe³nie obce. Gdyby zobaczy³
on wiat³o zapalaj¹ce siê na skrzy¿owaniu, móg³by stwierdziæ jedynie, ¿e widzi
wiat³o o okrelonej barwie. Podajmy jeszcze jeden przyk³ad. Ka¿dy samochód
wyposa¿ony jest w tzw. tablicê rozdzielcz¹, na której znajduj¹ siê lampki sygnalizacyjne oznaczone kolorami: zielonym, niebieskim, ¿ó³tym, czerwonym, którym równie¿ przypisano okrelone znaczenie. Nie s¹dzê jednak, by kto za jednostkê jêzyka uzna³ po³¹czenie wyrazowe pojawiaj¹ce siê w zdaniu:
(20) Na tablicy rozdzielczej zapali³o siê czerwone wiate³ko.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wyra¿enia te s¹ ca³ociami, ale tylko z punktu
widzenia danej dziedziny wiedzy. Mylê, ¿e i z tym stwierdzeniem nie do koñca
mo¿na siê zgodziæ. Otó¿ okrelone znaczenie przypisane zosta³o najpewniej kolorom: czerwonemu, zielonemu, ¿ó³temu, a nie wiat³u o okrelonej barwie, por.:
(21) W sygnalizacji wietlnej do kierowania ruchem u¿ywa siê sygna³ów
o trzech barwach: czerwonej, zielonej, ¿ó³tej, które umieszczone s¹
w sygnalizatorach.
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Urz¹dzenia wietlne s¹ wiêc pewnym rodkiem, dziêki któremu mo¿liwa
jest komunikacja miêdzy uczestnikami ruchu drogowego. Por. tak¿e zdanie, które
czêsto kierowane jest do nieuwa¿nego uczestnika ruchu:
(22) Masz czerwone / zielone.

Poza tym istnieje wiele zwi¹zków terminologicznych, które przeciêtny u¿ytkownik jêzyka zapamiêtuje w ca³oci i tak te¿ je reprodukuje, a o których trudno
by³oby mu powiedzieæ, ¿e stanowi¹ ca³oæ (b¹d nie stanowi¹ ca³oci) z punktu
widzenia jakiej dziedziny wiedzy.
Na zakoñczenie zastanówmy siê nad ci¹giem wiat³o tylne. Wyra¿enie to
notuje S³ownik frazeologiczny Skorupki. Zwi¹zek ten objaniony zosta³ w nastêpuj¹cy sposób:
tylne wiat³o (w pojazdach) lampka, latarka sygnalizuj¹ca ruch skrêcania, zatrzymania siê pojazdu

Wyra¿enie tylne wiat³o trudno  moim zdaniem  zaliczyæ do terminologii.
Powszechnie wiadomo, ¿e pojazd samochodowy wyposa¿ony musi byæ w ró¿nego rodzaju wiat³a, np. wiat³a drogowe, wiat³a mijania, wiat³a pozycyjne,
kierunkowskazy, które umieszczone s¹ w ró¿nych miejscach i które ze wzglêdu
na owo rozmieszczenie nazywaæ mo¿emy przednimi, tylnymi, bocznymi, por. :
(23) Pojazd wyposa¿ony musi byæ w wiat³a pozycyjne  z przodu barwy bia³ej
lub ¿ó³tej selektywnej, z ty³u barwy czerwonej.
(24) Pojazd wyposa¿ony powinien byæ w wiat³a pozycyjne przednie i wiat³a
pozycyjne tylne.
(25) Przyczepa musi byæ wyposa¿ona równie¿ w wiat³a odblaskowe boczne.

wiat³a tylne, przednie i boczne to nie odrêbne rodzaje wiate³, o czym
wiadcz¹ powy¿sze zdania oraz porednio s³ownikowa definicja, gdy¿ latarka
sygnalizuj¹ca ruch skrêcania to zapewne kierunkowskaz, a w przypadku lampki
sygnalizuj¹cej zatrzymanie siê pojazdu chodzi prawdopodobnie o wiat³a hamowania. Badane wyra¿enia s¹ wiêc oczywicie po³¹czeniami rzeczownika wiat³o
w znaczeniu urz¹dzenie wietlne z przymiotnikami, które okrelaj¹, gdzie te
urz¹dzenia siê znajduj¹.
Dla porównania zauwa¿my, ¿e inaczej rzecz siê ma z ci¹gami wiat³o górne
i wiat³o boczne, które rejestruje S³ownik frazeologiczny Skorupki, por.:
(26) Boczne wiat³a nadaj¹ pomieszczeniom znacznie przytulniejszy charakter
ni¿ wiat³a górne. (PSWP)
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(27) Wesz³a do pokoju i zapali³a boczne wiat³o.
(28) Zga górne wiat³o i zapal lampkê nocn¹.

Aby móc okreliæ status ci¹gów wiat³o górne i wiat³o boczne (wyra¿enie
wiat³o dolne nie pojawia siê w uzusie), trzeba najpierw rozwa¿yæ jedn¹ bardzo
wa¿n¹ kwestiê, mianowicie konieczne jest ustalenie, w jakim znaczeniu u¿ywany jest tutaj rzeczownik wiat³o. Wbrew pozorom nie jest to wcale oczywiste,
cilej, nie jest jasne, czy wyra¿enie wiat³o oznacza zjawisko czy te¿ ród³o
wiat³a. wiadomie nie u¿y³am w tym miejscu wyra¿enia urz¹dzenie, gdy¿ wiat³em bocznym, a pewnie te¿ i górnym, nazywaæ mo¿na równie¿ ró¿nego rodzaju
lampy, które nie s¹ zasilane energi¹ elektryczn¹ oraz wieczniki.
Przeanalizujmy cytaty z korpusu:
(29) Od koñca XVIII wieku umieszczano na scenie dodatkowe wiat³a boczne,
lampki oliwne zwane kinkietami od nazwiska ich wynalazcy.
(30) Ze wzglêdu na kierunek padania wiat³a na obiekt rozró¿niane s¹ nastêpuj¹ce wiat³a: górne, przednie dolne, boczne, tylne i ich kombinacje. wiat³o
boczne pe³ni funkcje modeluj¹ce. wiat³o dolne jest ekwiwalentem wiate³
efektowych, natomiast górne ³¹czy w sobie efekty stosowania wiat³a modeluj¹cego, kierunkowego i konturowego. Podzia³ ten jest szczególnie u¿yteczny podczas komunikacji w trakcie pracy na planie zdjêciowym.

i s³ownikow¹ definicjê:
górne wiat³o id¹ce od sklepienia, od sufitu

W zdaniu (29) mowa jest o rodzaju owietlenia, ze zdania (30) i definicji
wywnioskowaæ mo¿na natomiast, ¿e chodzi o zjawisko. Spróbujmy ustaliæ,
z czym tak naprawdê mamy do czynienia. Zacznijmy od tego, ¿e w cytacie
z korpusu pojawiaj¹ siê u¿ycia specjalistyczne, chodzi tutaj bowiem o rozmieszczenie reflektorów na planie zdjêciowym, i dlatego nie bêd¹ one przydatne
w dalszych rozwa¿aniach. Sprawy nie rozjania jednak wyeliminowanie tego
typu przyk³adów, gdy¿ obok zdañ wczeniej przytoczonych pojawiaj¹ siê równie¿, i s¹ akceptowalne, zdania w rodzaju:
(31) Najczêciej stosujemy rozproszone wiat³o górne i owietlenie punktowe
(np. w k¹ciku do czytania, przy biurku).

Przyjmijmy za punkt wyjcia, chwilowo, by u³atwiæ sobie postawienie
pierwszego kroku w kierunku w³aciwej interpretacji, ¿e rzeczownik wiat³o
oznacza ród³o wiat³a. Jak ju¿ wspomnia³am, nie uda³o mi siê natrafiæ na zdanie z ci¹giem wiat³o dolne. Nie jest to rzecz jasna dowód na to, ¿e ci¹gi wiat³o
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górne i wiat³o boczne s¹ jednostkami jêzyka. Nie powsta³a w jêzyku taka nazwa, bo nie istnia³y odpowiednie przedmioty. Obecnie sytuacja zmieni³a siê
nieco; pomieszczenia mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿nego rodzaju urz¹dzenia
wietlne i trudno jest twierdziæ zdecydowanie, ¿e wiate³ zamontowanych np.
w pod³odze nie nazywa siê wiat³ami dolnymi, innymi s³owy, tak naprawdê nie
mo¿emy byæ pewni, ¿e po³¹czenie wiat³o dolne nie pojawia siê w uzusie. Z drugiej strony jednak, nawet jeli po³¹czenia takie istniej¹ i w pewnych sytuacjach
mo¿emy mówiæ o urz¹dzeniach znajduj¹cych siê w jakiej czêci mieszkania, to
trzeba przyznaæ, ¿e wyra¿enie wiat³o górne informuje o czym jeszcze, ¿e nie
chodzi tutaj tylko o lokalizacjê urz¹dzenia wietlnego. wiat³o górne jest rodzajem owietlenia, które znajduje siê (zazwyczaj) w wiêkszoci pomieszczeñ i zajmuje miejsce uprzywilejowane w stosunku do innych róde³ wiat³a. Jeli
chcemy, by kto zapali³ wiat³o, to mamy na myli ten standardowy rodzaj
owietlenia pozostaj¹cy w opozycji do wiat³a bocznego, wiat³a dolnego (?),
a tak¿e ro¿nego rodzaju lamp. Ostatnie stwierdzenie podsumowuj¹ce, choæ kusz¹ce, gdy¿ mog³oby rozwi¹zaæ sprawê, nie jest chyba wystarczaj¹co dobrym
argumentem. £atwo bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê odwrotn¹, czyli tak¹, gdy
to np. wiat³o boczne bêdzie urz¹dzeniem wiec¹cym najintensywniej, inaczej
mówi¹c, bêdzie g³ównym ród³em wiat³a. Wygl¹da na to, ¿e omawiane przyk³ady s¹ konstrukcjami sk³adniowymi. Zanim jednak podejmiemy ostateczn¹ decyzjê, wróæmy do kwestii zasadniczej. Przytoczone przyk³ady wiadcz¹ o tym, ¿e
ci¹g wiat³o boczne nale¿y tratowaæ jako po³¹czenie rzeczownika wiat³o w znaczeniu ród³o wiat³a z przymiotnikiem boczny. Niestety w przypadku wyra¿enia wiat³o górne sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Przypuszczam,
¿e zdania z tym ci¹giem informuj¹ o wietle, które pada z góry na dó³. Dodajmy,
¿e trudniej jest okreliæ kierunek padania wiat³a wysy³anego przez przycienne
ród³o wiat³a, bo np. aba¿ur mo¿e kierowaæ je w ró¿ne strony, a wiêc nie jest to
wiat³o, które owietla obiekty z boku. Faktem jest równie¿ to, ¿e wiat³a górne
montuje siê w³anie po to, by z góry owietla³y pomieszczenie i to, co siê w nim
znajduje. Powy¿sze obserwacje potwierdza³yby tezê, ¿e wyra¿enie wiat³o górne
jest jednostk¹ jêzyka.
3. Ci¹gi wiat³o pali siê, wiat³o wieci siê
Po³¹czenie wyrazowe wiat³o pali siê zosta³o objanione w Uniwersalnym
s³owniku jêzyka polskiego za pomoc¹ ci¹gu jest w³¹czone owietlenie. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e wyra¿enie to uznano za jednostkê jêzyka. Nie s¹dzê jednak, aby by³o ono nieregularne znaczeniowo i wymaga³o wyjanienia. Segment
wiat³o mo¿e wymieniaæ siê z innymi rzeczownikami maj¹cymi kategoriê ogóln¹: nazwa urz¹dzenia wietlnego, por. :
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(32) wiat³o pali³o siê ca³¹ noc.
(33) Lampa pali³a siê ca³¹ noc.
(34) Latarnia pali³a siê ca³¹ noc.

jak

Znaczenie badanego ci¹gu jest sum¹ znaczeñ jego segmentów. Zdania takie,
(35) wieca pali³a siê ca³¹ noc.
(36) Pochodnia pali³a siê ca³¹ noc.

konstytuowane s¹ przez jednostkê co siê pali w innym znaczeniu.
Konstrukcj¹ sk³adniow¹ jest równie¿ ci¹g wiat³o wieci siê. Próba jego
segmentacji pokazuje, ¿e istniej¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
(37) wiat³o wieci³o siê od kilku godzin.
(38) Lampa wieci³a siê od kilku godzin.
(39) Latarnia wieci³a siê od kilku godzin.

Wyra¿eniom w mianowniku mo¿na przypisaæ charakterystykê ogóln¹: urz¹dzenie wietlne. Miejsce walencyjne oznaczone zaimkiem co przy jednostce
co siê wieci nie mo¿e byæ wype³nione przez nazwê dowolnego sztucznego
ród³a wiat³a, por.:
(40) * wieca wieci³a siê od kilku godzin.
(41) * Pochodnia wieci³a siê od kilku godzin.

Pozycja mianownika otwierana przez czasownik wieci siê nie dopuszcza
równie¿ u¿ycia nazw naturalnych róde³ wiat³a.
(42) * S³oñce wieci³o siê...

Podejrzewam, ¿e w przypadku badanych wyra¿eñ rzeczownik wiat³o oznaczaj¹cy urz¹dzenie wietlne niesie jaki dodatkowy ³adunek semantyczny. Nie
jestem tego pewna, ale byæ mo¿e denotuje on rodzaj owietlenia nazywany
wiat³em górnym lub wiat³em bocznym, które jest jedynym rodzajem owietlenia w pomieszczeniu, a wiêc chodzi tutaj o g³ówne ród³o wiat³a, a nie jakiekolwiek urz¹dzenie. Jeli mówimy, ¿e chcemy, by kto zapali³ wiat³o, to mamy
na myli wiat³o górne (lub boczne), a nie jakie inne urz¹dzenie i odwrotnie,
gdy chodzi nam o w³¹czenie lampy, nie u¿yjemy zdania: Zapal wiat³o, powiemy zapewne: Zapal lampê. Dlatego ca³kiem naturalne s¹ wed³ug mnie zdania:
(43) Zga wiat³o i w³¹cz lampkê nocn¹.
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(44) W pokoju pali siê i wiat³o, i lampa.

Potwierdzenie tej diagnozy wymaga wielu badañ, a sformu³owana przeze
mnie hipoteza jest zaledwie prób¹ zasygnalizowania tego, ¿e istnieje pewien
problem, ¿e na rozwi¹zanie czeka kolejna zagadka. Mylê, ¿e cytat z korpusu:
(45) Ganie wiat³o, zapala siê niebieska lampka, milkn¹ rozmowy...

wiadczy o tym, ¿e dalsze analizy tego typu u¿yæ s¹ konieczne.
Pozosta³ nam do rozwa¿enia jeszcze jeden problem. Mam tu na myli po³¹czenie wyra¿enia wiat³o z czasownikiem wieci. Otó¿ takie konstrukcje nie
pojawiaj¹ siê. Mo¿e wydawaæ siê dziwne, ¿e wyra¿enie wiat³o w znaczeniu
urz¹dzenie wietlne, ród³o wiat³a, w przeciwieñstwie do nazw pozosta³ych
róde³ wiat³a, nie mo¿e byæ uzupe³nieniem miejsca walencyjnego jednostki co
wieci (jeli niebêd¹cej synonimem jednostki co wieci siê, to znaczeniowo do
niej zbli¿onej4 ).
Przeanalizujmy raz jeszcze przyk³ady u¿yæ ci¹gów wiat³o wieci siê i wiat³o pali siê oraz poni¿sze zdania pochodz¹ce z korpusu PWN:
(46) W jednym z pokoi na piêterku eleganckiej willi wieci siê kolorowe, przyæmione wiat³o.
(47) W oknach wieci³o siê wiat³o.

Zauwa¿my, ¿e wy¿ej wymienione zdania wypowiedziane zosta³y zapewne
w sytuacji, gdy z zewn¹trz zaobserwowaæ mo¿na by³o wiat³o pal¹ce siê w jakim budynku. Nie wiemy zatem dok³adnie, co jest ród³em tego wiat³a.
W przypadku zdania (46) mo¿e to byæ kolorowa ¿arówka, ma³a lampka nocna,
ale obserwator nie jest w stanie tego stwierdziæ. W³aciwoæ ta zbli¿a badany
ci¹g do jednostek gdzie siê wieci i gdzie siê pali, które oznaczaj¹ mniej
wiêcej, ¿e gdzie jest wiat³o, ¿e gdzie jest jasno od wiat³a (wiecy, lampy lub
jakiego innego urz¹dzenia wietlnego), por.:
(48) W jej oknie ju¿ siê wieci.
(49) W jej oknie ju¿ wieci siê wiat³o.
(50) Zawsze pali siê u niego do póna.
(51) wiat³o zawsze pali siê u niego do póna.
(52) Spójrz, pali siê, pewnie s¹ w mieszkaniu.
(53) Spójrz, wiat³o siê pali, pewnie s¹ w mieszkaniu.

4 Na ró¿nicê miêdzy jednostkami co siê wieci i co wieci zwraca³ uwagê Dobaczewski
(2002, s. 116117).
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Ci¹gi wiat³o wieci siê, wiat³o pali siê nale¿y zatem uznaæ za jednostki
jêzyka. Nie zapominajmy jednak o tym, ¿e wyra¿eñ tych mo¿emy u¿ywaæ w sytuacji, gdy chodzi nam o dzia³anie jakiego urz¹dzenia wietlnego i wtedy bêd¹
one konstrukcjami sk³adniowymi, por. zdania:
(54) Dlaczego wiat³o siê wieci?
(55) Dlaczego wiat³o siê pali?
(56) Dlaczego lampa siê wieci?
(57) Dlaczego lampa siê pali?
które bêd¹ odpowiednimi pytaniami o przyczynê w³¹czenia urz¹dzenia wietlnego, lampy (wtedy, gdy widzimy, ¿e dane urz¹dzenie jest w³¹czone).
Zdania (32) i (37) mog¹ byæ interpretowane dwojako, w zale¿noci od sytuacji, w której s¹ wypowiadane.
Wróæmy teraz do po³¹czenia wyra¿enia wiat³o z czasownikiem wieci.
Oprócz wyodrêbnionych jednostek wiat³o wieci siê, wiat³o pali siê pojawiaj¹
siê homograficzne ci¹gi, które uznaæ nale¿y za konstrukcje. Mylê, ¿e konstrukcja wiat³o + wieci równie¿ jest mo¿liwa. Jeli zasugerujemy wyranie, ¿e
chodzi o urz¹dzenie wietlne, bêdzie ona naturalna, por. cytaty z korpusu PWN:
(58) ... gdy przyjdzie wieczór, wiec¹ wiat³a elektryczne...
(59) Dlatego to, trzeba by³o latarniê nadbudowaæ, aby rozewskie wiat³o wieci³o
ba³tyckim ¿eglarzom.

4. Ci¹gi wiat³o dochodzi gdzie, wiat³o dociera gdzie
Przedmiotem analizy bêd¹ tutaj ci¹gi wiat³o dochodzi gdzie, wiat³o dociera gdzie. Oto przyk³ady u¿yæ tych zwi¹zków wyrazowych:
(60) wiat³o lampy dochodzi³o do najciemniejszych zakamarków pokoju.
(61) wiat³o lampy dociera³o do najciemniejszych zakamarków pokoju.
(62) wiat³o nie dochodzi do tej czêci mieszkania.
(63) wiat³o nie dociera do tej czêci mieszkania.

Zacznijmy od ci¹gu wiat³o dochodzi gdzie. Znamienne jest, ¿e czasownik
dochodzi pojawia siê równie¿ przy wyra¿eniach nazywaj¹cych zjawiska percepcyjne odnosz¹ce siê do zmys³ów wêchu i s³uchu, por.:
(64) Z g³êbi domu dochodzi³ zapach pieczonego ciasta.
(65) Przez uchylone drzwi dochodzi szept.
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(66) Do jego uszu doszed³ szmer.
(67) Zapach pal¹cego siê drewna doszed³ do jego nozdrzy.

Wyra¿enie dochodzi wystêpuj¹ce w zdaniach (64)(67) zdefiniowano w Innym s³owniku jêzyka polskiego w nastêpuj¹cy sposób:
Jeli dwiêki, zapachy itp. dochodz¹ sk¹d lub dok¹d, to rozlegaj¹ siê lub
roznosz¹ w powietrzu i s³yszymy je lub czujemy.
Zwróæmy uwagê na to, ¿e nie s¹ mo¿liwe po³¹czenia czasownika dochodzi
z wyra¿eniem wiat³o, takie jak te powy¿ej z nazwami dwiêków i zapachów,
które informuj¹ o odbieraniu wra¿eñ pewnego rodzaju, por.:
(68) * Do jego oczu dosz³o jaskrawe wiat³o.
(69) * Z pokoju dochodzi³o wiat³o.

Warto zauwa¿yæ, ¿e brak jest równie¿ po³¹czeñ wyrazowych z rzeczownikami nazywaj¹cymi wra¿enia czuciowe i s³uchowe, które realizowa³yby schemat
co dochodzi gdzie. Mo¿na powiedzieæ ewentualnie, ¿e zapachy i dwiêki dochodz¹ do kogo, por.:
(70) * Ha³asy dochodz¹ do mieszkania.
(71) * Zapachy dochodz¹ do mieszkania.

Inaczej jest z ci¹giem wiat³o dociera gdzie5. W tym przypadku segment
wiat³o mo¿na zastêpowaæ nazwami dwiêków i zapachów, por. zdania z korpusu:
(72) W tym roku jednak resztki tych zapachów dociera³y do Astany jeszcze
w chwili, gdy trwa³y uroczystoci...
(73) Owszem, do trzeciego rzêdu dociera³y pewne dwiêki, ale w jak¿e op³akanym stanie...

Po³¹czeñ tego typu jest jednak niewiele.
Przegl¹d zgromadzonego materia³u i wstêpna charakterystyka niektórych
wyra¿eñ pozwalaj¹ sformu³owaæ kilka doæ istotnych uwag dotycz¹cych badanych ci¹gów. Po pierwsze, ³atwo zauwa¿yæ, ¿e dziwnoæ zdañ (68)(71), a tak¿e
rzadkoæ po³¹czeñ w rodzaju zapach dociera gdzie, dwiêk dociera gdzie wi¹¿e siê zapewne ze specyfik¹ poszczególnych zjawisk, szczególnie wiat³o odzna5 Wyra¿enie dociera charakteryzowane jest przez wiêkszoæ s³owników za pomoc¹ ci¹gu dostawaæ siê gdzie pokonuj¹c przeszkody. Por. te¿ kontekstow¹ definicjê z ISJP: Jeli jaka osoba
lub rzecz dotar³a do jakiego miejsca, to znalaz³a siê w nim, zwykle pomimo jakich przeszkód.
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cza siê swoistymi w³asnociami; nie tylko daje siê widzieæ, ale przede wszystkim umo¿liwia widzenie innych rzeczy. Na brak symetrii miêdzy zjawiskami
percepcji zmys³owej zwraca³ uwagê Adam Dobaczewski:
wiat³o i widzenie odgrywaj¹ ca³kowicie odmienn¹ i zarazem szczególn¹ rolê
w poznawaniu otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, w przeciwieñstwie do odpowiednich zjawisk innych pól percepcyjnych, których wspóln¹ cech¹ jest przede
wszystkim mo¿liwoæ identyfikacji wy³¹cznie wra¿eñ pewnego rodzaju i to wra¿eñ nie powi¹zanych automatycznie z mo¿liwoci¹ uzyskania stanu mentalnego
wykraczaj¹cego poza same te wra¿enia. [...] Widzieæ natomiast mo¿na nie tylko
samo wiat³o i ewentualne barwy, ale wszystkie obiekty fizyczne w ca³ej ich
ró¿norodnoci wraz ze wszelkimi ich uk³adami. wiat³o za to nie tylko co, co
mo¿emy zobaczyæ, ale przede wszystkim co, bez czego nie moglibymy zobaczyæ. A nazwy obiektów fizycznych wraz z ich znaczeniem istniej¹ niezale¿nie od
naszych spostrze¿eñ wzrokowych, czego nie mo¿na powiedzieæ o nazwach smaków, zapachów, i chyba te¿ dwiêków  to, ¿e istniej¹ w jêzyku takie nazwy jest
wprost uzale¿nione od naszych zdolnoci percepcyjnych, od tego, co czujemy
(w odpowiednim znaczeniu), s³yszymy. (Dobaczewski 2002, s. 111)

Po drugie, nie bez znaczenia jest te¿ pewnie to, ¿e wiat³o, w przeciwieñstwie do pozosta³ych zjawisk, nie posiada zdolnoci swobodnego rozprzestrzeniania siê i pokonywania przeszkód. T³umaczy to, jak s¹dzê, pewn¹ niezwyk³oæ
po³¹czeñ nazwa zapachu, dwiêku + dociera. Pisz¹c pewna niezwyk³oæ
mam na myli to, ¿e substytuowanie w miejsce wiat³a wy¿ej wymienionych
nazw nie prowadzi do dewiacji. Poza tym, jeli wyranie zasugerujemy istnienie
przeszkody, zdania z tego typu ci¹gami wydaj¹ siê bardziej naturalne, por.:
(74) Mimo zamkniêtych okien do mieszkania dociera³y ha³asy.
(75) Mimo zamkniêtych okien do mieszkania dociera³ nieprzyjemny zapach.

Po trzecie, wspominane ju¿ zró¿nicowanie zjawisk, a co za tym idzie i wyra¿eñ jêzyka naturalnego, bo niew¹tpliwie jest tak, ¿e asymetria ta ma swoje
odzwierciedlenie w jêzyku, wyjania, co równie¿ sygnalizowa³am, dlaczego tak
rzadko mówimy o dwiêkach i zapachach docieraj¹cych gdzie. Nie chodzi mi
tutaj jednak o spostrze¿enia A. Dobaczewskiego przedstawione w pracy Zjawiska percepcji wzrokowej. Przypuszczam, ¿e równie wa¿na, jeli chodzi o prowadzone tu rozwa¿ania, mo¿e byæ konstatacja, ¿e aby móc stwierdziæ, ¿e dwiêk
lub zapach gdzie siê dosta³, musimy znaleæ siê w tym miejscu, a wiêc tak
naprawdê zjawiska te musz¹ dotrzeæ do nas. Nie jest to konieczne w przypadku
wiat³a.
Je¿eli powy¿sza charakterystyka jest trafna, to za jednostkê jêzyka uznaæ
trzeba tylko po³¹czenie wiat³o dochodzi gdzie. Decyzja ta wymaga jednak
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dodatkowego komentarza. Pokazywa³am wczeniej, ¿e rzeczownik wiat³o bêd¹cy segmentem ci¹gu wiat³o dociera gdzie zastêpowaæ mo¿na nazwami dwiêków i zapachów. Twierdzê ponadto, ¿e mamy do czynienia z równoznacznoci¹
dociera w kontekstach (61), (63), (72), (73), (74) i (75), a interpretowanie czterech ostatnich zdañ jako informuj¹cych o odbieraniu wra¿eñ pewnego rodzaju
nie jest s³uszne. Specyfika poszczególnych zjawisk nie ma tym razem ¿adnego
znaczenia. Gdyby by³o inaczej, to ró¿noznacznoæ dociera musielibymy stwierdziæ równie¿ w zdaniu
(76) Do rolin stoj¹cych w g³êbi korytarza dociera za ma³o wiat³a.

presuponuj¹cym o innych ni¿ umo¿liwianie widzenia w³aciwociach wiat³a,
a mianowicie o tym, ¿e potrzebuj¹ go roliny (wiat³o jest jednym z podstawowych czynników zewnêtrznych fotosyntezy), w stosunku do zdañ (61) i (63).
Czêsto mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e identyfikacja jednostek jêzyka jest
zadaniem trudnym, ¿e brak jest narzêdzi, których u¿ycie dawa³oby wynik jednoznaczny: ten obiekt jest, a tamten nie jest jednostk¹ jêzyka, ¿e stosownie wczeniej wspomnianych definicji wymaga dodatkowych analiz, ¿e pewne rozstrzygniêcia z koniecznoci musz¹ byæ arbitralne6. Trudno zaprzeczyæ zdecydowanie
tym wszystkim zarzutom. Ustalenie jednostki jêzyka nie zawsze jest, nie zawsze mo¿e byæ, zrealizowaniem pewnego schematu, posegregowaniem danych
i wykorzystaniem odpowiedniego wzoru. Czêsto owych danych trzeba poszukaæ.
Etap odkrywania, przenikania w g³¹b zjawisk, przeczuwania niewidocznego,
które okrelane bywa w³anie przymiotnikiem arbitralny, paradoksalnie decyduje o niearbitralnoci i trafnoci interpretacji. Nie oznacza to jednak, ¿e w przypadku przyk³adów w¹tpliwych b¹d pozornie niekontrowersyjnych, do których
odnosz¹ siê powy¿sze uwagi, wszelkie próby wyodrêbnienia jednostek s¹ daremne. Przeciwnie, badanie tego typu wyra¿eñ zmusza do ostro¿noci, rozwa¿enia najdrobniejszych nawet szczegó³ów, umiejêtnego wyszukiwania ró¿nic7,
uwa¿nego przygl¹dania siê rozwi¹zaniom zaproponowanym przez innych, gdy¿
mog¹ okazaæ siê inspiruj¹ce, sprawia wreszcie, ¿e dostrzegamy g³êbszy sens
s³ów Bogus³awskiego (1988, s. 167): Jednostki jêzyka naturalnego NIE s¹
dane. Czekaj¹ dopiero na odkrycie.

6
7

O tym Bañko 2001, por. te¿ Pajdziñska 1982.
Por. wskazówki dotycz¹ce zasad wyodrêbniania jednostek jêzyka Bogus³awski 1989.
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Summary
The author of the article attempts to prove that the registration of lexical units may not be
a simple task. Therefore, the most important is to make thorough analyses of explored expressions.The author adopts the concept unit of language proposed by Andrzej Bogus³awski
(cf. Bogis³awski 1976) and she registers a few Polish units of language including the segment
wiat³o, namely: w wietle dnia, wiat³o górne, wiat³o wieci siê, wiat³o pali siê, wiat³o dochodzi gdzie.
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1. Introduction
The language of medicine is rife with metaphors. Whether we speak about
health, disease, treatment or human body, we use a number of conceptual metaphors as proposed by Lakoff and Johnson (1980, 1999). As they claim, the
most important thing to understand about conceptual metaphors is that they are
used to reason with (Lakoff and Johnson 1999: 65). It is also acknowledged by
specialists in medical profession who agree that the metaphors we use in our
everyday language influence not just the we speak about health, illness and
medicine in general, but also influence our attitudes, moral beliefs, and actions
relating to the physician-patient relationship and to the medicine generally
(Warren 1991: 39). For example, by using the metaphor MEDICINE IS WAR,
we talk about doctors who fight with illness using their treatments as weapons,
while patients are usually passive victims whose immune systems act as defence
lines and who die if the enemy is not defeated (Hillmer 2007). In general, the
metaphors that are commonly used in English to talk about medicine  or rather
the so-called western approach to medicine  underline the view that the BODY
IS A MACHINE consisting of many parts, which can break but can also be fixed
or replaced, (Johnson 1987), that MEDICINE IS WAR, and that sometimes
MEDICINE IS A DETECTIVE STORY where doctors-detectives solve cases and
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look for the suspects which cause ailments (Hodgkin 1985). What is more, we
often talk about diseases as if they were objects with an independent existence
rather than processes (Hodgkin 1985, Mintz 1992, Rosenberg 2002).
Johnson discusses an alternative view of the human body observed in the
research of Hans Selye on stress (1956, 1974). Since Selye treated stress as
a general response of the whole organism to an external stressor, it does not just
influence one body part  it influences the whole system. Thus, the BODY IS
A HOMEOSTATIC ORGANISM metaphor emerges, under which every bodily
response serves some general function, in the case of stress it would be a general
adaptive response to any stressor, as a self-generated way of maintaining balance within the organism (Johnson 1987:132), which leads on to another metaphor THE BODY IS A PURPOSEFUL ORGANISM. Medical specialists notice
that this and other alternative metaphors are present in other approaches to
medicine, for example in the so-called complimentary medicine (Pritzker 2003,
Stibbe 1998). However, even representatives of the western approach posit that
alternative metaphors of medicine, health and illness would be beneficial for the
whole medical world (Fuks 2009, Hodgkin 1985, Mintz 1992, Warren 1991).
The aim of the present paper is to analyse the conceptual metaphors in the
language of medicine in the American television medical drama House M.D.,
shown on the Fox network since 2004. So far six full seasons were produced
(110 episodes), season seven is currently on air. On the one hand House M.D. is
a typical representative of a medical drama, with a team of diagnosticians
solving difficult and unusual cases, with some focus on the doctors private lives;
on the other, what makes is special and different from other shows of this kind is
the main character, doctor Gregory House, played by Hugh Laurie. While medical drama doctors are usually presented as caring, altruistic and empathic, House
is cynical, sarcastic and does not seem to care about his patients, and he attempts
to avoid personal contact with most of them at all costs. On the other hand,
House will go to any lengths to discover what is wrong with still another patient
 for him, making a diagnosis is a fascinating challenge, an intellectual riddle,
and the more difficult the case, the better. He will sacrifice his time, effort,
relationships and sometimes even his health and life to solve the case  that is, to
make the right diagnosis and, if possible, to cure the patient. That is why House
is often compared to Sherlock Holmes (Abrams 2008, Matamas 2007).
The article will attempt to address the following problem: what metaphors
of medicine, health and illness appear in House M.D.? Does the language used
by the series doctors reveal conventional ways of conceptualizing medicine, or
are there any unusual conceptualizations? We will focus on the conceptual metaphors in the first three seasons of House M.D. whose scripts (66 in total) were
analysed for the needs of the present paper. The names of the main characters,
House and his assistants  Cameron, Chase and Foreman, his friend, Wilson,
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oncologist, and Cuddy, hospital administrator of the fictional Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, where they all work, will be mentioned together with
the quotes from the script.
2. Conceptual metaphors in House M.D.
The first metaphor the article will focus on is THE BODY IS A MACHINE
metaphor, which, according to Johnson, has a massive experiential structuring
that involved values, interests, goals, practices and theorizing (Johnson 1987:
130). Under the metaphor the body-machine consists of many parts serving
various purposes, which can function well, malfunction or break down completely, and which can or cannot be fixed and restored to full order.
There are numerous instances of the BODY IS A MACHINE metaphor in
House M.D. The brain functions as a control centre, which regulates other parts
of the body (1, 2); one of its internal components is wiring (3, 4).
(1) House: Respiration rate falls, and the brain interprets this as the body dying,
so it sends a pulse to wake it up.
(2) Foreman: Nothing good, the brains losing control of the body. Cant order
the eyes to focus, regulate sleep patterns or control muscle movements.
(3) Chase: The brains like a big jumble of wires. MS strips them of the insulation.
(4) House: In a CIPA patient. Obviously things are a little different in her upstairs
wiring.

The body or different body parts may malfunction, break down and as
a result stop functioning. In the medical language that is referred to as shutting
down (510). It may also happen that a patient has a genetic problem (11, 12);
thus, if we treat a persons body as a machine produced in a factory, it is a result
of the faulty manufacturing.
(5) House: Our bodies break down, sometimes when were 90, sometimes
before were even born, but it always happens.
(6) Foreman: A lot of people dont have three organ systems shutting down!
(7) Foreman: Her brain is shutting down because of intercranial pressure.
(8) Cameron: Emmas jaundiced. Her livers shutting down.
(9) Cuddy: You were right. You were all right. Now the moms lungs are shutting down.
(10) House: So first she strokes, now her kidneys are shutting down. Why?
(11) Wilson: Whats the theory here? Faulty manufacturing? Everythings
falling apart.
(12) House: Our kids immune-system has a factory defect. Its genetic.
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A doctor works with a patient like a mechanic works on a machine; they
may be able to repair the machine by fixing the faulty part(s) (1315). In one of
the episodes fixing applies to a fetus which is ill and is causing problems to its
mother (16).
(13) House: Her kidneys are almost irreparable.
(14) Cuddy: The umbilical cord wont be cut. During surgery your body will
basically serve as the babys heart-lung machine. We find whats wrong
and we fix it.
(15) Chase: The good news is Emmas heart is fixed. The bad news is its not
her underlying problem. Her kidneys are still failing.
(16) House: A few things can happen to a fetus in distress ( ) The good news
is, we fix the fetus, mom gets better.

Machines need energy to function well; when something is wrong, a new or
changed source of energy may be needed. When a patient is ill, they need to be
given medicines in order to begin to feel better, so they need to be started
(1718).
(17) House: Yeah, got it. Start her on steroids.
(18) Foreman: I started him on steroids and ancinthroid.

There are a few instances where doctors refer to specific kinds of machines,
for example a computer, a bike and a fridge. Just like a computer can be rebooted, a patient can be shut down and restarted (19) or literally brought back to
life and normal functioning (21). It can also function better when it is under care
of a medical specialist, like a crappy bike under the care of a mechanic (20).
19) Wilson: The plan is basically to... reboot your daughter. Like a computer.
We shut her down and restart her.
(20) House: What if her heart is like my bike? Runs like crap when Im by
myself, but take it to the mechanic and it runs great?
(21) House: Shes a fridge with the power out. We start poking around inside, the
vegetable goes bad.

A similar metaphor, which compares a human body to a well-functioning
mechanical system, is THE BODY IS A FACTORY metaphor, where the body
produces some substances, for example red cells (2223).
(22) Cameron: The bone marrow will just go back to over producing blood
cells, shell keep having strokes and well have to keep bleeding her, forever.
(23) Foreman: Lack of oxygen forces the body to over produce red cells.
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Another very productive metaphor treats medicine as war, or rather, treats
diseases as warfare. In House M.D. we do not encounter instances of patients
fighting with disease, which is typical of metaphors in medicine (Fuks 2009,
Hodgkin 1985, Warren 1991), but that may be due to the case of doctors talking
to doctors about what happens inside their patients bodies rather than doctors
talking to the patients. Hence the sides in the war are the viruses, bacteria and
other diseases, and the patients immune system; the disease attacks, strikes or
hits the patient, and their immune system defends the whole body by attacking
the enemy and fighting it off (2432).
(24) House: The immune system wakes up and attacks the worm and everything starts to swell, and that is very bad for the brain.
(25) Wilson: It attacked other cells: your brain first, then your liver, kidneys
even the nerves that control your eyelids. Thats called Lambert-Eaton
syndrome, it told us the tumour was in the lungs.
(26) House: Its peripheral. Guillain-Barre syndrome attacks there, not the
brain.
(27) Foreman: An infectious agents molecular structure can resemble the spinal
cords. When the immune system attacks the infection, it ends up attacking the spinal cords as well.
(28) House: His new HIV meds kicked his system out of a sound sleep. When it
doesnt find an active infection, starts attacking the harmless remnants
of old infections.
(29) Wilson: The body recognized that infection, increase the white count and
send in the troops to start fighting and the initial infection would get
caught in the cross-fire.
(30) Foreman: It doesnt matter. The radiation was the worst thing we could have
done. We destroyed the part of your body that was fighting it off.
(31) Cameron: MRSA is a bacteria that often infects hospital patients, the burns
on your chest and arm exposed raw flesh that made you a wide open target.
(32) Chase: Right, two incredibly rare diseases just happening to strike at once.

However, it may also happen that the body defence system (and its products
antibodies) starts attacking itself, that is parts of its own body, which lies at the
core of autoimmune diseases (3340). In example (40) House also talks about antibiotics killing bacteria, which is a common way of talking about using medication.
(33) FOREMAN: JRA is an autoimmune disease. Her body is attacking itself,
causing inflammation in the joints, eyes and her heart.
(34) Cameron: Its got to be autoimmune, something lymposidic. White blood
cells are attacking her own body.
(35) House: Tumour. If she has cancer anywhere in her body, she could also have
paraneoplastic syndrome which could be causing antibodies to attack her brain.
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(36) Cameron: Auto-immune diseases. His bodys own defences are attacking
him .
(37) Rowan: What if his body worked so hard attacking the anthrax that it started attacking itself?
(38) Cameron: There are molecular similarities between brain cells and tumour
cells. Paraneoplastic Syndrome causes the bodys own antibodies to
get thrown off track. They end up attacking the brain instead of the
tumour.
(39) Chase: Antibodies could be attacking the nerve. Multifocal motoneuropathy.
(40) House: The antibiotics hit the nerve strands, they kill the leprosy bacteria. (...) And as fascinating as our bodies are, theyre also stupid. They
produce antibodies to beat dead bacteria. And these arent the polite antibodies, theyre the ones that wont sit still, kick during naptimes. They
attack his neural and fat cells, cause some inflammation and all the rest of
his symptoms.

As House is often compared to Sherlock Holmes (Abrams 2008, Matamas
2007), it is not surprising that the series reveals numerous instances of a doctor
being like a detective who solves cases, thus we deal with the MEDICINE IS
A DETECTIVE STORY metaphor.
Every patient and their problem thus become a case to solve. In the process
of differential diagnosis a group of doctors try to discover what has caused
a patients bad condition, just like a detective (or Holmes and Watson) tries to
discover who has committed a crime, hence, potential sources of ill health are
referred to as suspects (4143). Symptoms that a patient displays become clues
to the potential source of the bad condition (44).
(41) HOUSE: Round up the usual suspects. Amyloidosis, sarcoidosis, hemochromatosis... Heck, go wild, do all the osiss.
(42) House: The question is why. Likely suspects? Chase: Parathyroid adenoma.
Cameron: Kidney problems.
(43) House: Differential diagnosis, people: if its not a tumour what are the
suspects?
(44) House: Chronic fatigue, sore throats, rashes, putrid discharge of the mouth,
multiple abscesses in the brain, hearing loss and last but not least lower limb
paralysis. Hes certainly given us plenty of clues.

Diseases are compared to criminals, who have motives to commit a crime
(45), may take time to wait to commit it (48), and finally to attack with a weapon
and can then be caught in the act (47,4950). Cameron is right to suggest that
diseases do not have motives, so the metaphor is questioned here (Kövecses
2002). However, the other mappings reveal that a disease may not display symp-
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toms at once (48, 49), but sometimes it is possible to see evidence of it developing (46, 47, 49). Moreover, it may happen that the bad condition of a patient is
caused by two independent factors, like two medications, as in (50), which
House calls a crime syndicate. However, sometimes it may happen that a symptom apparently points to a disease, but it is not connected with it at all, just like an
innocent bystander who may be suspected of committing a crime (51).
(45) Cameron: Diseases dont have motives.
(46) Wilson: What if the tubular sclerosis is guilty? It had the gun in its hand.
(47) House: All potentially treatable. Question is which. We need to catch the
little bastards in the act. Whats the largest organ?
(48) House: Yah. Its much more likely that whatever it is was cleverly waiting
and hiding until you guys were done testing.
(49) House: Now, heres the thing about Acute Intermittent Porphyria. Itll
jump you in a dark alley, beat the crap out of you, leave you bleeding.
But it leaves gloves, so no fingerprints. Doesnt show up in blood tests,
urine tests, nothing. Unless you catch it red handed in the middle of an
attack.
(50) House: Nothing explains everything. What if its a crime syndicate? Lets
say Ritalin and the fertility meds plotted a caper.
(51) Wilson: It causes everything else. What if the fever is the innocent bystander?

Another similar metaphor is revealed in the example below (52), where
solving a case is treated like solving a jigsaw puzzle, where every symptom is
a puzzle piece.
(52) House: New puzzle piece, always good news. Whats the bad news?
Foreman: Weve got 2 puzzle pieces from 2 different puzzles.
Foreman: What if there really are two puzzles?
Cameron: You think she had 2 unrelated rare conditions in one week?

Another metaphor, not usually mentioned among common metaphors of
medicine, treats a doctor like an explorer, who looks for a disease in the body of
a patient, which is the unexplored land. This is not surprising, as an explorers
job is quite similar to that of a detective. Hence, the metaphor is a variant of the
JOURNEY metaphor, where MEDICINE IS A VOYAGE OF DISOVERY.
(53) Emma: You put all your patients through this many tests or just the important ones?
House: We wanted to explore all the possibilities.
(54) Cuddy: Its not a surprising coincidence. Pregnant women can develop liver
problems. If this is the case, we can actually do something here. Dont you
guys think thats worth exploring?
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(55) Chase: If it were really a person and we had no other options, wed do an
exploratory surgery. Cut into his chest and have a look around.
(56) Cuddy: In other words, she could be perfectly healthy but youre curious
about someone who cant feel pain because you always feel pain so you
want to go exploring.

As it was mentioned before, diseases are often treated as objects with an
independent existence, which patients have.
(57) House: If she has cancer anywhere in her body, she could also have paraneoplastic syndrome.
(58) Chase: I think itd help to know what she has before we start digging into
her brain.

However, in House M.D. diseases are not treated just like objects with an
independent existence; most of the time they are treated like animals or people.
Even when doctors speak about bacteria or viruses, they speak about them as if
they were a more developed form on the Great Chain of Being (Lakoff and
Turner 1989): thus diseases and microbes of all kinds can be hunted, they eat
brain cells, they run out of food, they sit at some place in the human body, and
they travel inside the body (5965).
(59) House: Get up! Were going hunting.
(60) House: (...) now its back, and the spirochetes that cause syphilis are eating
away at your brain cells.
(61) Cuddy: Your hand is dying. The bacteria are eating it. When they run out
of food there, they go somewhere else.
(62) House: Will the guardian convince the disease to hold off eating her brain
until we can get the legalities worked out?
(63) House: Instead of Dan having a fever and a rash the virus travels to his
brain and hides like a time bomb.
(64) Foreman: In rare cases the fungi travel up the blood stream and into the
brain causing a lesion or inflammation.
(65) House: Pheochomocytoma sits on top of the adrenal gland, randomly spits
out oodles of the stuff.

The language of House M.D. reveals even more interesting cases where
diseases are treated as people, hence we deal with the personification DISEASES ARE PEOPLE. However, these personalised diseases indulge in very
specific kinds of behaviour. When they attack a part of the body, they feast on it,
have lunch, dessert, or a party.
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(66) House: Little bacteria cauliflowers clinging to his bowels. Except something they cant hold on. They go swimming in his bloodstream. Thursday, one breaks off, goes to his right hand. Black fingers, gangrene. Fridays child heads for the kidneys. We all know what Saturdays are all
about. Party with the left hand. Also explains the fever.
(67) House: Or a bacteria lunching on his heart. Or cardial myopathy or some
other very bad thing. He needs an EKG.
(68) Chase: Get a sample of his CSF before the little bugs that are now feasting
on his brain move on to dessert.

Personalised diseases display typical human behaviours, like shopping (69),
moving in and getting married (70), building walls (71), having piercings (72),
living in hospitable homes (74), but also typical human feelings, like anger (72)
and love (74). All these expressions reveal what the doctors in House M.D. think
about the diseases: sometimes bugs or tumors can grow in our bodies for a long
time without giving any symptoms of the disease they cause, thus can be compared to people who live in a comfortable home and lead a normal life (69, 70,
73, 74). Due to our unreasonable behaviour we can help diseases develop, for
example by taking too many antibiotics we become less immune to bugs which
can then become even more aggressive or angry (72). A worm in our body can
develop in a cyst-like closed structure, with a distinct membrane, as if it was
surrounded by walls (71).
(69) House: Those masses in your chest are not tumours. Theyre parasitic cysts
from a bug called equinococosis. Touch a dead fox, they jump aboard, they
can hunker down for decades - growing, spawning, shopping, putting
on play.
(70) House: Exactly. Creates a perfect world for fungus Moves in, gets married...
(71) House: The worm builds a wall, uses secretions to shut down the bodys
immune response and control fluid flow.
(72) House: This is our fault. Doctors over-prescribing antibiotics. (...) we bred
these super bugs. Theyre our babies. Now theyre all grown up and
theyve got body piercings and a lot of anger.
(73) House: Worms love thigh muscle.
(74) Cameron: Could be auto immune, Sjogrens decreases salivary flow creates
a hospitable home for bacteria.

Diseases are also referred to as different types of people depending on what
kind of features or behaviour of the disease is being focused on; hence, bacteria
are tourists travelling in the digestive system (75), bad characters which escape
from one part of the body to another and colonizing the wounds there (76), and
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a tumour is a bad guy with brains, an intelligent creature with a mind of its own,
sending an army of terrorists, that is cells which are growing in some part of the
body without giving any symptoms (77).
(75) House: Bu you were taking antacids for your acid reflux, so that turns your
digestive tract into a pleasant scenic river for all those bacterial tourists.
(76) House: She had it and it passed. Those things travel in packs. Most of
them probably hiding out in her gallbladder. (...) We cut into her belly,
bad boys escape. They swarm over, colonize the wounds and- Kaplow!vesicular rash.
(77) House: Ok the tumor is Al Qaeda. Big bad guy with brains. We went in
and wiped it out but it had already sent out a splinter cell; a small team
of low level terrorists quietly living in some suburb of buffalo, waiting to
kill us all.

Considering the MEDICINE IS A DETECTIVE STORY and MEDICINE IS
WAR metaphors, it can be observed that diseases are personified there as well,
they are either suspects or criminals, or soldiers fighting with our immune system and with doctors. Another example of personification can be observed in
(7879), where the possible causes of patients bad condition are referred to as
candidates, as if they were applying for the job, which, in fact, is true to a certain extent, as it is the job of a virus, bacteria or tumour to cause the disease.
(78) Chase: Most likely candidate for throwing a clot is infection or cancer.
(79) House: Nothing on the scan. I think its her nerves messing with the temperature control. Amyloid, sarcoid, theres a lot of candidates. I want
a biopsy.

3. Summary
The metaphorical language of medicine is supposed to make the notions of
health, illness and treatment more tangible, more concrete, more comprehensible
to laymen. What causes diseases and how they are treated is clear to doctors but
it does not have to be so clear to their patients. However, it cannot be forgotten
that all the examples in the present paper come from a television show, which
has to be made comprehensible to viewers; even if it does use a lot of medical
terminology, it has to be presented to the viewers in an attractive and imaginative way, otherwise they might be discouraged from watching something they are
not able to follow. As it is, the series attracts massive audiences wherever it is
shown (so far in 66 countries, including Poland).
Another important fact which needs to be mentioned is the fact that the vast
majority of the metaphorical language is produced by House, who often has to
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explain his way of thinking and solving problems to the other characters of the
show. The way he speaks is particularly rich in colourful and picturesque descriptions and explanations. The examples selected for the needs of the present
paper have been analysed as conceptual metaphors as proposed by Lakoff and
Johnson (1980, 1999), although Fauconnier and Turner suggest (Fauconnier and
Turner 2008) that in fact all conceptual metaphors have to be analysed as mental
constructions involving many spaces and many mappings, that is as blends (Fauconnier and Turner 1996, 1998, 2002). The main interest of the present paper
was not to analyse the conceptual networks in detail, but rather have a more
general view on the nature of commonly used, conventionalised metaphors in
medicine. Blends in House M.D. are the subject of our further research (Cichmiñska and Topolewska, forthcoming).
To sum up, as it can be noticed from the analysis of the examples, doctors in
House M.D. use a variety of conceptual metaphors to talk about the human body,
disease, diagnosis and treatment. The most prominent of those are the BODY IS
A MACHINE, DISEASE IS AN OBJECT/PERSON, MEDICINE IS WAR and
MEDICINE IS A DETECTIVE STORY metaphors, which are quite common in
the language of medicine. Some metaphorical expressions used in the show are
imaginative and not as conventionalised as others, for example treating disease
as intelligent human beings, Al Qaeda or a crime syndicate, but they still represent the metaphors deeply entrenched in English.
It must also be noticed that no examples of the BODY IS A HOMEOSTATIC ORGANISM metaphor were found during the analysis of the series scripts.
This would prove the point made by the medical specialists mentioned above
(cf. Introduction) that in the western approach to medicine the dominant metaphor is the BODY IS A MACHINE and also MEDICINE IS WAR. However, it
must also be noticed that the main character of House M.D. is a diagnostician,
a doctor who is a genius at uncovering the nature of the ill health of a patient,
rather than a general practitioner or a nurse. It must seem obvious that House
and his team of assistants will focus on the symptoms, the diagnosis and the
appropriate treatment rather than everyday well-being of a patient, especially
considering the fact that diagnosis has always played a very important role in
medicine (Rosenberg 2002). On the other hand, this particular focus means that
where the doctor-soldier tries to defeat the enemy, disease, the reified disease
becomes the object of the physicians attention (...) the most important effect of
this framing of medicine is the eradication of the patients voice from the narrative of illness (Fuks 2009,1). Hence it seems that House M.D., as entertaining,
attractive, or even educational as it may be, is not a good source of alternative
metaphors of medicine which representatives of the medical profession are calling for (Fuks 2009, Hodgkin 1992, Mintz 1992, Pritzker 2003, Warren 1991).

76

Monika Cichmiñska, Marta Topolewska

Bibliography
Abrams, J.J. (2008): The Logic of Guesswork in Sherlock Holmes and House in House and
Philosophy: Everybody Lies H. Jacoby (e.). New Jersey: John Wiley & Sons., Inc. 5570.
Cichmiñska, M., Topolewska, M. Blending in House M.D. forthcoming.
Fauconnier, G. and Turner, M. (1996): Blending as a central process of grammar, in Conceptual Structure, Discourse, and Language, S. Coulson (ed.), Stanford, CA: CSLI Publications,
113131.
Fauconnier, G. and Turner, M. (1998): Conceptual integration networks. Cognitive Science
22:2. 133187.
Fauconnier, G. and Turner, M. (2002): The Way We Think. Basic Books.
Fauconnier, G. and Turner, M. (2008): Rethinking Metaphor in The Cambridge Handbook of
Metaphor and Thought R. Gibbs (ed.) New York: Cambridge University Press.
Fuks, A. (2009): The Military Metaphors of Modern Medicine. Paper presented at the 8th
Making Sense of: Health, Illness and Disease conference, June 35 2009. Accessed at <http:/
/www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/06/hid_fuks.pdf> 15.03.2010.
Hillmer, I. (2007): The way we think about diseases: The Immune Defense  Comparing
Illness to War NAWA Journal of Language and Communication 2230.
Hodgkin, P. (1985): Medicine is war: and other medical metaphors British Medical Journal
Vol.291, 18201821.
Johnson, M. (1987): The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and
Reason. Chicago: Chicago University Press.
Kövecses, Z. (2002): Metaphor. a practical introduction. New York: Oxford University Press.
Lakoff, G. and Johnson, M. (1980): Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press.
Lakoff, G. and Turner, M. (1989): More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor
Chicago: The University of Chicago Press.
Matamas, N. (2007): Why We Love Holmes and Love to Hate House in House Unauthorized
L. Wilson (ed.) Benbella Books, 8796.
Mintz, D. (1992): Whats in a Word: The Distancing Function of Language in Medicine The
Journal of Medical Humanities Vol. 13, No. 4, 223233.
Priztker, S. (2003): The role of metaphor in culture, consciousness, and medicine: a preliminary
inquiry into the metaphors of depression in Chinese and western medical and common languages Clinical Acupuncture and Oriental Medicine 4, 1128.
Rosenberg, C. (2002): The Tyranny of Diagnosis: Specific Entities and Individual Experience
The Milbank Quarterly, Vol.80, No. 2, 237260.
Selye, H. (1956): The Stress of Life. New York: McGraw-Hill.
Selye, H. (1974): Stress without Distress. Philadelphia: J.B. Lippincott Co.
Warren, V. L. (1991): The Medicine is War Metaphor HEC Forum 3, January 1, 3950.

Streszczenie
Celem artyku³u jest analiza metafor konceptualnych w amerykañskim serialu telewizyjnym
Dr House. Artyku³ zajmuje siê dwoma zagadnieniami: po pierwsze, jakie metafory medycyny,
zdrowia, choroby i leczenia s¹ obecne w jêzyku u¿ywanym przez lekarzy serialu, i po drugie, do
jakiego stopnia metafory te s¹ powszechnie u¿ywane w jêzyku medycyny i w jêzyku angielskim
w ogóle.
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Metaphors of time and Darwins Scenario of Evolution
Metafory czasu i scenariusz ewolucji Darwina
The paper presents a linguistic analysis of Darwins text On the Origin of Species.
The analysis is conducted within the framework of cognitive semantics and investigates
the metaphors underlying Darwins Scenario of Evolution, in particular his conceptualization of the concept of time.
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1. Introduction
The objective of this paper is an analysis of conceptual metaphors employed
by Charles Darwin in his formulation of the theory of evolution. As we have
demonstrated in earlier studies, Darwins theory as presented in his book On the
Origin of Species draws on a number of metaphors. We have demonstrated the
importance of ontological metaphors for the framing of the whole theory (Drogosz 2008) and the role of metaphors of family, tree and struggle in providing
coherence (Drogosz 2009). In this study we want to investigate how the concept
of time and change inherent in Darwins theory are conceptualized, because we
believe that his way of looking at these phenomena allowed for almost universal
application of this theory, including phenomena unrelated in any way to biological evolution.
Our analysis is conducted in the conceptual metaphor theory as formulated
by Lakoff and Johnson (1980, 1999) and Kövecses (2002) as well as the blending theory proposed by Fauconnier and Turner (2002). We believe that this
theoretical framework offers tools for an insightful analysis of Darwins text.
The study is based on the first and second edition of Darwins seminal work
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On the Origin of Species first published in 1859. The figures in brackets after
each quotation refer to the 1996 Oxford edition of the text.
2. The Scenario of Evolution
It has been widely acknowledged that Darwins text and, consequently, his
theory are based on a large number of metaphors (cf. Beer 1983; Young 1985). It
must be emphasized here that Darwin himself was fully aware that many of his
statements were metaphorical and he made explicit remarks on the matter several times in The Origin. It must be also emphasized that no scientific theory is
free of metaphorical linguistic expressions and this is so because abstract thought is mostly metaphorical [and] answers to philosophical questions have always been (and will be) mostly metaphorical (Lakoff and Johnson 1999: 17).
The metaphors that are most often associated with Darwin theory comprise:
personification of nature and natural selection, LIVING ORGANISMS ARE
FAMILY MEMBERS, RELATIONSHIPS AMONG ORGANISMS IN TIME
ARE A (GENEALOGICAL) TREE, AND RELATIONSHIPS AMONG ORGANISMS AT A GIVEN MOMENT OF TIME ARE STRUGGLE. They all draw
from the stock of conventional metaphors available in the English language
contemporary to Darwin but remain active today as well. Here we want to
investigate Darwins concept of time and change which jointly contribute to his
scenario of evolution. Although in this case too Darwin was making use of
existing metaphors, both he and his readers were less aware of the fact. This is
because metaphors of time, which we discuss below, though almost universal in
languages of the world, are infrequently recognized by their users.
Let us consider the following excerpt from The Origin:
1. And I look at varieties which are in any degree more distinct and permanent, as
steps leading to more strongly marked and more permanent varieties; and at
these latter, as leading to sub-species, and to species. The passage from one
stage of difference to another and higher stage may be, in some cases, due
merely to the long-continued action of different physical conditions in two
different regions; but I have not much faith in this view; and I attribute the
passage of a variety, from a state in which it differs very slightly from its parent
to one in which it differs more, to the action of natural selection in accumulating (as will hereafter be more fully explained) differences of structure in certain definite directions. [44]

In this fragment of the text Darwin in a nutshell presents his views on how
new species could emerge in the state of nature without divine intervention. To
describe his vision he employed a number of metaphors which converge into
what we refer to as the Scenario of Evolution. These metaphors, all present in

Metaphors of time and Darwins Scenario of Evolution

79

the example above, include: the objectification of the concept of change, the
time metaphors, and the Event-Structure metaphor. In what follows we shall
discuss them and show how they cooperate to produce a powerful conceptual
integration network of evolution, which is often further elaborated as the EVOLUTION IS JOURNEY METAPHOR.
2.1. Objectification of change
The ontological metaphor of objectification in the sense of Szwedek (2000)
by virtue of which abstract concepts or events can be conceptualized as physical
and concrete objects plays an immense role in Darwins theory. Perhaps the most
fundamental use of objectification is in the way Darwin conceptualizes the concept of change. While objectification of change is by no means unique to Darwin, its combination with other metaphors was part of Darwins originality.
In the first place we have to realise that variations or changes are not in
themselves physical objects (although we talk and think of them in this way).
They involve identifying and remembering differences between at least two
states at different moments of time. Once this is done, the change can be given
the ontological status of a physical object. Such a process of ontological metaphorization is perhaps the most frequent type of metaphorization in language
(and at the same time the least noticeable).1
Objectification allowed Darwin to project all the experiential knowledge
concerning physical objects onto the notion of change, which is clearly visible in
the way he writes about change (i.e. variation or modification). Thus, variations/
modifications can be profitable (2, 7) or useful (3), they can be preserved (3, 9),
transmitted (4) and inherited (5, 9), but above all they can be accumulated (69):
(2) ...that slight modifications of instinct might be profitable to a species... [171]
(3) I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to mans
power of selection [52]
(4) ...so that it could never have transmitted successively acquired modifications
of structure or instinct to its progeny [193]
1 Following Kövecses (2002: 35), emotions, such as fear, are typically objectified (as in my
fear or your fear when the emotion of fear is conceptualized as a possession), and so are events
(e.g. going to the race: EVENT IS A PHYSICAL OBJECT), actions (e.g. giving someone a call: ACTION IS
PASTA PHYSICAL OBJECT), or any non-physical entities (e.g. Im in two minds: A NON-PHYSICAL ENTITY
I
A PHYSICAL OBJECT).
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(5) ...inherited variations of instinct in a state of nature... [173]
(6) (refuse) to sum up in their minds slight differences accumulated during many
successive generations [26]
(7) No complex instinct can possibly be produced through natural selection,
except by the slow and gradual accumulation of numerous, slight, yet profitable, variations. [171]
(8) Nothing at first can appear more difficult to believe than that the more
complex organs and instincts should have been perfected, not by means
superior to, though analogous with, human reason, but by the accumulation
of innumerable slight variations, each good for the individual possessor.
[371]
(9)

why should we doubt that variations in any way useful to beings, under
their excessively complex relations of life, would be preserved, accumulated,
and inherited? [379]

Thanks to such objectification of change Darwin could solve the most fundamental problem of his theory: how species change (i.e. evolve) in time. In his
theory, little, objectified modifications accumulate over long periods of time,
grow in size, altering morphology and behaviour of an organism. If they are
large enough, then we can talk about emergence of a new species. Yet, in order
to fully express his views on the origin of species, Darwin needed more dynamic
metaphors than just objectification of change. In the example in (1) we can see
evolution depicted as a directed movement, manifested in expressions such as
the passage from one stage of difference to another and higher stage. Only when
the objectified change became combined with the metaphors of time and event,
explaining evolution of organisms became possible. We claim that this combination is a result of a complex integration network. Because of its complexity, we
first discuss the metaphors of time and event, and later turn to show how they
are blended to create a coherent scenario.
2.2. The Time metaphors
Lakoff and Johnson (1999, Ch.10) and Evans (2005) provide an extensive
study of how the notion of time is metaphorically conceptualized. We provide
only a brief account focusing on those aspects which we find relevant in our
analysis.
As Lakoff and Johnson (1999: 137) point out, time is not conceptualized in
its own terms but rather via spatial metaphors. Interestingly, this understanding
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of time in relation to what we know about motion in space is universal (Kövecses 2005: 47). The most basic metaphor, as Lakoff and Johnson (1999: 140167)
claim, involves an observer located at the present who is facing toward the
future, with the past behind him. They call this metaphor the Time Orientation
metaphor. The concept of horizontal motion combined with this metaphor underlies our understanding of the passage of time. This metaphor applies to a schema
in which a stationary observer faces a long sequence of objects moving past him.
The observer is located in the present, which is his reference point, and he faces
the future, which is in front of him. The moving objects, the times, approach him
from the future and they move past him on their way to the past, that is the space
behind the observer. The mappings are listed below:
Table 1
Mappings in the Moving Time metaphor
Source domain (Space )

Targe t domain (Time )

the location of the observer

the present

the space in front of the observer

the future

the space behind the observer

the past

moving objects

times

the motion of objects past the observer

the 'passage' of time

The Moving Time metaphor is manifested in numerous linguistic expressions, such as Thats all behind us now. Were looking ahead to the future. The
time has gone when you could mail a letter for three cents. The scenario evoked
by this metaphor can be graphically represented as in Fig. 1. below:
Fig. 1. A graphic representation of the Moving Time metaphor

PAST

PAST

PRESENT
PRESENT
FUTURE

FUTURE

Another major metaphor for time discussed by Lakoff and Johnson is the
Moving Observer metaphor (or Times Landscape metaphor). Here we also have
an observer, this time moving from the space behind him (the past) to the space
in front of him (the future). The location he occupies now corresponds to the
present. In this metaphor, time is conceptualised as a landscape along which the
observer moves. The complete list of mappings is presented below:
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Table 2
Mappings in the Moving Observer metaphor
Source domain (Space )

Targe t domain (Time )

the location of the observer

the present

the space in front of the observer

the future

the space behind the observer

the past

locations on the observer's path of motion

times

the motion of the observer

the 'passage' of time

the distance moved by the observer

the amount of time 'passed'

The Moving Observer metaphor can be illustrated by linguistic expressions
such as: We passed the deadline. Were halfway through September. Weve reached June already. We can present it graphically as in Fig. 2.:
Fig. 2. A graphic representation of the Moving Observer metaphor

PAST

PAST

PRESENTFUTURE
PRESENT

FUTURE

However, in order to account for a dynamic development of species, Darwin
needed a modification of the conventional metaphors of time. We believe that
Darwins theory relies on a conceptual integration of the two metaphors of time
discussed above. The Moving Time metaphor provides the motionless observer
located in the present and objects moving towards him, and the Moving Observer metaphor provides the direction of the movement from the past and the
motionless landscape of time. However, there is a crucial difference which, we
believe, is the essence of Darwins theory. The thing is that instead of facing the
future the observer faces the past, so he metaphorically turns back to watch
objects approaching him from the past. Further, the moving objects are not
times, but forms of organisms undergoing changes. The mappings of this metaphor, which we shall provisionally call the Moving Species metaphor, are provided below:
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Table 3
Mappings in the Moving Species metaphor
Source domain (Space )

Targe t domain (Time )

the location of the observer

the present

the space in front of the observer

the past

the space behind the observer

the future

the moving objects

forms of organisms

the motion of objects

the change of organisms

Fig. 3. A graphic representation of the Moving Species metaphor

PAST

PAST
PRESENTUTURE
PRESENT
F FUTURE

Notice that in this schematic representation the future is depicted as a dotted
line, because in Darwins scenario of evolution the present, that is the location of
the observer, is the end-point of the conceptualized movement of organic forms.
While the future evolution of organisms is inherent in the theory, it is beyond the
focus of The Origin.
This modified Moving Time metaphor contributes the location and orientation of the observer as well as the conceptualized movement of entities (i.e.)
organisms. Other elements of the scenario of evolution were provided by the
Event-Structure metaphor.
2.3. The Event-Structure metaphor
The Event-Structure metaphor deriving from the way we structure movement of our bodies provides our understanding of all events, concrete and abstract (Lakoff and Johnson 1999: 176). Various aspects are understood metaphorically in terms of such physical concepts as location, force, and motion. The full
list of mappings is long and is extensively discussed by Lakoff and Johnson
(1999: Ch. 11), but Darwins theory of evolution incorporates only some of
them: states are locations, changes are movements, and long-term purposeful
activities are journeys. We believe that the combination of the Moving Species
metaphor, the Event-Structure metaphor, and Darwins observations and generalisations concerning the world of nature can be explained by means of conceptual integration in the sense of Fauconnier and Turner (2002). The Scenario of
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Evolution emerging from Darwins work is then a blend resulting from partial
correspondences between three input spaces.
The first input space consists of the observation that organisms from the
past, as known from fossils, are different from the present-day forms, as well
as the belief that existing organisms descend from them. It also contains the
observation that by carefully selecting desired features, people can produce new,
improved breeds of domesticated plants and animals. The second input is the
Moving Species metaphor discussed earlier and the third input is the EventStructure metaphor. The inputs and the blend are presented in a simplified form
below:
Table 4
The conceptual integration network of evolution
Input 1
Change s of forms of
organis ms in the world
of nature
• forms of organisms
from the past known
from fossils are
different from present
forms
• people produce new
varieties of domestic
plants and animals by
selecting and
accumulating desired
feature

Input 2
The M oving Spe cie s
me taphor
• motionless observer
• turned towards the past
• moving elements/
species
• movement from the
past

Input 3
The Eve nt-Structure
me taphor
• STATES ARE
LOCATIONS
• CHANGES ARE
MOVEMENTS
• LONG- TERM,
PURPOSEFUL
ACTIVITIES ARE
JOURNEYS

The ble nde d s pace
The Sce nario of
Evolution
• a form of an organism
at a given moment of
time is a location
• a form earlier in time
(a parent form) is
a starting point of
movement/journey
• a change from one
form to another is
a movement/journey
from one location to
another
• the present form of an
organism is the endpoint of movement/
change

The Scenario of Evolution receives the richest elaboration when modifications of organisms are conceptualized as a journey. Countless examples illustrate
systematic mappings between the source domain of journey and the target domain
of change in time. Thus, an organ of an organism (or an organism itself) is within
this metaphor conceptualised as a moving (or travelling) entity (10), the stages in
modification (i.e. varieties) correspond to stages of a journey(11), and small differences and changes that organisms may display are conceptualised as steps (12).
(10)

that any organ or instinct, or any whole being, could not have arrived
at its present state by many graduated steps. [371]
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(11) By comparing the accounts given in old pigeon books treatises of carriers
and tumblers with these breeds as now existing in Britain, India, and Persia,
we can, I think, clearly trace the stages through which they have insensibly
passed, and came to differ so greatly from the rock pigeon [31]
(12)

individual differences are the first step towards slight varieties, such as
steps leading to more permanent varieties, these as leading to species and
[44]

Inherent in the metaphor of journey is the movement from the source of movement to some destination, that is directionality. The starting point of the journey
corresponds to the parent form and the goal to a new, improved species. This is
represented in examples (13) and (14), in which metaphorical movement is the
movement forward and natural selection has a direction.
(13)

individual differences are the first step towards slight varieties, such as
steps leading to more permanent varieties, these as leading to species and [44]

(14) I attribute the passage of a variety from a state in which it differs very
slightly from a parent to one in which it differs more, to the action of natural
selection in accumulating differences of structure in certain definite direction [44]
Following Darwins line of thought, if modification is a journey forward, then
showing features of ancestors is reversion (5, 16), and if a modification is
a journey to some destination, then showing undesirable features is a diversion or
a deviation from the right direction (17, 18):
(15)

our domestic varieties, then run wild, gradually but certainly revert in
character to their original stocks [14]

(16) ...our varieties do occasionally revert (

) to ancestral forms [14]

(17) As natural selection acts by life and deathby the preservation of individuals with any favourable variation, and by the destruction of those with any
unfavourable deviation of structure [159]
(18)

and any actually injurious deviations in their structure will always have
been checked by natural selection [159]
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Table 5
The mappings in the metaphor EVOLUTION IS A JORNEY
The s ource domain (JOURNEY)

The targe t domain (M ODIFICATION/
CHANGES)

step

change from one form to another, showing
differences

stage in a journey

stage in variation/modification

moving entity

organ, from of an organism

source (starting point)

parent- form

destination

a new, improved form

reversion

showing features of a parent- form

deviation/diversion

showing undesirable features

3. Conclusion
The Scenario of Evolution is obviously only a part of Darwins theory.
Together with such constructs as natural selection, struggle for existence/life,
survival of the fittest, missing link, and the tree of life, the theory has become
established in public awareness and used as a source domain in so diverse areas
of human knowledge and experience as social sciences, philosophy, linguistics
or engineering.
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Streszczenie
Artyku³ prezentuje jêzykoznawcz¹ analizê konceptualizacji zmian ewolucyjnych organizmów
¿ywych przedstawionych przez Karola Darwina w dziele O powstawaniu gatunków. U toku badañ
ustalono, ¿e scenariusz ewolucji zaproponowany przez Darwina w celu wyjanienia zagadnienia
powstawania nowych gatunków opiera siê na metaforach konceptualnych czasu oraz na metaforze
struktury zdarzenia. Ustalono równie¿, ¿e scenariusz ewolucji uzyskuje najwiêksze uszczegó³owienie jako metafora ewolucja to podró¿. Nale¿y przyj¹æ, ¿e osadzenie scenariusza ewolucji w konwencjonalnych metaforach czasu warunkuje liczne póniejsze aplikacje pojêcia ewolucji do dziedzin niezwi¹zanych z biologi¹.
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We, pokochaj smoka. The wzi¹æ construction in Polish:
a Construction Grammar analysis
We pokochaj smoka. O pewnej konstrukcji z czasownikiem wzi¹æ
w jêzyku polskim  analiza w wietle gramatyki konstrukcji
The analysis developed in this paper focuses on the seemingly inexplicable use of
the verb wzi¹æ in Polish with the indicative verb complement. The linguistic facts considered lead us to posit the status of a construction to this verb-verb combination. As
a particularly striking property of this construction we have noted the fact that the idea of
an action of taking is altogether missing from the semantics of the studied structures. We
thus postulate that the wzi¹æ construction encodes a single event and that we are dealing
with one process type co-lexicalized by two verbs. Under such an arrangement the
meaning of the verb wzi¹æ has been bleached in the process of grammaticalization.
S³owa kluczowe: gramatyka konstrukcji, gramatyka kognitywna, gramatykalizacja, podejcia
funkcjonalno-typologiczne, konstrukcja, leksykalizacja
Key words:
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1. The data
Given that the dictionary entry for the Polish verb wzi¹æ/take points to the
verbs transitivity (cf. S³ownik Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego, S³ownik Jêzyka Polskiego PWN), an inquisitive user of Polish will not let the peculiarity of
the following linguistic facts go unnoticed:
(1) We, przestañ.(the title of a 2006 drama by Jan Klata, a famous Polish theatre
director)
Stop it! Lit. Take, stop!
(2) We, pokochaj smoka. Rzecz o umieraniu dzieci. (the title of the book by
Andrzej Wilowski, a Polish writer, about oncollogically-sick children in hospices)
Love the dragon Lit. Take, love the dragon! About the dying of children.
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(3) Wecie, sprawdcie to. (from the lyrics of Chwile ulotne by Paktofonika, one
of the leading Polish hip-hop bands)
Go check it Lit.  Take! check it!
(4) No i we, szukaj tam teraz demokratycznych regu³ i transparentnoci, ¿e
o zwyk³ej uczciwoci nie wspomnê (in an essay by Stanis³aw Tym, a famous
Polish satirist in Polityka weekly)
Now, go look for democratic regulations or transparency, not to mention
ordinary honesty.

The uses of wzi¹æ in (14), when it subcategorizes for a verb, exemplify
a variety of pragmatic contexts. The sample of the PWN corpus of Polish lists
such senses of wzi¹æ as well, yet it will be noticed that the indicative form wzi¹³/
wziê³a only scores... 1 entry which qualifies as a case in point out of the first 21
uses listed.1 When googled, the examined structure appears to be much more
productive, very popular indeed in slang, with vulgarisms that I shall not dare to
quote.
2. Some syntactic and semantic properties of the wzi¹æ structures:
preliminary remarks
As a transitive verb, wzi¹æ typically collocates with noun phrases. Dictionary definitions of such sense, which we shall refer to as wzi¹æ1, point to its
perfective aspect and a non-iterative character and contrast it with the otherwise
synonymous braæ. Consider (5):
(5) wzi¹æ/ braæ to/ udzia³/ ³apówkê/ odpowiedzialnoæ
Lit. perf-take/ imperf- take it/ part/ a bribe/responsibility

In contrast, note the humorous effects, or the irony of the following exchange between Mum and Dad in a cartoon for children (naturally, much more
evident in its full context):
(6) a) We i spójrz, kochanie, jak latam.
Lit. Take and look , darling, at me flying./ take a look at me flying
b) ?Ju¿ biorê i patrzê.
Lit. I am taking and looking / I am looking

1 Incidentally, structures such as we, przestañ cannot actually be found unless you know them
and you type in the whole phrase. This is a classic weakness of lexicographical resources with
respect to constructional meaning. The construction that is postulated in the present paper seems to
escape the attention of lexicographers of Polish.
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It becomes clear that wzi¹æ in (14) and (6) above, to which we shall refer
as wzi¹æ2, and braæ are not interchangeable. Likewise, note that we are dealing
with the separate senses of the verb in (7) and (8) below:
(7) wzi¹æ siê i co zrobiæ
To focus and do sth / Lit. take oneself and do sth
(8) We, co zrób!
Just do sth! / Lit. take, do sth

Pending the analysis proper in the sections to follow, we shall propose two
distinct subcategorization frames for sense1 with an NP, and sense2 with the
verbal complement type.
Within the X-bar syntactic mode the suggested canonical structure for both
senses is illustrated in Fig.1, and the contrast between sense1 and sense2 lies in
the NP realization of the complement XP with wzi¹æ1 and the VP value of XP
with wzi¹æ2.2
Fig. 1

VP

V?

V

XP

Furthermore, note that the verbs that co-occur with wzi¹æ2 are all perfective
and non-iterative verbs. Consider the unacceptability of (9), in contrast to (10):
(9)

*Wziê³a i pisa³a ten list.
Lit. She took and was writing this letter.
(10) Wziê³a i napisa³a ten list.
Lit. She took and wrote this letter.

Apart from the choice of a finite verbal complement, wzi¹æ2 in the structure
under the consideration exhibits equally intriguing semantic properties. It appears that not only is the literal sense of the verb but also its metaphorical meaning
bleached, or neutralized. There is no concept, or action of taking, as particularly
clearly shows in (11a,b) below:
2

We
suggested
is favored
VP-shells,

are not, however, making any serious pretences about the generative character of the
structures. X-bar framework incremented into the Government and Binding model
for the purpose of this paper over some more advanced Minimalist modifications, like
for example.

92

Iwona Góralczyk

(11) a) Wzi¹³ i umar³./napisa³/wyjecha³.
Lit. He took and died. / he died.
b)We siê zamknij!
Lit. Take and shut up/ Oh, shut up.

Arguably, the use of the verb is inexplicable in the examined structures.
3. The thesis and some methodological assumptions
In light of the above it will be argued in the present article that wzi¹æ2 and
its complement verb phrase constitute a construction in its own right, with its
meaning not wholly attributable to its component parts. It will further be claimed
that the marked syntactic behavior of the construction is motivated by its meaning. Lastly, the meaning of the construction will be studied through the prism
of grammaticalisation mechanisms and argued to display interesting parameters relative to the principle of iconicity. Our final claims, then, will be that
these two phenomena go a long way towards explaining both the syntax and
semantics of the wzi¹æ2 construction.
The methodology adopted for the present analysis is in its main aspect that
of Construction Grammar (cf. Fillmore 1988, Fillmore, Kay and OConnor
1988, Goldberg 1995). We shall however repeatedly resort to some machinery
and concepts of Cognitive Grammar as well (cf. Langacker 1987, 1990, 1991).
Likewise, grammaticalization and iconicity will here be tackled with the analytical tools following some functional-typological analyses (cf. Givón1980, 1993,
Hopper and Traugott 1993, Lehmann 1995). Such an eclectic methodology can
in fact be justified on the grounds that the three approaches are often taken to
represent complementary rather than contrasting stands on the issues crucial for
the present analysis (cf. Kardela in Stalmaszczyk 2006, Kalisz 2001, Dirven and
Radden 2007).3 Let us enlarge on one such issue, i.e. construction, before the
analysis proper of the wzi¹æ2 construction can be developed.
3.1. Constructionism
The notion of construction is premised upon the approach conveniently
coached as constructionism, contrasted with the stand that can be referred to as
lexicalism.
3

Compare, however, Szymañska and piewak in Stalmaszczyk 2006.
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To begin with the latter, it stems from the thesis that syntactic configurations
that lexical items occur in are a direct outcome of the contribution made by
individual lexical items in the interaction with general principles. Such a view
informs mainstream generative grammar, even in its current version (cf. Radford
2004)
This entirely bottom-up approach fails to account for a full range of English
data, it is claimed in Construction Grammar. Constructionism, then, advocates the
need to posit constructions as separate, full-fledged entities that need to be recognized in addition to, and independent of, lexical items and general principles.
Constructions, defined to exist if something about their form or meaning is not
strictly predictable from the properties of their component parts or from other
constructions (cf. Goldberg 1995: 4), are in this way basic units of language.
This tenet is shared by Cognitive Grammar. The relevant elucidations go as
follows: a grammatical construction consists in the bipolar integration of two or
more component structures to form a composite expression [ ] a specific composite expression qualifies as a grammatical construction. Such expressions are included in the grammar of a language to the extent that they achieve the status of
conventional units. (Langacker 1987: 409) and, elsewhere, Semantics is not
fully compositional. When first assembled, an expressions composite structure
may invoke a domain or incorporate specifications that are not predictable from
the component structures or other conventional units. (Langacker 1990: 25).
3.2. The notion of construction  Goldbergs approach vs. Langackers
Let us compare and contrast Langackers and Goldbergs models with respect to constructional meaning in somewhat greater detail (cf. Góralczyk 2009).
As has been stated, both models take constructions to be basic units of
language, which coexist and coalesce with lexical items. No divide is drawn
between the lexicon and the rest of the grammar.
Both approaches view constructions as displaying prototype structures, forming networks of associations.4 In Langackers understanding, these networks
consist of both specific and schematic structures at various levels of abstraction.
Both Langacker and Goldberg assume that semantic structures coded by
constructions are experientially grounded gestalts  dynamic scenes basic to
human experience. For example, someone causing something to move or change
state is associated in Goldbergs analysis with the English caused-motion construction, as in (12):
(12) He sneezed the napkin off the table.
4 See the polysemy inheritance link between the more basic means sense and, extended from it,
manner sense of the way construction in English (Goldberg 1995: 210).
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By way of contrast, it should be noted that Langackers understanding of the
notion seems somewhat broader: a n y bipolar integration of two or more component structures to form a composite expression qualifies as a grammatical
construction. In such broad understanding, structures like beside me and complement clauses, for example, are equally valid constructions. Lack of full compositionality appears to be an additional and not a qualifying characteristic. For
Goldberg phrasal patterns are considered constructions only if their meanings or
forms are not strictly predictable from the properties of the component parts.
Further, in Langackers view grammar is non-generative and non-constructive. On a Construction Grammar approach, grammar is derivational in the sense
that the semantics of the verb and the semantics of the construction are integrated in both top-down and bottom-up fashion to yield the semantics of the particular expression.5
The approach advocated in the present study follows essentially that of
Construction Grammar (Goldberg 1995) and is compatible, in the above sense,
with the views defended by Langacker (1991).
3.3. The way construction
A brief presentation is in need of a classic Construction Grammar analysis,
such as that of the way construction. Goldberg (1995: 198215) finds that the
idea of movement present in (13) but not in (14) below cannot in actual fact be
attributed to the noun way and is led to believe that it is contributed by the whole
structure, which fulfils the definitional conditions of a construction:
(13) Frank dug his way out of the prison.
(14) Frank dug his escape route out of prison.

On Goldbergs analysis, the semantics of the construction requires that the
movement (literal) is (or cannot be) effected in the face of some external difficulty for such class of verbs as make, dig, fight, shoot, as in (15):
(15) a) She made her way into the ballroom.
b) In some cases, passengers tried to fight their way through smoke
 choked hallways to get back to their cabins to get their safety jackets.
c) For hours, troops have been shooting their way through angry, unarmed
mobs.

5 It amounts to the claim that not only lexical items instantiating the construction but the
construction itself is capable of contributing arguments to its structure.
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Make is here given priority by Goldberg on both synchronic and diachronic
grounds  it is prototypical of the construction.
For the verbs thread, wend, weave, worm, etc. it is not external difficulty but
indirect motion that is implied by the construction. Here are some instantiations
of this indirect motion class, none of them pointed out as more or less central in
Goldbergs analysis.
(16) a) This time, with no need to thread his way out, he simply left by the side
door for a three-day.
b) A couple in fashionable spandex warm-up suits jogs by, headphones
jauntily in place, weaving their way.
c)He wormed his way out of trouble.

Finally, metaphorical movement can be prevented by social obstacles.
Examples of this social obstacles class  include bribe, bluff, buy, crapshoot,
wheedle, talk, trick, con, nose, sneak, weasel, etc., as in:
(17) Joe bought his way into the exclusive country club.

In the sections to follow we shall turn our attention to the wzi¹æ construction
itself, following the spirit of Goldbergs analysis of the way construction related
in this section. In particular, we shall focus on the constructions semantics and
then we shall link its conceptual plane to the syntactic realization of wzi¹æ
structures.
4. The meaning of the wzi¹æ construction
The meaning of the wzi¹æ construction appears in actual fact to be somewhat elusive: my informants all point to the difficulty in contrasting sets a and b
in (18) and (19) below:
(18)

(19)

a) Wziê³a i napisa³a ten list/ pojecha³a/ umar³a/ siê powiesi³a.
Lit. She took and wrote this letter/ went away/ died/ hanged herself.
b) Napisa³a list/ pojecha³a/ umar³a/ powiesi³a siê.
She wrote a letter/ went away/ died/ hanged herself.
a) We, przestañ/I teraz we i szukaj wiatru w polu. We, zobacz
Lit. Take,stop!/ Stop it./ lit. and now now take and .(...)/ Gone with the
wind!/
b) Przestañ/I teraz szukaj wiatru w polu/Zobacz!
Stop it!/ Gone with the wind!/ Have a look.
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The responses to the question concerning the meaning of (18) varied between: the unexpectedness of the action encoded as the complement verb, the actions
easy accomplishment, a sudden inspiration or planting the idea of the action in
the agents head. Accordingly, we shall capture the meaning of the construction
as: lack of premeditation/immediacy and simplicity/ effortlessness of the
action taken.
The responses elicited to (19) emphasize the evaluation of the message as
impolite, direct, invading personal space, informal. All such characteristics, however, will be here treated as pragmatic effects that can be imputed to the
imperative mood of the address and not to the meaning of the construction.
None of the characteristics stipulated for the construction can be attributed
to the meaning of the verb wzi¹æ and it appears that its use in the construction is
inexplicable. Simplifying, we are dealing with an empty, so to speak, meaning of
the verb wzi¹æ2. It will then be claimed in the present analysis that the lexical
content to the processual profile of the clause is imported by the complement
verb.
The semantics of the construction discussed in this section and its syntactic
specificity described in Section 1and 2 are not a matter of a coincidence. It will
be maintained that the syntactic encoding of the scene of the event conveyed by
means of the wzi¹æ2 construction is motivated by the conceptual arrangement on
the conceptualized scene and is hence directly linked to the constructions meaning.
4.1. The meaning of We, pokochaj smoka
Some explications are required concerning the realization of the construction which lends the title to this paper. Within the framework of Cognitive
Linguistics the concept of DRAGON is taken to open a frame with actors and
props from a fairy tale reality, common in our culture. Without going into much
theoretical and technical detail of Fillmores conception of frame, let us only say
that it is furnished with domains of WAR, ILLNESS, TREATMENT and MEDICINE linked into TREATING ILLNESS IS WAR metaphor, underlying such
metaphorical expressions as invasion, battle, attack, infiltration, enemy, siege,
bullet, to beat, to wipe out all used in the context of an illness (cf. Master
Metaphor List).
Not to belabor the point, given the pragmatic context of (2), referred to in
the opening paragraph of this paper, the correspondences between the source and
the target domains are obvious. The choice of the wzi¹æ2 construction for a linguistic encoding of such a conceptual situation, with its frivolity inherent in
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immediacy and simplicity of an action, in the face of the grave situation, typically conceptualized by means of the WINNING THE WAR IS BEING CURED
OF THE DISEASE and BEING DEFEATED IS DYING entailments adds considerably to the dramatic effect and the message of the book title.
5. The conceptual plane of the construction
The main tenet defended in the present paper is that rather than with two
separate events we are in actual fact dealing with one event on the conceptual
plane of the situation encoded as our construction. The process in this event is
co-lexicalized by two verbs, in parallel to such structures in English as:
(20) She let go of my hand.
(21) Go get it!

We are now in need of, if only the most sketchy, presentation of Langackerian framework which will be adopted for the analysis of an event structure and
the conception of a process.
Let us first deal with just one of an array of folk models relative to which
the human conception of events is structured, i.e. the billiard-ball model. Emphatically, the model is archetypal and pre-linguistic in nature. The particular
syntactic realization of a clause conveying the events belongs to a separate mode
 it is an effect of the conceptualizers choice of how to structure the conceptual
base provided by the models.
In particular, the billiard-ball model reflects fundamental distinctions in the
cognitive organization of the world. It captures the folk model of the world
conceived of as constituted by four elements, namely: space, time, material
substance and energy. Discrete physical objects populate the world, some carrying internally generated energy loads which drive their motion, others devoid of
them and motionless. When they come forcefully into contact with one another,
energy transfer is effected, followed, in turn, by another transmission of energy
when the object with the newly assumed energy load, set in motion or continuing to move, makes another contact in this action chain until the energy is
exhausted. This participation in such an interaction can be diagrammed as below, where the circles mark the objects and the double arrows stand for the
energy transfers (Langacker 1991: 283).

98

Iwona Góralczyk
Fig. 2

Head

Tail

Conceptually, objects and their interactions are maximally opposed. Objects
reside in space and are autonomous in the sense that their existence is independent of the existence of any other object or of their participation in any interactions. Interactions are characterized as change, so they reside in time rather than
space. Also, they are conceptually dependent, in that they cannot exist if there
are no participants in them.
The billiard-ball model provides the basis for the semantic characterization
of the very fundamental grammatical constructs of the noun and verb: discrete
physical objects are prototypical for the class of nouns and their energetic interactions for the class of verbs (Langacker 1991: 283). Further, the model provides a conceptual basis for clausal organization, in that in its semantic layering
a clause reflects the minimal action chain.
Relating the above to the present analysis we shall claim that the wzi¹æ2
construction encodes a minimal action chain, and is hence more a simple clause
rather than a complex one. To recall, within the cognitive grammatical framework clausehood is a gradable phenomenon and the above claim posits no problems. In order to clarify how a rather more controversial claim about the presence of two finite verb forms in one clause actually fits this picture we need to
enlarge on Langackers concept of a relation.
A relational predication is defined to entail a set of entities and it profiles
the interconnections between them. A simple relation involves one configuration (Fig. 3a). If the conceptualization involves processing many distinct configurations, the predication is referred to as a complex relation (Fig. 3b, cf.
Langacker 1990: 23).
Fig. 3

a

b
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Of the two interrelated entities one assumes the role of a trajector (tr), the
other that of a landmark (lm). So a simple relation involves one configuration of
the trajector relative to the landmark, while a complex relation profiles a set of
distinct configurations, with the trajector successively changing its position vis-àvis the landmark, so that a path is created leading to the final state, mark the dotted
correspondence lines in Fig.4 below. Note that a complex relation involves temporal processing, hence the portion of the time arrow. Importantly, however, if time
features in the characterization of complex relations, the component configurations
designated by a complex relation are summarily, and not sequentially scanned.
They are analyzed in conceived time, i.e. all facets of the scene are co-activated
and simultaneously available. Consequently, time is not in profile in a complex
atemporal relation sketched in Fig. 4 (cf. Langacker 1987: 247):
Fig. 4

tr

Im

Alternatively, the temporal processing of multiple configurations can involve sequential scanning, unfolding through conceived time, when the configurations in a series are profiled individually, see Fig.5 below (cf. Langacker 1990:
23). Note the heavy-line time arrow, conventionally representing the temporal
aspect in this type of complex relations. When the conceived event is processed
in this mode, it will be referred to as a process. A processual predicate corresponds to a verb in the traditional taxonomy.
Fig. 5

tr

Im
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We are now in the position to spell out precisely what is suggested for the
wzi¹æ2 construction. As stated before, the structure encodes a single event. Its
processual profile, always a perfective verb, involves multiple configurations
unfolding in time, sequentially scanned, with a full process  both endpoints
included  within the scope of the conceptualized scene. It will be claimed that
the process can be viewed in temporal terms as consisting of temporal segments: onset, nucleus and coda. What will be here suggested is that wzi¹æ2 acts
as an aspectualizer, taken to act as a referential. It refers to one segment of the
event, i.e. to its onset, while the verbal complement lexicalizes its coda. Precisely this function of wzi¹æ2 motivates the subcategorization requirements of the
verb.
It is essentially such an arrangement of the conceptual scene and the process
itself that produces the semantic effect of the construction, lack of premeditation /instanteneity and simplicity/ effortlessness of the action taken. It is as if
the accomplishment of the action were guaranteed.
6. Iconicity in the co-lexicalization of verbs in the construction
It appears a controversial claim indeed to posit two indicative verb forms to
encode a single event structure. Not so much, however, in the light of the
following definition of the process of co-lexicalization: the presence or degreeof-presence of predicate-raising of the complement clause verb onto the main
verb; i.e. the degree to which the complement verb is lexicalized as one word
with the main verb. Givón (1980: 338). The underlying premise of such an
approach is that not only clausehood but verbhood as well is a gradable category. Thus, within such a methodology, we can safely entertain the idea of a more
verby complement verb and a less verby verb wzi¹æ2.
Apparently some confirmation for the claims that we attempt to defend here
comes from facts concerning the physical separation of the two verbs in the
construction. Note that the verbs are typically adjacent, as in (14) and (19),
or separated only by the conjunction i/and, as in (6), (10), (11a), (18), or a nominal, which is not an object of wzi¹æ2, as in (8), (11b). Googled forms of the
construction display the same characteristics, perhaps with an exception of a variety of swearwords and vulgarisms often found intervening. They do not belong
to the argument structure, though. This iconic proximity in form is a vital
principle in Cognitive Grammar, as it directly reflects conceptual affinity. An
impressionistic assessment of the intonation contour observed in the construction can plausibly be treated as yet another argument in favour of the posited colexicalization exhibited in the construction.
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Following this thesis, one cannot let it pass unnoticed that if the conceptual
function of wzi¹æ2 is to encode the onset of the complement process, its own
lexical meaning must have been pre-emptied, so to speak.6 We shall put it to the
constructional meaning, i.e. it is the construction that forces its own arrangements, overriding the lexical meaning of the verb instantiating it. The process,
for convenience referred to as pre-emptying is in fact a case of grammaticalization. What specifically is claimed about the grammaticalization in wzi¹æ2 will be
spelled out in the next section.
7. Grammaticalization of wzi¹æ2
Grammaticalization can be most generally defined as the process whereby
words from such major (lexical) categories as verbs, nouns, or adjectives assume
in certain contexts a more grammatical function and become minor (grammatical) categories: prepositions, adverbs and auxiliaries, and, if the process continues, the grammaticalizing expressions as a result take on an even more grammatical meaning and increased grammatical function, for example, that of a
complementizer or an affix (cf. Hopper and Traugott 1993, Lehmann 1995).
Givón (1975) terms the change semantic bleaching, as a lexical item moves
from encoding a specific semantic content, appropriate to a restricted range of
contexts, to encoding a very generalized, reduced semantic content.
This presentation cannot do justice to all important issues pertaining to the
nature of grammaticalization, such as: which existing lexical items qualify as
candidates, why they are recruited to perform a new, grammatical function and
how the change proceeds. Investigations uncover, though, that lexical items
likely to be affected must meet the condition of semantic generality and frequency (cf. Traugott and Heine 1991: 9). Thus, it is get rather than obtain or acquire
that becomes grammaticalized as in have got (cf. Gronmeyer 1999: 15).
No simple answer can be provided to the question of what feeds the process.
Positions held in the literature differ widely: from those maintaining that the
change is semantically driven and only the semantic change drives formal changes (cf. Givón 1991) to those that state grammaticalization is not a semantically
led development and it is rather independent formal changes that pave the way
for the semantic change or even that meaning change is a by-product of the
syntactic re-categorization (cf. Lightfoot 1991: 148).
Finally, how the change proceeds is generally reduced to the issue of whether it is semantically gradual or instantaneous. Again, though it is widely accep6

We are assuming here a generative approach, in the sense of Goldberg 1995.
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ted that grammaticalization is a gradual process, viewed as a continuum or
a chain of stages, Givón (1991) suggests that the supposedly gradual nature of
grammaticalization is in fact the result of the gradual nature of the formal structural adjustments which follow [...] original, instantaneous developments at the
functional level.
In light of the above general information wzi¹æ2 seems to be a very likely
candidate for a case of grammaticalization mechanisms in operation. In particular, it will be suggested that the segment of the process referred to by wzi¹æ2 is
not fully processual. In other words, the onset of the process is conceptualized
more like an atemporal relation, with sequential scanning freeze-framed, so to
speak. This would explain the fact that the semantic load corresponding to the
action TAKE is conspicuously missing from sense2 of the verb. This would
explain the intriguing unpredictability of the semantics of the construction and
its lack of full compositionality. Finally, this would explain the peculiar subcategorization requirements of wzi¹æ2.
8. Summary and conclusions
To summarize, the analysis developed in this paper focuses on the seemingly inexplicable use of the verb wzi¹æ in Polish with the indicative verb complement. The linguistic facts considered lead us to posit the status of construction to
this verb-verb combination. Under the Construction Grammar approach the meaning of construction is not wholly compositional and such is the meaning of the
wzi¹æ construction. Schematically, we have coached this meaning as indicating
lack of premeditation /instanteneity and simplicity/ effortlessness of the action taken. Importantly, this meaning cannot be attributed to the component
meanings. As a particularly striking property of the construction we have noted
the fact that the idea of an action of taking is altogether missing from the
semantics of the studied structures. We have thus postulated that the wzi¹æ
construction encodes a single event and that we are dealing with one process
type co-lexicalized by two verbs. The function of wzi¹æ is to refer to the onset of
the process, while the complement verb encodes the coda. The postulated arrangement of the conceptual scene underlying the construction can thus directly be
linked to the semantics (an easy accomplishment) and the syntax of the construction. Accompanying such conceptual processing is the mechanism of grammaticalization of the lexical meaning of wzi¹æ2. We have captured it as a suspension
of sequential scanning, as a result of which the onset of the encoded process
becomes less verby, heading towards an atemporal relation.

We, pokochaj smoka. The wzi¹æ construction in Polish...

103

The analysis developed in the paper allows for three important implications
to be drawn. First, placing the construction in the broad, possibly universal
context of such mechanisms as co-lexicalization, or grammaticalization demonstrates it to be a matter of the regular and typical and not epiphenomenal.
Then, the essence of the constructions semantics lies outside its pragmatic effects of directness, informality and potential impoliteness. It will have to be
noted, however, that when confronted with the imperative mood meaning, the
meaning of the wzi¹æ construction becomes overshadowed, so to speak, compare
the informants commentaries to (19) in Section 4.
Finally, unless the analysis that we have here developed is seriously flawed,
the conceptual arrangement in the verb-verb combination carries implications of
the unjustifiable use of a comma separating wzi¹æ and its complement. Conceptually intertwined, they should iconically reflect that fact, they shouldnt be
separated also in their physical form. The mechanical rules of punctuation, requiring that indicative mood verb forms are separated in Polish in a multiclausal
constructions are in the case of the wzi¹æ construction obscuring and not clarifying structural interdependencies
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Streszczenie
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artyku³u jest polski czasownik wzi¹æ i jego subkategoryzacja z czasownikiem w formie osobowej, tak jak w wyra¿eniach typu: wzi¹³ i umar³; we,
przestañ. Analiza przeprowadzona w wietle Gramatyki konstrukcji (Goldberg 1995) prowadzi do
wniosku, i¿ zasadne jest postulowanie statusu konstrukcji dla badanych wyra¿eñ, w których intryguj¹ca forma sk³adniowa motywowana jest semantycznie. Analizowane przyk³ady wskazuj¹, ¿e
sk³adaj¹ca siê z dwóch czasowników konstrukcja koduje pojedyncze wydarzenie, a element znaczeniowy, który powinien byæ wniesiony przez wzi¹æ jest w istocie nieobecny, wyp³ukany
w procesie gramatykalizacji. Zaproponowana w analizie rola wzi¹æ w badanej konstrukcji ogranicza siê do wyra¿enia zaledwie pocz¹tkowej z ca³ej serii skanowanych sekwencyjnie konfiguracji
koduj¹cych jedno wydarzenie (Langacker 1997). Tak konceptualizowana sytuacja prowadzi do
specyficznej realizacji sk³adniowej i odpowiada za charakterystyczne znaczenie konstrukcji.
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Z problemów opisu tzw. form deprecjatywnych
On problems in description of so called depreciative forms
In contemporary Polish many masculine-personal (virile) nouns in the nominative
case of plural are represented by two forms: the neutral (non-depreciative) form (eg. ci
poeci) and the so called depreciative (pejorative) one (eg. te poety). The study analyses
one of the groups of nouns that do not the non-depreciative form easily or can be
represented in texts only by depreciative form. This is a very important group to interpretation depreciativity: as a grammatical category or a phenomenon of pragmatics.
S³owa kluczowe: deprecjatywnoæ, rodzaj mêskoosobowy, kategoria gramatyczna
Key words:
depreciativity, masculine-personal (virile) nouns, grammatical category

Przedmiotem uwagi w prezentowanym artykule jest pewna, zauwa¿ona doæ
dawno, bo jeszcze na pocz¹tku XX w., opozycja form w mianowniku liczby
mnogiej rzeczowników mêskoosobowych: (ci) genera³owie (byli)  (te) genera³y
(by³y), (ci) doktorzy  (te) doktory (przysz³y). Jak widaæ, jest to mo¿liwoæ
wystêpowania rzeczowników mêskoosobowych z formami niemêskoosobowymi
przymiotników i czasowników, zwykle skorelowana fleksyjnie z niemêskoosobow¹ koñcówk¹. Oto przyk³adowa tekstowa ilustracja zjawiska:
Na mszê dzwony gra³y dostojnie.
Ch³opcy id¹ na wojnê.
Czyszcz¹ ordery t³uste genera³y.
Ch³opcy id¹ na wojnê.
Pid¿ama porno  Ch³opcy id¹ na wojnê

Zjawisko to bywa wspó³czenie nazywane umownie deprecjatywnoci¹ lub
pejoratywizacj¹, za jego interpretacja gramatyczna stanowi w jêzykoznawstwie
wewnêtrznym ostatnich lat przedmiot o¿ywionej dyskusji. Niniejsze rozwa¿ania
maj¹ na celu dodanie kilku uwag do opisu zjawiska, s¹ swego rodzaju g³osem
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w dyskusji. Koncentruj¹ siê jednak nie tyle na problemie statusu zjawiska
(choæ dla jasnoci obrazu zaprezentowano pokrótce mo¿liwe interpretacje), ile
na czynnikach (zw³aszcza na jednym z nich), od których zale¿y przyjmowanie
niemêskoosobowej koñcówki i ³¹czliwoæ leksemów rodzaju M1 (mêskoosobowych) w mianowniku liczby mnogiej.
O genezie zjawiska i, przede wszystkim, o jego mo¿liwej interpretacji
w opisach (modelach) jêzyka polskiego sporo ju¿ powiedziano (zob. np. Obrêbska 1925; Turska 1953; Saloni 1988; Makowska 2009; Bogus³awski 2007,
2009a, 2009b, s. 8283). Ujmuj¹c w skrócie dotychczasowe ustalenia, mo¿na
stwierdziæ, ¿e nie budzi w¹tpliwoci pragmatyczne pod³o¿e deprecjatywnoci 
stylistyczne, ekspresywno-emocjonalne nacechowanie form typu ch³opy, kawalery czy, jak w podanym wy¿ej przyk³adzie, genera³y (zob. np. Skubalanka
1991, s. 19; £aziñski 2006, s. 176177). Natomiast zakres i interpretacja zjawiska na gruncie systemu nie s¹ ju¿ oczywiste. Rysuj¹ siê tu dwa przeciwstawne
stanowiska. Zygmunt Saloni widzi w parach typu ci ch³opi  te ch³opy zjawisko
fleksyjno-sk³adniowe (oczywicie o pod³o¿u pragmatycznym). W zakres deprecjatywnoci w³¹cza tak¿e te przypadki, w których obie formy s¹ identyczne
(homonimiczne), a opozycja przesuwa siê na poziom sk³adni, czego dobr¹ ilustracj¹ jest wiersz Jonasza Kofty Song sprz¹taczki. Przyk³ad ten pokazuje równoczenie stylistyczn¹ funkcjê form deprecjatywnych (i, zauwa¿my na marginesie, umownoæ nazwy):
Jak one te ludzie brudz¹,1
to opadaj¹ rêce.
Jak pracuj¹ brudz¹,
jak nocuj¹ brudz¹,
jak siê nudz¹, brudz¹ najwiêcej. [

]

Jak one te ludzie, kiedy robi¹ ze sob¹ koniec,
te ludzie ró¿ne nie pomyl¹ nawet,
tylko ¿y³y sobie ciach! I zadowolone.
A to potem wszystko musi byæ na mokro szorowane
(Na sucho nie pójdzie). [ ]
Ja te¿ jestem cz³owiek i tera powiem:
A rób¿esz rewolucje jeden z drugim, rób,
tylko potem
posprz¹taj po sobie.
1 Tekst jest zapisany ortograficznie, nie oddaje zatem cech fonetycznych, takich jak np. wymowa o w wyg³osie form czasownikowych (bruro), wyranie widocznych w wykonaniach Songu
sprz¹taczki.
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G³ównym postulatem Z. Saloniego jest opisywanie deprecjatywnoci jako
kategorii gramatycznej, systemowo bowiem od ka¿dego rzeczownika klasy M1
mo¿na, jego zdaniem, utworzyæ formê deprecjatywn¹. Zasiêg tej kategorii ogranicza³by siê do mianownika i wo³acza liczby mnogiej2. Tekstowo (uzualnie)
rozk³ad obu typów form jest oczywicie ró¿ny, zale¿nie od leksemu, na ogó³
jednak formy niedeprecjatywne zdecydowanie przewa¿aj¹. Sytuacja odwrotna
ma miejsce m.in. w przypadku deprecjatywnych leksemów PACAN, T£UMOK,
BYDLAK, ¯ULIK itp. Dla tych jednostek podstawow¹ (standardow¹) jest forma deprecjatywna (te t³umoki, te bydlaki ), ale niedeprecjatywn¹ (np. ¿ulicy)
mo¿na tak¿e spotkaæ w tekstach, choæ frekwencja takich form jest bardzo niska
(zob. Makowska 2009). Ró¿nica sprowadza³aby siê zatem, wed³ug prezentowanego tu stanowiska, do uzusu, na poziomie systemu mielibymy do czynienia
z regularnym tworzeniem obu form, co stanowi argument za kategorialnoci¹
opozycji.
Jako kategoriê gramatyczn¹ (imienn¹) rozpatruje deprecjatywnoæ (u¿ywaj¹c takiego w³anie okrelenia) tak¿e Bañko (2002), przyjmuj¹c taki sam jej
zakres  ograniczenie do form mianownika i wo³acza liczby mnogiej  i podkrelaj¹c konwencjonalnoæ etykietek forma deprecjatywna, forma niedeprecjatywna. W przeciwieñstwie jednak do Saloniego stwierdza, ¿e niektóre rzeczowniki
o negatywnym znaczeniu maj¹ tylko formê deprecjatywn¹ (np. darmozjady, konowa³y, pó³g³ówki, grubasy), nie przyjmuje zatem istnienia opozycji dla ca³ego
zbioru rzeczowników M1 (s. 147148).
Laskowski (1998, s. 212213), zauwa¿aj¹c ró¿nice sk³adniowo-morfologiczne w mianowniku l. mn. w grupie rzeczowników mêskoosobowych, mówi
w tym kontekcie o podklasie rzeczowników mêskoosobowych pejoratywnych
(takich jak np. CHAM). W wypadku natomiast par typu ci doktorzy  te doktory
wskazana wy¿ej syntaktyczna (i ewentualna towarzysz¹ca jej morfologiczna)
ró¿nica miêdzy normalnie i pejoratywnie u¿ytym rzeczownikiem mêskoosobowym pozwala³aby tu dopatrywaæ siê dwu ró¿nych leksemów [ ]. By³yby to
leksemy homonimiczne we wszystkich przypadkach fleksyjnych poza m. lm.
(Laskowski 1998, s. 213).
Zaprezentowane do tej pory pogl¹dy mo¿na, mimo ró¿nic, okreliæ umownie
mianem morfologicznych, a ich charakterystyczn¹ cech¹ jest widzenie par ch³opi 
ch³opy albo na p³aszczynie fleksyjnej (kategorialnej), albo s³owotwórczej (ze
skutkiem wyró¿niania par homonimicznych leksemów typu DOKTOR, co wydaje
siê jednak rozwi¹zaniem nieekonomicznym i wbrew intuicji jêzykowej).
2

¯yw¹ we wspó³czesnej polszczynie konstrukcjê pójæ w so³daty (dyrektory, ministry, pos³y ) z formami biernikowymi Saloni i Makowska traktuj¹ jako szczególn¹  jako operator zdefiniowany gramatycznie (w pewnym sensie podobny do zwi¹zków frazeologicznych, ale nie sk³ad
leksykalny jest jego specyfik¹), zob. Makowska, Saloni 2009.
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Drugi typ podejcia do omawianego zjawiska mo¿na okreliæ mianem operacyjnego, oczywicie z zastrze¿eniem, ¿e nie s¹ to pogl¹dy identyczne (idzie
jedynie o pewien wspólny mianownik). W³anie w kategoriach operacji proponuje ujmowaæ problem Bobrowski (2006), widz¹c w ci¹gach typu te in¿yniery
wynik dzia³ania operacyjnej jednostki jêzyka (pejoratywizacji). Dla jednych rzeczowników (np. IN¯YNIER) operacja taka by³aby fakultatywna, dla innych (np.
CHAM) obligatoryjna. Jej zakres ogranicza siê do mianownika liczby mnogiej
(nie obejmuje ona biernika).
Jako operacjê (w sensie przyjêtym w swoich pracach) zastêpowania w okrelonych okolicznociach mêskoosobowego mianownika liczby mnogiej rzeczowników mianownikiem niemêskoosobowym opisuje omawiane zjawisko tak¿e Bogus³awski (2007, 2009a, 2009b, s. 8283), oponuj¹c równoczenie i przeciwko
sytuowaniu go na p³aszczynie fleksyjnej (tzn. wprowadzaniu nowego parametru
fleksyjnego dla podgrupy polskich rzeczowników), przeciw widzeniu w zjawisku
kategorii gramatycznej, i przeciwko dzieleniu operacji na fakultatywn¹ i obligatoryjn¹ (w zale¿noci od rzeczownika). Przeciwko rozwi¹zaniu kategorialnemu
przemawia, zdaniem Bogus³awskiego, zarówno aspekt stylistyczny (pragmatyczny), jak i fakt, ¿e du¿e grupy rzeczowników mêskoosobowych nie podlegaj¹ operacji zmiany koñcówek w mianowniku liczby mnogiej. Bogus³awski odrzuca zatem stwierdzenie, ¿e dla ka¿dego rzeczownika M1 mo¿liwe s¹ w mianowniku l.
mn. obie formy. Jedn¹ (jedyn¹) formê maj¹ leksemy semantycznie deprecjatywne
typu CHAM, GRUBAS, podobnie jak rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej
(np. DY¯URNY) czy rzeczowniki z koñcówk¹ -e w mianowniku l. mn. (np.
LEKARZ, KAPRAL). Ostatnia grupa przyk³adów pokazuje, ¿e Bogus³awski nie
jest sk³onny do ujmowania zjawiska na poziomie tylko sk³adniowym.
Oddzielenie form typu chamy od form typu doktory, przekonanie o odrêbnoci tych ostatnich w stosunku do form mianownika liczby mnogiej rzeczowników mêskich osobowych aksjologicznie negatywnych, jest zasadniczym rysem rozwa¿añ Bogus³awskiego. Tym samym grupa rzeczowników podlegaj¹cych pejoratywizacji czy deprecjatywnoci wyranie siê zmniejsza. Operacjê
tak¹ obserwujemy, zdaniem Bogus³awskiego (2007, s. 285), na dobr¹ sprawê
doæ rzadko i tylko na wêziej ni¿ przypuszcza np. Z. Saloni zarysowanym polu
rzeczowników.
Funkcjonaln¹ naturê relacji s¹siedzi  s¹siady Bogus³awski widzi nie w kategoriach funkcji poznawczej, ale poetyckiej czy ludycznej (zwracaj¹c równoczenie uwagê na fakt, ¿e formy nieosobowe pojawiaj¹ siê wtedy, kiedy chodzi
o konkretn¹ sytuacjê i konkretn¹ zbiorowoæ, grupê, a nie abstrakcyjn¹ klasê).
Dlatego te¿ proponuje na jej okrelenie termin ludicrativus jako do owej ludycznoci i zabawy nawi¹zuj¹cy.
Co wynika z zaprezentowanych tu pokrótce stanowisk wobec, jak siê okazuje, trudnego w interpretacji zjawiska? Niew¹tpliwie najistotniejszy problem
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stanowi relacja miêdzy typem chamy, grubasy, Polaczki a typem in¿yniery,
chrzecijany. Idzie o dwa owej relacji aspekty, o odpowied na pytania: czy
mo¿liwa jest forma niedeprecjatywna w przyk³adach pierwszego typu i czy, jeli
za³o¿ymy, ¿e mo¿liwe s¹ (choæ frekwencyjnie oczywicie bardzo rzadkie) formy
grubaskowie, chamowie, to relacja grubaski  grubaskowie jest tym samym, co
relacja doktorzy  doktory, odwrotny jest jedynie rozk³ad form? Chyba od ujêcia
przede wszystkim tych dwu kwestii zale¿y kategorialne b¹d niekategorialne
widzenie deprecjatywnoci, p³aszczyzna, na której rozpatruje siê zjawisko. Zasadnicza ró¿nica miêdzy zaprezentowanymi tu stanowiskami wynika w³anie
z odpowiedzi na te pytania: negatywnej Andrzeja Bogus³awskiego i pozytywnej
Zygmunta Saloniego. W myl ujêcia Bogus³awskiego, po pierwsze, fakt, ¿e mo¿na w masie internetowych tekstów spotkaæ pojedyncze przyk³ady form typu
aktorzyni, peda³owie, nie dowodzi, ¿e mieszcz¹ siê one wród poprawnych form
jêzyka polskiego, po drugie, istnienie dla grupy rzeczowników M1 stylistycznych wariantów nie jest wystarczaj¹cym powodem do tworzenia osobnej klatki
w paradygmacie i kategorialnego ujmowania zjawiska, analogicznie jak np.
przypadka. Zygmunt Saloni podkrela natomiast regularne formalne zró¿nicowanie i to zró¿nicowanie, rozumiane te¿ jako potencja, wysuwa na plan pierwszy.
Do tak naszkicowanego (dychotomizuj¹co i oczywicie w pewnym uproszczeniu) obrazu zjawiska nasuwaj¹ siê dwie uwagi uzupe³niaj¹ce. Po pierwsze, w dyskusji nad statusem deprecjatywnoci brakuje chyba pojêcia normy. Nawet jeli
pojawia siê ono w tle rozwa¿añ, nie jest wyeksponowane, a nale¿a³oby je podkreliæ, jako element porednicz¹cy w relacji system  tekst. Pojêcie to narzuca siê
w najistotniejszej kwestii, a wiêc pytaniu, czy zjawisko dotyczy ca³ego zbioru
jednostek rodzaju M1. Nie wszystko, co teoretycznie (potencjalnie) mo¿na uznaæ
za systemowe, jest przecie¿ akceptowane przez normê. A grupa nasuwaj¹ca w¹tpliwoci co do normatywnoci formy niedeprecjatywnej jest bardzo ekspansywna
w polszczynie. Idzie tu przede wszystkim o pejoratywne okrelenia osób, które s¹
zw³aszcza w jêzyku potocznym grup¹ wyranie siê rozrastaj¹c¹, tak¿e w zwi¹zku
z postêpuj¹c¹ wulgaryzacj¹ i prymitywizacj¹ jêzyka mówionego. Okreleñ w rodzaju chamy, æwoki, pacany, przyg³upy, kocmo³uchy, lumpy przybywa i asymetria staje siê coraz bardziej widoczna  liczba leksemów, w których istnienie formy
niedeprecjatywnej stoi pod znakiem zapytania, ronie i rosn¹ tym samym w¹tpliwoci co do kategorialnoci zjawiska.
Kwestia czy raczej w¹tpliwoæ druga: przy za³o¿eniu, ¿e deprecjatywnoæ
obejmuje ca³y zbiór rzeczowników M1, trudno znaleæ wspólny mianownik
funkcjonalny, w tym sensie, ¿e dla ca³oci nie da siê wskazaæ jednego typu
formy jako neutralnej gramatycznie3. W parach doktorzy  doktory nienace3 Na tê kwestiê zwraca³a uwagê Magdalena Danielewiczowa w dyskusji nad deprecjatywnoci¹ na posiedzeniu Komisji Frazeologicznej Komitetu Jêzykoznawstwa PAN.
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chowana jest forma niedeprecjatywna, drugi cz³on pary ma wyranie swoiste
cechy stylistyczne. W typie ³otrzyki  ³otrzykowie by³oby albo odwrotnie, w³anie forma deprecjatywna (niemêskoosobowa) pe³ni³aby funkcjê tej neutralnej, albo jakakolwiek ró¿nica pragmatyczna w ogóle nie by³aby zauwa¿alna,
np. zgrywusy  zgrywusi. Trzeba by zatem stwierdziæ, ¿e funkcja neutralnoci
spoczywa raz na jednym, raz na drugim cz³onie, zale¿nie od leksemu i to niekoniecznie od jego semantycznej pejoratywnoci. Taka sytuacja (niemo¿noæ przypisania w zbiorze rzeczowników M1 formom deprecjatywnym tej samej funkcji
prymarnej) utrudnia kategorialne spojrzenie na ca³oæ.
Zupe³nie odrêbn¹ kwesti¹, która mo¿e byæ rozwa¿ana niezale¿nie od interpretacji zjawiska deprecjatywnoci, jest pytanie o czynniki, od których zale¿y przyjmowanie przez rzeczowniki mêskoosobowe nieosobowej koñcówki i niemêskoosobowa ³¹czliwoæ w mianowniku liczby mnogiej, oraz pytanie o stopieñ przewidywalnoci okrelonego typu koñcówki jako podstawowej (lub jedynej). Problem
ten nie by³ do tej pory przedmiotem osobnych rozwa¿añ, ale na ogó³ wskazuje siê
na czynnik semantyczny jako istotny dla typu koñcówki i ³¹czliwoci. Nieosobow¹
fleksjê w mianowniku maj¹ zatem rzeczowniki aksjologicznie negatywne w rodzaju PEDA£, ÆWOK, ÆPUN itp. Regularne serie tworz¹ te¿, jak pokazuje Makowska 2009, leksemy z okrelonymi formantami lub zakoñczeniami, np.:
-ek  GRUBASEK, BIEDACZEK, CH£OPEK, MATO£EK, TYPEK, G£UPEK, DUPEK, DEBILEK, DOKTOREK, PUPILEK, ¯Ó£TEK;4
-us  ZGRYWUS, OBDARTUS, PIJUS, LEWUS, WIRUS, NERWUS;
-uch  CZARNUCH, KOMUCH, WSTRÊCIUCH, STARUCH, SMOLUCH,
LENIUCH, K£AMCZUCH, WINTUCH;
-ik /-yk  PEDANCIK, ELEGANCIK, STUDENCIK, ¯O£NIERZYK;
-ina / -yna  AKTORZYNA, STUDENCINA, PIJACZYNA, BIEDACZYNA;
-as  GRUBAS, CIENIAS, BRUDAS, BLONDAS, URZÊDAS,

a tak¿e rzeczowniki dwurodzajowe (maj¹ce ³¹czliwoæ sk³adniow¹ ¿eñsk¹ i mêsk¹) z koñcówk¹ -a (zatem o ¿eñskiej fleksji), takie jak np: £AMAGA, MARUDA, NIEDOJDA, NIEDORAJDA, FAJT£APA, PRZYB£ÊDA, SAFANDU£A.
Z tego krótkiego zestawienia wynika³oby, ¿e dla postaci mianownika liczby
mnogiej istotna, jeli nie najistotniejsza, jest nieneutralnoæ leksemów
 wszystkie podane grupy s¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu nacechowane,
ale niekoniecznie negatywnie, co wyranie widaæ np. w grupie przyk³adów z formantem -uch. Obok pejoratywnych KOMUCH, CZARNUCH mamy UPARCIUCH
4 Przyk³ady leksemów poszczególnych serii s¹ ró¿norodne: pochodz¹ zarówno z artyku³u Makowskiej (2009), jak i z mojej ekscerpcji.
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czy MALUCH, a tak¿e £ASUCH (z zacieraj¹c¹ siê pochodnoci¹ synchroniczn¹), których mianem pejoratywnych okreliæ siê nie da (por. te¿ np. GRUBAS
i G£UPTAS). Podane leksemy ³¹czy element ekspresywnoci.
Uzasadnienia dla gramatyki jednostek typu ÆPUN, BAMBARY£A, PEDA£, SOBEK, FIRCYK, NYGUS, FAGAS  nieosobowej koñcówki i ³¹czliwoci w mianowniku liczby mnogiej, nale¿a³oby zatem poszukiwaæ chyba przede
wszystkim w wartociowaniu  na poziomie znaczenia leksykalnego, a nie sfery
konotacyjnej  i w nacechowaniu ekspresywno-oceniaj¹cym jednostek5. Jak pokazuj¹ powy¿sze przyk³ady, taka wartoæ mo¿e byæ te¿ zwi¹zana z czynnikiem
s³owotwórczym  typem formantu (mo¿e byæ niesiona przez formant), np. -uch
czy -ina/-yna6.
Kwestia ta, jak powiedziano, nie by³a do tej pory bezporednio opisywana
(poza ogólnym stwierdzeniem istotnoci znaczenia), nie stanowi³a g³ównego
celu rozwa¿añ nad deprecjatywnoci¹. Porednio opisywano j¹ poprzez wyliczenie grup rzeczowników z nieosobow¹ koñcówk¹ i ³¹czliwoci¹ w mianowniku
liczby mnogiej. Istnieje jednak grupa leksemów rodzaju M1 o takiej w³anie
³¹czliwoci, która chyba nieco zagubi³a siê w dotychczasowych analizach,
a grupa ta wydaje siê dosyæ liczna, zw³aszcza w ¿argonie m³odzie¿owym. Chodzi o okrelenia osób utworzone drog¹ metaforyzacji od nazw rzeczy i zwierz¹t
lub homonimiczne z owymi nazwami, takie jak np.: ANANAS, AS, BAMBUS
(obraliwie o Murzynie), BARAN, BAWÓ£, BOROWIK (¿artobliwie o pracowniku BOR-u), CYMBA£, G£¥B, GRZYB, KOT (najm³odszy rocznik
w szkole lub w wojsku), OSIO£, ORZE£, REKIN, SOKÓ£.
Jak wspomnia³am, w socjolekcie m³odzie¿owym grupa ta jest bardziej rozbudowana ni¿ w polszczynie ogólnej. Oto kilkanacie przyk³adowych leksemów, wynotowanych z Internetu, ze s³ownika gwary uczniowskiej (leksykony.interia.pl)7 : ADIDAS (o kim choruj¹cym na AIDS), BADYL, BOCIAN
(o kim chudym i wysokim), BALERON, SALCESON, BOCZEK, BALON,
BEFSZTYK (o kim oty³ym), BANAN (o doros³ym zachowuj¹cym siê jak
dziecko), BARSZCZ (o kim uleg³ym, s³abym), BAMBOSZ (o powolnym i niemia³ym uczniu), BATON (o kim nielubianym, ocenianym jako mieszny, zachowuj¹cy siê nieodpowiednio do sytuacji), BA¯ANT (o kim naiwnym), BOBEK (o kim strachliwym), BUKIET (o maminsynku, osobie rozpieszczonej),
G£ONIK (o kim, kto zbyt du¿o mówi), PAJ¥K (o kim chudym), PAWIAN
5

Czynione tu spostrze¿enia maj¹ charakter ogólny, nie rozwa¿am zatem relacji miêdzy ekspresj¹, ocen¹ i wartociowaniem. By³a one przedmiotem analiz m.in. w pracach J. Puzyniny.
6 Czynnik s³owotwórczy (przynale¿noæ do skrótowców) decyduje chyba tak¿e o nieosobowej
koñcówce mianownika l. mn. w przypadku osobliwego na tle prezentowanych w artykule leksemów rzeczownika VIP.
7 Podane jednostki uwzglêdniam tylko w znaczeniu osobowym. Dla wielu nie jest to znaczenie
jedyne.
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(o lizusie, tak¿e policjancie), PARAPET, BATYSKAF (o kim postrzeganym
jako wyj¹tkowo nieinteligentny), PASIKONIK (o kim nowym w grupie) PASZTET, PASZTETNIK (o kim wyj¹tkowo brzydkim), SMOK (o pijanym), SMOCZEK (o kim, z kim trudno siê porozumieæ).
Wszystkie te leksemy charakteryzuje nieosobowy mianownik liczby mnogiej i nieosobowa ³¹czliwoæ sk³adniowa w kontekstach z podmiotem-mianownikiem. Co wiêcej, jest to jedyna mo¿liwa gramatyka w podanej grupie, konteksty
typu Or³owie s¹ lubiani chyba tylko przez nauczycieli; Ci bukieci, jak tylko
mamusia nie pomaga, to ju¿ bezradni  s¹ ra¿¹ce. Podobnie jak w poprzednich
grupach istotna jest tu oczywicie nieneutralnoæ, wartociuj¹co-ekspresywny
charakter leksemów, nie zawsze deprecjatywny: por. np. G£¥B, BEFSZTYK,
BADYL (nacechowane pejoratywnie), ORZE£, AS, SOKÓ£ (nacechowane pozytywnie). Na ten czynnik nak³ada siê w tym przypadku element gramatycznoetymologiczny, a wiêc fakt, ¿e bazy s¹ nazwami rzeczy lub zwierz¹t i nie
poddaj¹ siê osobowej fleksji i ³¹czliwoci w mianowniku8. Ten czynnik wydaje
siê byæ w omawianej grupie decyduj¹cy. Podobnie chyba mo¿na t³umaczyæ nieosobowe koñcówki mianownika w takich z³o¿eniach, jak GOLIBRODA, OBIE¯YWIAT czy PASIBRZUCH. Istotnoæ czynnika gramatycznego powoduje, ¿e
postaæ mianownika liczby mnogiej jest w tej grupie bardzo przewidywalna,
chyba najbardziej ze wszystkich podklas rzeczowników z nieosobowym mianownikiem.
Neosemantyzacja stanowi proces coraz istotniejszy we wspó³czesnej polszczynie, zw³aszcza w polszczynie potocznej i w socjolektach. Mo¿na wiêc
przypuszczaæ, ¿e grupa leksemów typu KOT, BALERON, PASZTET bêdzie siê
powiêkszaæ. A jest to grupa z najbardziej chyba widoczn¹ asymetri¹ w mianowniku liczby mnogiej. Dwie formy tego przypadka maj¹ pojedyncze leksemy,
mo¿na zatem spotkaæ formy ba³wani, agregaci i niew¹tpliwie pampersi (z form¹
osobow¹ jako dominuj¹c¹). Dla pozosta³ych podawanych tu przyk³adów mamy
jednak tylko jedn¹ koñcówkê i jeden (nieosobowy) typ ³¹czliwoci. Osobowoæ
i przynale¿noæ do klasy rodzajowej M1 jest zaznaczana w omawianej grupie
poprzez postaæ biernika liczby mnogiej równego dope³niaczowi (Widzê tych or³ów, soko³ów, pawianów, os³ów), ale nie w mianowniku, co chyba uniemo¿liwia
w³anie system. Najbardziej jaskrawo widaæ to w grupie leksemów bêd¹cych
etymologicznie nazwami zwierz¹t.
Grupa osobowych neosemantyzmów stanowi istotny argument w dyskusji
nad zjawiskiem deprecjatywnoci. Oczywicie, mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwa¿ane
rzeczowniki s¹ wtórnie osobowe, nietypowe, a dla niektórych z nich tak¿e syn8

Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku zwi¹zków frazeologicznych o nieosobowej motywacji, ale osobowym znaczeniu, takich jak WILK MORSKI czy KOZIO£ OFIARNY. (Szerzej
pisa³am o tym we wczeniejszej pracy  Kosek 2008, p. 3.2.)
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kretyzm biernika z dope³niaczem l. mn. budzi zasadnicze w¹tpliwoci, wobec
czego równie¿ ich przynale¿noæ do klasy M1 jest w¹tpliwa. Nawet jednak jeli
czêæ leksemów (np. PASZTET) odrzucimy jako maj¹ce rodzaj M2 (choæ wyranie widoczna jest tendencja do stosowania tu biernika mêskoosobowego), to
pozostaje grupa rzeczowników, w których B = D, natomiast mianownik ma
postaæ niemêskoosobow¹. Poza tym, dla interpretacji interesuj¹cego nas zjawiska sposób nabycia rodzaju M1 nie powinien mieæ znaczenia. Kategorialnoæ
oznacza mo¿liwoæ objêcia dan¹ cech¹ jeli nie ca³oci, to przynajmniej wiêkszoci elementów zbioru. Tymczasem grupa rzeczowników osobowych powsta³ych drog¹ neosemantyzacji omawianemu zjawisku siê nie poddaje, a grupa ta
wyranie siê rozrasta. Byæ mo¿e mamy tu do czynienia z sytuacj¹ w pewnym
sensie analogiczn¹ do stopniowania przymiotników  mimo pewnej regularnoci
zjawisko dotyczy mniejszej liczby leksemów, ni¿ by siê wstêpnie wydawa³o.
Wobec w¹tpliwoci co do statusu deprecjatywnoci (tzn. kategorialnoci
zjawiska) jedn¹ z mo¿liwoci w opisie jêzyka jest wyodrêbnienie dwu grup
rzeczowników mêskoosobowych: typu PROFESOR i typu ORZE£9. Ich wspóln¹ cechê stanowi ³¹czliwoæ w bierniku liczby mnogiej i jego synkretyzm z dope³niaczem (co stanowi podstawê przynale¿noci obu grup do klasy M1). Natomiast z regularnymi parami form w mianowniku liczby mnogiej mielibymy
bez w¹tpliwoci do czynienia jedynie w pierwszej grupie.
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Summary
The paper is devoted to the phenomenon called depreciativity or pejorativity. In contemporary Polish many masculine-personal (virile) nouns in the nominative case of plural are represented by two forms: the neutral (non-depreciative) form (eg. ci poeci) and the so called depreciative, pejorative one (eg. te poety). Presenting problems of interpretation the above-mentioned
opposition on the background of Salonis and Bogus³awskis opinions, the author of the paper
notices a group of nouns that do not the non-depreciative form easily or can be represented in texts
only by depreciative form. They are etymological names of animals and things but they can refer to
people too, eg. orze³ (eagle), sokó³ (falcon), osio³ (ass, doney). The group of nouns (which is
numerous especially in slangs) is an argument against interpretation the mentioned phenomenon
(depreciativity) as a grammatical category.
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Celem artyku³u jest zarysowanie zmian, jakie nast¹pi³y  g³ównie w zakresie fonetyki  w dzisiejszej gwarze lubawskiej w stosunku do opisanego stanu
tej gwary sprzed oko³o piêædziesiêciu lat. Wymaga to tak¿e przedstawienia ogólnych tendencji rozwojowych, jakie zarysowa³y siê w obrêbie polszczyzny i we
wspó³czesnych dialektach polskich. Dowiadcza tego wspó³czesna polszczyzna
oraz jêzyki regionalne, absorbuj¹c miêdzynarodowe s³ownictwo oraz niektóre
sposoby zachowañ jêzykowych w ich obcej lub przyswojonej formie fonetycznej (np. wykrzyknik ang. wow jako ³a³), morfologicznej i imienniczej (np.
w przezwisku D¿eki w odniesieniu do osoby o imieniu Jacek), leksykalnej (dok³adnie  na wzór ang. exactly) itp.
Jêzyk narodowy dzielimy na mniejsze podtypy: gwarê i dialekt. Gwara jêzyka u¿ywana jest na jakim obszarze, zw³aszcza wiejskim1. Dialekt to regionalna
odmiana jêzyka, zwykle o doæ du¿ym zasiêgu2. Jêzyk polski nie jest jednolity.
Jego realizacja zale¿y od uwarunkowañ historyczno-osadniczych, geograficznych, spo³eczno-ekonomicznych i kulturowych. W Polsce mamy nastêpuj¹ce
dialekty: wielkopolski, ma³opolski, mazowiecki, l¹ski. Dyskusje na temat, czy
1
2

S³ownik jêzyka polskiego. Pod red. M. Bañki. T. 2. Warszawa 2007, s. 75.
Ibidem, s. 332.
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kaszubszczyzna jest dialektem, czy jêzykiem, trwaj¹ do dzi. Regionalni dzia³acze kaszubscy d¹¿¹ do tego, by kaszubszczyzna sta³a siê jêzykiem literackim
 ustalaj¹ kaszubsk¹ pisowniê, wydaj¹ czasopisma i ksi¹¿ki pisane po kaszubsku, przek³adaj¹ na kaszubski Bibliê, po kaszubsku odprawiane s¹ nabo¿eñstwa.
Gwara lubawska wchodzi jêzykowo w sk³ad dialektu mazowieckiego. Jej
obszar stanowi pó³nocno-zachodni¹ czêæ terytorialnego skupienia tego dialektu.
Gwary ewoluuj¹, a wraz z nimi zmieniaj¹ siê te¿ cechy gwary lubawskiej. Przedstawiona poni¿ej charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego obejmuje stan
z pocz¹tku lat poiêædziesi¹tych3. Do zjawisk fonetycznych charakterystycznych
dla ca³ego Ostródzkiego nale¿¹:
1) asynchroniczna wymowa spó³g³osek wargowych palatalnych (z mo¿liwoci¹ ca³kowitego zaniku elementu wargowego przy kontynuantach [f, v, m]);
2) sporadycznie wystêpuj¹ce resztki twardej wymowy [ky, gy, ke, ge;];
3) depalatalizacja spó³g³oski ñ w pozycji przed tward¹ spó³g³osk¹ szczelinow¹ lub zwartoszczelinow¹;
4) powszechnoæ niezg³oskotwórczego [W] < ³ oraz zasadniczego sonantu l,
który tylko przed samog³osk¹ i mo¿e byæ wymawiany miêkko;
5) wystêpowanie (choæ w ró¿nym nasileniu na poszczególnych czêciach
terenu) g³osek [ó], pochodz¹cych ze stp. [ô], jak równie¿ [ë], rzadziej [i (y)]
pochodz¹cych ze stp. [ç];
6) wystêpowanie [ý], i odpowiadaj¹cych ogólnopolskiej samog³osce y;
7) ca³kowita denazalizacja obu samog³osek w wyg³osie.
Kazimierz Nitsch w Pismach pomorzoznawczych4 pisa³: Co do Mazurów,
oczywicie bez Ostródzkiego rzecz jest jasna, przynajmniej w g³ównych zarysach  mowa ich jest w ca³oci mazowiecka. Pochodz¹ oni niew¹tpliwie z bli¿szego, starego Mazowsza, zupe³nie tak samo, jak stamt¹d pochodz¹ mieszkañcy
pó³nocnej czêci Mazowsza polskiego. [...] Tak¿e geneza dialektów warmijskich
i ostródzkiego jest w zasadzie jasna. Wraz z dialektem lubawskim jest to grupa
powsta³a przez zmieszanie siê mowy mazowieckiej z mow¹ zachodniopolsk¹,
prawdopodobnie kujawsko-dobrzyñsko-che³miñsk¹5. K. Nitsch podaje cechy
charakterystyczne m.in. dla dialektów grudzi¹dzkiego, lubawskiego i malborskiego:
1) * b> a, voda, mñasto;
2) *â > a, gada, studña;
3) *9 > e;
3

S³ownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Pod red. Z. Stamirowskiej. T. IV. Wroc³aw
WarszawaKraków£ód 19872006, s. 2431.
4 K. Nitsch: Dialekty polskie Prus Zachodnich. [W:] tego¿: Wybór pism polonistycznych. Pisma pomorzoznawcze. T. 3. Wroc³awKraków 1954, s. 211251.
5 K. Nitsch, Jêzyk polski w Prusiech Wschodnich. [W:] tego¿: Wybór pism polonistycznych.
Pisma pomorzoznawcze. T. 3, s. 367.
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4) ka¿de eN jakiegokolwiek pochodzenia > yN, pynica, æymno;
5) *ç > y tak po podniebiennych, jak po niepodniebiennych, lys, mlyko;
6) *i = *y = i;
7) *; = o, noga, ostra;
8) *u = u, èupak, rozumñiæ;
9) * ê wystêpuje jako:
a) ym yn yñ przed spó³g³oskami zwartymi: zymbi, zaèynti;
b) y przed szczelinowymi: mñyso, gyi;
c) e w wyg³osie: kuke;
10) *M wystêpuje jako:
a) ùm ùn ùñ przed zwartymi: zùmp, sùnt;
b) ù przed szczelinowymi: stùka;
c) ù lub o w wyg³osie;
11) pomieszanie  è  t z  æ  v;
12) *kk >tk: letki, mñyntki;
13) *s > s ýzeski por. pol. wiejski < *vüsüskújü;
14) *tø dø > UR o lub èt: èùsaæ, tazga, *stø > st, è nawet è.
Dialekty grudzi¹dzki, lubawski i malborski stanowi¹ z oboma kociewskimi
jedn¹ grupê, w przeciwieñstwie z jednej strony do che³miñskiego, krajniackiego
(z³otowskiego) i tucholskiego (borowiackiego), z drugiej do ostródzkiego i mazurskiego. Wspólnymi ich cechami s¹: 1) brak osobnego odpowiednika *â przed
N; 2) odró¿nienie *ç od * i, * y; 3) odró¿nienie *ô od *u; 4) zmieszanie *i z *y;
5) d¹¿noæ do rozpoczynania pe³nog³osek wstêpnym zwarciem krtani; 6) przejcie ý > õ; 7) niepalatalizowanie tylnojêzykowych k g przed pe³nog³oskami
podniebiennymi; 8) zanik deklinacji V; 9) brak formy dýe; 10) brak formy ¿eñskiej na *³y w czasie przesz³ym. Cechê 1. ma te¿ dialekt mazurski, 2., 3. i 4.
wszystkie pruskie prócz che³miñskiego, 5. ostródzki i mazurski, 6. i 7. ostródzki,
mazurski i che³miñski, 8., 9. i 10. wszystkie prócz krajniackiego.
Oprócz wskazanych wy¿ej ustaleñ z zakresu fonetyki i fonologii prowadzono prace badawcze nad leksyk¹ tych terenów. W 1958 r. ukaza³a siê drukiem
publikacja S³ownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna. Praca
ta jest czêci¹ monografii pt. S³ownictwo Warmii i Mazur przygotowywanej
zespo³owo przez I Pracowniê Dialektologiczn¹ Zak³adu Jêzykoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod kierownictwem prof. Witolda Doroszewskiego6. Zawiera nazwy gwarowe domu i jego czêci, pomieszczeñ w domu,
stodo³y i jej czêci, budynków gospodarczych, zamków oraz nazwy zwi¹zane
z obróbk¹ drewna. W 1958 r. ukaza³a kolejna publikacja cyklu S³ownictwo Warmii

6

J. Siatkowski: S³ownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna. Wroc³aw 1958.
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i Mazur. Hodowla7, oparta na materiale zgromadzonym w czasie badañ terenowych na Warmii i Mazurach w latach 19501953. Praca zawiera nazwy zwierz¹t, czêci cia³a zwierz¹t, rozmna¿ania, nazwy m³odych zwierz¹t domowych,
zwi¹zanych z ¿ywieniem zwierz¹t, przywo³ywaniem i odpêdzaniem zwierz¹t,
g³osy ptaków domowych itp.
W 1959 r. opublikowano S³ownictwo Warmii i Mazur. Uprawa i obróbka
8
lnu . Tom obejmuje terminologiê z zakresu uprawy lnu i obróbki w³ókna g³ównie lnianego, czêciowo konopnego i zwierzêcego. W czêci tej zbadano porównawczo miejscowoci powiatu lubawskiego: Grabowo, Rozental (dzi Ro¿ental),
Z³otowo, Kazanice, Targowisko, Sump³awa (dzi Samp³awa), Radomno, Marzêcice. Badania nad s³ownictwem warmiñskim i mazurskim prowadzono w latach
19501953. z wykorzystaniem kwestionariusza dr. J. Sarnackiego. Tkactwa dotyczy³y 34 pytania, obejmuj¹ce w sumie 70 desygnatów. Ogó³em zbadano s³ownictwo lniarskie w 258 miejscowociach, z czego 54 przypadaj¹ na Warmiê,
174 na Mazury i 30 na Ostródzkie. Ziemia lubawska, dzia³dowska i czêciowo
sztumska zosta³y zbadane bardziej szczegó³owo.
Karol Dejna w Dialektach polskich9 szczegó³owo opisa³ wszystkie dialekty,
tak¿e mazowiecki. Dodatkowo doda³ mapy z zaznaczonymi cechami dialektalnymi. Na tych mapach czêsto pojawia siê Lubawa.
W 1980 r. ukaza³o siê S³ownictwo Warmii i Mazur. Odzie¿10. Wykaz miejscowoci zbadanych porównawczo obejmowa³: Grabowo, Z³otowo, Kazanice,
Targowisko, Skarlin, Miko³ajki I³awskie, Marzêcice.
Jan Basara jest autorem wydanej w 1981 r. publikacji Z zagadnieñ s³ownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich11. Okaza³o siê, ¿e wiêkszoæ s³ownictwa dotycz¹cego tego zakresu zapo¿yczona jest
z jêzyka niemieckiego. W dzisiejszym jêzyku w zebranym przeze mnie materiale
zachowa³y siê takie wyrazy, jak: ¿aga pi³a, sztama ciête drzewo, klafta stos
³upanego drewna, krajzega pi³a tartaczna, obladry deski ober¿niête z boków
kloca, hebel  strug hebel, hubelbank warsztat stolarski, fuga szczelina,
olnik narzêdzie o dwu rêkojeciach s³u¿¹ce do strugania drewna, sztamajza
d³uto.
Anna Kowalska w jednym ze swych artyku³ów o Mazowszu pisa³a: Najczêciej mamy do czynienia z podzia³em geograficznym na czêæ zachodni¹:
Ostródzkie, Warmia, zachodnia czêæ Mazur i wschodni¹  obejmuj¹c¹ pozosta³y
7
8
9
10

H. Horodyska: S³ownictwo Warmii i Mazur. Hodowla. Wroc³aw 1958.
B. Mocarska-Faliñska: S³ownictwo Warmii i Mazur. Uprawa i obróbka lnu. Wroc³aw 1959.
K. Dejna: Dialekty polskie. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1973, s. 241.
D. Barska-Antos: S³ownictwo Warmii i Mazur. Odzie¿. Wroc³awWarszawaKraków
Gdañsk 1980.
11` J. Basara: Z zagadnieñ s³ownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach
polskich. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1981.
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obszar. Taki podzia³ (nie zawsze ostry, gdy¿ przejciowe powiaty szczycieñski
i mr¹gowski mog¹ siê ³¹czyæ pod wzglêdem jêzykowym z pierwsz¹, jak i z drug¹
grup¹) jest ilustrowany przez wszystkie typy faktów jêzykowych: fonetyczne, s³owotwórcze i leksykalne. [...] Nale¿y wyranie podkreliæ, ¿e wspó³czesny uk³ad
geograficzny zjawisk jêzykowych na obu badanych obszarach gwarowych nie
odbiega zasadniczo od obserwowanego niemal sto lat temu przez K. Nitscha
 póniejsze badania uzupe³ni³y i ucili³y obserwacje tego wielkiego uczonego12.
Cechy w³aciwe dla Warmii (g³ównie po³udniowo-zachodniej), a czêciowo
te¿ dla Ostródzkiego i Mazur zachodnim przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1) mo¿liwoæ przechodzenia ñ > n niezale¿nie od s¹siedztwa fonetycznego
(Ostródzkie, Reszelskie, nieco rzadziej Olsztyñskie i Szczycieñskie);
2) a lub ä jako wartoæ ustna nosówki przedniej, a te¿ jako kontynuant stp.
ç, ì przed N, co wystêpuje na po³udniowo-zachodniej Warmii (na pozosta³ej
czêci Warmii, w Ostródzkiem i na Mazurach barwa samog³oski nosowej przedniej zmierza do ujednolicenia z wymow¹ ogólnopolsk¹, a wiêc dominuje barwa
e, a odpowiednie warianty ë, i, y s¹ rzadsze);
3) w pozycji przed spó³g³osk¹ szczelinow¹ na tym samym obszarze Warmii
pojawia siê czêsto nosowoæ wokaliczna, jak równie¿ denazalizacja, której nasilenie obserwuje siê poza tym w powiecie Ostródzkim i na Mazurach zachodnich.
(Przed spó³g³osk¹ zwart¹ i zwartoszczelinow¹ wystêpuje wszêdzie, podobnie jak
w jêzyku ogólnopolskim, nosowoæ skonsonantyzowana  roz³o¿ona);
4) dla Warmii, zw³aszcza zachodniej, charakterystyczna jest tak¿e w tej
pozycji wymowa typu jajzik jêzyk, gaji gêsi13.
Wspó³czesn¹ gwarê lubawsk¹ (wed³ug nowszych badañ Jana Falkowskiego,
zob. przypis 16) opisujê tutaj jako tê, która zawiera czêæ cech to¿samych z dialektem mazowieckim. Zaznaczam plusami te cechy, które siê pokrywaj¹ z wymienionymi ustaleniami poprzednich badaczy lub minusami te, które  wed³ug
moich obserwacji z lat 20072008  od nich siê ró¿ni¹: (+) wystêpuje dzi na
ziemi lubawskiej i (-)  nie wystêpuje dzi na ziemi lubawskiej.
Najwa¿niejszymi cechami dialektu mazowieckiego, które w czêci odpowiadaj¹ te¿ cechom gwary lubawskiej, s¹ wed³ug Jana Falkowskiego:
1) ubezdwiêczniaj¹ca fonetyka miêdzywyrazowa, np. sat ronie, sat urós; (+)
2) mazurzenie; (-)
3) stwardnienie staropolskiego l (miêkkiego) przed i, postrzegane jako ly,
np. lys, lypa, malyna; (-)
12

A. Kowalska, Powi¹zania jêzykowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmiñskomazurskim. [W:] Tradycja badañ dialektologicznych w Polsce. Pod red. Henryki Sêdziak. Olsztyn
1997, s. 127.
13 S³ownik gwar Ostródzkiego Warmii i Mazur. T. 1, s. 2431.
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4) roz³o¿enie wargowych miêkkich na grupê spó³g³oskow¹ z³o¿on¹ ze
stwardnia³ej wargowej i wyodrêbnionych spirantów j, , , ch, h, ñ, np. pjasek,
psijasek, bja³y, bzija³y, mjasto, mniasto; (+)
5) przejcie nag³osowej grupy ra- w re-, np. reno, red³o; (+)
6) przejcie nag³osowej grupy ja- w je-, np. jepko, jegoda; (+)
7) zbli¿enie staropolskiego ã (krótkiego) do e, np. dziewczyna, prawda,
(a zbli¿one do e); (-)
8) utrzymanie ¹ (a nosowego), które w polszczynie ogólnie rozwinê³o siê
w ê, np. wie¿¹, g¹; (-)
9) zast¹pienie rzeczowników rodzaju nijakiego zakoñczonych na -ê, typu
cielê, rebiê przez rzeczowniki rodzaju mêskiego z sufiksem -ak, typu cielak,
rebak; (+)
10) przymiotnikowe sufiksy -isty/ -ysty, -asty, np. wodnisty, graniasty (+)14.
Przez obszar Warmii i Mazur przebiega wa¿na izoglosa dotycz¹ca uproszczenia ogólnopolskiego systemu opozycji S :  :  do dwóch szeregów S :  we
wszystkich gwarach mazurz¹cych oraz S :  w Lubawskiem, Ostródzkiem
i czêci wszystkich gwar warmiñskich, np. wyczyszczu³a wyczyci³a15.
Oprócz tych cech zaobserwowa³am szereg innych zjawisk fonetycznych.
Prowadz¹c badania gwarowe i sporz¹dzaj¹c s³ownik gwary lubawskiej opiera³am siê na materia³ach w³asnych, pozyskanych od informatorów  g³ównie starszej ludnoci zamieszkuj¹cej w okolicach Lubawy, na s³owniku zawartym
u J. Falkowskiego oraz wyekscerpowanych z Gawêd Klimka z Dybzaka, cyklu
autorstwa Bernarda Jacka Standary. Lubawianie powinni byæ dumni z tego bogactwa jêzykowego i wdziêczni B. J. Standarze za to, ¿e starszym przypomina
ten jêzyk, w którym wyroli, a m³odszych uczy gwary. Gawêdy od 10 lutego
1995 roku ukazuj¹ siê co tydzieñ w G³osie Lubawskim.
Ni¿ej przedstawiam niektóre cechy fleksyjne i fonetyczne wydobyte z analizowanego materia³u, charakterystyczne dla gwary lubawskiej:
1) koñcówka dawnej liczby podwójnej -wa w znaczeniu liczby mnogiej,
np. mawa, dawa mamy, damy;
2) koñcówka -ta dawnej liczby podwójnej dla wyra¿enia liczby mnogiej,
np. bierzta, jedzta bierzcie, jedzcie;
3) e ruchome, zgodnie z literackim jêzykiem polskim, np. fofelek dziecko,
ferzinkiel (poszerzenie otworu na zewn¹trz, z niem. versenken pogr¹¿aæ, ukrywaæ, ferzenkiel bor do zbierania metalu oko³o dziurki na kszta³t miseczki,

14
15

J. Falkowski: Ziemia lubawska. Toruñ 2006, s. 376.
E. Rzetelska-Feleszko: Przydatnoæ materia³ów dialektologicznych Georga Wenkera z roku
1880 dla Warmii i Mazur (na podstawie dowiadczeñ kaszubskich). [W:] Onomastyka regionalna.
Pod red. J. Dumy, Olsztyn 2006, s. 159.
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w której ma siê pomieciæ ³epek rubki SW); pojawia siê te¿ wtórne e ruchome,
np. wieter wiatr;
4) brak przeg³osu polskiego ì > a, np. wieter;
5) siakanie, czyli kontaminacja  i , np.: szwenta, szwadek, czep³o, cieka,
szczeka, oszczane;
6) wprowadzenie hiperpoprawnego è, np. graczka haczka, graca SW,
gor¹cz skwar, gor¹co SW,
7) brak przeg³osu *ì na a ze zwê¿eniem e na i, np. gwizdor;
8) rozszerzenie i na e przed r i l, np. fierana, famielija;
9) obni¿enie artykulacyjne y do e oraz i do e, np. fuciek b³¹d fucyk gap,
g³upiec SW;
10) wymowa etymologicznego y jak i, np. chitri, dui chytry, du¿y;
11) upraszczanie grup spó³g³oskowych gw-> g-, np. gód gwód;
12) mylenie l i ³, np. ka³endarz kalendarz.
Gwara lubawska rz¹dzi siê swoimi prawami, tutaj pies cieka, a woda szczeka. Dla lepszej ilustracji warto przytoczyæ popularny na Lubawszczynie wic
(dowcip). W kolonialce (sklep spo¿ywczy) stoj¹ lubawianki, i jedna mówi do
drugiej:  ubrudzi³a siê pani na cwetsze, ta druga na to:  eee, to oszczane
(o cianê).
W ci¹gu piêædziesiêciu lat w zakresie jêzyka ludnoci okolic Lubawy zmieni³o siê bardzo du¿o. Wiele ze s³ownictwa gwarowego wysz³o ju¿ dzi z u¿ycia.
Jest to zwi¹zane z postêpem cywilizacyjnym w gospodarstwach domowych nie
obrabia siê ju¿ lnu ani drewna we w³asnym zakresie, a wiêkszoæ gospodarstw
rolnych zosta³a zmodernizowana. Mimo ¿e s³ownictwo zwi¹zane ze narzêdziami
rolniczymi zosta³o znacznie uszczuplone, sprzêty domowe zachowa³y swoje nazwy. Nadal gociom, którzy przywlekli siê do dom, podaje siê arbate abo bonkawe w taskach. Wodê wlewa siê do stufa, a mleko gotuje siê w rondelku. Tak
silne zmiany nie nast¹pi³y natomiast w zakresie fonetyki i morfologii. Utrzymuje
siê siakanie, hiperpoprawne formy w zwi¹zku z nierozró¿nianiem szeregu szumi¹cego i sycz¹cego, brak przeg³osu polskiego. W gwarze lubawskiej do dzi
przetrwa³a dawna kultura, o czym wiadcz¹ zwroty grzecznociowe w formie
2. os. l. mnogiej (Mamo, pomo¿ecie mi?; Tato, zapraszam Was na arbate).
Polszczyzna literacka ma wp³yw na mieszkañców ziemi lubawskiej tak pod
wzglêdem fonetycznym, jak i leksykalnym. Oddzia³uje na nich tak¿e szkolnictwo, prasa, telewizja. Jednak w wiadomoci osób starszych gwara jest zakorzeniona tak silnie, ¿e dominuje nad jêzykiem literackim.
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Wykaz skrótów
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S³ownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Pod red. Z. Stamirowskiej. T. IV.
Wroc³awWarszawaKraków£ód 19872006.
J. Kar³owicz, A. Kryñski, W. Niedwiedzki: S³ownik jêzyka polskiego. T. IVIII.
Warszawa 19001927 (S³ownik warszawski).
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Summary
The article presents changes of phonetics in the new Lubawa dialect, which took place over
the period of fifty years in a new local dialect of Lubawa. Lexical items included in the monograph
The vocabulary of Warmia and Mazury. Were compared to a dialect lexicon collected in Lubawa
and it vicinity, also in Rumian, a village that once used to belong to the demesnes of Lubawa. It
also stems from The stories by Klimek from Dybzak by B. J. Standara. The informers belonged to
the oldest generation. The vocabulary domains pertaining to breeding and farming have only
survived to an inconsiderable extent.
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Idiolekt niemieckojêzycznych bohaterów opowiadania
Falk. Wspomnienie Josepha Conrada
w przek³adzie polskim
German-speaking Characters Idiolects in the Polish Translation
of Joseph Conrads Falk. A Reminiscence
Falk. A Reminiscence is a story in which, because of the multi-national mix of
characters, a prominent role is given to language, its mechanisms and interpersonal
communication. Conrad creates a world in which ability to use foreign languages is
necessary to communicate, yet this in no way guarantees mutual understanding. Language
is used as a medium of inclusion, seclusion and exclusion in various ways, and consciousness of language itself is evident. The story features several bilingual characters who
are provided with their own distinctive speech. Depending on the function of a given
character and a specific communicative situation, characters display features typical of
bilingual speakers, such as code-switching or interference. This article aims at pointing
out various goals achieved by specific language use, as well as analyzing idiolects of
German-speaking characters both in the original text and its translation into Polish.
S³owa kluczowe: dwujêzycznoæ, polifonia jêzykowa, przek³ad literacki, Conrad, Falk
Key words:
bilingualism, linguistic polyphony, literary translation, Conrad, Falk

1. Wprowadzenie  rola jêzyka w opowiadaniu Falk. Wspomnienie
G³ównymi tematami opowiadania Falk. Wspomnienie, napisanego w 1901 r.,
a opublikowanego w tomie Typhoon and Other Stories w 1903 r., s¹ kwestie
heroizmu i kanibalizmu oraz konfliktu pomiêdzy instynktami a moralnoci¹ cywilizowanego cz³owieka. Zasygnalizowane jest to s³owami narratora: Mówilimy
o wrakach, o zmniejszonych racjach marynarskich i o bohaterstwie (s. 158)1.
1 Dla zachowania przejrzystoci wszystkie cytaty lokalizowane s¹ za pomoc¹ numerów odpowiednich stron. Cytaty w wersji angielskiej podajê za: Conrad Joseph (1950): The Nigger of the
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W sytuacji ekstremalnej zmienia siê wartociowanie. Chêæ prze¿ycia za wszelk¹
cenê sprawia, ¿e to, co uwa¿ane jest za barbarzyñstwo w cywilizowanym spo³eczeñstwie (kanibalizm), przestaje mieæ jakiekolwiek znaczenie. Nie s¹ to jednak
jedyne tematy poruszane w tym utworze. W opowiadaniu ogromne znaczenie
odgrywa równie¿ jêzyk i komunikacja miêdzyludzka. Jest to utwór o jêzyku
i jego mechanizmach. Rola jêzyka jako medium komunikacji wpisana jest w sam¹ konstrukcjê tekstu: kilka niezidentyfikowanych osób, które ³¹czy wiê morza, siedzi razem przy posi³ku, a jedna z nich zaczyna snuæ opowieæ. Jasno
sprecyzowana jest wiêc sytuacja komunikacyjna: jest nadawca (narrator), s¹
s³uchacze, którzy pos³uguj¹ siê tym samym kodem, komunikatem jest opowieæ
marynarska. Poszczególni bohaterowie tej opowieci pochodz¹ z ró¿nych krajów, a jêzykiem umo¿liwiaj¹cym im komunikacjê jest angielski. Narodowoæ
narratora nie jest okrelona bezporednio, choæ z jego wypowiedzi mo¿na wnioskowaæ, ¿e jest Anglikiem. G³ównymi bohaterami jego opowieci s¹ Niemiec
kapitan Hermann oraz w³aciciel holownika Christian Falk, którego narodowoci narrator nie pamiêta: Falk by³ Duñczykiem, a mo¿e Norwegiem, tego ju¿
sobie przypomnieæ nie mogê (174). Wszyscy spotykaj¹ siê w niezidentyfikowanym porcie na Dalekim Wschodzie. Conrad pokazuje, jak funkcjonuj¹ osoby
bilingwalne i monolingwalne w obcych rodowiskach jêzykowych. Tworzy
wiat, w którym znajomoæ jêzyków obcych i porozumienia siê nie gwarantuje
zrozumienia. Pe³ne zrozumienie miêdzy ludmi uzale¿nione jest od podobnego
stopnia wra¿liwoci i opowiadania siê za tymi samymi wartociami, a nie od
umiejêtnoci lingwistycznych.
Bilingwizm nie jest tu traktowany w kategoriach sformalizowanych. Na
podstawie Falka trudno jest okreliæ, w jakim stopniu bohaterowie pos³uguj¹ siê
jêzykiem rodzimym i nabytym. Ich wypowiedzi s¹ ograniczone, nie obejmuj¹
ró¿norodnych kontekstów i sytuacji komunikacyjnych. Jeli przyjrzymy siê
spektrum definicji bilingwizmu  od restrykcyjnej Leonarda Bloomfielda, który
mianem bilingwizmu okreli³ stan pos³ugiwania siê dwoma jêzykami w stopniu, jaki charakteryzuje rodzimych u¿ytkowników jêzyka2 (Bloomfield 1933,
s. 56), do liberalnego podejcia Einara Haugena, który postulowa³, ¿e bilingwizm rozpoczyna siê wówczas, gdy u¿ytkownik jednego jêzyka jest w stanie
zbudowaæ pe³ne, znacz¹ce wypowiedzi w innym jêzyku3 (Haugen 1953, s. 7), poprzez zorientowan¹ pragmatycznie definicjê sformu³owan¹ przez Ulricha Weinreicha
Narcissus* Typhoon, Amy Foster, Falk, Tomorrow. London: J.M. Dent and Sons Ltd. W wersji
polskiej: Conrad Joseph (1972): Falk. Wspomnienie. T³um. A. Zagórska. [W:] tego¿: Tajfun. Seria:
Joseph Conrad: Dzie³a. T. 7. Warszawa. PIW.
2 Bilingualism is a native-like control of two languages. Wszystkie przek³ady: Ewa Kujawska-Lis.
3 Bilingualism is understood here to begin at the point where the speaker of one language can
produce complete meaningful utterances in the other language.
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jako praktykê wymiennego u¿ywania dwóch jêzyków4 (Weinreich 1968, s. 1)
 to najbli¿sze bêdzie mi socjologiczne podejcie ostatniego z badaczy. Bohaterów Falka nazywam bilingwalnymi, gdy z tekstu wynika, ¿e jêzyk, jakim siê
pos³uguj¹, nie jest ich jêzykiem ojczystym.
W utworze tym wyranie zaznaczona jest wiadomoæ odrêbnoci systemów
jêzykowych. Wtr¹cenia w jêzyku obcym podkrelaj¹ izolacjê spowodowan¹
ograniczeniami komunikacyjnymi, wynikaj¹cymi z nieznajomoci jêzyków, jak
równie¿ przynale¿noci do okrelonej narodowoci. Izolacja jest sta³ym motywem Conradowskim, w Falku zostaje urzeczywistniona w formie bariery jêzykowej. O wiadomoci ró¿nic miêdzy jêzykami i determinizmie jêzykowym
wiadczy opis Hermanna: By³ to Schiff-führer: kierownik okrêtu. Tak nazywaj¹
w Niemczech kapitana statku. Wolê nasz¹ nomenklaturê. Brzmi dobrze i jest
w niej co, co daje nam jako ca³oci poczucie wspólnoty: praktykant, oficer,
kapitan w prastarym i zaszczytnym morskim zawodzie (159160)5. U¿ycie niemieckiego wyrazu i towarzysz¹cy mu komentarz, implicytnie wskazuj¹ na wykluczenie przedstawicieli innych narodowoci z krêgu swoich (angielskiego
pochodzenia) w zawodzie marynarza. Choæ uwaga dotyczy pozornie tylko nazewnictwa, kryje siê za ni¹ g³êbszy sens. Jeli jêzyk pozwala na formu³owanie
myli, a zatem wyra¿anie odczuæ, to nazwanie kogo w okrelony, obcy sposób
automatycznie prowadzi do wytworzenia konkretnych asocjacji. W tym wypadku piêtnuje: Co siê tyczy mego przyjaciela Hermanna, mo¿e i by³ skoñczonym
mistrzem w tym zaszczytnym kunszcie, lecz zwano go oficjalnie Schiff-führerem (160)6. Ton wypowiedzi wskazuje na niechêæ do osoby okrelanej za pomoc¹ niemieckiego rzeczownika. Opowiadaj¹cy od samego pocz¹tku wytwarza
dystans miêdzy sob¹ a opisywanym Niemcem. S³owo przyjaciel musi byæ
traktowane ironicznie. Wspó³czesny czytelnik przek³adu polskiego odbiera ten
komentarz jeszcze bardziej negatywnie ni¿ oryginalny czytelnik opowiadania, ze
wzglêdu na konotacje s³owa führer o pod³o¿u historycznym. O ile dla narratora
opowiadania Hermann jest obcy, gdy¿ nie nale¿y do wspólnoty tworzonej
przez ¿eglarzy angielskich, to s³owo führer w czytelniku przek³adu uruchamia
dodatkowe skojarzenia: brutalny, bezwzglêdny, tworz¹c nowe siatki odniesieñ.
Innym aspektem komunikacji poruszanym w utworze jest nieznajomoæ jêzyków obcych prowadz¹ca do ca³kowitej b¹d czêciowej izolacji oraz warto4

The practice of alternately using two languages will be called here BILINGUALISM, and
the persons involved BILINGUALS.
5 He was a Schiff-führer: Ship-conductor. Thats how they call a Master Mariner in Germany.
I prefer our way. The alliteration is good, and there is something in the nomenclature that gives to
us as a body the sense of corporate existence: Apprentice, Mate, Master, in the ancient and honourable craft of the sea (147).
6 As to my friend Hermann, he might have been a consummate master of the honourable
craft, but he was called officially Schiff-fûhrer (147).
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ciowanie ze wzglêdu na bilingwizm. Ma³¿eñstwo Hermannów oceniane jest
przez pryzmat ich umiejêtnoci pos³ugiwania siê angielskim: Sam zacny Hermann nie by³ szczególnie zajmuj¹cy, choæ mówi³ po angielsku zupe³nie zrozumiale. Nie mog³em natomiast zrozumieæ pani Hermann, która za ka¿d¹ wizyt¹
zwraca³a siê do mnie co najmniej z jedn¹ przemow¹, wypowiedzian¹ gocinnym, serdecznym tonem prawdopodobnie w plattdeutsch (165)7. Narrator podkrela brak znajomoci jêzyków obcych jako przeszkodê w komunikacji i wymiewa zwracanie siê do obcokrajowca w niezrozumia³ym dla niego dialekcie8.
Poruszona jest te¿ kwestia funkcjonowania osób monolingwalnych w sytuacjach spo³ecznych. M¹¿ pani Hermann jest jej porednikiem w komunikacji
miêdzyludzkiej: Opowiedzia³em im póniej niektóre z moich przygód. [...] Hermann t³umaczy³ ustêpy, które uwa¿a³ za najbardziej uderzaj¹ce (173)9. Do
pani Hermann docieraj¹ tylko te informacje, które jej m¹¿ uzna za stosowne, aby
jej przekazaæ, a wiêc stanowi filtr miêdzy wiatem zewnêtrznym a ni¹. Filtr ten
mo¿e byæ ród³em manipulacji, jak ma to miejsce przy okazji t³umaczenia wyznania Falka. Informuje on narratora i Hermanna o swojej zbrodni w sposób
beznamiêtny i neutralny:   Wyobracie sobie pañstwo  powiedzia³ zwyk³ym
g³osem  ¿e jad³em ludzkie miêso (234)10. Rozmowa toczy siê po angielsku ze
wzglêdu na narratora, który nie zna niemieckiego, co jest wielokrotnie podkrelane w utworze. Hermann, wzburzony okropieñstwem tego czynu, przekazuje tê
historiê cz³onkom swojej rodziny: I caught several times the word Mensch,
man; and also Fressen, which last I looked up afterwards in my dictionary. It
means Devour (221). Hermann manipuluje s³ownictwem, wzmacniaj¹c odra¿aj¹ce wra¿enie, jakie opowieæ ma wywrzeæ na damach. S³owa, które do nich
docieraj¹, s¹ interpretowane wed³ug jego skali wartoci. Zamiast neutralnego
essen [jeæ] pojawia siê nacechowane fressen. Jest to wiernie odtworzone
w przek³adzie: Pochwyci³em kilka razy s³owo Mensch, cz³owiek, a tak¿e
fressen, który to wyraz wyszuka³em potem w s³owniku. To znaczy ¿reæ
(237). Conrad pokazuje si³ê manipulacji werbalnej oraz izolacjê osób, które nie
znaj¹c jêzyka, skazane s¹ na nie zawsze wiarygodne informacje z drugiej rêki.
W procesie przek³adu ustnego Hermann mo¿e manipulowaæ jêzykiem wiadomie, chc¹c wzbudziæ niechêæ do Falka. Byæ mo¿e jednak dobór s³ownictwa jest
niewiadomy i wynika z wartoci, jakie wyznaje. Jego wstrêt na sam¹ myl
7 The worthy Hermann himself was not very entertaining, though his English was fairly
comprehensible. Mrs. Hermann, who always let off one speech at least at me in an hospitable,
cordial tone (and in Platt-Deutsch I suppose) I could not understand (152).
8 Platt-Deutsch to odmiana jêzyka niemieckiego, jak¹ pos³uguj¹ siê mieszkañcy pó³nocnych
Niemiec.
9 I did tell them some of my adventures. [ ] Hermann would translate what he thought the
most striking passages (160).
10 Imagine to yourselves, he said in his ordinary voice, that I have eaten man. (218).
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o kanibalizmie mo¿e skutkowaæ nacechowanym s³ownictwem. W obu przypadkach odbiorcy takiego komunikatu uzale¿nieni s¹ od tego, w jaki sposób nadawca przedstawia fakty.
Conrad przedstawia jêzyk tak¿e jako sposób umo¿liwiaj¹cy wyparcie negatywnych uczuæ. W trakcie rozmowy miêdzy narratorem, którego ojczystym jêzykiem jest angielski, a Falkiem, dla którego jest to jêzyk nabyty, dochodzi do
rzekomego nieporozumienia. Na wraku, jak stwierdza Falk:  Wielu ludzi straci³o zmys³y, ale najlepsi przetrwali. Z interpretacj¹ tak¹ nie zgadza siê narrator:
 Najtwardsi, chcia³ pan powiedzieæ  rzek³em. Zamyli³ siê nad tym s³owem.
Mo¿e go nie zna³, chocia¿ mówi³ tak dobrze po angielsku. Falk jednak powtarza stanowczo:  Tak  potwierdzi³ wreszcie.  Najlepsi (243)11. Pozornie jest
to dialog ilustruj¹cy zak³ócenia w kodzie, prowadz¹ce do nieporozumienia, kiedy dla jednego z interlokutorów jêzyk komunikacji jest nabyty. Narrator zak³ada,
¿e Falk pope³nia b³¹d, u¿ywaj¹c wyrazu najlepsi i sk³ada to na karb niedoskona³ej, choæ bardzo dobrej, znajomoci jêzyka obcego. Komentarz ten wyp³ywa
z jego postawy moralnej: ci, którzy przetrwali w sytuacji ekstremalnej, nie s¹
najlepszymi, gdy¿ musieli z³amaæ zasady moralne obowi¹zuj¹ce w cywilizowanym spo³eczeñstwie. S¹ jedynie najsilniejsi w darwinowskim rozumieniu tego
pojêcia. Jednak Falk z pe³nym przekonaniem powtarza s³owo najlepsi. Dla
niego wybór pomiêdzy jego ¿yciem a ¿yciem innego cz³owieka nie le¿y w kategoriach moralnych, wiêc nie uwa¿a siê za gorszego od innych. Nie chodzi tu
zatem o nieprecyzyjne s³ownictwo wynikaj¹ce z bilingwizmu. Dobór s³ownictwa przez Falka pozwala mu na racjonalizacjê swojego zachowania. Niemniej
jednak wydarzenia z przesz³oci nie daj¹ mu spokoju, o czym wiadczy potrzeba
ich wyznania. Mimo to, u¿ywaj¹c konkretnych s³ów, tworzy wokó³ siebie
bufor bezpieczeñstwa. Jêzyk pozwala mu kreowaæ pozytywny wizerunek samego siebie: Tylko najlepszy cz³owiek mia³ wy¿yæ (252)12. Wielokrotnie, odnosz¹c siê do wydarzeñ na pok³adzie wraku, stwierdza: Spotka³o mnie raz nieszczêcie (222, 224), a opisuj¹c akt kanibalizmu, stosuje eufemizmy: Nieszczêliwy
wypadek (233) lub wielkie nieszczêcie (235)13.
Przegl¹d ten sygnalizuje jedynie, w jakim stopniu Falk jest opowiadaniem
o jêzyku i komunikacji14. Jêzyk traktowany jest tu jako medium umo¿liwiaj¹ce
komunikacjê, lecz nie zawsze prowadz¹ce do zrozumienia. Brak znajomoci
11

Many heads went wrong, but the best men would live. The toughest, you mean, I said.
He considered the word. Perhaps it was strange to him, though his English was so good. Yes, he
asserted at last. The best (226227).
12 Only the best man would survive (235).
13 Ive been unfortunate once (206, 208), an unfortunate accident (217), a great misfortune (219).
14 Szerzej omawiam ten temat w artykule Language as a Medium of Inclusion, Seclusion and
Exclusion in Joseph Conrads Falk: A Reminiscence, który uka¿e siê w Conradiana.
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jêzyków obcych to bariera izoluj¹ca jednostki w okrelonych sytuacjach komunikacyjnych i nara¿aj¹ca je na manipulacjê ze strony tych, którzy stanowi¹ dla
nich potencjalne ród³o informacji ze wzglêdu na swój bilingwizm.
2. Bohaterowie niemieckojêzyczni
W historii opowiadanej przez narratora wiêkszoæ bohaterów jest niemieckojêzyczna: rodzina Hermannów; Siegers, którego narodowoæ jest niesprecyzowana, jednak s¹dz¹c po nazwisku i jêzyku, jakim siê porozumiewa, mo¿e pochodziæ z niemieckojêzycznej czêci Szwajcarii; hotelarz Schomberg oraz Falk, dla
którego niemiecki jest jêzykiem wyuczonym15. Ka¿dy z nich pos³uguje siê jêzykiem w inny sposób. Nie wszystkim z nich narrator w ogóle udziela g³osu.
Anonimowa siostrzenica Hermannów, przysz³a ¿ona Falka, nie doæ, ¿e nie jest
charakteryzowana antroponimem, co nadawa³oby jej to¿samoæ, to nie wypowiada w ca³ym utworze ani jednego s³owa. Narrator interesuje siê wy³¹cznie
osobami dwujêzycznymi, z którymi sam mo¿e siê porozumieæ. Pozostali s¹ marginalizowani. Czêciowo odnosi siê to tak¿e do ¿ony Hermanna. Funkcjonuj¹c
w jednym systemie jêzykowym, w rodowisku wielojêzycznym porozumiewa
siê z otoczeniem za porednictwem mê¿a. W takich warunkach jej uczestnictwo
w sytuacji komunikacyjnej jest ograniczone do wyra¿eñ wykrzyknikowych w jêzyku rodzimym: Mrs. Hermann would glance at me quickly, emit slight
Achs!(160). Podkrela to jej obcoæ w stosunku do narratora. Zró¿nicowanie jêzykowe w przek³adzie na jêzyk polski ginie, gdy¿ pisownia wykrzyknika
niemieckiego i polskiego jest identyczna: Pani Hermann spogl¹da³a na mnie
przelotnie od czasu do czasu, wykrzykuj¹c z lekka: Ach! (173). Ró¿nica w ortografii angielskiej (Ah! lub Aha!) i niemieckiej (Ach!) sprawia, ¿e czytelnik orygina³u zdaje sobie sprawê, ¿e pani Hermann reaguje w swoim ojczystym jêzyku. Zastosowany w przek³adzie wykrzyknik asymiluje siê
z otaczaj¹cym go tekstem, nie daj¹c pani Hermann dystynktywnego g³osu.
Inaczej traktowany jest przez narratora pan Hermann. Dziêki swej dwujêzycznoci staje siê dla opowiadacza partnerem w sytuacji komunikacyjnej. Przy
tej okazji Conrad wprowadza zachowania charakterystyczne dla osób dwujêzycznych: swobodn¹ zmianê jêzyków w zale¿noci od sytuacji i rozmówcy oraz
prze³¹czanie kodów. Prze³¹czanie kodów polega na u¿ywaniu wiêcej ni¿ jednego
jêzyka lub odmian tego samego jêzyka w trakcie jednej wypowiedzi spójnej.
Tym, co odró¿nia tego typu praktykê jêzykow¹ od wp³ywu miêdzyjêzykowego,
jest poprawnoæ syntaktyczna i fonologiczna wypowiedzeñ zarówno w jêzyku
15

Falk nie u¿ywa jêzyka niemieckiego. Analiza ogranicza siê do postaci, dla których niemiecki jest jêzykiem pierwszym.
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pierwszym, jak i drugim w obrêbie danej wypowiedzi. Najczêciej mo¿e mieæ to
miejsce miêdzy zdaniami (intersentential code-switching) lub w jednym zdaniu
(intrasentential code-switching). Zak³adano kiedy, ¿e osoby dwujêzyczne u¿ywa³y tej praktyki dla wype³nienia luki leksykalnej wyra¿eniem z innego jêzyka.
Obecnie jednak nie uwa¿a siê tego za³o¿enia za prawdziwe. Czêsto osoby dwujêzyczne zmieniaj¹ kody pomimo tego, ¿e znaj¹ odpowiednie wyra¿enia w obu
jêzykach (Romaine 1995, s. 143). Zdarza siê, ¿e powtarzaj¹ tê sam¹ wypowied
w dwóch ró¿nych jêzykach. Wówczas strategia ta spe³nia funkcjê wyjaniaj¹c¹
b¹d emfatyczn¹. Wtr¹cenia z drugiego jêzyka mog¹ akcentowaæ wyra¿enia wykrzyknikowe, mog¹ precyzowaæ lub ucilaæ wypowied w drugim jêzyku, mog¹
byæ równie¿ wykorzystywane do precyzowania adresata wypowiedzi, a nawet
podkrelaæ zmianê typu dyskursu (Romaine 1995, s. 162164). Wiele z wymienionych tu funkcji prze³¹czania kodów zaobserwowaæ mo¿na w zachowaniach jêzykowych Hermanna, a praktyka ta jest cech¹ dystynktywn¹ jego idiolektu.
Hermann swobodnie przechodzi z angielskiego na niemiecki, gdy wybiera
formê powitania w stosunku do osób dwujêzycznych: Staring stolidly ahead he
[Hermann] greeted him [Falk] with, Wie gehts, or in English, How are you?
with a throaty enunciation (164). W przek³adzie na jêzyk polski oba zwroty s¹
zachowane: Patrz¹c têpo przed siebie wita³ Falka s³owami: »Wie gehts«, albo
angielskim: »How are you?«, wypowiadanym gard³owym tonem (177). Zwrot
angielski jest odpowiednikiem niemieckiego, w zwi¹zku z czym dla czytelnika
oryginalnego wyra¿enie niemieckie jest zrozumia³e. W wersji polskiej czytelnik
konfrontowany jest z dwoma zwrotami obcojêzycznymi. Kontekst daje wskazówkê, ¿e s¹ to s³owa powitania, jednak czytelnik nieznaj¹cy ¿adnego z tych
jêzyków nie jest w stanie okreliæ, czy s¹ to s³owa neutralne, czy o zabarwieniu
negatywnym. W niezamierzony sposób prowadziæ to mo¿e do dwuznacznoci,
gdy¿ w poprzednim zdaniu narrator wspomina o przekleñstwach, jakie wypowiada do siebie Hermann na widok Falka. Czytelnik ma wiêc prawo interpretowaæ s³owa Hermanna, sugeruj¹c siê komentarzem narratora. Uwidacznia siê tu
rozbie¿noæ miêdzy perspektyw¹ t³umacza, z definicji dwujêzycznego, dla którego wyra¿enia te, a przynajmniej zwrot angielski, s¹ w pe³ni zrozumia³e jako
nienacechowana forma powitania, a perspektyw¹ jednojêzycznego czytelnika,
który takiej wiedzy nie posiada. Interpretuje wiêc wypowied w szerszym kontekcie, w oparciu o niejednoznaczne insynuacje narratora, co wzmacnia negatywny obraz stosunków miêdzy bohaterami. T³umacz móg³by wyeliminowaæ tê
potencjaln¹ dwuznacznoæ poprzez wprowadzenie do tekstu wyra¿enia opisuj¹cego sposób powitania.
Hermann czêsto u¿ywa zwrotów niemieckich, kiedy mówi sam do siebie,
choæ jest w towarzystwie narratora. Sytuacja taka ma miejsce, gdy jest podekscytowany pogoni¹ za z³odziejem, który okrad³ narratora, i poniesion¹ przez niego
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strat¹: I heard him mutter to himself, Himmel! Zwei und dreissig Pfund!
(158). W przek³adzie zwrot ten zostaje przeniesiony: pos³ysza³em, jak Hermann
mruczy pod nosem: »Himmel! Zwei und dreissig Pfund!« (171), dziêki czemu
funkcjonuje tak samo, jak w oryginale. Wyra¿enie to nie wymaga dodatkowego
doprecyzowania, aby by³o relewantne tak dla czytelnika wyjciowego, jak i docelowego, poniewa¿ wczeniej narrator poda³ dok³adn¹ kwotê, jaka zosta³a mu
ukradziona16. Wtr¹cenie z niemieckiego pe³ni tu funkcjê wzmacniaj¹c¹. Ponadto, Hermann w stanach pobudzenia emocjonalnego wyra¿a swoje najg³êbsze
emocje w rodzimym jêzyku17. Na wspomnienie narratora, ¿e Falk kocha siê
w jego siostrzenicy, wykrzykuje: Ach So! (211), które przeniesione zostaje do
przek³adu, z zachowaniem kursywy, co daje znacznie lepszy efekt ni¿ eksklamacje jego ¿ony:  Ach So! (227). Pierwsz¹ odruchow¹ reakcj¹ na s³owa Falka
jest wykrzyknik niemiecki, dopiero potem pytanie po angielsku: Himmel! What
for? (218). W niektórych sytuacjach reakcje w jêzyku rodzimym stwarzaj¹
dystans miêdzy Hermannem a osobami spoza jego krêgu jêzykowego. Jak wspomina narrator: Na widok Falka wchodz¹cego po trapie zacny ten cz³owiek
[Hermann] zaczyna³ mruczeæ pod nosem i ¿uæ w zêbach co, co wygl¹da³o
jak niemieckie przekleñstwa. Ale jak ju¿ zaznaczy³em, nie znam tego jêzyka,
a z ³agodnej, okr¹g³ookiej fizjonomii Hermanna nic siê nie da³o wyczytaæ
(177)18. Narrator mo¿e jedynie snuæ domys³y i skazany jest na subiektywn¹
ocenê sytuacji.
W swojej opowieci narrator zachowuje obcojêzyczne wtr¹cenia Hermanna,
gdy podaje jego s³owa w mowie pozornie zale¿nej, co najwyraniej podkrela
prze³¹czanie przez niego kodów. Spe³nia to kilka funkcji. Przede wszystkim
uatrakcyjnia swoj¹ opowieæ, podtrzymuj¹c zainteresowanie s³uchaczy. Wzmacnia tak¿e konkretne wyra¿enie przeniesione z niemieckiego oraz nieustannie
podkrela narodowoæ bohatera: he [Hermann] had worked himself into a high
state of resentfulness against Falk. The inconvenience, the damage, the expense! Gottferdamm! Devil take the fellow (182). W przek³adzie, ze wzglêdu
na zmianê interpunkcji, wyeksponowana jest interferencja jêzykowa z jednoczesn¹ autotranslacj¹: wybuch³o w Hermannie wielkie rozgoryczenie na Falka. Co za
niewygoda, co za szkody, co za wydatek! »Gottferdamm! Niech go diabli wezm¹«
(196). Wyró¿nienie cudzys³owem wyra¿enia niemieckiego oraz jego odpowied16 Gdy uciek³, rozwin¹wszy najwiêksz¹ sw¹ szybkoæ, i zabra³ trzydzieci dwa suwereny
moich w³asnych ciê¿ko zarobionych pieniêdzy, by³a to ju¿ ostatnia kropla (168).
17 Motyw ten rozwija Conrad w Amy Foster, gdzie Yanko, choæ móg³by porozumieæ siê z ¿on¹
w jêzyku wyuczonym, w sytuacji ekstremalnej nie jest w stanie tego zrobiæ, gdy¿ dominuj¹cym
jêzykiem jest jêzyk ojczysty.
18 At the sight of Falk, stepping over the gangway, the excellent man [Hermann] would begin
to mumble and chew between his teeth something that sounded like German swear-words. However, as Ive said, Im not familiar with the language (164).
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nika zaburza narracjê, gdy¿ czytelnik ma wra¿enie, ¿e pocz¹tkowe s³owa to
opinia narratora, natomiast w cudzys³owie przytoczone s¹ s³owa Hermanna.
W oryginale natomiast przekleñstwo funkcjonuje jako obcojêzyczne wtr¹cenie
w ci¹gu wykrzyknikowym w jêzyku narracji, który przypisany jest kapitanowi
w ca³oci.
Conrad uwiarygodnia dwujêzycznoæ bohaterów poprzez eksponowanie
problemów z produkcj¹ jêzykow¹. Stosuje tu ró¿ne techniki w zale¿noci od
postaci. Hermann nie tylko gard³owo wymawia angielskie wyrazy, o czym informuje narrator, ale pope³nia te¿ b³êdy gramatyczne: He said it was nothings,
and invited me on the spot to come on board his ship (158)19. T³umaczka
opowiadania, Aniela Zagórska, pos³uguje siê analogiczn¹ metod¹  niepoprawnoæ gramatyczn¹ zastêpuje inn¹ niepoprawnoci¹ gramatyczn¹, wprowadzaj¹c
b³¹d w deklinacji: Odrzek³, ¿e to »drobnostek«, i z miejsca zaprosi³ mnie, abym
przyszed³ do niego na pok³ad (171), dziêki czemu uzyskany zosta³ ekwiwalentny efekt. Takie zachowania jêzykowe Hermanna s¹ jednak marginalne. Charakterystyczn¹ cech¹ prozy Conrada jest graficzne odwzorowywanie niepoprawnej
wymowy obcokrajowców, co w przypadku narratorów snuj¹cych opowieci najczêciej, oprócz podkrelenia interferencji, ma na celu rozbawienie s³uchaczy
poprzez przedrzenianie danej postaci. Hermann mówi np.: tam pizness (180),
zamiast damn business  ubezdwiêczniaj¹c inicjalne spó³g³oski d i b.
Narrator podaje tak¿e fonetyczny zapis spó³g³oski s wewn¹trz wyrazu, choæ
wymowa z jest zgodna z angielsk¹, wiêc zapis ma wywo³aæ efekt komiczny.
Zagórska nie ignoruje takich zabiegów stylistycznych wprowadzaj¹cych cechy
dystynktywne do idiolektu Hermanna, jednak w przek³adzie brak konsekwencji.
Odpowiednikiem cytowanego wyra¿enia jest ta pseklêta historia (195), gdzie
wyznacznikiem obcoci jest sygmatyzm. W tym samym akapicie Hermann ponownie nieprawid³owo wymawia angielskie wyrazy: Der verfluchte Kerl came
in the morning like a tam ropper [damn robber]  ubezdwiêczniaj¹c spó³g³oski. T³umaczka tym razem zmienia wymowê u¿ytego wczeniej wyrazu: jaki
zpój pseklenty (195). Rezygnacja z ê jest uzasadniona. Jest to dwiêk szczególnie trudny do wymówienia przez obcokrajowców. Stylizacja nieoprawnej wymowy Niemca opiera siê tu na nazalizacji, która jest jednym z czêciej spotykanych rozwi¹zañ kompensacyjnych. Zapis jednak powinien byæ konsekwentny
w obu przypadkach. Nieprzekonuj¹ce jest ubezdwiêcznienie b w wyrazie
zbój, gdy¿ zbitka dwiêcznego z i bezdwiêcznego p: zp jest trudniejsza
do wymówienia ni¿ dwiêcznych spó³g³osek: zb. T³umaczka odtworzy³a oryginalne ubezdwiêcznienie wewn¹trzwyrazowej spó³g³oski, jednak efekt nie jest
ekwiwalentny w jêzyku polskim: zapis wymowy angielskich wyrazów przez
obcokrajowca, jaki podaje Conrad, jest prawdopodobny, czego nie mo¿na
19
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132

Ewa Kujawska-Lis

powiedzieæ o wszystkich wyrazach w przek³adzie. Odtworzony jest efekt innoci
oraz komizm, nie przyczyniaj¹ siê one jednak do uwiarygodnienia bohatera jako
postaci o konkretnej narodowoci.
Ostatni¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ idiolekt Hermanna jest ca³kowita poprawnoæ w jêzyku nabytym pod wzglêdem gramatycznym i fonetycznym: Yes, he
cried. And it is time too after making himself and me talked about ashore the
last voyage I was here, and then now again; coming on board every evening
unsettling the girls mind, and saying nothing. What sort of conduct is that?
(212). Wypowied ta jest p³ynna, nic nie wskazuje na to, ¿e angielski jest dla
Hermanna jêzykiem drugim. Sprawia to, ¿e postaæ traci czêciowo swoj¹ to¿samoæ jêzykow¹. Podobnie jest w przek³adzie:  Tak!  zwo³a³  Doprawdy,
czas najwy¿szy; wszyscy na wybrze¿u gadali o nas, ju¿ kiedy by³em tu poprzednim razem, a tak¿e i teraz. Przychodzi³ na statek co wieczór, zawraca³ dziewczynie g³owê i nic nie mówi³. Có¿ to jest za postêpowanie? (227228). W innych
utworach Conrad tworzy postacie o narodowoci innej ni¿ angielska, których
idiolekt jest bardziej jednorodny, np. Niemiec Stein w powieci Lord Jim. Jego
wypowiedzi stylizowane s¹ na jêzyk osoby wykszta³conej, jednak o ewidentnej
interferencji z jêzyka ojczystego. Najbardziej idiosynkratyczn¹ cech¹ jego jêzyka jest sk³adnia, w której stosowany jest szyk z czasownikiem na koñcu zdania,
co ma odzwierciedlaæ sk³adniê jêzyka niemieckiego. Stein wprowadza tak¿e
okazjonalnie wtr¹cenia z jêzyka niemieckiego, które ograniczaj¹ siê do wyra¿eñ
wykrzyknikowych lub emfatycznych. Nie u¿ywa jednak wulgaryzmów. Nie
oznacza to, ¿e Conrad d¹¿y³ do wiernego odtworzenia sposobu wypowiadania
siê w jêzyku angielskim przez osobê, której jêzykiem ojczystym jest niemiecki.
Wydaje siê raczej, ¿e budowa³ postaci o okrelonych cechach intelektualnych
i osobowociowych oraz narodowoci, przy czym idiolekt mia³ na celu uwypuklenie tych cech. Stein to przedsiêbiorca, filozof, entomolog, a jego wykszta³cenie
okrela jêzyk, jakim siê pos³uguje, o stabilnych markerach obcoci. W przypadku
Hermanna, chodzi o przypiêcie ³atki. Stosunek do tego bohatera jest od pocz¹tku
opowiadania negatywny. Wulgaryzowanie jêzyka poprzez wtr¹cenia niemieckich
przekleñstw wzmacnia ironiczny dystans narratora do tej postaci. Zaznaczenie
niepoprawnej wymowy angielskiej nadaje mu rys komiczny. Jêzyk Hermanna ma
rozmieszyæ czytelnika (Gillon 1974, s. 48), ale jednoczenie go omieszyæ. Hermann to hipokryta, który po wyznaniu Falka o dokonaniu aktu kanibalizmu okrela go s³owem: Beast! (218)  Zwierzê! (234), po czym pozwala temu zwierzêciu o¿eniæ siê z w³asn¹ siostrzenic¹. Po uwypukleniu negatywnego stosunku
do tej postaci, narrator rezygnuje z konsekwentnego stosowania markerów dwujêzycznoci. W przypadku tego bohatera jêzyk jest ró¿norodny. Poszczególne jego
elementy maj¹ uzasadnienie w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i wp³ywaj¹ na interpretacjê tego bohatera. W przek³adzie zasadniczo zachowane s¹ te
cechy, choæ nie wszystkie rozwi¹zania t³umaczki uznaæ mo¿na za wiarygodne.
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Kolejnym bohaterem niemieckojêzycznym jest kierownik biura ¿eglugi,
Siegers. Jêzyk tej epizodycznej postaci charakteryzuje wy³¹cznie niepoprawna
wymowa. Jest ona tak fatalna, ¿e narrator przyznaje, i¿ nawet nie jest w stanie
jej powtórzyæ: [Siegers] declared at once that it was strange, very strange. His
pronunciation of English was so extravagant that I cant even attempt to reproduce it. For instance, he said Fferie strantch (187). Zapis fonetyczny poprzedzony jest przytoczeniem wyra¿enia w mowie pozornie zale¿nej, dziêki czemu
jest ono w pe³ni zrozumia³e. Zagórska stosuje w przek³adzie stylizacjê ortograficzn¹: owiadczy³ od razu, ¿e to jest dziwne, bardzo dziwne. Jego wymowa
angielska by³a tak cudaczna, ¿e nie bêdê nawet usi³owa³ jej odtworzyæ. Mówi³
na przyk³ad »parco cifne« (202). Podobnie jak u Hermanna, t³umaczka wprowadza ubezdwiêcznienie jako wiod¹c¹ cechê wymowy. W tych wyrazach jest
to doæ wiarygodne, a jednoczenie zapis odpowiednich s³ów jest tak daleki od
poprawnego, ¿e spe³nia funkcjê autoreferencyjn¹. W dalszej czêci tekstu narrator przytacza s³owa bohatera, zgodnie z zapowiedzi¹ rezygnuj¹c z odtwarzania
nieprawid³owej wymowny i przejmuj¹c nad nim kontrolê. Funkcj¹ prymarn¹ jest
tu podkrelenie obcej narodowoci postaci, funkcj¹ sekundarn¹ wprowadzenie
komizmu. Conrad wydaje siê mieæ predylekcjê do omieszania przedstawicieli
narodowoci niemieckiej. Z wyj¹tkiem Steina, bohaterowie niemieckojêzyczni
charakteryzuj¹ siê siln¹ interferencj¹ fonetyczn¹, czego nie mo¿na powiedzieæ
o przedstawicielach innych nacji20.
Ostatni¹ z niemieckojêzycznych postaci jest Schomberg. Jest on bohaterem
transtekstualnym, wystêpuj¹cym równie¿ w innych utworach Conrada: Lordzie
Jimie i Zwyciêstwie. W pierwszej z tych powieci jest postaci¹ epizodyczn¹,
pojawiaj¹c¹ siê dwukrotnie, która nie wypowiada wielu kwestii, a raczej opisywana jest przez narratora. Conrad rozwija tego bohatera i jego wp³yw na innych
w powieci Zwyciêstwo. Stopniowo zmienia siê tak¿e jego jêzyk. W Lordzie
Jimie pozbawiony jest wyranych cech obcoci, zarówno w postaci artykulacji,
sk³adni, jak i wtr¹ceñ z jêzyka ojczystego. Znacznie bardziej negatywn¹ postaci¹
jest w Zwyciêstwie, gdzie opisany jest nastêpuj¹co: Ten zapalczywy i mêski
okaz Germanina umia³ dobrze nienawidziæ. Czêsto tak bywa z g³upcami (44).
W tej powieci zdarza mu siê pope³niaæ b³êdy gramatyczne, choæ s¹ one okazjonalne. Pojawiaj¹ siê natomiast wtr¹cenia w jêzyku niemieckim, zw³aszcza przekleñstw. Ma to zwi¹zek ze stosunkiem narratora do tej postaci. Schomberg przechodzi metamorfozê i ze zwyk³ego plotkarza urasta do rozmiarów wyj¹tkowej,
przewrotnej bête humaine w Zwyciêstwie (Jab³kowska 1961, s. 218). Zanim sta³
20

Niechêæ do tego narodu mo¿e mieæ pod³o¿e autobiograficzne. Jak twierdzi³ przyjaciel i biograf pisarza: z Niemcami nie ³¹czy³o go nic. Tylko dwukrotnie przeje¿d¿a³ przez ten kraj, a niechêæ, jak¹ ¿ywi³ do jego mieszkañców, odbiera³a mu ochotê poznania ich bli¿ej. Nawet w m³odoci
odwraca³ oczy od Niemiec jak od gronego upiora (Jean-Aubry 1958, s. 358).
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siê tak negatywn¹ postaci¹, Schomberg przeszed³ stadium porednie w Falku,
gdzie w centrum zainteresowania s¹ skutki jego plotkarstwa.
Schomberg w Falku jest nieodpowiedzialnym blagierem (168)21. Jak na
plotkarza przysta³o, mówi bardzo wiele, jednak w jego jêzyku wyuczonym nie
da siê wyczuæ obcoci tak wyranej, jak u Hermanna i Siegersa. Jego angielszczyzna jest potoczna, lecz pozbawiona b³êdów gramatycznych czy interferencji
fonetycznej:
Let me tell you. Its all about that girl. I dont know what Captain Hermann
expects, but if he asked me I could tell him something about Falk. Hes a miserable fellow. That man is a perfect slave. Thats what I call him. A slave. Last year
I started this table dhôte, and sent cards out  you know. You think he had one
meal in the house? Give the thing a trial? Not once. He has got hold now of
a Madras cook  a blamed fraud that I hunted out of my cookhouse with a rattan.
He was not fit to cook for white men. No, not for the white mens dogs either; but,
see, any damned native that can boil a pot of rice is good enough for Mr. Falk.
Rice and a little fish he buys for a few cents from the fishing boats outside is what
he lives on. You would hardly credit it  eh? A white man, too... (173).

Jêzyk Schomberga nie wyró¿nia siê wyszukan¹ sk³adni¹ czy s³ownictwem.
Jednak paplanina ta pozbawiona jest sztucznoci, jaka potencjalnie mog³aby
charakteryzowaæ obcokrajowca. Podkrelanie narodowoci tej postaci nie nastêpuje poprzez jêzyk, lecz eksplicytne referencje do pochodzenia: krzepki, w³ochaty Alzatczyk (168)22. Schomberg pos³uguje siê jêzykiem poprawnym, choæ
typowym dla osoby niewykszta³conej, z du¿¹ iloci¹ wtr¹ceñ podtrzymuj¹cych
konwersacyjny ton wypowiedzi.
W przek³adzie zasadniczo odwzorowany zostaje styl wypowiadania siê tej
postaci:
 Co panu powiem. Tu chodzi o tê dziewczynê. Nie wiem, na co kapitan Hermann czeka, ale gdyby siê mnie zapyta³, móg³bym mu co nieco o Falku powiedzieæ. To kutwa. I zupe³ny niewolnik. Tak go w³anie nazywam. Niewolnik. Zesz³ego roku zacz¹³em prowadziæ ten table dhôte i porozsy³a³em zawiadomienia,
jak pan wie. Myli pan, ¿e choæ raz przyszed³ tu co zjeæ? ¯e choæ raz spróbowa³? Nic podobnego. Wynalaz³ sobie teraz kucharza z Madrasu, skoñczonego
oszukañca, którego wygna³em z kuchni trzcin¹. Nie nadaje siê na kucharza dla
bia³ych. Nawet i nie dla psów bia³ych ludzi; ale uwa¿a pan, panu Falkowi wystarczy byle jaki parszywy krajowiec, który potrafi ugotowaæ garnek ry¿u. Falk
kupuje sobie za parê centów ry¿u i kawa³ek ryby na ³odzi rybackiej w porcie i to
jest jego po¿ywienie. Trudno temu uwierzyæ, prawda? ¯eby bia³y cz³owiek tak
postêpowa³... (187188).
21
22

an untrustworthy humbug (155).
a brawny, hairy Alsatian (155).
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Schomberg pozostaje gadu³¹, choæ nieco bardziej elokwentnym ni¿ w oryginale. Przyczyn¹ s¹ bardziej wyszukane wtr¹cenia. Krótkie see [rozumie pan/wie
pan] zast¹pione jest brzmi¹cym obecnie starowiecko uwa¿a pan, kojarzonym
z przedstawicielami znacznie wy¿szych sfer ni¿ hotelarz, a onomatopeiczny wykrzyknik eh wyra¿eniem typowym dla osoby bardziej elokwentnej prawda.
Kolokwialne co znacznie lepiej oddawa³oby charakter Schomberga i jego niemile widziane przez goci próby spoufalania siê. Zagórska pope³nia b³¹d, przek³adaj¹c miserable fellow [nêdzny/¿a³osny facet] jako kutwa. Schomberg
dopiero w kolejnej wypowiedzi interpretuje zachowanie Falka w kategoriach
sk¹pstwa: Hes a miser. A miserable miser (174), co prze³o¿one jest jako: On
jest sk¹pcem. Nêdznym sk¹pcem (188), z zaimkiem wprowadzaj¹cym sztucznoæ do jego wypowiedzi. Potocznoæ mowy hotelarza lepiej odda³by podmiot
domylny w pierwszym zdaniu. Podobnych przyk³adów jest wiêcej: good company [dobre towarzystwo] prze³o¿one jest jako szanuj¹ce siê towarzystwo
(188). W przek³adzie polskim Schomberg jest mniej przekonuj¹cy ni¿ w oryginale. Dobór pojedynczych wyrazów, które nie pasuj¹ do przebieg³ego, wiecznie
knuj¹cego co Alzatczyka, wp³ywa na mikroprzesuniêcia w rejestrze, powoduj¹c
modulacjê stylistyczn¹ w rozumieniu van Leuven-Zwart (1989)23. W przek³adzie
jêzyk Schomberga wydaje siê nieco wymuszony.
3. Podsumowanie
Konsekwencj¹ wielokulturowoci i wielonarodowoci cechuj¹cych prozê
Conrada jest polifonia w warstwie jêzykowej. Uwidacznia siê ona w bezporednich wypowiedziach bohaterów oraz komentarzach narratora, podkrelaj¹cych
odmiennoæ jêzyka poszczególnych postaci. Conrad za pomoc¹ idiolektu charakteryzuje pozycjê spo³eczn¹ i pochodzenie swoich bohaterów, ich wykszta³cenie
i narodowoæ. Indywidualizacja jêzyka, oprócz funkcji identyfikacyjnych, spe³nia równie¿ dodatkowe funkcje semantyczne w poszczególnych utworach.
Falk to opowiadanie, w którym jêzyk i jego znaczenie stanowi¹ wa¿ny
element narracji. Autor wprowadza polifoniê jêzykow¹ nie tylko w celu uwiarygodnienia dwujêzycznych postaci i ich zró¿nicowania, ale tak¿e jako sposób ich
charakteryzacji oraz okrelenia relacji z innymi bohaterami. Ka¿da z postaci dwujêzycznych zarysowana jest odmiennie. Falk odcina siê od tego jêzyka. Rozumie go,
23

Termin rejestr u¿yty jest tu w znaczeniu wê¿szym, w jakim stosuje go van Leuven-Zwart
(1989), w porównaniu do trychotomicznego modelu Hallidaya (field of discourse, mode of discourse i manner of discourse  tenor). Rejestr definiowany przez van Leuven-Zwart odpowiada
tenorowi, a wiêc odnosi siê do relacji spo³ecznych miêdzy uczestnikami wypowiedzi ujawnianych za pomoc¹ wyboru miêdzy stopniem sformalizowania jêzyka.
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ale nie porozumiewa siê za jego pomoc¹. Do wyznania swojej przesz³oci Hermannowi jako mediatora potrzebuje anglojêzycznego narratora. W najwiêkszym
stopniu cechy bilingwizmu wykazuje niemiecki kapitan. Ma to bezporedni
zwi¹zek z akcentowaniem izolacji osób jednojêzycznych  ¿ona i siostrzenica
Hermanna, dla których stanowi on jedyne ród³o informacji. Za pomoc¹ jego
zachowañ jêzykowych (amplifikacje, ograniczanie przekazu) Conrad pokazuje
rozbie¿noæ miêdzy wiatem osób dwu- i jednojêzycznych oraz manipulacje,
jakie mog¹ wyst¹piæ w procesie przek³adu. Interferencja fonetyczna spe³nia
funkcje humorystyczne, a prze³¹czanie kodów nieustannie podkrela Hermanna
narodowoæ, przy czym dobór s³ownictwa (przewa¿nie przekleñstwa) buduje
negatywny obraz tej postaci. W przypadku Siegersa autor stosuje inn¹ technikê.
Jest to postaæ epizodyczna. Za pomoc¹ interferencji fonetycznej zasygnalizowana jest jedynie jego narodowoæ, wskazuj¹c na europeizacjê urzêdów na Archipelagu Malajskim. Z kolei Schomberg w tym opowiadaniu, nie wykazuje wyranych wp³ywów interferencji wynikaj¹cej z dwujêzycznoci. Ze wzglêdu na jego
funkcjê  jest ród³em niesprawdzonych informacji na temat innych bohaterów
 autor nie wprowadza markerów obcoci, które zmniejsza³yby jego funkcjonalnoæ w utworze. Jako gadatliwy plotkarz, Schomberg wypowiada jednorazowo
d³ugie kwestie. Byæ mo¿e z tego wzglêdu Conrad nie decyduje siê na stworzenie
dla tej postaci jêzyka, który cechowa³aby silna interferencja z mowy ojczystej.
Utrudnia³oby to zrozumienie jego wypowiedzi. Ogranicza siê jedynie do wprowadzenia potocznoci, która wyranie zaznacza odrêbnoæ jego jêzyka od jêzyka
narratora.
Sposób, w jaki Conrad wprowadza elementy polifonii jêzykowej w tym
opowiadaniu, pozwala na osi¹gniêcie analogicznych efektów w przek³adzie. W
innych tekstach tego autora polifoniê jêzykow¹ znacznie trudniej odtworzyæ, jak
np. w Murzynie z za³ogi Narcyza, gdzie poszczególni bohaterowie anglojêzyczni pos³uguj¹ siê ró¿nymi odmianami mowy ojczystej, czêsto o geograficznej
proweniencji. W takim przypadku, aby osi¹gn¹æ ekwiwalentny efekt, rekonstrukcja zró¿nicowania jêzykowego musi opieraæ siê na kombinacji odmiennych
stylizacji i/lub zamiany funkcjonalnej. Procedury takie, jak neutralizacja, relatywizacja czy eliminacja (Berezowski 1997; Hejwowski 2004) nie spe³ni¹ swoich
funkcji, gdy¿ systemowo wprowadzany idiolekt konkretnych postaci zostaje
w takim przypadku ca³kowicie utracony. W opowiadaniu Falk do osi¹gniêcia analogicznego efektu wystarcza przeniesienie wyrazów w jêzyku trzecim do tekstu
docelowego (naturalnie efekt ten by³by ca³kowicie utracony w przek³adzie na
jêzyk niemiecki). W wiêkszoci przypadków wtr¹ceniom niemieckim towarzysz¹
równowa¿ne wyra¿enia w jêzyku wyjciowym, st¹d nie pojawia siê problem
wprowadzania przypisów wyjaniaj¹cych. Znaczenie wtr¹ceñ eksplikowane jest
wewn¹trztekstowo na poziomie samej narracji. Przekleñstwa, którym nie towarzyszy wyjanienie, maj¹ funkcjê wy³¹cznie ekspresyjn¹ i emfatyczn¹, nie zachodzi
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wiêc koniecznoæ doprecyzowania ich znaczenia. Obok transferu wyrazów obcych, drug¹ procedur¹ niezbêdn¹ w przek³adzie tego opowiadania jest stylizacja
ortograficzna wskazuj¹ca na nieprawid³ow¹ wymowê, przy czym nie musi to
byæ stylizacja realistyczna, gdy¿ g³ówn¹ funkcj¹ interferencji fonetycznej jest
osi¹gniêcie efektu humorystycznego. T³umacz mo¿e stworzyæ w³asny sposób
rekonstrukcji b³êdnej wymowy na potrzeby tego tekstu, charakterystyczny dla
okrelonych bohaterów. Idiolekt niemieckojêzycznych postaci tego opowiadania
nie jest wiêc trudny do rekonstrukcji w jêzyku polskim.
Zastosowanie transferu i stylizacji pozwoli³o Zagórskiej na odtworzenie
idiosynkrazji jêzykowej Hermanna i Siegersa. Niektóre z jej rozwi¹zañ, jak
zmiana interpunkcji, wymowa Hermanna i brak konsekwencji, s¹ dyskusyjne.
Sygmatyzm sprawia, ¿e bohater ten brzmi nieco dziecinnie, a zbitki dwiêcznych i bezdwiêcznych spó³g³osek s¹ ma³o prawdopodobne. Automatyczne przeniesienie wykrzyknika Ach! Przypisanego do pani Hermann sprawia, ¿e zatraca
on funkcjê identyfikuj¹c¹ konkretny jêzyk. Efekt ten móg³by byæ osi¹gniêty za
pomoc¹ nieznacznej amplifikacji: Ach So! Z kolei leksyka i wtr¹cenia s³u¿¹ce
nawi¹zaniu kontaktu z odbiorcami typowe dla Schomberga brzmi¹ bardziej elokwentnie w stosunku do zwrotów wyjciowych. Jest to typowa cecha przek³adów Zagórskiej. Mia³a ona tendencjê do wprowadzania jêzyka bardziej literackiego ni¿ w oryginale, zw³aszcza w dialogach. Niemniej jednak, t³umaczka
rozpoznaje zasadnicze funkcje, jakie w utworze oryginalnym spe³niaj¹ rodki
jêzykowe s³u¿¹ce do scharakteryzowania postaci niemieckojêzycznych i próbuje
je zrekonstruowaæ. W wiêkszoci przypadków zachowuj¹ one sw¹ funkcjonalnoæ w przek³adzie.
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Summary
Falk is a story in which language and its differentiations are important elements of the
narration. Conrad introduces linguistic polyphony for two main reasons: in order to differentiate
the characters and provide them with verisimilitude, and to hint at the limitations of human
communication. Language allows the reader to place characters in the fictional world and provides
additional information about them, mainly their national background. The author differentiates his
bilingual characters by means of specific linguistic features. Captain Hermanns speech is characterized by frequent exclamations in German, resulting from his code-switching, as well as phonetic
and grammatical interference. He can, however, also produce speech free from any interference.
Siegerss speech is noted for his unusual pronunciation of English words, while Schombergs
English does not show any influence of German. In each case specific features of a given bilingual
speakers language are connected with his function in the story and connected to its semantic level.
In the Polish version of the story the major functions of specific language use are retained as the
translator, Aniela Zagórska, does not use any neutralizing techniques. By means of transfer and
stylization she achieves a similar effect as that of the original, although some of her solutions
are debatable, especially from the point of view of verisimilitude with respect to incorrect pronunciation.
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Jedn¹ z najbardziej kontrowersyjnych kwestii polskiej fonetyki i fonologii jest wspó³czenie problem wymowy oraz statusu fonologicznego spó³g³osek
transkrybowanych jako [k], [g].
1. O pojawieniu siê w polszczynie dwiêków [k], [g] (pocz¹tkowo jako
wariantów pozycyjnych, potem jako fonemów) mo¿na wnosiæ na podstawie zabytków jêzyka polskiego, w których miêkkoæ oznaczana by³a przez y. Przyk³adowo w XIV-wiecznych Kazaniach wiêtokrzyskich oraz Kazaniach gnienieñskich brak dowodów na miêkkie [k], [g]. Podobnie jest w Psa³terzu
floriañskim, w którym odnotowane s¹ formy druhem, ludskey, wissoke. Natomiast w Psa³terzu pu³awskim (XV w.) pojawia siê ju¿ pisownia ogyen, slodkye,
ubogye. Jakub Parkosz w pierwszym polskim traktacie o ortografii (1445 r.),
choæ dok³adnie odró¿ni³ fonemy twarde i miêkkie ówczesnej polszczyzny, jednak nie oznaczy³ miêkkoci k, g. Wynika z tego, ¿e ró¿nice brzmienia miêdzy
[k], [g] a [k], [g] nie by³y na tyle istotne, by pe³niæ funkcjê diakrytyczn¹. Druki
XVI-wieczne potwierdzaj¹ natomiast, i¿ w jêzyku literackim w tamtym czasie
panowa³a ju¿ dzisiejsza wymowa wyrazów rodzimych [kë]dy, o[gë]ñ, [ki]j,
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no[gi]. Natomiast o dwiêkach [k], [g] w randze fonemów mo¿na w³aciwie
mówiæ dopiero wówczas, gdy wyg³osowe ê by³o coraz powszechniej wymawiane jako [e], tj. od XVII w. W³anie wtedy powsta³y opozycyjne pary wyrazów
ró¿ni¹cych siê tylko jedn¹ cech¹ artykulacyjn¹  twardoci¹ lub miêkkoci¹,
a mianowicie: drogê dro[ge] : drogie dro[gë]. Jednak do dzi ró¿nica ta jest
ma³o obci¹¿ona funkcjonalnie (por. Stieber 1952, s. 7475).
Co do wyrazów obcych, w³aciwie jeszcze do koñca XVIII w. przed /e/ i /j/1
wystêpowa³o [g]. Oprócz tego mamy wymowê z [j] lub [g], zw³aszcza w niektórych wyrazach zapo¿yczonych, lecz czêciowo spolszczonych, np. genera³, logika  jenera³, lojika lub magija, legion. W pierwszej po³owie XIX w. rozpowszechni³a siê forma z je (jenera³2), co w 1830 r. reforma ortograficzna
usankcjonowa³a norm¹ w Rozprawach i wnioskach o ortografii polskiej (por.
Bajerowa 1986, s. 21). Druga po³owa XIX w. to czas wyparcia formy je przez
formy gie i ge. W latach szeædziesi¹tych XIX w. przewa¿a³o gie, by pod koniec
wieku ust¹piæ realizacjom twardym ge (por. Bajerowa 1986, s. 129133).
Ogromny w tym udzia³ mia³a kolejna reforma polskiej ortografii dokonana przez
specjalnie do tego powo³an¹ Komisjê3 Akademii Umiejêtnoci w Krakowie.
W opublikowanych w 1891 r. Uchwa³ach Akademii z 31 padziernika 1891 r.
w sprawie pisowni polskiej dyskusyjn¹ kwestiê: geograf czy gieograf rozstrzygniêto na rzecz zapisu (a co za tym idzie równie¿ wymowy) geograf. Ustalenia
Komisji wywo³a³y dyskusjê w rodowisku jêzykoznawców4, w zwi¹zku z czym
w 1906 r. nowa Komisja Jêzykowa Akademii Umiejêtnoci pod przewodnictwem Jana Baudouina de Courtenay uchwali³a m.in., ¿e obowi¹zuje wymowa
i zapis z gie, a nie ge (por. Bajerowa 1986, s. 2728). Do zmiany normy dosz³o
w opublikowanych w 1918 r. G³ównych zasadach pisowni, które nakazywa³y
pisaæ ke, ge w wyrazach obcych, a kie, gie w odczuwanych jako rodzime (Jod³owski 1979, s. 54). Niestety ani u¿ytkownicy (tj. spo³eczeñstwo, w tym tak¿e
dziennikarze), ani badacze jêzyka nie respektowali tych ustaleñ i w³aciwie zasady z roku 1918 i 1891 by³y mieszane lub stosowane niekonsekwentnie (por.
Bajerowa , s. 2728). Zenon Klemensiewicz w Prawid³ach poprawnej wymowy
wydanych w 1930 r. zaleca³ artykulacjê rodzimych wyrazów z ortograficznymi
po³¹czeniami ke, ge wymawiaæ miêkko [kë],[gë], natomiast w wyrazach obcych w przypadku k o wyborze formy wymawianiowej ([kë] lub [ke]) rozstrzygaæ mia³a ortografia, np. kielich [kë]lich, kierat [kë]rat, ale kelner [ke]lner.
1 W tekcie pos³ugujê siê s³owiañsk¹ transkrypcj¹ fonetyczn¹, jednak¿e na oznaczenie glajdu
przedniego u¿ywam sybmbolu [j] zamiast [z]
2 Tak¹ te¿ formê mamy m.in. odnotowan¹ u Mickiewicza w Panu Tadeuszu.
3 Komisja ta z³o¿ona by³a w po³owie z filologów, w po³owie z przedstawicieli ró¿nych nauk
i literatury.
4 Zarówno sk³ad Komisji, jak i jej ustalenia zosta³y w przysz³oci poddane bardzo krytycznej
ocenie, m.in. takich jêzykoznawców, jak: Baudouin de Courtenay, Brückner, Kalina, Kar³owicz
i Kryñski, którzy jako jedyni podpisali siê w 1894 r. pod protestem przeciwko Uchwa³om z 1891 r.
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W przypadku po³¹czenia ge, bez wzglêdu na ortografiê, postulowana za by³a
wymowa miêkka [gë] (a czasem nawet [j], [agënt]/[ajent]), np. gie³da [gë]³da,
giermek [gë]rmek, Giedymin [gë]dymin, genera³ [gë]nera³, a nawet [je]nera³,
geologia [gë]olo[gä], Gerwazy [gë]rwazy (por. Klemensiewicz 1930).
Jeszcze do niedawna zmiêkczenie przed /e/ by³o wiêc procesem ¿ywym.
Wspó³czenie miêkka wymowa w wyrazach obcych praktycznie wycofa³a siê
wszêdzie tam, gdzie ortografia narzuca zapis ke, ge. Ju¿ tylko niektórzy starsi
ludzie mówi¹ [gë]ografia, inteli[gë]ncja, [kë]fir. Powszechna w jêzyku ogólnym
jest ju¿ tylko [ge]ografia, inteli[ge]ncja, [ke]fir (z wyj¹tkiem skrótowców, np.
EWG ewu[gë], EKG eka[gë]), choæ wspó³czesna norma dopuszcza tu jeszcze
opcjê wymawianiow¹ (por. np. SWP 1977, s. XXXIII). Realizacje z upodobnieniem wskazanych form brzmi¹ jednak archaicznie i przez mówców z regu³y traktowane s¹ jako b³¹d wymowy. Przyk³adowo studenci polonistyki na zajêciach
z fonetyki ze zdziwieniem przyjmuj¹ informacjê o dopuszczalnoci wymówieñ typu:
[ge]nera³. miesz¹ ich nawet formy takie jak: inteli[gë]nt, inteli[gë]ntny, choæ
wci¹¿ przecie¿ spotykane jeszcze u warszawskiej inteligencji, w tym u profesorów
uniwersytetu czy u aktorów redniego pokolenia (np. u Agnieszki Kotulanki).
W wyrazach rodzimych lub dawno przyswojonych oraz nazwach litewskich
zawieraj¹cych po³¹czenia kie, gie obowi¹zuje dzi miêkka wymowa [k], [g]
przed [ë] (co zreszt¹ jest zaznaczone w grafii liter¹ i), np. kiedy [kë]dy, cukier
cu[kë]r, giermek [gë]rmek, Giewont [gë]wont, Giedymin [gë]dymin.
W jêzyku literackim stwardnienie nast¹pi³o wiêc tylko w wyrazach obcych.
Zanik asymilacji w pozycji przed /e/ w zapo¿yczeniach w rezultacie doprowadzi³ do usamodzielnienia siê /k/, /g/ pod wzglêdem fonologicznym. Niew¹tpliwy jest tu wp³yw ortografii. Wyrazy rodzime, gdzie zmiêkczenie utrzymuje siê,
pisane s¹ przez kie, gie. Wyrazy obce, gdzie zmiêkczenie wycofa³o siê, pisane s¹
przez ke, ge. W polszczynie od dawna zaznacza siê wyrana tendencja do
depalatalizacji wszêdzie tam, gdzie miêkkoæ nie zosta³a oznaczona w pimie.
Przyjmuje siê wymowa zgodna ze wspó³czesn¹ ortografi¹ wyrazów. Dotyczy to
nie tylko form typu geografia, kelner, w których we wspó³czesnym standardzie
nie obserwuje siê ju¿ wahañ, ale te¿ takich form, jak np. romantyzmie, pozytywizmie, pojedynczy, zmarzlina, spi¿arnia, spirytus itp.5
2. Wady wymowy w zakresie realizacji [k], [g] wystêpuj¹ rzadko. W tym
wypadku najczêciej mamy do czynienia z b³êdami wymawianiowymi, których
przyczyn¹ s¹ wp³ywy dialektalne/gwarowe. Istnieje bowiem zró¿nicowanie
regionalne sposobu realizacji sekwencji kie, gie i ke, ge (oraz kê, gê). O ile wiêc
5 Pisownia wyrazów takich jak marazmie, pojedynczy d³ugo nie by³a ustabilizowana. Komitet
Ortograficzny w 1936 r. popar³ formy nieupodobnione (por. Nitsch 1948, s. 61). U podstaw przyjmowanych rozwi¹zañ ortograficznych le¿a³o za³o¿enie, ¿e gdzie siê zmiêkczenie samo przez siê
rozumie, mo¿na go nie oznaczaæ (por. uwagi Nitscha [W:] Jod³owski 1933, s. 47). Jak widaæ,
nieoznaczane przestaje siê samo przez siê rozumieæ.
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w polszczynie standardowej wystêpuj¹ zarówno po³¹czenia kie, gie, jak i ke,
ge, o tyle w niektórych gwarach pojawiaj¹ siê realizacje wy³¹cznie jednego lub
tylko drugiego typu. Realizowanie systemu niezawieraj¹cego w ogóle miêkkich
[k], [g] charakterystyczne jest dla mieszkañców Kaszub, Borów Tucholskich
i Krajny. Ich wymowa kszta³tuje siê bowiem pod wp³ywem rodzimych dialektów, w których literackie grupy kie, gie, ki, gi wymawiane s¹ jako æe ve æi vi:
taæi d³uvi vipæi æij taki d³ugi gibki kij, taæe d³uve vipæe æije takie d³ugie gibkie
kije (por. Urbañczyk 1962, s. 30). St¹d te¿ dla osób pochodz¹cych z tych terenów (pos³uguj¹cych siê poza tym poprawn¹ polszczyzn¹) naturalny jest wybór
form typu [ke]dy, ze wzglêdu na brak wzorca brzmieniowego g³osek [k], [g].
Oprócz wymienionych wy¿ej terenów Pomorza Gdañskiego, realizacje twarde
sekwencji kie, gie s¹ w³aciwe dla czêci gwar mazowieckich, Podlasia, Suwalszczyzny, Mazur pruskich, Warmii, ziemi che³miñskiej, okolic Torunia
i P³ocka. Tereny te zwykle s¹siaduj¹ z gwarami, w których obserwujemy odwrotne zjawisko  przed ka¿dym /e/ pojawiaj¹ siê miêkkie realizacje [k], [g],
np. nitkê nit[kë], nogê no[gë], kiedy [kë]dy. Przedwojenna polszczyzna ogólna
prezentowa³a ten drugi typ, po czym w wyrazach obcych zmiêkczenie zanik³o,
a praktycznie zanik³o tam, gdzie nie zosta³o uwzglêdnione w pimie. Na pograniczach gwarowych (czasem nawet w obrêbie jednej wsi czy miasta), czêci
Mazowsza i dialektów, które stoj¹ pod jego silnym wp³ywem (np. dialekt kociewski, dobrzyñski, lubawski) wystêpuj¹ obok siebie ró¿ne systemy. Mówi siê
tam jednakowo: [ke]fir, [ke]lner, rê[ke], no[ge], bo[ke]m, ro[ge]m, cu[ke]rki albo
[kë]fir, [kë]lner, rê[kë], no[gë], bo[kë]m, ro[gë]m, cu[kë]rki. Taka niejednolitoæ uwidacznia siê szczególnie wyranie w Go³ubiu-Dobrzyniu, dzi jednym miecie, dawniej dwóch miejscowociach rozgraniczonych rzek¹, przez
któr¹ przebiega³a granica zaborów. Dobrzyñ reprezentuje wymowê z powszechnymi zmiêkczeniami przed /e/, natomiast Golub wymowê tward¹. W okolicach
tego miasta bywaj¹ wsie, w których rodowici mieszkañcy maj¹ zró¿nicowane
systemy dystrybucyjne omawianych spó³g³osek (por. Sawicka 1998, s. 199202;
1999, s. 77). W Wielkopolsce, na l¹sku i w Ma³opolsce omawiane grupy odró¿nia siê za tak samo, jak w jêzyku literackim (Urbañczyk 1962, s. 30).
Sytuacja dialektalna ma niew¹tpliwie wp³yw na wymowê literack¹ i sprawia, ¿e powstaje regionalna odmiana polszczyzny, a przynajmniej oddzia³uje na
spo³eczn¹ ocenê b³êdu jako mniej lub bardziej ra¿¹cego. W konsekwencji pojawiaj¹ siê bowiem wahania w realizacji literackiej. Wymowa stanowi efekt
pomieszania systemu standardowego z macierzystym systemem gwarowym,
przy czym wybór realizacji jest ca³kowicie przypadkowy. Ta sama osoba te same
wyrazy mo¿e realizowaæ w ró¿ny sposób (por. na ten temat szczegó³owe wyniki
badañ Ireny Sawickiej (Sawicka 1999, s. 7797). Pojawia siê te¿ wybór bezpiecznej pó³miêkkoci jako mniej ra¿¹cej dla dowolnego systemu, a stanowi¹cej
reakcjê na konflikt pomiêdzy wymow¹ dialektaln¹ a norm¹. Przy tym, o ile
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b³êdy polegaj¹ce na regularnych zmiêkczeniach welarnych przed ka¿d¹ przedni¹
s¹ na danym terenie percypowane, oceniane jako niew³aciwe, a co za tym idzie,
eliminowane w procesie kszta³cenia, awansu spo³ecznego, o tyle wymowa bez
zmiêkczeñ wydaje siê znacznie trwalsza. Przyk³adem mo¿e tu byæ pomorska
realizacja typu kiedy [ke]dy zamiast [kë]dy, czy EKG eka[ge] zamiast eka[gë]
dyskwalifikowana przez normê ogólnopolsk¹, choæ norma regionalna zdaje siê
akceptowaæ formy tego typu. Systemem niezawieraj¹cym miêkkich [k], [g]
przed /e/ pos³uguje siê nawet czêæ inteligencji, tak¿e niektórzy profesorowie
uniwersyteccy, w tym filolodzy, a nawet jeden wybitny fonetyk i specjalnie
nikogo to na tamtym terenie nie razi. Osoby tak mówi¹ce nie s³ysz¹ ró¿nicy
w brzmieniu wyrazów wymawianych z miêkkim [k] oraz [k] twardym, np. krótkie krót[kë] vs. krót[ke]. Po odpowiednim treningu s³uchowym mog¹ zacz¹æ j¹
percypowaæ, jednak¿e nauczenie siê poprawnej wymowy i stosowanie jej w wypowiedziach spontanicznych wymaga raczej interwencji specjalisty6. Dorane
próby nauczenia takich osób miêkkiej wymowy koñcz¹ siê w efekcie co najwy¿ej realizacjami typu [kjë]dy.
Wskazane zró¿nicowanie dialektalne w zakresie realizacji kie, gie i ke, ge,
skutkuj¹ce wiêksz¹ lub mniejsz¹ tolerancj¹ regionalnej normy dla wymówieñ
niestandardowych, mo¿e w konsekwencji poci¹gaæ za sob¹ odmienne interpretacje polskiego systemu fonologicznego. Wydaje siê, ¿e nieprzypadkowo propozycje interpretacji wspó³czesnego systemu fonologicznego bez palatalnych fonemów /k/, /g/ wywodz¹ siê od polonistów pochodz¹cych z pó³nocnej Polski,
gdzie panuje twarda lub s³abo palatalna wymowa wszêdzie tam, gdzie w jêzyku
kulturalnym realizuje siê palatalne g³oski7.
3. W opisach wspó³czesnej polszczyzny dominuj¹ dwa przeciwstawne rozwi¹zania, jeli chodzi o interpretacjê fonologiczn¹ palatalnych odpowiedników
spó³g³osek welarnych. Traktuje siê je b¹d jako samodzielne fonemy (tak te¿
w wiêkszoci opracowañ, por. np. Jassem 1966; Steffen-Batogowa 1975; Laskowski 1975; Sawicka 1995, 1998), b¹d ich wartoæ funkcjonalna jest negowana, tzn. traktuje siê je jako warianty kombinatoryczne welarnych okluzywów

6

W³aciwie przy tworzeniu tekstu (czy to bêdzie minidialog w kolejce do kasy, czy d³u¿szy
referat) skupiamy siê przede wszystkim na tym, co chcemy powiedzieæ (treæ), potem, w jaki sposób (forma jêzykowa), zazwyczaj nie zastanawiaj¹c siê nad nasz¹ wymow¹ i tê zreszt¹, jako najbardziej zautomatyzowan¹, najmniej kontrolujemy. St¹d te¿ ³atwiej jest skorygowaæ b³êdy leksykalne, fleksyjne czy sk³adniowe, ni¿ np. oduczyæ siê mówienia *[stolyca], *[bendom], *[ido] czy
*[kedy].
7 S³usznie na takie powi¹zanie zwraca uwagê Irena Sawicka (por. np. Sawicka, 1999, s. 75),
która podkrela przy tym, i¿ polonici ci nie neguj¹ istnienia zró¿nicowania w polszczynie twardej vs miêkkiej spó³g³oski, lecz interpretuj¹ tê ró¿nicê jako opozycjê /twarda/ vs /twarda + j/.
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w pozycji przed [i], [j] (por. Grzybowski 1989, 1999; Trager 1938; Roc³awski
2001; Madelska 2005)8.
Podstawê interpretacji fonemicznej stanowi wystêpowanie zarówno welarnej, jak i palatalnej spó³g³oski przed /e/, np. genera³ [ge]nera³, magiel ma[gë]l,
jak równie¿ palatalnej i joty przed /e/, np. magie ma[gjë]. Przyjmuje siê wiêc,
¿e istnieje ró¿nica miêdzy sekwencjami [kë], [gë] oraz [kjë], [gjë]. Wed³ug
zwolenników tej interpretacji sposoby realizacji sekwencji /ke/, /ke/, /kje/ oraz
/ge/, /ge/, /gje/ wyranie ró¿ni¹ siê audytywnie (np. magiel *ma[ge]l, ma[gë]l
i magie ma[gjë]) i w normie ogólnopolskiej nie mog¹ byæ wzajemnie zastêpowane (ró¿na postaæ morfonetyczna wyrazów). I chocia¿ czasami mo¿liwa jest
realizacja [kjë], [gjë] zamiast [kë], [gë], np. okien o[kjë]n, giermek
[gjë]rmek, to zamiana w odwrotnym kierunku nie jest mo¿liwa, poniewa¿
w miejsce [kjë] lub [gjë] nie mo¿na powiedzieæ [kë], [gë], np. giêtki
*[gën]tki. Substytucja w takich wypadkach ma charakter jednokierunkowy, co
wiadczy o fonologicznoci /k/, /g/ (por. np. Sawicka 1995, s. 145148; 1999,
s. 7480). Mimo ¿e obci¹¿enie funkcjonalne omawianych fonemów jest praktycznie ¿adne, gdy¿ wzajemna substytucja /k/, /g/ i /k/, /g/ nie zmienia lub nie
pozbawia znaczenia wyrazów ani te¿ nie utrudnia ich identyfikacji, jednak takie
zast¹pienie sprawia, ¿e realizacje z twardymi [k], [g] w miejsce miêkkich lub
odwrotnie s¹ mniej lub bardziej ra¿¹ce i nie mieszcz¹ siê w normie kulturalnej
polszczyzny. Podkrela siê przy tym, ¿e opis fonologiczny literackiego jêzyka
polskiego winien uwzglêdniaæ nie tylko jednostki zdolne do odró¿niania znaczeñ, ale tak¿e ich poprawne formy fonetyczne.
Przeciwnicy funkcjonalnej samodzielnoci omawianych g³osek utrzymuj¹
natomiast, ¿e ró¿nica miêdzy wymow¹ z jot¹, czy bez joty w pozycji przed /e/,
nie jest istotna, gdy¿ da siê ona wyt³umaczyæ wzglêdami morfologicznymi b¹d
akcentowymi, w zwi¹zku z czym sekwencje te traktowane s¹ jako po³¹czenie
welarnych fonemów z jot¹, podobnie jak w wypadku pozycji przed /a/, /o/, /u/
(por. np. Grzybowski 1989). Inna jest natomiast argumentacja Bronis³awa Roc³awskiego. W jednej ze swoich nowszych prac (por. Roc³awski 2001, s. 292
293) rezygnuje on z przyznania samodzielnego statusu fonologicznego [k], [ g]
opieraj¹c siê na wiadomoci fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym
i m³odszym szkolnym. Badane dzieci wyrazy takie, jak: kilof, kiedy, cukierek
zazwyczaj dziel¹: [k-i-l-o-f, k-j-e-d-y, c-u-k-j-e-r-e-k]. Taka analiza, wed³ug autora, wiadczy, ¿e u dzieci fonemy /k g/ nie wystêpuj¹.
Taki sam problem interpretacyjny, jak [k g], stwarza szczelinowa g³oska
[x], jednak¿e odwrotnie ni¿ dla okluzywów, uwzglêdnienie jej jako fonemu

8 Pomijam tu systemy generatywne, gdzie motywacja ma charakter morfonologiczny, jest wiêc
dla rozwa¿anego tu aspektu nieistotna.
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w polskim systemie fonologicznym nale¿y do rzadkoci (wy³¹cznie Szaumjan
1958 oraz Sawicka 1995, 1998).
W literaturze przedmiotu pojawiaj¹ siê te¿ sprzeczne informacje co do zakresu wystêpowania realizacji z jot¹ w grupach kiV, giV. Przyk³adowo, w S³owniku wymowy polskiej dopuszczone zosta³y oboczne realizacje wskazanych ci¹gów literowych  z jot¹ oraz bez joty, z tym ¿e w wypadku pozycji przed /e/ na
pierwszym miejscu stawia siê zawsze formê z miêkkoci¹ synchroniczn¹, np.
kiedy [kë]dy/ [kjë]dy, natomiast przed /a/, /o/, /u/ z miêkkoci¹ asynchroniczn¹,
np. kiosk [kjö]sk/ [kö]sk (por. odpowiednie artyku³y has³owe w SWP 1977).
Odmiennie przedstawiona zosta³a omawiana kwestia w Podrêcznym s³owniku
poprawnej wymowy polskiej (por. Luba, Urbañczyk 1990, s. 19). Przyjmuje siê
tam wy³¹cznie synchroniczn¹ realizacjê graficznych ki, gi przed /e/, niezale¿nie
od konkretnego przyk³adu, tj. bez rozgraniczenia na wyrazy z realizacj¹ [kjë],
[gjë] oraz [kë], [gë]. Przed samog³oskami /a/, /o/, /u/ postuluje siê raz realizacjê wy³¹cznie synchroniczn¹, np. giaur: giaur, NIE: gjaur, innym za razem
tylko asynchroniczn¹, np. kiosk: kjosk, NIE: kio- (por. Luba, Urbañczyk
1990, s. 61, 82). W gramatykach (por. np. Sawicka 1995, s. 147) czytamy natomiast, ¿e we wspó³czesnej kulturalnej wymowie jednog³oskowa realizacja ci¹gów literowych ki, gi nie wystêpuje przed samog³oskami /a/, /o/, /u/. Mamy tu
bowiem zawsze do czynienia z silnie wyodrêbnionym segmentem [j], wymawiamy wiêc wy³¹cznie kiosk [kjö]sk, giaur [gjä]ur. Wymowa jednog³oskowa
utrzymuje siê jedynie w pozycji przed /e/, a i tu jest ograniczona. We wspó³czesnej polszczynie wystêpuje bowiem grupa wyrazów stale wymawiana synchronicznie, np. magiel ma[gë]l, oraz grupa wyrazów wymawiana zawsze asynchronicznie, np. magie ma[gjë]. Mówi¹cy cile rozgraniczaj¹ formy z artykulacj¹
[kë], [gë] od form z artykulacj¹ [kjë], [gjë]. O wyborze decyduje zwykle
opozycja: wyraz obcy  wyraz rodzimy (z wyj¹tkiem giêtki). Oprócz tego wp³yw
wywieraj¹ wyrównania analogiczne oraz warunki kontekstowe. Miêkkie [k]
[g] podlegaj¹ wiêc we wspó³czesnej polszczynie znacznym ograniczeniom
dystrybucyjnym. Nie wystêpuj¹ przed spó³g³osk¹ inn¹ ni¿ /j/, samog³oskami /a/,
/o/, /u/, /y/ oraz w wyg³osie wyrazu. W tych pozycjach zawsze mamy twarde [k],
[g]. Natomiast przed /i/, /j/ miêkkie [k], [g]. Jedynym kontekstem wspólnym
zarówno dla [k], [g], jak i [k], [g] oraz [kj], [gj] jest pozycja przed /e/, co
stanowi podstawê interpretacji fonemicznej (por. na ten temat powy¿ej).
4. Kontrowersje zwi¹zane z omawianymi dwiêkami nie ograniczaj¹ siê
jednak wy³¹cznie do p³aszczyzny fonematycznej i zwi¹zanej z ni¹ kwestii zakresu roz³o¿enia miêkkoci palatalnych g³osek w grupach kiV, giV (sekwencje z jot¹
lub bez). Wystêpuj¹ równie¿ ró¿nice w opisie artykulacyjnych w³aciwoci dwiêków, o których mowa. Ró¿nie nazywane jest miejsce artykulacji [k], [g].
W starszych opisach mówi siê o g³oskach welarnych zmiêkczonych, w nowszych
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traktuje siê je jako przednie wysokie (Wierzchowska 1971), redniodorsalne
(Cygan 1978) lub jako postpalatalne (Sawicka 1995).
Powszechnie przyjmuje siê za, i¿ w pozycji przed wysokimi wokoidami /i/,
/j/ w wymowie standardowej wewn¹trz morfemu wystêpuj¹ wy³¹cznie miêkkie
realizacje graficznych k, g i maj¹ one charakter obligatoryjny, tzn. tylko magie
ma[gjë] nigdy ma[gjë]. Natomiast jeli chodzi o grupy spó³g³oskowe, uwa¿a
siê, ¿e w wyrazach typu kwit, gniazdo mog¹ wyst¹piæ jedynie realizacje pó³miêkkie (tj. o s³abszym nasileniu barwy miêkkiej) jako wynik fakultatywnej
i s³abej asymilacji pozycyjnej w tym kontekcie.
Ponadto w literaturze przedmiotu wystêpuj¹ rozbie¿noci co do kwalifikacji
[k], [g] ze wzglêdu na sposób artykulacji. [k], [g] opisywane s¹ zwykle jako
dwiêki zwarto-wybuchowe. Innego zdania jest B. Roc³awski, który ze wzglêdu
na strukturê akustyczn¹, artykulacyjn¹ oraz audytywn¹ omawianych g³osek zalicza je, podobnie jak tradycyjnie w jêzyku macedoñskim, do klasy afrykat (wed³ug terminologii autora  przytartych, por. np. Roc³awski 1986, s. 172).
Jak wynika z powy¿szego, w literaturze przedmiotu istniej¹ du¿e rozbie¿noci, zarówno co do fonetycznych, jak i fonologicznych w³aciwoci omawianych dwiêków. W zwi¹zku z tym przeprowadzi³ymy badania wspó³czesnej
wymowy dwiêkowych odpowiedników graficznych k, g, ch/h w pozycji przed
wysokimi wokoidami /i/, /j/ oraz /e/, a tak¿e przed palatalnymi/spalatalizowanymi spó³g³oskami. Celem analiz by³o ustalenie wariantywnoci realizacji omawianych g³osek, a tak¿e okrelenie zakresu roz³o¿enia miêkkoci [k], [g] przed
samog³oskami, zw³aszcza przed /e/. Wyniki oraz wnioski z przedmiotowych badañ zamieszczone zostan¹ w kolejnym numerze Prac Jêzykoznawczych.
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Summary
In the paper the author presents various opinion on the phonetic assessment and the phonological status of the palatal counterparts of the velar sounds in Polish as well as the historical
development and the dialectal varied of the given consonants. Generally speaking, the sounds in
question are treated as the separate phones /k/, /g/ or the positional allophones of /k/, /g/, /x/
appearing before /i/, /j/.
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Unierzy¿ nad Wkr¹, le¿¹cy w bliskim s¹siedztwie M³awy, jest jedn¹ z najstarszych wsi na Mazowszu pó³nocnym (Panasiuk 2007, s. 9). Nazwê miejscowoci utworzono od staropolskiego z³o¿onego imienia *Unie¿yr1. Dzisiejsza nazwa wsi Unierzy¿2 < *Unie¿yr powsta³a w wyniku metatezy po³¹czenia
dwiêkowego -yr w -ry (Zierhoffer 1957, s. 352).
Materia³ imienniczy pochodzi z czterech ksi¹g chrztów sumariusza parafii
unierzyskiej3, zawieraj¹cego nazwy osobowe z lat 167018254, spisanego przez
ksiêdza Miko³aja Szpejnê w 1854 r. Ze ród³a wyekscerpowa³am 57 imion ¿eñskich, nadanych 715 dziewczynkom i 75 imion mêskich, noszonych przez 848
ch³opców. Badany okres (lata 16701800) podzieli³am na trzynacie dziesiêcioleci, w których rozmieci³am badany materia³ onimiczny5. Analiza zebranego
1
2

Imiê to zosta³o zrekonstruowane z nazwy miejscowej Unierzy¿ (por. Malec 1971, s. 121).
Por. zapisy Unezir 1233, de Vneszirz 1400, de Vnezyrz 1411, ale Unierzis 1578 (Zierhoffer
1957, s. 372373).
3 Oryginalny tytu³, zamieszczony na pierwszej stronie sumariusza (1r): Ogólny Summarysz
[!] Alfabetyczny Urodzonych, Zalubionych i Zmar³ych w Parafij Unierzyòz u³o¿ony w Roku 1854
przez Ksiêdza Miko³aja Szpejnê Rz¹dcê Parafij Unierzyszkiéj.
4 Materia³ onimiczny wyekscerpowa³am do roku 1800.
5 Imiona dzieci urodzonych w 1670 r. w³¹czy³am do dziesiêciolecia 16711680.
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materia³u pozwoli³a na ukazanie tendencji w imiennictwie mêskim oraz ¿eñskim
na terenie parafii unierzyskiej w koñcu XVII w. i w XVIII w.
Imiona nadawane dzieciom w Polsce do XVIII w.  tak jak i dzi  nale¿a³y
do dwóch tradycji kulturowych: przedchrzecijañskiej (s³owiañskiej) i chrzecijañskiej. Imiona s³owiañskie (dwucz³onowe, formy skrócone od imion dwucz³onowych oraz imiona jednotematowe), dominuj¹ce od pocz¹tku pañstwowoci
polskiej, zosta³y wyparte na prze³omie XV i XVI w. przez imiona chrzecijañskie, zwi¹zane z kultem wiêtych i b³ogos³awionych (Malec 2001, s. 17). Rodzice, nadaj¹c imiê chrzecijañskie, kierowali siê wzglêdami religijnymi  oddawali dziecko pod patronat znanego im wiêtego, chc¹c zapewniæ mu w ten
sposób opiekê i ochronê. Imiona chrzecijañskie, choæ nieprzejrzyste etymologicznie, mia³y  podobnie jak imiona s³owiañskie  charakter magiczny
i ochronny (Rzetelska-Feleszko 2006, s. 2223).
W analizowanym materiale dominuj¹ imiona chrzecijañskie. Wród 57 wystêpuj¹cych na badanym terenie imion ¿eñskich najczêstszym by³a Marianna,
która zosta³a nadana 147 dziewczynkom. Imiê wyst¹pi³o w prawie ca³ym badanym okresie, z wyj¹tkiem lat 17411750. Du¿¹ popularnoæ osi¹gnê³o w latach
16811700, póniej liczba nosicielek imienia stopniowo spada³a. Sta³o siê ono
ponownie bardzo modne od 1761 r. Najprawdopodobniej zosta³o utworzone od
mêskiego imienia Marian, by³o równie¿ b³êdnie rozumiane jako z³o¿enie dwóch
imion: Maria + Anna (Bubak 1993, s. 220). Wed³ug Jana Stanis³awa Bystronia
imiê to nosi³a s³u¿ebnica Maryi (Bystroñ 1938, s. 45). Marianna by³a równie¿
u¿ywana w zastêpstwie imienia Maria, które nale¿a³o wówczas do zakazanych,
ze wzglêdu na bezporednie skojarzenie z Matk¹ Bosk¹. Imiê to by³o równie¿
uznawane za nieszczêliwe. Wed³ug tradycji ludowej, kto poj¹³ Mariê za ¿onê,
szybko umiera³ (Bystroñ 1938, s. 44). W analizowanym materiale tylko raz
wyst¹pi³o imiê Maria, zosta³o zanotowane na pocz¹tku badanego okresu.
Nieco mniej popularnymi, ale równie¿ wystêpuj¹cymi w prawie ca³ym badanym okresie by³y imiona zwi¹zane ze wiêtymi, których kult znany by³ w Polsce ju¿ od wczesnego redniowiecza: Katarzyna (55 nosicielek), Agnieszka (51),
Zofia (45) oraz z postaciami biblijnymi: Ewa (46). Imiê Katarzyna najwiêksz¹
popularnoæ osi¹gnê³o w latach 17901800 (12 nosicielek), podobnie by³o
z imieniem Agnieszka: w latach 17811790 nosi³o je 10 dziewczynek, a w latach
17911800  9. Zofia najczêciej wystêpowa³a na pocz¹tku badanego okresu
 w latach 16811690 ochrzczono tym imieniem 12 dziewcz¹t. W XVIII w.
popularnoæ Zofii by³a trochê mniejsza, jednak w prawie ka¿dym z badanych
dziesiêcioleci (oprócz lat 17901800) imiê wyst¹pi³o od 1 do 6 razy. Najwiêcej
dziewczynek, którym nadano imiê Ewa, urodzi³o siê w latach 17011710.
Sporód 75 imion mêskich, wystêpuj¹cych na omawianym terenie, najczêciej nadawanym by³ Jan (97 nosicieli). Wystêpowa³o ono w ca³ym badanym
okresie, równie¿ jako drugie, a nawet trzecie imiê. Najwiêksz¹ popularnoæ
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osi¹gnê³o ono pod koniec XVIII w., w latach 17811800 (34 nosicieli). Popularnoæ imienia zwi¹zana by³a z kultem w. Jana Chrzciciela.
Do imion modnych nale¿a³y równie¿: Józef (62 nosicieli), Antoni i Jakub
(po 47 nosicieli), Pawe³ (46), Walenty (35), Piotr (34), Wawrzyniec i Tomasz (po
25) oraz Miko³aj6 (22). Imiona te wyst¹pi³y w prawie wszystkich dziesiêcioleciach badanego okresu. Zwi¹zane s¹ z kultem popularnych wiêtych biblijnych:
w. Józefa, opiekuna Matki Bo¿ej, aposto³ów: Paw³a, Piotra, Jakuba i Tomasza
oraz wiêtych europejskich: Antoniego, Miko³aja, Walentego i Wawrzyñca.
Niektóre imiona nadawane dzieciom ochrzczonym w parafii unierzyskiej
by³y popularne tylko w kilku pocz¹tkowych i w kilku koñcowych dziesiêcioleciach badanego okresu, natomiast w innych dekadach XVII w. i XVIII w. pojawia³y siê sporadycznie lub nie wyst¹pi³y wcale. Wród imion modnych zanotowanych w tym czasie pojawi³o siê kilka imion starotestamentowych, np.: Anna
(31 nosicielek), El¿bieta (14); imion wiêtych europejskich znanych w Polsce
we wczesnym redniowieczu, np.: Jadwiga (30 nosicielek), Barbara (14), Dorota (12), Ma³gorzata (11), Petronela (9), Agata (7).
Podobnie jak w imiennictwie ¿eñskim, na badanym terenie wyst¹pi³y imiona mêskie, których popularnoæ przypada³a na pocz¹tek oraz na koniec omawianego okresu. Do imion tego typu nale¿a³y: Franciszek (32 nosicieli), Kazimierz
(24), Marcin (17), Mateusz (17), Baltazar (7) oraz Ludwik (6).
Z kolei inne imiona chrzecijañskie by³y charakterystyczne tylko dla pocz¹tku lub tylko dla koñca badanego okresu. W innych dziesiêcioleciach wystêpowa³y one sporadycznie, lub nie wyst¹pi³y w ogóle. Jedynym imieniem, wystêpuj¹cym w pocz¹tkowych dekadach badanego okresu by³ Krzysztof (10 nosicieli).
Zanotowano je tylko w latach 16811720. Na koñcu badanego okresu pojawi³y
siê nastêpuj¹ce imiona ¿eñskie: Antonina (16 nosicielek), Franciszka (15), Salomea (14), Tekla (11), Józefa (8), Wiktoria (7), Apolonia (6), Domicela, Joanna
i Julianna (po 5 u¿ytkowniczek). Wród imion nadanych ch³opcom, charakterystycznych tylko dla ostatnich dekad XVIII w., zanotowano: Wojciech (17 nosicieli), Feliks, Leon i Wincenty (po 5 nosicieli), Jacek i Joachim (po 4).
Wiele imion chrzecijañskich pojawia³o siê w badanym czasie sinusoidalnie  wyst¹pi³y w kilku dekadach na pocz¹tku analizowanego okresu, w nastêpnych latach nie zosta³y zanotowane, nastêpnie znów pojawi³y siê w którym
z dziesiêcioleci, po czym znowu nie wystêpowa³y. W analizowanym materiale
w ten sposób pojawia³y siê nastêpuj¹ce imiona ¿eñskie: Magdalena (20 nosicielek), Teresa (20), Rozalia (13), £ucja (12), Felicjana (8). Zjawisko ilustruje
poni¿sza tabela 1.

6

Na prze³omie XV i XVI w. na terenie Polski najczêstszymi imionami s¹ Miko³aj i Jan,
z tym ¿e Jan przewa¿a od po³owy XV w.  M. Karplukówna 1957, s. 382.
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Imiê Magdalena by³o bardzo popularne w prawie ca³ym badanym okresie.
Nie wyst¹pi³o w trzech dekadach koñca XVII i XVIII w. Podobnie wystêpowa³y
w analizowanym materiale imiona Teresa, Rozalia i £ucja. Na podstawie tabeli 1
nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, i¿ popularnoæ jednych imion by³a cile
zwi¹zana z brakiem wystêpowania drugich.
Proces ten znalaz³ szerokie potwierdzenie równie¿ w imiennictwie mêskim,
co ilustruje tabela 2.
Materia³ obfituje w imiona chrzecijañskie, które nadawano dzieciom sporadycznie (maj¹ one od 1 do 4 nosicieli). Wiêkszoæ z nich stanowi³y imiona
wiêtych i b³ogos³awionych. Opieraj¹c siê na czêstoci nadawania tych imion,
mo¿na stwierdziæ, i¿ kult tych wiêtych na badanym terenie nie by³ zbytnio
rozpowszechniony. W analizowanym materiale sporadycznie wyst¹pi³y nastêpuj¹ce imiona: Brygida, Ludwika, Regina, Ró¿a (po 4 nosicielki), Cecylia, Gertruda, Józefata, Monika, Zuzanna (po 3 nosicielki), Klara, Krystyna i Teofila (po 2
nosicielki). Niektóre imiona wyst¹pi³y w analizowanym materiale tylko raz:
Aniela, Emerencjana, Floriana, Genowefa, Karolina, Maria, Pelagia, Scholastyka, Teodozja oraz Wanda, o której dalej. Sporadyczne wystêpowanie czêci
imion znajduje szerokie potwierdzenie w materiale mêskim: Fabian, Jacek, Joachim (po 4 nosicieli), Bonawentura, Gabriel, Julian, Sebastian (po 3 nosicieli);
Ambro¿y, Benedykt, B³a¿ej, Bonifacy, Dominik, Filip, Jan Nepomucen, Roch,
Sylwester, Teodor (po 2 u¿ytkowników); imiona pojedyncze: Aleksander, Bazyli,
Celestyn, Cyprian, Dionizy, Eustachy, Faustyn, Felicjan, Hugo, Idzi, Kajetan,
Klemens, Leonard, Marian, Maurycy, Rajmund, Romuald, Tymoteusz, Urban.
Wród imion nadawanych sporadycznie najwiêcej jest takich, które maj¹ tylko
jednego nosiciela. Niektóre z nich znane by³y w Polsce dopiero od XVIII w., jak
np. Aniela, imiê spopularyzowane przez siostry urszulanki (Bubak 1993, s. 14),
czy mêskie imiê Kajetan (Fros, Sowa 1975, s. 271).
Do imion rzadkich nale¿y zaliczyæ Emerencjanê. Patronk¹ imienia jest wiêta Emerencjana, mêczennica rzymska, ¿yj¹ca w III w. (Malec 1994, s. 359).
Wed³ug J. St. Bystronia nadawano je na terenie Polski dopiero od XVIII w.7
(Bystroñ 1938, s. 166). Znane w Polsce ju¿ we wczesnym redniowieczu imiê
Krystyna nie by³o na badanym terenie popularne, prawdopodobnie na skutek
jego asocjacji z krzy¿em. Imiona, bêd¹ce ¿eñskim odpowiednikiem imion wiêtych mêskich, by³y równie¿ bardzo rzadko nadawane. Do sporadycznie nadawanych imion ¿eñskich nale¿y zaliczyæ równie¿ Anastazjê, Helenê8 i Urszulê (po
7 nosicielek) oraz Konstancjê (5). Pojawia³y siê one w ró¿nych dekadach badanego okresu i nadawane by³y jednokrotnie b¹d dwukrotnie.
7 Imiê Emerencjana wyst¹pi³o ju¿ w XVII w. w Ostrowi Mazowieckiej. W latach 16001610
zosta³o zanotowane 8 razy, por. Sadowska 2009, s. 148.
8 Mo¿liwe, i¿ imiê nadano pod wp³ywem mody na imiona literackie.
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Rzadko notowane imiê Marian, oznaczaj¹ce przynale¿noæ do rodu Mariuszów, rozumiane by³o jako mêski odpowiednik Marii (Bubak 1993, s. 219).
Mog³o nale¿eæ do unikanych ze wzglêdu na asocjacje z postaci¹ Matki Bo¿ej
(Bystroñ 1938, s. 269). Prawdopodobnie drobni szlachcice mazowieccy nadawali dzieciom nietypowe imiona po to, by odró¿niæ je od dzieci ch³opskich9.
W analizowanym materiale, oprócz dominuj¹cych imion chrzecijañskich,
wyst¹pi³y równie¿ imiona s³owiañskie. Z imion ¿eñskich pochodzenia przedchrzecijañskiego wyekscerpowa³am tylko Bogumi³ê. Imieniem zwi¹zanym
z tradycj¹ s³owiañsk¹ jest równie¿ Wanda.
Dwucz³onowe imiê Bogumi³a (7 nosicielek) zosta³o utworzone od mêskiego
Bogumi³10: bog(u)- bóg, pierwotnie szczêcie, bogactwo; -mi³ mi³y (Bubak
1993, s. 60). Jego wystêpowanie przypada na lata 17611800. W XVIII w.,
w zwi¹zku z os³abniêciem motywów religijnych w kierowaniu siê wyborem
imienia, zaczê³y rozpowszechniaæ siê ró¿nego pochodzenia imiona wieckie,
m.in. imiona bohaterów literackich, w³adców itp. (Rzetelska-Feleszko 2006,
s. 23). Powrót do korzeni obserwowano w³anie w imiennictwie. Zwi¹zane
z tradycj¹ s³owiañsk¹ imiê Wanda w analizowanym materiale zosta³o zanotowane tylko raz, na pocz¹tku XVIII w. Najprawdopodobniej wymyli³ je Wincenty Kad³ubek, wed³ug spisanej przez niego legendy nosi³a je córka w³adcy
Krakowa (Bubak 1993, s. 310). W dotychczasowej literaturze przyjêto, i¿ popularnoæ imienia przypada³a na koniec XVIII w. oraz wiek XIX, i zwi¹zana
by³a z powieci¹ Marii Wirtemberskiej Malwina, czyli domylnoæ serca. Siostra
tytu³owej bohaterki utworu nosi³a imiê Wanda. Wystêpuj¹ce w analizowanym
materiale imiê Wanda zosta³o zanotowane jeszcze przed powstaniem owej powieci.
W materiale wyst¹pi³y równie¿ chrzecijañskie imiona mêskie o s³owiañskich korzeniach: Stanis³aw, Kazimierz i Wojciech, które to mia³y kolejno 36, 24
i 17 nosicieli, oraz tylko raz zanotowane imiê W³adys³aw. Imiona te nosili mêczennicy i wiêci z krajów s³owiañskich, którzy powiêkszyli grono wiêtych
z Europy: w. Wojciech, misjonarz, zabity przez Prusów, w. Stanis³aw, biskup
krakowski, w. Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagielloñczyka (Fros, Sowa
1975).
Znamienne dla badanego materia³u jest wystêpowanie tzw. imion przyniesionych (Bystroñ 1938, s. 3536). Przyk³adowo, jeli dziecko urodzi³o siê
w dzieñ w. Katarzyny lub kilka dni przed tym wiêtem, otrzymywa³o imiê
Katarzyna. Najwiêcej dziewczynek o imieniu Agnieszka urodzi³o siê przed
9 W XIX w. w tym celu czêsto nadawano ch³opcom imiê Dionizy, por. Fros, Sowa 1975,
s. 135.
10 Imiê Bogumi³ nie wyst¹pi³o w analizowanym materiale.
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21 stycznia, czyli przed dniem w. Agnieszki. Podobny proces dotyczy³ m.in.
wspomnianej wy¿ej Katarzyny czy Zofii oraz wielu innych chrzecijañskich
imion ¿eñskich. Porównuj¹c: wród imion mêskich najwiêcej ch³opców
ochrzczonych imieniem Walenty urodzi³o siê przed 14 lutego. Analogiczny proces obejmowa³ równie¿ inne chrzecijañskie imiona mêskie: Wojciecha, £ukasza
czy Józefa.
Zjawiskiem mniej powszechnym, czêstszym w imiennictwie mêskim ni¿
¿eñskim, by³o nadawanie dzieciom imion podwójnych i potrójnych. Dwa, a nawet trzy imiona chrzecijañskie nadane dziecku mia³y zapewniæ mu opiekê kilku
wiêtych. W analizowanym materiale niektóre imiona nadano tylko jako drugie,
np. Faustyn, Hugo czy Idzi. Najczêciej na drugim i trzecim miejscu nadawano
imiona Jan, Józef oraz Piotr (4 nosicieli), Albert (3). Dziewczynki czêsto
chrzczono nastêpuj¹cymi drugimi imionami: Barbara, Petronela i Salomea (po
2 nosicielki).
W tabelach 3 i 4 przedstawi³am dziesiêæ najczêciej nadawanych na badanym terenie imion kobiecych i mêskich wraz z czêstoci¹ ich wystêpowania
w poszczególnych dekadach.
Z przedstawionych powy¿ej tabel wynika, i¿ wród imion najpopularniejszych pierwsze miejsca zajmuj¹ takie, które wystêpowa³y w ca³ym badanym
okresie. Dalsze miejsca zajê³y imiona, które w badanym czasie pojawia³y siê
sinusoidalnie b¹d by³y znamienne tylko dla koñca omawianego okresu.
Powy¿sze wnioski warto zestawiæ z wynikami badañ imiennictwa na Mazowszu od XV do po³owy XVII w. przedstawionymi w pracy W. Szulowskiej
(2004, s. 86) oraz artyku³em K. Nowik, w którym autorka opracowa³a polskie
imiennictwo w XX w. (Nowik 1998, s. 5968).

7

3

5

6

3

2

4

3

–

–

Katarzyna

Agnieszka

Ewa

Zofia

Anna

Jadwiga

Magdalena

Teresa

Antonina

imię

1670–
–1680

Marianna

De kada

–

5

–

3

5

12

3

2

7

18

1681–
–1 6 9 0

–

–

1

9

3

6

4

3

6

27

1691–
–1700

–

1

2

1

2

5

9

1

2

9

1701–
–1 7 1 0

1

–

–

–

–

3

2

–

2

6

1711–
–1720

–

2

2

1

1

1

1

4

3

6

1721–
–1730

–

1

1

–

3

4

5

2

–

10

1731–
–1740

–

–

2

–

–-

3

–

3

1

–

1741–
–1750

2

1

2

–

2

2

2

4

6

9

1751–
–1 7 6 0

1 [1]

2

5

3

2

3

3

6

3

19

1761–
–1770

Dziesięć najczęściej nadawanych imion żeńskich na terenie Unierzyża w latach 1670–1800

3

1

–

5

3

2

4

2

3

16

1771–
–1780

4

6

3

3 [1]

2

1

5

10

7

18

1781–
–1790

4

1

2

–

6

–

2

9

12

22

1791–
–1 8 0 0

Tabe la 3

Imiennictwo w ksiêgach chrztów parafii Unierzy¿...

157

3

–

3

1

2

4

2

–

2

Józef

Antoni

Jakub

Paweł

Walenty

Piotr

Franciszek

Tomasz

Wawrzyniec

2

2

3

2

4

6

9

6

5

4

1681–
–1690

2

3

–

2

5

4

7

3

5

5

1691–
–1700

1

1

2

1

1

6

2

4

3

8

1701–
–1 7 1 0

–

1

–

–

1

4 [1]

2

[1]

1

6

1711–
–1720

4

2

–

3

2

–

1

1

1

4

1721–
–1 7 3 0

** Podwójnym nawiasem kwadratowym zaznaczono imiona nadane dzieciom jako trzecie

3

imię

1670–
–1680

Jan

De kada

1

2

–

2

3

1 [1]

1

2

3 [1]

1

1731–
–1740

2

–

1

–

–

2

2

1

1

5

1741–
–1750

2

2

5

3 [2]

2

6

2 [1]

6

4

2

1751–
–1 7 6 0

3

2

2

7 [2]

6

5

3

8 [1]

3

2

6

1

3

3

–

2

3 [1]

11

10 [3]
[[1]]**
8

1771–
–1780

1761–
–1770

Dziesięć najczęściej nadawanych imion męskich na terenie Unierzyża w latach 1670- –800

1

2

2

3

4

3

3

7

5 [1]

17

1781–
–1 7 9 0

2

6

9

2

2

3

10 [1]

5

16 [1]

17

1791–
–1 8 0 0

Tabe la 4

158
Ma³gorzata Pawikowska

159

Imiennictwo w ksiêgach chrztów parafii Unierzy¿...

Tabe la 5
Zestawienie dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w różnych regionach Polski
L.p.

Imiona mazowie ckie

Imiona w Unie rzyżu

Imiona w XX w.

1.

Katarzyna

Marianna

Anna

2.

Anna

Katarzyna

Maria

3.

Małgorzata

Agnieszka

Krystyna

4.

Dorota

Ewa

Małgorzata

5.

Barbara

Zofia

Katarzyna

6.

Jadwiga

Anna

Zofia

7.

Elżbieta

Jadwiga

Barbara

8.

Zofia

Magdalena

Janina

9.

Agnieszka

Teresa

Agnieszka

10 .

Helena

Antonina

Elżbieta
Tabe la 6

Zestawienie dziesięciu najpopularniejszych imion męskich w różnych regionach Polski
Imiona mazowie ckie ***
L.p.

Imiona w Unie rzyżu

Imiona w XX w.

Jan

Jan

Jan

Stanisław

Stanisław

Józef

Stanisław

3.

Wojciech

Mikołaj

Antoni

Andrzej

4.

Jakub

Andrzej

Jakub

Piotr

5.

Maciej

Jakub

Paweł

Krzysztof

6.

Andrzej

Wojciech

Walenty

Józef

7.

Mikołaj

Piotr

Piotr

Tomasz

8.

Paweł

Marcin

Franciszek

Paweł

9.

Marcin

Maciej

Tomasz

Tadeusz

10.

Piotr

Paweł

Wawrzyniec

Jerzy

s zlachta zagrodowa

s zlachta folwarczna

1.

Jan

2.

*** Imiona męskie z drugiej połowy XVI w.
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Zestawiaj¹c ze sob¹ najpopularniejsze imiona z terenu Unierzy¿a z koñca
XVII w. i z XVIII w. z popularnymi imionami mazowieckimi z po³owy XVI w.
i imionami XX-wiecznymi, mo¿na stwierdziæ, i¿ zasz³y tylko niewielkie przesuniêcia w obrêbie imion modnych. Wystêpuj¹ce na terenie Mazowsza od drugiej
po³owy XVI w. imiê Marianna (Szulowska 2004, s. 84), najpopularniejsze na
terenie Unierzy¿a w latach 16701800, nie mieci siê w zestawieniu stu najpopularniejszych imion w Polsce w XX w. Zast¹pi³o je imiê Maria, które w XX w.
znalaz³o siê na 2. miejscu. W drugiej po³owie XVI w. na Mazowszu, w latach
16701800 na terenie parafii unierzyskiej oraz w XX w. najpopularniejszym
imieniem mêskim by³ Jan. Stanis³aw by³ równie czêsto nadawany w drugiej
po³owie XVI w. i w XX w. Imiona Piotr oraz Pawe³ na przestrzeni wieków nie
utraci³y popularnoci, we wszystkich zestawionych okresach znalaz³y siê wród
dziesiêciu najczêciej nadawanych imion mêskich.
Wnioski
1. W analizowanym materiale wyst¹pi³o najwiêcej imion chrzecijañskich,
ich nadawanie mia³o na celu zapewnienie ochrzczonemu dziecku opieki konkretnego wiêtego.
2. Znalaz³o siê tu równie¿ kilka imion zakorzenionych w kulturze s³owiañskiej. Wiêkszoæ z nich to imiona dwucz³onowe (np. Stanis³aw, Wojciech).
3. Najpopularniejszym imieniem ¿eñskim na omawianym obszarze by³a Marianna (147 nosicielek), a mêskim  Jan (97 nosicieli).
4. Niektóre imiona wyst¹pi³y w ca³ym badanym okresie, inne na pocz¹tku
i na koñcu omawianego okresu. Czêæ imion kilkakrotnie zanika³a w ci¹gu dekad. Wyst¹pi³o te¿ wiele imion unikatowych, maj¹cych tylko jednego nosiciela.
5. Niektóre dzieci otrzymywa³y na chrzcie dwa lub trzy imiona wiêtych,
zjawisko to by³o czêciej spotykane wród ch³opców ni¿ wród dziewcz¹t.
6. Imiona Katarzyna, Agnieszka, Zofia i Anna oraz Jan, Pawe³ i Piotr znalaz³y siê w dziesi¹tce najpopularniejszych imion na Mazowszu w ró¿nych okresach: XV  pierwsza po³owa XVII w., w XVIIXVIII w. na terenie parafii
Unierzy¿ oraz na terenie Polski w XX w.
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Summary
In the article, the naming convention in the parish Unierzy¿ in Mazovia was presented. The
names had been excerpted from four parish registers of Unierzy¿ from 1670 to 1800. The analyzed
material allows to ascertain that in that period of time and in the indicated area the most popular
female name was Marianna and the male one  Jan. Several female (Katarzyna, Agnieszka, Zofia and
Anna) as well as male (Jan, Pawe³ and Piotr) names, which used to appear with high frequency, were
isolated too. Besides, many unique names referring only to one bearer were noticed as well.
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Kontekst a wspólna p³aszczyzna w komunikacji
Context and common ground in communication
The article is devoted to the problem of two ways of perceiving context: as an
objective state of affairs and as a collection of beliefs in the mind of interlocutors.
The author is also analyzing the notion of common ground, as it is widely used in the
literature of subject.
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Termin kontekst zajmuje poczesne miejsce w s³owniku pojêæ pragmatyki,
socjolingwistyki, filozofii jêzyka i teorii komunikacji. W pracach jêzykoznawczych pojawia³ siê g³ównie w rozprawach opisuj¹cych model komunikacji (np.
w klasycznym ju¿ dzisiaj schemacie komunikacji Romana Jakobsona1) oraz pracach porównawczych z semantyki. Na potrzebê uwzglêdnienia kontekstu w badaniach nad jêzykiem zwraca³ szczególnie uwagê polski antropolog Bronis³aw
Malinowski2. Jako ¿e omawiany termin jest wyj¹tkowo pojemny i denotuje bardzo zró¿nicowane zjawiska, wielu badaczy dokonuje prób podzia³u szeroko rozumianego kontekstu, wskazuj¹c na ró¿ne jego aspekty. Mówi siê wiêc choæby
1

Badacz przez kontekst rozumia³ co innego ni¿ to, co denotuje ten termin obecnie, gdy
mowa jest o komunikacji. Dla Jakobsona kontekst to odnoszenie siê komunikatu do wiata zewnêtrznego; jak pisze: Aby komunikat by³ efektywny, musi on byæ zastosowany do kontekstu
(czyli musi co oznaczaæ), kontekstu uchwytnego dla odbiorcy i albo zwerbalizowanego, albo takiego, który da siê zwerbalizowaæ  Jakobson 1989, s. 81.
2 Malinowski pisa³ w artykule, który ukaza³ siê jako appendix do s³ynnej pracy The Meaning
of Meaning Ogdena i Richardsa: Exactly as in the reality of spoken or written languages, a word
without linguistic context is a mere figment and stands for nothing by itself, so in the reality of
a spoken living tongue, the utterance has no meaning except in the context of situation  Malinowski 1923, s. 307.
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o kontekcie kulturowym, instrumentalnym, interpersonalnym, sytuacyjnym, kotekcie3 etc. W wiêkszoci ukazuje siê ró¿ne aspekty kontekstu, dokonuj¹c podzia³u wed³ug kryterium zakresu oddzia³ywania. St¹d odnieæ mo¿na wra¿enie,
¿e uczestnicy aktu komunikacji w równym stopniu podlegaj¹ tym samym zmiennym kontekstowym. W niniejszym artykule chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e
z punktu widzenia samego procesu porozumiewania siê istotniejsze od realnie
istniej¹cych okolicznoci aktu komunikacji jest pojêcie wiedzy, w tym przypadku wiedzy interlokutorów o kontekcie. Z tej ogólnej obserwacji wynikaæ bêdzie
proponowany przeze mnie model kontekstu odnosz¹cy siê w³anie do wiedzy
rozmówców. Ponadto chcia³bym odpowiedzieæ na rodz¹ce siê w zwi¹zku z powy¿szymi stwierdzeniami pytanie, jaka jest natura kontekstu  subiektywna czy
te¿ obiektywna. Je¿eli sprowadzamy kontekst do uk³adu elementów bêd¹cych
jakby otoczeniem aktu komunikacji, wówczas mówimy o kontekcie maj¹cym
charakter obiektywny. Je¿eli natomiast zak³adamy, ¿e kontekst jest stanem mentalnym, wtedy jest on oczywicie indywidualny i zsubiektywizowany, poniewa¿
ca³a rzeczywistoæ tworzy kontekst przez filtr, jakim jest aparat poznawczy danego uczestnika komunikacji. Idea zwi¹zania pojêcia kontekstu z wiedz¹ nie jest
oczywicie nowa (dyskutowana jest choæby u przedstawicieli teorii relewancji4
lub u Roberta Stalnakera w jego ujêciu kontekstu jako zbioru presupozycji
 1978), nowe wydaje mi siê natomiast proponowane ujêcie, st¹d te¿ niniejszy
artyku³.
W tradycyjnych modelach komunikacji (jak chocia¿by we wspomnianym
wy¿ej schemacie Jakobsona) i wielu pracach z teorii komunikacji (w tym równie¿ w wielu pracach z tzw. krytycznej analizy dyskursu) kontekst ukazywany
jest jako twór jednorodny, wspólny dla wszystkich interlokutorów. St¹d podkrela siê na przyk³ad, ¿e inaczej komunikuj¹ siê te same osoby w sytuacji oficjalnej, a inaczej w sytuacji nieoficjalnej, inaczej prowadz¹ rozmowê w poczekalni
u lekarza, inaczej na rynku etc. To, ¿e miejsce, w którym siê znajduj¹, czas
rozmowy czy pe³nione przez rozmówców role maj¹ znaczenie dla formy, jak¹
przybiera komunikat, jest raczej oczywiste. Przy tym nale¿y sobie zdaæ sprawê,
¿e w takim ujêciu patrzy siê na akt komunikacji z perspektywy dokonywanego
przez nadawcê wyboru formy komunikatu, który powinien  jeli ma byæ stylistycznie akceptowalny  zostaæ dostosowany do wymagañ danej sytuacji. Jednak¿e kontekst pe³ni przecie¿ istotn¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹ w komunikatach nie
3 Omówienia u¿ycia terminu kontekst w ró¿nych pracach lingwistycznych dokonuje B. Boniecka (1994). Por. te¿: Pisarkowa, 1978; Nêcki, 1996, s. 101108.
4 Por. przede wszystkim: Sperber, Wilson 1986. Kontynuacjê zawartych w wymienionej pracy
tez odnajdziemy te¿ w: Blakemore 1992; Carston 2002. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e twórcy
ostensywno-inferencyjnego modelu w teorii relewancji (Sperber i Wilson) odrzucaj¹ pojêcie wspólnej wiedzy (mutual knowledge), jako charakterystyczne dla krytykowanego przez nich kodowego
modelu komunikacji.
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wprost, okrelanych w pragmatyce jêzykoznawczej porednimi aktami mowy.
Bez niego wypowiedzi ironiczne czy aluzyjne by³yby niezrozumia³e. Zapytaæ
jednak mo¿na, czy sk³adniki kontekstu w równym stopniu oddzia³uj¹ na sposób
odbioru komunikatu przez wszystkich uczestników komunikacji.
Funkcjonowanie zale¿noci miêdzy kontekstem i jêzykiem doæ jasno mo¿na dostrzec na przyk³adzie komunikacji wiêkszej liczby osób. Wyobramy sobie
doæ powszechn¹ sytuacjê: rozmawiaj¹ trzy osoby, w pewnej chwili osoba mówi¹ca (N) czyni jak¹ zabawn¹ uwagê nie wprost odnonie do wydarzenia znanego tylko jednemu ze s³uchaczy (O1). Obie osoby miej¹ siê, po czym jedna
z nich dopowiada osobie trzeciej (O2) to, czego nie mo¿na by³o wyczytaæ z samych wypowiedzianych s³ów (uzupe³nia kontekst, kontekstualizuje), mówi¹c na
przyk³ad: Bo wiesz, X ostatnio Zwykle przy tego typu sytuacjach komunikacyjnych mówiono w pracach lingwistycznych o odbiorcy zbiorowym, nie wchodz¹c w szczegó³y przebiegu tego procesu, a przecie¿ komunikacja w uk³adach
N  O1 i N  O2 ma w naszym przyk³adzie zupe³nie inny przebieg. Dla danej
wypowiedzi, w której kontekst pe³ni³ istotn¹ rolê w uzupe³nianiu nieobecnej
explicite treci propozycjonalnej, wypowiedziane zdanie okaza³o siê wystarczaj¹ce jedynie dla odbiorcy O1, poniewa¿ kontekst, którego znajomoci¹ dysponowa³, móg³ odegraæ za³o¿on¹ przez N rolê5.
Mamy wiêc pewien kontekst (KR)6, który nale¿y rozumieæ jako bli¿sze i dalsze otoczenie przestrzenne i czasowe, w którym dokonuje siê akt komunikacji,
wraz z takimi zmiennymi, jak miejsce, czas, pe³nione przez rozmówców role etc.
Naturalnie, wszystkie te elementy s¹ irrelewantne dla uczestników komunikacji,
je¿eli nie s¹ oni ich wiadomi. Jednoczenie doæ ³atwo sobie uzmys³owiæ, jak
wiele czynników ma wp³yw na interpretacjê danej wypowiedzi  rozmówcy
wykorzystuj¹ tu nie tylko wiedzê o aktualnym otoczeniu, ale te¿ swoje przesz³e
dowiadczenia i wiedzê ogóln¹. Jest wiêc to, co nazywamy kontekstem dane na
ró¿ne sposoby: bezporednio (percepcyjnie), tj. na przyk³ad wtedy, gdy zak³adam, ¿e mój rozmówca te¿ widzi samochód jad¹cy przed nami lub s³yszy wypowiadaj¹cego siê w radiu polityka; kontekst jest dany tekstowo poprzez to
wszystko, co zosta³o w³anie wypowiedziane; na kontekst sk³ada siê wiedza
wykraczaj¹ca poza dan¹ sytuacjê (edukacja, kultura, wspólne wspomnienia etc.).
Przy tym dowiadczenia nadawcy i odbiorcy s¹ odmienne, dlatego ich konteksty
(czytaj: to, co jest kontekstem dla ka¿dego z nich) krzy¿uj¹ siê i, z czysto
5 Warto tu przy okazji poczyniæ uwagê ogóln¹, ¿e warunki fortunnoci aktów mowy te¿ nie
musz¹ byæ spe³niane tak samo przy komunikacji, w której mamy do czynienia z odbiorc¹ lub
nadawc¹ zbiorowym.
6 Wprowadzam symboliczne oznaczenie K , ¿eby unikn¹æ ekwiwokacji z kontekstem K bez
R
¿adnego dookrelenia, który jest pojêciem ogólnym i odnosi siê zarówno do kontekstu traktowanego jako szeroko pojête otoczenie wp³ywaj¹ce na akt komunikacji (ujêcie obiektywne), jak i kontekst pojmowany jako zbiór przekonañ intelokutorów (ujêcie subiektywne, kognitywne).
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empirycznego punktu widzenia wydaje siê to stwierdzeniem banalnym, nigdy
nie ma miêdzy kontekstem nadawcy (KN) i kontekstem odbiorcy (KO) to¿samoci. Przyjrzyjmy siê kolejnemu przyk³adowi, którym mo¿na zilustrowaæ, jak
w naszych codziennych kontaktach liczymy siê z tym, co wie nasz rozmówca.
Wyobramy sobie, jak Jan mówi Marii7, ¿e s³ysza³, i¿ nastêpnego dnia wieczorem w pierwszym programie tv bêdzie emitowany Niebieski Kielowskiego.
Drugiego dnia rano Jan kupuje gazetê, przegl¹da program telewizji i widzi, ¿e
wieczorem bêdzie nie Niebieski, ale Przypadek. Bierze marker i zakrela tê
pozycjê w programie. Kilka godzin potem Maria siêga po gazetê i zauwa¿a, ¿e
Jan zakreli³ godzinê emisji filmu Kielowskiego i ¿e jest to inny film ni¿ ten,
o którym rozmawiali dzieñ wczeniej. Uwiadamia sobie, ¿e Jan musia³ zauwa¿yæ swoj¹ pomy³kê. Wieczorem przy kolacji Maria zwraca siê do Jana: Czy
widzia³e ju¿ wczeniej ten film Kielowskiego, który bêdzie dzi na jedynce?
Pytanie, jakie siê w tym momencie pojawia to, do którego filmu odniesie siê
w swojej wypowiedzi Jan. Oboje wiedz¹, ¿e nie jest to Niebieski, a jednak bior¹
pod uwagê spodziewan¹ wiedzê rozmówcy, równie¿ wiedzê w rozumieniu on
wie, ¿e ja wiem oraz on wie, ¿e ja wiem, ¿e on wie etc. Robi¹ pewne
za³o¿enia co do wiedzy rozmówcy o rzeczywistoci i o wiedzy rozmówcy odnonie do wiedzy drugiego rozmówcy. Innymi s³owy próbuj¹ postrzegaæ rzeczywistoæ jednoczenie swoimi oczami i oczami interlokutora.
Wobec powy¿szych rozwa¿añ uzasadniony wydaje siê wiêc wniosek, ¿e
model komunikacji bior¹cy pod uwagê wiedzê rozmówców o kontekcie nie
powinien ograniczaæ siê do samej wiedzy o rzeczywistoci widzianej przez nich
jedynie z w³asnej perspektywy. W procesie komunikacji przy dobieraniu s³ów
czy konstrukcji sk³adniowych istotny jest równie¿ presuponowany kontekst odbiorcy (PKO)  nadawca ma pewne oczekiwania wzglêdem odbiorcy, wiadomoæ tego, do kogo mówi. Te oczekiwania (PKO) s¹ czêci¹ sk³adow¹ dostêpnego nadawcy KN. Z kolei w ramach przys³uguj¹cego odbiorcy KO istnieje pewien
presuponowany kontekst nadawcy (PKN)  odbiorca ma okrelone wyobra¿enie,
jaki jest zasób wiedzy nadawcy komunikatu i w procesie interpretacji osadza
wypowied mówi¹cego w takim w³anie kontekcie. Spróbujmy wymieniæ kilka
istotniejszych konsekwencji takiego widzenia kontekstu:
 KN i KO s¹ zdeterminowane indywidualn¹ perspektyw¹ rozmówców; mo¿e
istnieæ taki relewantny dla danej sytuacji komunikacyjnej element rzeczywistoci, który nie bêdzie reprezentowany w przekonaniach jednego lub
nawet obu rozmówców (alternatywa w rozumieniu klasycznym, niewykluczaj¹cym):
$x [xÎ KR Ù (xÏKN Ú xÏKO)];
7 Jest to nieco zmieniony przyk³ad sytuacji podanej przez H. Clarka i C. Marshalla (1981,
s. 13 i n.). Por. tak¿e komentarz do tego przyk³adu [W:] Sperber, Wilson 1986, s. 1721.
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zarówno N jak i O mog¹ ¿ywiæ pewne przekonania (obaj równoczenie lub
ka¿dy z nich z osobna), które  skrajnie zsubiektywizowane  s¹ niezgodne
z towarzysz¹cym komunikacji stanem rzeczy:
$x [xÏKR Ù (xÎKN Ú xÎKO)];



stan wiedzy N i O o rzeczywistoci nie jest to¿samy; to, co wie N, mo¿e nie
byæ znane O lub odwrotnie:
$x$y [(xÎKN Ù xÏKO) Ù (yÎKO Ù yÏKN)];



presuponowana przez N wiedza O (PKO) zawiera siê w tym, co N wie
o rzeczywistoci (w tym równie¿ o swoim rozmówcy). St¹d:
"x (xÎPKO ® xÎKN); podobna zale¿noæ zachodzi dla KO i PKN;



presuponowana przez N wiedza O (PKO) mo¿e nie byæ zgodna z rzeczywistym stanem wiedzy O:
$x (xÎPKO Ù xÏKO); podobna zale¿noæ ma miejsce dla KN i PKN;

 wiedza przypisywana sobie nawzajem przez rozmówców mo¿e siê w pe³ni
nie pokrywaæ:
$x$y [(xÎPKO Ù xÏPKN) Ù (yÎPKN Ù yÏPKO)].
Wy¿ej przedstawione wnioski mo¿na zobrazowaæ nastêpuj¹cym schematem:

KN
KR

PK O

WP

PKN

KO
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Problem 1. Prawd¹ jest to, i¿ rzeczywicie wiedza N (lub O) o wiedzy
interlokutora nie mo¿e istnieæ w postaci s¹dów, których ów N (lub O) sam nie
jest wiadom (wy¿ej symbolicznie zapisalimy to jako: "x (xÎPKO ® xÎKN)).
Nie mo¿na zak³adaæ u rozmówcy takiej konkretnej wiedzy, której samemu nie
mo¿na pomyleæ. Có¿ jednak z sytuacjami, w których na przyk³ad N udaje siê
do mechanika samochodowego i próbuje opisaæ, co dzieje siê z jego szwankuj¹cym samochodem; albo jak potraktowaæ komunikat pacjenta (i presuponowan¹
przez niego wiedzê rozmówcy) opisuj¹cego lekarzowi swoje dolegliwoci w postaci zdania Boli mnie co gdzie w tym miejscu; albo gdy rozmawiamy z osob¹,
o której wiemy, ¿e zna odpowied na nurtuj¹ce nas pytanie? W tego typu sytuacjach N zak³ada, ¿e rozmówca wie wiêcej, mo¿e nawet w przybli¿eniu powiedzieæ, na jaki temat, ale nie ma wiedzy precyzyjnej. Dlatego mo¿e istnieæ
w wiadomoci N przekonanie, ¿e O wie co, czego N nie wie (choæ, jak zauwa¿ylimy wy¿ej: N zak³ada wiedzê O na jaki temat, ale nie jest w stanie stwierdziæ, co konkretnie wie O). Nadawca, formu³uj¹c komunikat, mo¿e wiêc ¿ywiæ
dwa przekonania: mo¿e opieraæ siê na za³o¿eniu, ¿e obaj (on i odbiorca) wiedz¹,
odwo³uje siê wiêc zarówno do tej konkretnej wiedzy, która  jak s¹dzi  dostêpna jest jemu i odbiorcy, jak i do wiedzy, ¿e jeden z uczestników wie, ¿e drugi
wie co, czego sam nadawca nie wie dok³adnie. Wiedza ta jest czêci¹ zarówno
KN jak i PKO  tego dotyczy problem 2.
Problem 2. Poziom presuponowanej wiedzy rozmówcy nie jest jakim opozycyjnym zbiorem przekonañ wzglêdem poziomu wiedzy N lub O w ogóle; PKO
jest inkluzywny wzglêdem KN, podobnie jak PKN jest inkluzywny wzglêdem
KO. Jaki jest wiêc wyodrêbniany poziom presuponowanej wiedzy rozmówcy,
skoro jest on czêci¹ tego, co ju¿ wczeniej zosta³o okrelone? Otó¿ wydaje siê
to szczególnie pomocne przy uwiadamianiu sobie relacji miêdzy faktyczn¹ wiedz¹ O a wiedz¹, któr¹ przypisuje mu N (oraz odwrotnie). Poziom presuponowanej wiedzy rozmówcy jest t¹ czêci¹ naszej wiedzy o tym, co wie rozmówca,
która ma charakter inferencyjny  nie jest nam ona dostêpna bezporednio,
zawsze jest jak¹ form¹ za³o¿enia, presupozycji. Nie mamy wszak dostêpu do
wiadomoci rozmówcy bardziej ni¿ nam na to pozwoli lub niewiadomie da
poznaæ. Na dyskutowany tu PK nadawcy lub odbiorcy sk³adaj¹ siê za³o¿enia
o ró¿nym stopniu pewnoci. O ile jestemy sk³onni bez wiêkszych zastrze¿eñ
zak³adaæ, ¿e nasz rozmówca widzi starsz¹ kobietê, która siê w³anie obok nas
zatrzyma³a, oraz ¿e pamiêta to, o czym mówilimy mu przed trzema minutami,
o tyle nie jest pewne, czy s³ysza³ najnowsze wieci o naszym wspólnym znajomym. Moc eksplanacyjna wyszczególnionego presuponowanego kontekstu rozmówcy le¿y w³anie w zestawieniu go zarówno z jego w³aciw¹ wiedz¹ jak
równie¿ z t¹ wiedz¹, któr¹ on nam przypisuje i uwiadomieniu, ¿e ta czêæ
wspólna naszej wiedzy, która jest przez nas wydobywana na zasadzie pewnych
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za³o¿eñ (PK OÇPK N) jest odmienna od tej, któr¹ rzeczywicie dzielimy
(KOÇKN), choæ siê do niej nie odwo³ujemy, bo jej obecnoci nie jestemy wiadomi. Jednak kto móg³by zauwa¿yæ, gdy mowa o presuponowanej wiedzy rozmówcy, ¿e w takim ujêciu poza tym, ¿e zak³adam jak¹ wiedzê rozmówcy to
zak³adam jak¹ jego wiedzê o mojej wiedzy i tak dalej. Jest to problem nastêpny.
Problem 3. Wyodrêbnione PKN i PKO mog¹ z kolei podlegaæ dalszemu
presuponowaniu. Kolejne metapoziomy presuponowanej wiedzy rozmówcy
mo¿na teoretycznie budowaæ ad infinitum:
poziom 0: p
poziom I: Jan wie, ¿e p;
poziom II: Maria wie, ¿e Jan wie, ¿e p;
poziom III: Jan wie, ¿e Maria wie, ¿e Jan wie, ¿e p;
poziom IV: Maria wie, ¿e Jan wie, ¿e Maria wie, ¿e Jan wie, ¿e p;
etc. etc.8
£atwo zauwa¿yæ, ¿e mamy tu do czynienia z regressus ad infinitum, którego
przy doszukiwaniu siê wspólnej wiedzy interlokutorów nie sposób unikn¹æ9.
Oczywicie w praktyce komunikacyjnej nikt raczej nie wychodzi poza poziom
III, co wynika z tego, ¿e przy ka¿dej kolejnej iteracji sens staje siê coraz bardziej
niejasny (podobnie jak to jest z wielokrotn¹ negacj¹). Ci¹g przedstawionych
wy¿ej interacji moglibymy przedstawiæ w jeszcze inny sposób:
P
N wie, ¿e

P
O wie, ¿e

P
N wie, ¿e

P
O wie, ¿e

N

W proponowanych wy¿ej schematach u¿ywa³em predykatu wiedzieæ. Wydaje siê, ¿e powinno siê go raczej zast¹piæ przez zak³ada, ¿e p lub jest przekonany,
¿e p  musimy dopuciæ przecie¿ te wszystkie sytuacje, gdy nie-p. Potraktujmy
8

Inny sposób ujêcia tego tzw. paradoksu wspólnej wiedzy proponuje Stephen Schiffer (przywo³ujê za: Lee 2001, s. 28 i n.; S to nadawca, A  odbiorca):
(przyjmuj¹c, ¿e K*SA p = df. S i A wspólnie wiedz¹*, ¿e p)
K*SA p wtw
KS p [S wie, ¿e p]
KA p
KS K A p
KA K S p
KSK AK S p
KAKSKA p etc.
9 Problem wspólnej wiedzy i okreleñ pokrewnych oraz dyskusjê na temat samozwrotnego
charakteru wspólnej p³aszczyzny i propozycji rozwi¹zania problemu regressus ad infinitum omawia szczegó³owo B.P.H. Lee (2001).
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wiêc wszystkie te wys³owienia jako X presuponuje, ¿e p10. Zauwa¿my jeszcze na
koniec, ¿e te przekonania mog¹ mieæ ró¿ny stopieñ pewnoci, stosownie do
którego s¹ one ró¿nie wykorzystywane przez uczestników komunikacji (na przyk³ad podejrzenia, informacje niepewne mog¹ byæ z powodzeniem przedmiotem
komunikatów aluzyjnych).
Przechodzimy teraz do problemu, co w³aciwie stanowi wspólne odniesienie
dla rozmówców. W centrum przedstawionego wczeniej schematu znajduje siê
czêæ wspólna PKO i PKN (iloczyn zbiorów reprezentuj¹cych przypisywan¹ sobie
wzajemnie przez rozmówców wiedzê) oznaczona symbolem WP (wspólna p³aszczyzna; common ground)11, stosownie do powszechnie przyjmowanego w literaturze przedmiotu rozumienia, wedle którego okrela ona wspólne przekonania interlokutorów. Poni¿ej przytaczam kilka informacji odnosz¹cych siê do tego pojêcia.
Termin common knowledge (wspólna wiedza) wprowadzi³ Lewis (1969),
próbuj¹c wyjaniæ, co jest potrzebne, by miêdzy N i O mo¿liwe by³o porozumienie. Na okrelenie wspólnej wiedzy komunikuj¹cych siê osób u¿ywano tak¿e
okreleñ takich, jak: t³o (background  Searle 1979), wspólne przekonania kontekstualne (mutual contextual beliefs  Bach, Harnish 1979), wspólna p³aszczyzna (common ground  Stalnaker 1978)12. Wspólna p³aszczyzna to suma wiedzy,
co do której ludzie zak³adaj¹, ¿e podzielaj¹ j¹ z innymi uczestnikami komunikacji. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wiedza ta ma dwa ród³a: przynale¿noæ do
jakiej spo³ecznoci oraz wspólne dowiadczenia. W tym samym czasie nale¿ymy do wielu wspólnot. Poprzez wiadomoæ tego, ¿e nale¿ymy z rozmówc¹ do
jednej spo³ecznoci, mo¿emy zak³adaæ, ¿e na przyk³ad inny Polak wie, co siê
sta³o ze smokiem wawelskim oraz dlaczego zachwyt nad wspania³ymi autostradami w Polsce nale¿y traktowaæ jako wypowied ironiczn¹. Im cilejsz¹ grupê
tworzymy z rozmówcami, tym wiêkszy jest zakres wspólnej wiedzy. Naturalnie
jako rozmówcy bierzemy to pod uwagê i, buduj¹c swoje komunikaty, do jednej
osoby powiemy: Janek siê o¿eni³, do innej: Mój kuzyn siê o¿eni³, a jeszcze do
innej (gdzie poligynia jest norm¹, np. u mormonów) dodatkowo wyjanimy: Mój
kuzyn siê o¿eni³ i jest to jego jedyna ¿ona. Oczywiste jest równie¿, ¿e wypowiedzenie zdania trzeciego w sytuacji pierwszej lub drugiej, jak i u¿ycie zdania
10 Por. te¿ interesuj¹c¹ propozycjê przywo³ywanego ju¿ B.P.H. Lee (2001, passim), który
 w odniesieniu do wspólnej p³aszczyzny, na jakiej spotykaj¹ siê rozmówcy  proponuje mówiæ
raczej o podzielanym przekonaniu (shared belief) ani¿eli o wspólnej wiedzy (mutual knowledge).
11 Stalnaker twierdzi, ¿e termin wspólna p³aszczyzna (common ground) wywodziæ nale¿y od
Paula Gricea, który podczas swoich s³ynnych wyk³adów Williama Jamesa co prawda nie zdefiniowa³ tego pojêcia eksplicytnie, jednak¿e okreli³ mianem common ground status pewne za³o¿enia co
do podzielanych przez rozmówców informacji kontekstualnych (R. Stalnaker 1978, s. 701; por. te¿:
Grice 1989, s. 65 i 274).
12 Najczêciej terminy te stosuje siê zamiennie, choæ niektórzy badacze nadaj¹ im inn¹ denotacjê. Z braku miejsca poprzestañmy na stwierdzeniu, ¿e np. Lee (2001) wyranie rozdziela te terminy, przypisuj¹c ka¿demu z nich inne znaczenie.
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drugiego w sytuacji, gdzie ca³kowicie zrozumia³e jest zdanie pierwsze, by³oby
uznane za formê dziwactwa i prawdopodobnie rozmówca zacz¹³by dopatrywaæ
siê w tym jakiego ¿artu lub szukaæ innego uzasadnienia dla zachowania nadawcy. Wynika to z faktu, ¿e wspólna p³aszczyzna, wspólna wiedza czy wiadomoæ
znajomoci kontekstu zwalnia nas z obowi¹zku dostarczania wiedzy podzielanej
przez rozmówców13.
Pojêcie wspólnej p³aszczyzny (WP) dobrze oddaje to, o czym wczeniej
wspomina³em, uzasadniaj¹c, ¿e dla przebiegu samej komunikacji istotniejsze ni¿
rzeczywisty stan rzeczy jest to, jak ten rzeczywisty stan rzeczy jest reprezentowany w umys³ach rozmówców. Pojawia siê jednak¿e problem: czy wspóln¹
p³aszczyzn¹ jest rzeczywista wspólna obu rozmówcom wiedza (iloczyn zbiorów
KOÇKN), czy wiedza, któr¹ sobie wzajemnie przypisuj¹ (PKOÇPKN)? K³opot
polega na tym, ¿e obie sytuacje s¹ spojrzeniem z punktu widzenia wszechwiedz¹cego obserwatora, a ¿aden z uczestników komunikacji nie ma takiej wiedzy.
Ka¿dy bowiem opiera siê wy³¹cznie na swoich mniej lub bardziej pewnych
za³o¿eniach, które wielokrotnie w czasie konwersacji weryfikuje i uzupe³nia.
Tak wiêc, jak widaæ, wyszczególniony na przedstawionym schemacie zakres WP
jest zakresem, którego ekstensjê jest w stanie wyznaczyæ jedynie wszechwiedz¹cy obserwator; z oczywistych wzglêdów obserwatorem takim nie mo¿e byæ nawet badacz analizuj¹cy dan¹ sytuacjê komunikacyjn¹, bo i jego wiedza o interlokutorach ma swoje granice. Natomiast warto zauwa¿yæ, ¿e wspólna p³aszczyzna
z punktu widzenia N to w³anie PKO, za z punktu widzenia odbiorcy wspóln¹
p³aszczyzn¹ odniesienia jest PKN. Okazuje siê zatem, ¿e pojêcie wspólnej p³aszczyzny rozumianej jako suma wiedzy, co do której ludzie zak³adaj¹, ¿e podzielaj¹ j¹ z innymi uczestnikami komunikacji jest konstruktem czysto teoretycznym, jeli jest rozumiany jako jedna wartoæ przys³uguj¹ca N i O.
Chocia¿ w samym procesie formu³owania i rozumienia komunikatów zasadnicz¹ rolê spe³nia przede wszystkim wspólna p³aszczyzna (rozumiana w zale¿noci od punktu widzenia jako PKO lub PKN), b³êdem wydaje siê twierdzenie, ¿e
kontekst rozumiany jako obiektywna rzeczywistoæ, w której osadzona jest jaka
konkretna sytuacja komunikacyjna, nie jest istotny lub mo¿e zostaæ pominiêty.
O tym, ¿e takie rozumowanie jest b³êdne, powinno nas przekonaæ uwiadomienie sobie warunków fortunnoci aktów mowy14. Fakt, i¿ kto mo¿e byæ wiêcie
13

W myl maksymy iloci Gricea. Przy za³o¿eniu, ¿e nasza wypowied ma mieæ jak¹ wartoæ informacyjn¹. Mo¿na wszak wypowiedzieæ takie zdania sensownie, gdy informacje przez nie
przekazywane s¹ znane odbiorcy, a przypisuje siê im inn¹ funkcjê komunikacyjn¹. Wówczas uruchomione zostan¹ implikatury konwersacyjne.
14 Na rozumian¹ zgodnie z myl¹ J. L. Austina (1993) fortunnoæ aktów mowy, która domaga
siê obiektywnego kontekstu, zwraca³a uwagê M. Sbisà (2002; zw³aszcza s. 427429). Autorka
przedstawi³a kontekst w postaci trzech alternatyw: dany vs. tworzony; ograniczony vs. nieograniczony; obiektywny vs. subiektywny (kognitywny).
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przekonany, ¿e jest Napoleonem, nie wystarczy, by traktowaæ jego rozkazy jako
obowi¹zuj¹ce. Podobnie to, ¿e komu siê wydaje, i¿ jest papie¿em, nie ma mocy
sprawczej (performatywnej), dziêki której zapisany przez niego zeszyt bêdzie
potraktowany przez otoczenie jako encyklika. I choæ mo¿na sobie w³aciwie
wyobraziæ sytuacjê i miejsce, w których taka osoba znalaz³aby inne, które uzna³yby j¹ za samego cesarza czy nastêpcê w. Piotra, a jego zapiski za obowi¹zuj¹ce ich wskazówki moralne, to og³oszenie takiej quasi-encykliki bêdzie respektowane jedynie w ramach tej wspólnoty i tylko do czasu, gdy kto nie zweryfikuje
tego z obiektywnym stanem rzeczy. Krótko mówi¹c, bêdzie niefortunnym aktem
mowy, swego rodzaju pomy³k¹, absurdem. Z niniejszych rozwa¿añ wyci¹gn¹æ
mo¿na nastêpuj¹cy wniosek: pojêcia kontekstu nie nale¿y zawê¿aæ ani do subiektywnej reprezentacji wiata w umys³ach interlokutorów, ani te¿ ograniczaæ
do obiektywnie (jeli siê kto na tê ontologiczn¹ obiektywnoæ oczywicie zgadza) istniej¹cej rzeczywistoci. Obie te perspektywy siê uzupe³niaj¹.
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Summary
In the present paper the author is describing two perspectives of conceiving context. The first
is represented by the objective state of affairs and the second by mental states in the mind of
interlocutors. The notion of common ground is discussed with focus on its subjective character.
On the base of that term a model of context is constructed. According to observations made in the
article, the common ground as it is widely perceived in the literature of subject is purely theoretical
notion, which corresponds to neither speakers nor audiences point of view. Moreover, the author
is arguing that both objectively and subjectively understood contexts are indispensable and both
should be taken into consideration in the analysis of speech acts.
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1. Wprowadzenie
Ka¿dy z nas w swoich wypowiedziach bardziej lub mniej wiadomie u¿ywa
zwi¹zków wyrazowych. Z ich pomoc¹ chcemy czasami wyraziæ to, co w inny
sposób jest trudne do opisania. To w³anie frazeologia czyni nasz¹ wypowied
nietuzinkow¹, oryginaln¹, a przez to ciekaw¹. Dziêki frazeologii zyskuje nasz
jêzyk, a my dziêki jej znajomoci zyskujemy w oczach naszego rozmówcy.
Niniejszy artyku³ powiêcony jest frazeologii, a dok³adniej jej rozumieniu
przez m³odzie¿. Od uczniów na ka¿dym szczeblu edukacji wymagana i egzekwowana jest znajomoæ frazeologii (zw³aszcza mitologicznej i biblijnej), która
na sta³e wesz³a do jêzyka potocznego. Celem pracy by³o zbadanie poziomu
rozumienia zwi¹zków frazeologicznych o proweniencji mitologicznej przez m³odzie¿ trzeciej klasy gimnazjum. W szczególnoci interesowa³ mnie fakt, czy
istnieje zale¿noæ pomiêdzy rozumieniem zwi¹zków wyrazowych przez uczniów
w wielkim miecie i na wsi.
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2. Cel i organizacja badañ
Z przyjêtych przeze mnie celów wynikaj¹ nastêpuj¹ce problemy badawcze:
1. Jak przedstawia siê struktura rozumienia zwi¹zków frazeologicznych
o proweniencji mitologicznej przez m³odzie¿ trzeciej klasy gimnazjum uczêszczaj¹c¹ do szkó³ na wsi, a jaki poziom rozumienia frazeologizmów osi¹gaj¹
uczniowie chodz¹cy do szkó³ w wielkich orodkach miejskich?
2. Jaki poziom rozumienia frazeologizmów pochodz¹cych z mitologii osi¹ga
konkretny uczeñ w obydwóch badanych grupach?
3. Jaka jest struktura rozumienia tekstu wielowarstwowego z u¿ytymi w nim
zwi¹zkami wyrazowymi pochodz¹cymi z mitologii wród obydwóch badanych
grup m³odzie¿y?
4. Jaki poziom rozumienia frazeologizmów wystêpuj¹cych w izolacji osi¹gaj¹ uczniowie uczêszczaj¹cy do szkó³ na wsi a uczniowie z wielkich orodków
miejskich?
5. Jak¹ rolê w rozumieniu zwi¹zków frazeologicznych odgrywa czynnik
dydaktyczny  ocena szkolna z jêzyka polskiego?
W badaniach korzysta³am z nastêpuj¹cych narzêdzi statystycznych: maksimum, minimum, rednia, odchylenie standardowe, przedzia³ ufnoci. W celu
zbadania poziomu rozumienia zwi¹zków frazeologicznych w jêzyku wspó³czesnej m³odzie¿y pos³u¿y³am siê skonstruowanym przez siebie testem, wykorzystuj¹c s³owniki frazeologiczne jêzyka polskiego (ich wykaz  zob. Literatura).
Ogó³em badaniem objêto 118 osób, w tym 59 z miasta, 59 ze wsi. Badania
przeprowadzi³am w Têgoborzu  malutkiej wiosce znajduj¹cej siê na po³udniu
Polski oraz w Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie. Test przeznaczony jest dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum, co nie oznacza, ¿e nie mog¹ go rozwi¹zywaæ ju¿ m³odsi uczniowie. Uzna³am jednak, ¿e do
celów badawczych najlepsza bêdzie grupa uczniów koñcz¹cych edukacjê gimnazjaln¹. W³anie ci uczniowie zdaj¹ egzaminy kompetencyjne, które w wiêkszoci maj¹ formê testów. Wszystkie zwi¹zki frazeologiczne, które pojawi³y siê
w tecie, powinny byæ przez uczniów dobrze znane, wielokrotnie s³yszane
i omawiane na lekcjach jêzyka polskiego.
Za ka¿de poprawne æwiczenie mo¿na by³o otrzymaæ 1 punkt, czyli z zadania
pierwszego 10 punktów, z zadania drugiego 4 punkty, podobnie i trzeciego,
z zadania czwartego 2 punkty, z zadania pi¹tego 5 punktów, z zadania szóstego
2 punkty (zob. przedstawione ni¿ej pytania do zadañ). Maksymalna liczba za
prawid³owo rozwi¹zany test to 27 punktów. Za brak lub udzielenie b³êdnej odpowiedzi uczniowie nie otrzymywali punktu1.
1

Uczniowie byli oceniani ze znajomoci frazeologii, nie za ortografii czy interpunkcji.
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Pierwsze zadanie umo¿liwia³o zbadanie, czy uczniowie s¹ w stanie nie
tylko wskazaæ zwi¹zki frazeologiczne w tekcie, ale tak¿e, czy znaj¹ ich prawid³owe znaczenie. W sk³ad tego zadania wchodzi³o krótkie opowiadanie o Tomku
z wykorzystanymi zwi¹zkami wyrazowymi takimi jak: paniczny lêk, piêta Achillesa, tytan pracy, marsowe oblicze, jab³ko niezgody, strza³a Amora, koszula
Dejaniry, puszka Pandory, objêcia Morfeusza, niæ Ariadny.
I. Proszê przeczytaæ dok³adnie poni¿szy tekst i zaznaczyæ prawid³owe odpowiedzi, które znajduj¹ siê pod tekstem. Tylko jedna odpowied jest poprawna.
Przed egzaminami Tomek odczuwa³ paniczny lêk. Nie doæ, ¿e matematyka
by³a jego piêt¹ Achillesa, to jeszcze on sam nie zalicza³ siê do tytanów pracy.
Codziennie ciga³o go marsowe oblicze ojca, który najwyraniej martwi³ siê
o przysz³oæ jedynego syna. Lenistwo Tomka by³o ich jab³kiem niezgody. Có¿
jednak nale¿a³o robiæ, kiedy ch³opaka dosiêg³a strza³a Amora. Spe³nianie codziennych obowi¹zków odczuwa³ tak, jakby w³o¿y³ koszulê Dejaniry. Wylosowane przez niego na egzaminie pytania okaza³y siê istn¹ puszk¹ Pandory. Tomek
prze¿ywa³ psychiczne katusze, po chwili obudzi³ siê i uwiadomi³ sobie, ¿e znajdowa³ siê w objêciach Morfeusza. Jeszcze nie wszystko stracone  westchn¹³
i chwyci³ siê tej myli, jak nici Ariadny.
1. Przed egzaminami Tomek czu³: a) z³oæ; b) niezadowolenie; c) smutek;
d) przera¿enie.
2. Matematyka by³a: a) jego mocn¹ stron¹; b) jego ulubionym przedmiotem;
c) dziedzin¹, która nie sprawia³a mu trudnoci; d) jego s³ab¹ stron¹.
3. Tomek nie zalicza³ siê do: a) pracuj¹cych du¿o i chêtnie; b) leniów;
c) obiboków; d) maj¹cych problemy z prac¹.
4. Oblicze ojca by³o: a) grone, surowe; b) w³adcze; c) zadowolone;
d) zmartwione.
5. Lenistwo Tomka by³o: a) powodem konfliktu; b) powodem k³ótni;
c) powodem nieporozumienia; d) przyczyn¹ ¿alu.
6. Ch³opaka dosiêg³a: a) mi³oæ; b) nostalgia; c) têsknota; d) rozpacz.
7. Tomek spe³nianie obowi¹zków odczuwa³: a) radonie; b) jak co, co sprawia wielkie cierpienie, mêczarnie, od których nie ma ucieczki; c) jakby by³
bardzo zmêczony; d) jakby mu siê nie chcia³o ich wykonywaæ.
8. Wylosowane przez niego pytania: a) by³y trudne; b) by³y ród³em nieszczêæ; utrapieñ, k³opotów; c) by³y bezsensowne; d) by³y ród³em radoci.
9. Po obudzeniu siê Tomek uwiadomi³ sobie, ¿e: a) spa³; b) marzy³;
c) znajdowa³ siê w objêciach ukochanej; d) prze¿ywa³ rozczarowanie.
10. Tomek chwyci³ siê: a) idei przewodniej, w¹tku czyich rozwa¿añ;
b) ostatniej deski ratunku; c) nadziei; d) myli, ¿eby zaj¹æ siê czym innym.
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Podobne za³o¿enie wyst¹pi³o w zadaniu drugim. Tak¿e tu uczniowie mieli
sporód trzech odpowiedzi wybraæ prawid³ow¹, która odpowiada znaczeniu frazeologizmu. Tym razem zwi¹zki frazeologiczne wystêpuj¹ nie w tekcie, lecz
w izolacji (piêkny jak Apollo, syzyfowa praca, czuwaæ jak Cerber, cienie elizejskie).
II. Proszê uwa¿nie przeczytaæ zwi¹zki frazeologiczne i zaznaczyæ poprawn¹
odpowied:
1. Kto piêkny jak Apollo to: a) przystojny, zgrabny mê¿czyzna; b) szczup³y
m³odzieniec; c) pan w rednim wieku o atletycznej budowie cia³a.
2. Syzyfowa praca to: a) praca bezowocna; b) praca bezsensowna; c) praca
trudna.
3. Czuwaæ jak Cerber znaczy: a) pilnowaæ, strzec starannie; b) obijaæ siê;
c) spacerowaæ.
4. Cienie elizejskie to: a) anio³owie; b) duchy zmar³ych; c) ludzie przechadzaj¹cy siê po Polach Elizejskich w Pary¿u.
W zadaniu trzecim uczeñ musia³ po³¹czyæ zwi¹zki frazeologiczne z ich
wyt³umaczeniem. Trudnoæ tego æwiczenia polega na tym, ¿e wszystkie (4) frazeologizmy dotycz¹ pracy: herkulesowa praca, syzyfowa praca, tytaniczna praca, brzemiê Atlasa.
III. Proszê po³¹czyæ zwi¹zki frazeologiczne z ich wyt³umaczeniem:
1. praca (heraklesowa, herkulesowa)

ciężka praca, nie przynosząca rezultatów

2. syzyfowa praca

trudna, wymagającej ogromnej siły fizycznej
i zazwyczaj sprytu

3. tytaniczna praca

wymagająca ogromnego wysiłku i wytrwałości

4. brzemię (Atlasa, atlasowe)

ciężar nie do zniesienia, nad siły

Czwarte zadanie umo¿liwia³o zbadanie, czy uczniowie s¹ w stanie wskazaæ
b³êdnie u¿yte zwi¹zki frazeologiczne i potrafi¹ je skorygowaæ. W tym zadaniu
znalaz³y siê nastêpuj¹ce zwi¹zki wyrazowe: odrodziæ siê jak Feniks z popio³ów,
puszka Pandory.
IV. Proszê poprawiæ b³êdnie u¿yte zwi¹zki frazeologiczne:
1. Po wojnie Warszawa pojawi³a siê jak Feniks z popio³ów, choæ wiat
chcia³ j¹ ju¿ wykreliæ z mapy.
2. Jej dociekliwoæ w tej sprawie otworzy³a puszkê z Pandor¹.
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Zadanie pi¹te umo¿liwia³o zbadanie, czy uczniowie znaj¹ nastêpuj¹ce
zwi¹zki frazeologiczne: piêkny jak Apollo, silny jak Herkules, niæ Ariadny, piêta
Achillesa, strza³a Amora. Podpowiedzi¹ dla uczniów mia³a byæ tabela, w której
znajdowa³y siê imiona bogiñ i herosów u³o¿one w przypadkowej kolejnoci.
V. Proszê wstawiæ brakuj¹ce wyrazy z ramki.
Apollo, Ariadna, Amor, Herkules, Achilles
piêkny jak...; silny jak...; niæ ; piêta ; strza³a....
Szóste zadanie bada³o nie tylko rozumienie podanych zwi¹zków frazeologicznych, ale tak¿e zastosowanie wy¿ej wymienionych zwi¹zków wyrazowych
w zdaniu.
VI. Proszê utworzyæ po jednym zdaniu z podanymi zwi¹zkami frazeologicznymi.
a) <kto > cierpi mêki (Tantala); b) stajnia (Augiasz, augiaszowa).
3. Struktura zrozumienia zwi¹zków frazeologicznych przez uczniów
III klasy gimnazjum szkó³ na wsi i w miecie
Celem analizy wyników testu by³o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki
jest poziom rozumienia zwi¹zków frazeologicznych o proweniencji mitologicznej przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum uczêszczaj¹cych do szkó³ wiejskich,
a jaki u uczniów z miasta?
1. ¯aden z uczniów uczêszczaj¹cy do szko³y na wsi nie uzyska³ maksymalnej liczby punktów w tecie. Dziewiêciu uczniów otrzyma³o ocenê bardzo dobr¹, rozwi¹zuj¹c prawid³owo do 80% testu. Najwiêcej, bo a¿ trzydziestu czterech uczniów, rozwi¹za³o test dobrze, zdobywaj¹c od 17 do 20 punktów. Ocenê
dostateczn¹ otrzyma³o jedenastu uczniów, rozwi¹zuj¹c poprawnie od 50 do 60%
testu. Trzy osoby odpowiedzia³y poprawnie na 48% testu i otrzyma³y ocenê
dopuszczaj¹c¹. Ocenê niedostateczn¹ otrzyma³o dwóch uczniów, którzy rozwi¹zali poprawnie tylko jedn¹ trzeci¹ testu, zdobywaj¹c zaledwie 10 punktów.
rednia punktów za test, któr¹ uzyskali gimnazjalici uczêszczaj¹cy do
szko³y na wsi, wynosi 17,83 czyli 66%. Jedna osoba zdoby³a 24 punkty  jest to
najwy¿szy wynik sporód ankietowanej m³odzie¿y. Minimaln¹ liczbê  8 punktów otrzyma³a jedna osoba z 59 uczniów. ¯aden z uczniów uczêszczaj¹cych do
szko³y w Warszawie nie uzyska³ maksymalnej (27) liczby punktów za poprawnie
rozwi¹zany test. Trzynastu uczniów wykaza³o siê bardzo dobr¹ znajomoci¹
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rozumienia zwi¹zków frazeologicznych o proweniencji mitologicznej. Jest to
o czworo uczniów wiêcej ni¿ u gimnazjalistów ucz¹cych siê na wsi. Ponad po³owa badanej m³odzie¿y miejskiej rozwi¹za³a poprawnie ponad 60% procent ca³ego testu, uzyskuj¹c tym samym ocenê dobr¹. Równie¿ ta grupa jest najliczniejsza wród ucz¹cej siê m³odzie¿y wiejskiej. Zarówno m³odzie¿ pobieraj¹ca naukê
na wsi, jaki i w miecie w sposób w³aciwy rozumie zwi¹zki wyrazowe. Tylko
jedna osoba sporód badanych gimnazjalistów ucz¹cych siê w Warszawie otrzyma³a ocenê dostateczn¹. Jest to o dziesiêæ osób mniej ni¿ w przypadku gimnazjalistów pobieraj¹cych naukê na wsi. Ocen dopuszczaj¹cych i niedostatecznych
wród miejskiej m³odzie¿y nie stwierdzono.
rednia punktów za test, któr¹ uzyskali gimnazjalici z Warszawy, wynosi
20,39, co stanowi 76%. Jest to o 10% wiêcej ni¿ uczniowie pobieraj¹cy naukê
na wsi. Podobny maksymalny wynik 25 i 24 punkty uzyska³o po jednym
z uczniów w obydwóch badanych grupach. O 10 punktów mniej od maksymalnego wyniku, czyli tylko 15 punktów, otrzyma³ jeden z przedstawicieli ucz¹cej
siê m³odzie¿y miejskiej. Minimalny wynik wród uczniów uczêszczaj¹cych do
szkó³ na wsi wynosi 8 punktów, jest to tym samym o po³owê mniej od minimalnego wyniku osi¹gniêtego przez gimnazjalistów warszawskich.
W obu grupach zbada³am równie¿ stopieñ rozumienia frazeologizmów przez
dziewczêta i ch³opców. Przegl¹d danych statystycznych obrazuj¹cych wyniki
testu pokazuje tabela 1.
Tabe la 1
Poziom zrozumienia frazeologizmów
Dziewczęta
N=71

Chłopcy
N=47

Poziom rozumienia
miasto
38

wieś
33

miasto
21

wieś
26

20,84
(77%)

18,39
(66%)

19 , 8 4
(73%)

17,12
(65%)

Max.

25 (1 os.)

24 (1 os.)

23 (3 os.)

23 (1 os.)

Min.

18 (3 os.)

15 (1 os.)

10 (1 os.)

Średnia

Odchylenie standardowe

1,76

3,25

2,43

2,95

Ufność

0,56

1,11

0,85

1,13

Lewy koniec przedziału ufności

20,28

17 , 2 9

18,98

15 , 9 8

Prawy koniec przedziału ufności

21,4

19,5

20,69

18,25
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Dane statystyczne z tabeli 1. pokazuj¹, ¿e dziewczynki (w obydwóch badanych grupach) lepiej od ch³opców rozumiej¹ zwi¹zki frazeologiczne i bardziej
dbaj¹ o poprawnoæ jêzykow¹. Czêsto w przysz³oci wybieraj¹ humanistyczne
kierunki studiów. Ró¿nica redniej w testach miêdzy uczennicami a uczniami
jest jednak nieznaczna: od 18,39 do 17,12 na wsi, od 20,84 do 19,84 w miecie.
Wykres 1

Oceny z testu uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y na wsi i w miecie
porównanie ocen z testu

45
40
35
30

wies
miasto

25
20
15
10
5
0

Cel

Bdb

Dst

Db

Dop

Ndst

Poni¿ej szczegó³owo przedstawiam wyniki czterech z szeciu opisanych zadañ. Przyjê³am, ¿e test sk³ada siê z 27 æwiczeñ badaj¹cych rozumienie zwi¹zków
frazeologicznych o proweniencji mitologicznej.
w Podobieñstwa i ró¿nice w strukturze rozumienia tekstu wielowarstwowego (zadanie pierwsze)
Tabe la 2
Rozkład wyników z zadania 1. uzyskanych przez młodzież uczęszczającą do szkół na wsi

Liczba odpowiedzi
prawidłowych
Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

58

57

51

28

47

48

45

32

39

4

98%

96%

86%

47%

79%

81%

76%

54%

66%

7%

1

2

8

31

12

11

14

27

20

55

2%

4%

14%

53%

21%

19%

24%

46%

34%

93%
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Tabe la 3
Rozkład wyników z zadania 1. uzyskanych przez młodzież uczęszczającą do szkół w mieście

Liczba odpowiedzi
prawidłowych
Liczba odpowiedzi
błędnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59

59

55

33

53

55

49

45

45

4

100%

100%

93%

56%

90%

93%

83%

76%

76%

7%

0

0

4

26

6

4

10

14

14

55

0%

0%

7%

44%

10%

7%

17%

24%

24%

93%

Z powy¿szych tabel wynika, ¿e uczniowie chodz¹cy do szkó³ w miecie
uzyskali z zadania pierwszego 77% poprawnych odpowiedzi, podczas gdy m³odzie¿ ze szkó³ na wsi rozwi¹za³a poprawnie o 8% mniej (69% odpowiedzi poprawnych). Szecioro uczniów ucz¹cych siê na wsi uzyska³o maksymalny wynik
9 punktów wród badanej grupy. Nie jest to jednak maksymalny wynik zadania,
za które mo¿na by³o uzyskaæ 10 punktów. Wynik ten osi¹gnê³y dwie osoby
sporód badanej m³odzie¿y miejskiej.
Najwiêcej trudnoci w zadaniu pierwszym mieli uczniowie ze zwi¹zkiem
frazeologicznym niæ Ariadny. Zarówno 55 gimnazjalistów z miasta, jak i ze wsi
zaznaczy³o b³êdn¹ odpowied. Wynik ten mo¿e byæ podyktowany tym, ¿e by³o
to ostatnie æwiczenie zadania pierwszego i uczniowie w sposób szybki i nieprzemylany udzielili na nie odpowiedzi. Identyczna iloæ b³êdnych odpowiedzi
udzielona przez m³odzie¿ wiejsk¹ i miejsk¹ mo¿e te¿ sugerowaæ, ¿e uczniowie
nie znaj¹ mitu o Ariadnie. Taki stan rzeczy jest dziwny i niepokoj¹cy, gdy¿ mit
ten znajduje siê w podstawowym kanonie lektur do klasy pierwszej.
Zwi¹zkiem wyrazowym, który obydwóm ankietowanym grupom przysporzy³ du¿ych trudnoci, by³ te¿ frazeologizm marsowe oblicze. Prawie po³owa
badanych uczniów w obydwóch badanych grupach zaznaczy³a b³êdn¹ odpowied. Najmniej problemów przysporzy³y uczniom frazeologizmy paniczny lêk
oraz piêta Achillesa. Zarówno m³odzie¿ ucz¹ca siê na wsi, jak i w miecie
zaznaczy³a prawid³ow¹ odpowied. Taki stan rzeczy mo¿e byæ podyktowany
czêstotliwoci¹ u¿ywania powy¿szych zwi¹zków w codziennym ¿yciu. Nie bez
znaczenia mo¿e okazaæ siê fakt, i¿ zwi¹zki te zosta³y u¿yte jako pierwsze w æwiczeniu i uczniowie z wiêkszym namys³em podeszli do udzielania na nie odpowiedzi. Wysokim rozumieniem wyra¿eñ tytan pracy, jab³ko niezgody, strza³a
Amora, wykaza³y siê obie grupy respondentów: 90% badanych dzieci ucz¹cych
siê w miecie i 80% respondentów pobieraj¹cych naukê na wsi udzieli³o poprawnych odpowiedzi. Podobn¹ sytuacjê widzimy w przypadku frazeologizmów
koszula Dejaniry, puszka Pandory, objêcia Morfeusza. Gimnazjalici warszawscy w oko³o 80% odpowiedzieli poprawnie na pytanie z u¿yciem powy¿szych
frazeologizmów. M³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szkó³ na wsi równie¿ wykaza³a siê
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wysok¹ znajomoci¹ podanych zwi¹zków wyrazowych, udzielaj¹c rednio ponad 60% odpowiedzi poprawnych.
w Podobieñstwa i ró¿nice w strukturze rozumienia zwi¹zków frazeologicznych wystêpuj¹cych w izolacji (zadanie drugie)
rednia zadania drugiego dla uczniów ucz¹cych siê na wsi wynosi 1,95,
czyli prawie 50%. Gimnazjalici warszawscy uzyskali o 10% wiêksz¹ redni¹,
czyli 2,41. Jedna osoba sporód ucz¹cych siê na wsi uzyska³a maksymaln¹ liczbê punktów (4). W grupie m³odzie¿y warszawskiej znalaz³o siê trzech uczniów
z maksymaln¹ liczb¹ punktów. Trzy osoby sporód respondentów pobieraj¹cych
naukê na wsi nie odpowiedzia³o poprawnie na ¿adne pytanie z zadania drugiego.
W grupie uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ miejskich znalaz³o siê piêæ osób
z minimaln¹ liczb¹ jednego punktu.
Tabe la 4
Rozkład wyników z zadania 2. uzyskany przez młodzież uczęszczającą do szkół na wsi

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

3

4

34

26

46

9

58%

44%

78%

15%

25

33

13

50

42%

56%

22%

84%

Tabe la 5
Rozkład wyników z zadania 2. uzyskany przez młodzież uczęszczającą do szkół w mieście

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

3

4

47

27

59

9

80%

46%

100%

15%

12

32

0

50

20%

54%

0%

85%

Najmniej problemów w obu grupach sprawi³ zwi¹zek frazeologiczny czuwaæ jak Cerber. Wszyscy uczniowie uczêszczaj¹cy do szko³y w Warszawie odpowiedzieli prawid³owo na postawione im pytanie (59 osób). Równie¿ wysokie
rozumienie tego wyra¿enia maj¹ uczniowie pobieraj¹cy naukê na wsi (46 osób).
Tylko dziewiêciu uczniów w obu badanych grupach zna³o frazeologizm cienie
elizejskie. Po³owa respondentów zarówno ze wsi jak i z miasta b³êdnie rozumie
zwi¹zek frazeologiczny syzyfowa praca. Wynik ten nie jest satysfakcjonuj¹cy,
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gdy¿ to w³anie ten zwi¹zek wyrazowy jest na lekcjach jêzyka polskiego t³umaczony i interpretowany najczêciej. Nauczyciele powracaj¹ do niego nie tylko
omawiaj¹c mit o Syzyfie, ale tak¿e komentuj¹c i interpretuj¹c inne dzie³a literackie, np. Syzyfowe prace Stefana ¯eromskiego. Ponad po³owa uczniów ze wsi
i 80% z Warszawy rozumie frazeologizm piêkny jak Apollo.
w Podobieñstwa i ró¿nice w wiadomoci b³êdów frazeologicznych (zadanie
czwarte)
Jednym z trudniejszych zadañ dla ankietowanych okaza³o siê zadanie
czwarte, w którym nale¿a³o poprawiæ b³êdnie u¿yty zwi¹zek frazeologiczny.
rednia tego zadania dla obydwóch grup wynosi³a 30%. Piêæ osób ucz¹cych siê
na wsi uzyska³o maksymaln¹ liczbê punktów (2), tj. o dwie osoby mniej ni¿
wród m³odzie¿y pobieraj¹cej naukê w miecie. ¯adnego punktu nie uzyska³o a¿
oko³o trzydziestu respondentów w obydwóch badanych grupach. Gimnazjalici
na wsi w 50% prawid³owo rozumiej¹ frazeologizm otworzyæ puszkê Pandory.
Jest to dwa razy lepszy wynik ni¿ ten, który uzyskali gimnazjalici warszawscy.
Z kolei frazeologizm odrodziæ siê jak Feniks z popio³ów jest rozumiany poprawnie w 50% przez respondentów z Warszawy, tzn. jest to prawie trzy razy lepszy
wynik od tego, który uzyskali uczniowie ze wsi.
Tabe la 6
Rozkład wyników z zadania 2. uzyskany przez młodzież uczęszczającą
do szkół w mieście

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

9

24

15%

40%

50

35

15%

40%

Tabe la 7
Rozkład wyników z zadania 4. uzyskany przez młodzież uczęszczającą
do szkół w mieście

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

29

13

49%

22%

30

46

50%

77%
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w Podobieñstwa i ró¿nice w poprawnym budowaniu zdañ ze zwi¹zkami
frazeologicznymi (zadanie szóste)
Zadanie szóste mia³o najwiêkszy stopieñ trudnoci. Polega³o na zbudowaniu
z podanym zwi¹zkiem frazeologicznym jednostki zdaniowej. rednia tego zadania dla gimnazjalistów pobieraj¹cych naukê na wsi wynosi 45,76%; jest to wynik o 30% gorszy od tego, jaki uzyskali gimnazjalici warszawscy. Maksymaln¹
liczbê  2 punkty uzyska³o osiemnastu uczniów ze wsi; jest to o dwudziestu
uczniów mniej od respondentów z miasta. Dwudziestu trzech uczniów ze wsi nie
zdoby³o ¿adnego punktu, podczas gdy z minimalnym wynikiem  0 punktów
znalaz³o siê omiu gimnazjalistów z Warszawy. W obydwóch grupach jednakowy stopieñ trudnoci sprawi³y podane zwi¹zki frazeologiczne, tj. <kto> cierpi
mêki (Tantala) i stajnia Augiasza (augiaszowa). Gimnazjalici pochodz¹cy ze
wsi w ponad 40% zbudowali poprawne zdania dla obydwóch frazeologizmów,
natomiast gimnazjalici warszawscy zbudowali ponad 70% prawid³owych zdañ
z wy¿ej wymienionymi zwi¹zkami.
Tabe la 8
Rozkład wyników z zadania 6. uzyskany przez młodzież uczęszczającą
do szkół na wsi

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

29

25

49%

42%

30

34

50%

57%

Tabe la 9
Rozkład wyników z zadania 6. uzyskany przez młodzież uczęszczającą do szkół
w mieście

Liczba odpowiedzi prawidłowych

Liczba odpowiedzi błędnych

1

2

43

46

73%

78%

7

7

12%

12 %
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4. Zale¿noæ miêdzy rozumieniem zwi¹zków frazeologicznych a ocen¹
z jêzyka polskiego
Porównanie wykaza³o, ¿e istnieje s³aba zale¿noæ miêdzy rozumieniem zwi¹zków frazeologicznych a czynnikiem dydaktycznym, jakim jest ocena z jêzyka
polskiego. Ogólnie uczniowie uzyskali lepsze oceny z testu od tych, jakie otrzymali w pierwszym semestrze nauki w trzeciej klasie. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
choæ by³y trzy maksymalne  celuj¹ce oceny z przedmiotu, to jednak nikt nie
zdoby³ maksymalnej liczby punktu z testu. Równie¿ niewielu by³o uczniów, którzy
otrzymali ocenê niedostateczn¹, dopuszczaj¹c¹ czy nawet dostateczn¹ z testu.
Wiêkszoæ ankietowanej m³odzie¿y w sposób dobry rozumie zwi¹zki frazeologiczne o proweniencji mitologicznej, co potwierdzaj¹ poni¿sze tabele i wykresy.
Oceny z jêzyka polskiego uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y na wsi

Wykres 2

oceny z jezyka polskiego
Cel 5,08%

Ndst 1,69%

Bdb 13,56%

Dop 16,95%
Cel
Bdb
Db
Dst
Dop
Ndst
Dst 33,90%

Db 28,81%

Oceny z testu uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y na wsi
oceny z testu
Ndst 3,39%
Bdb 15,25%

Dop 5,08%
Dst 18,64%
Cel
Bdb
Db
Dst
Dop
Ndst

Db 57,63%

Wykres 3
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Tabe la 10
Ocena z języka polskiego i z testu uzyskana przez uczniów uczęszczających
do szkoły na wsi
Porównanie liczby ocen z języka polskiego i z testu
ocena

język polski

test

Cel

3

0

Bdb

8

9

Db

17

34

Dst

20

11

Dop

10

3

Ndst

1

2

Wykres 4
Porównanie ocen z jêzyka polskiego i z testu uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y na wsi
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0

wykres porównawczy ocen z j.polskiego i z testu

j. polski
test

Cel

Bdb

Db

Dst

Dop

Ndst
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Oceny z jêzyka polskiego uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y w miecie

Wykres 5

oceny z jezyka polskiego
12,07%

20,69%
Cel
Bdb
Db
Dst
Dop
Ndst

34,48%
32,76%

Oceny z testu uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y w miecie

Wykres 6

oceny z testu
1,69% 1,69%
20,34%
Cel
Bdb
Db
Dst
Dop
Ndst
76,27%

Tabe la 11
Liczba ocen z języka polskiego i z testu uzyskana przez uczniów
uczęszczających do szkoły w mieście
Porównanie liczby ocen z języka polskiego i z testu
ocena

język polski

test

Cel

0

Bdb

7

12

Db

20

45

Dst

19

1

Dop

12

1

Ndst

0

0
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Wykres 7.
Porównanie ocen z jêzyka polskiego i z testu uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y w miecie
porównanie liczby ocen z jezyka polskiego i testu

45
40
35
30

j. polski
test

25
20
15
10
5
0

Cel

Bdb

Db

Dst

Dop

Ndst

5. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski:
1. Uczniowie uczêszczaj¹cy do szko³y w du¿ym orodku kulturalnym, jakim
jest Warszawa, w wiêkszym stopniu ni¿ m³odzie¿ pobieraj¹ca naukê na wsi
rozumiej¹ zwi¹zki frazeologiczne o proweniencji mitologicznej.
2. P³eæ ucznia ma znaczenie w zrozumieniu frazeologizmów. Uczennice
rozumiej¹ je w lepszy sposób ni¿ uczniowie.
3. Dla obydwóch badanych grup zwi¹zki frazeologiczne u¿yte w tekcie s¹
bardziej zrozumia³e ni¿ te wystêpuj¹ce w izolacji.
4. Zarówno uczniowie ze wsi, jak i z miasta maj¹ niewielk¹ wiadomoæ
b³êdów frazeologicznych. B³êdnie u¿yty frazeologizm rzadko bywa przez nich
rozpoznawany i poprawiany.
5. Ocena z jêzyka polskiego nie wp³ywa na stopieñ rozumienia zwi¹zków
frazeologicznych w obu badanych grupach.
Na lekcjach jêzyka polskiego zbyt ma³o uwagi powiêca siê frazeologii.
Zazwyczaj omawia siê j¹ powierzchownie i schematycznie, nie ukazuj¹c, a zatem i nie ucz¹c wszystkich mo¿liwoci poprawnego ³¹czenia wyrazów. Zajêcia
z wiedzy o jêzyku s¹ ma³o twórcze, uczniowie za nimi nie przepadaj¹, a przecie¿
tak niewiele brakuje, by ucz¹c, zarazem i bawiæ. Frazeologia uczy odpowiedniego stylu mówienia w ró¿nych ¿yciowych sytuacjach, a tak¿e poprawnego pisania.
Ujmuj¹c to szerzej  frazeologia usprawnia komunikacjê jêzykow¹. Zwi¹zki frazeologiczne stanowi¹ nieod³¹czny i bardzo cenny fragment leksyki w ka¿dym
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jêzyku. Ich powi¹zania z histori¹, cywilizacj¹ i kultur¹ narodu s¹ powszechnie
znane (m.in. utrwalony w jêzyku obraz wiata, antropocentryzm, wartociowanie)2 . Dlatego interesuj¹ce s¹ badania frazeologii nie tylko we wspó³czesnym
jêzyku polskim, lecz tak¿e w innych jêzykach narodowych.
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Summary
I was particularly interested in answering the question concerning the relation between understanding phraseology and being a student of a small country school and a big school in Warsaw.
The analysis for the research was used to obtain the answer this question. The research was
conducted in school in Têgoborze, a small village in the south of Poland. The second part was
conducted in the Witold Doroszewski Secondary School No 81 in Warsaw. Maximum mean,
minimum mean, standard deviation and confidence interval were used as statistical tools. The
following conclusions were drawn:
1. Students attending the school in a big city are more aware of using phraseologisms
motivated by antique myths.
2. Students sex is significant in understanding phraseologisms. Girls understand them better
than boys.
3. Phraseologisms are better understood when occur in a context.
4. Both students from rural areas and the cities have little awareness of making phraseological mistakes. Very rarely they recognize incorrect form and correct themselves.
5. The mark in Polish do not influence the level of understanding phraseoligisms in both
tested groups.
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Wybrane problemy doskonalenia ekspresji
mowy scenicznej na podstawie utworów poetyckich
Mirona Bia³oszewskiego (w ujêciu praktycznym)*
Selected problems of improvement of stage speech expression
on the basis of poems by Miron Bia³oszewski (practical aspect)
The article will present the experience I acquired while I was working on the stage
speech expression with the students from The Actors' College at the Stefan Jaracz Theatre
in Olsztyn. The outcome of my work was 45-minute performance based on the poems of
Miron Bia³oszewski (the programme of the performance is included in the appendix).
S³owa kluczowe: g³osowa, artystyczna interpretacja tekstu poetyckiego; metody doskonalenia
ekspresji mowy scenicznej, praca aktora nad wyrazistoci¹ mowy scenicznej,
wp³yw formy tekstu poetyckiego na ekspresjê mowy scenicznej, technika
mowy scenicznej
Key words:
vocal, artistic interpretation of poetry; methods of improvement of stage
speech expression, actors work on the distinctiveness of stage speech, influence of
the form of poetry on the expression of stage speech, techniques of stage speech.

W artykule opiszê swoje dowiadczenia w pracy ze s³uchaczami Studium
Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie nad ekspresj¹ mowy
scenicznej, której efektem by³ spektakl trwaj¹cy oko³o 45 minut. Za tworzywo
pos³u¿y³y nam utwory poetyckie Mirona Bia³oszewskiego1 (program przedstawienia zamieszczony jest w aneksie).
* Artyku³ jest kontynuacj¹ mojej pracy zatytu³owanej Wybrane problemy doskonalenia ekspresji mowy scenicznej na podstawie utworów pisanych wierszem (w ujêciu teoretycznym), któr¹
przedstawi³am na konferencji naukowej powiêconej problematyce tekstu g³osowo interpretowanego. Sympozjum zosta³o zorganizowana przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu w 2008 r.
1 Namuzowywanie, Zmys³ów pierwoustroje, Stara modystka komunistka polska ¯ydówka zwierza, Osobowoæ zachciankowa, Taniec na b³êdach ubezdwiêcznionych, (Kochacie siebie na wiosnê?...), (Zimy nie lubiê ), Dyszel Wielkiego Wozu, Podjêcie, Aniela w miasteczku Folino w nocy,
Obraza cia³a, Usiêwodzenie siedzenie, Byæ krow¹, Z niepamiêtnika? (dobrodziejka), wpad³em
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Ekspresja mowy, której uczê, posi³kuj¹c siê utworami poetyckimi, nastrêcza
m³odym ludziom najwiêcej problemów. Najwiêksze zatem k³opoty, oprócz dykcyjnych, to:
1) niew³aciwe akcentowanie wyrazowe i logiczne, prowadz¹ce do zaburzenia rytmu wiersza i komunikatu oraz mówienie tekstu proz¹, wynikaj¹ce z ³¹czenia wersów (po ka¿dym wersie powinna byæ stosowana pauza  czy wyznacza
granicê sk³adniow¹, czy nie);
2) wyg³aszanie wiersza w sposób natrêtny (od rymu do rymu), skutkuj¹ce
zatarciem warstwy semantycznej tekstu;
3) gubienie impulsu wierszowego (za³amywanie siê rytmu), wynikaj¹ce
z szybkiego tempa mowy (interpretator nie wyznacza klauzul i przerzutni); mo¿e
te¿ byæ nastêpstwem niew³aciwego akcentowania;
(w trzech powy¿szych przypadkach przyczyn¹ nieprawid³owoci jest nieznajomoæ zasad poetyki);
4) krótki oddech skutkuj¹cy ciszeniem wyg³osów wyra¿eñ i wersów. W konsekwencji interpretator nie akcentuje klauzul, a w zwi¹zku z tym nie wydobywa
toku logicznego wypowiedzi. Krótki oddech jest te¿ przyczyn¹ mówienia niepe³nymi frazami. Informacja brzmi wówczas nielogicznie i w sposób rwany;
5) s³aba emisja sprawiaj¹ca, ¿e g³os nie dociera do s³uchacza, a co za tym
idzie sens wypowiedzi p³yn¹cy ze sceny mo¿e byæ nieczytelny. Problem zapewne tkwi w oddechu lub w strachu przed kontaktem z widowni¹ (osoba chowa
wzrok, a za wzrokiem idzie g³os). Inne mo¿liwe powody to: niezdefiniowanie
intencji, odbiorcy i przestrzeni;
6) d¹¿enie do recytacji czy deklamacji i brak dialogu z widowni¹ oraz
z partnerem scenicznym (konwencja szkolnej interpretacji) sprawiaj¹ce wra¿enie monotonii. W scenicznej interpretacji tekstów kontakt z widowni¹, dobór
jêzyka interpretacyjnego i wyobrania sprzyjaj¹ o¿ywieniu mowy i wyniesieniu
jej nad jêzyk potoczny2;
7) poddawanie siê melodii wiersza ci¹¿¹ce ku inercji intonacyjnej3 (powrót za ka¿dym razem do tej samej linii intonacyjnej), ku niemówieniu frazami.
W ten sposób gubi siê sens, tratowana jest sk³adnia4 . Widz s³yszy ze sceny
s³owa, s³owa, s³owa Te melodyjki wynikaj¹ z niezrozumienia treci tekstu
i braku emocji wykonawcy, a niedostatek emocji bierze siê z niew³aciwych
zadañ aktorskich proponowanych m³odym aktorom przez nauczycieli;
w do³ek z rymami , Wiersz prywatnie napisany na wy³¹czny u¿ytek dla Le.  malarza, W pokoju,
Lilie, Powrót od staniêæ , Kwadrat mowy o sobie, Dziki kraj przyczyn, Przek³ad z parasolki,
Wywód jestemu, Do NN***, (W¹chamy siê ), Po nitce, Ballada o zejciu do sklepu, Skakanka
ufoistki, Ja czarownica?  dobrze.
2 M. A. Czechow: O technice aktora. T³um. M. So³ek. Kraków 1995, s. 65.
3 L. Pszczo³owska: Dlaczego wierszem. Warszawa 2003, s. 31.
4 Ibidem.
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8) niekonsekwencja w utrzymywaniu myli przewodniej, nastêpuj¹ca w wyniku niedok³adnego przeanalizowania treci utworu oraz braku wiadomoci
celu wypowiedzi, powoduj¹ca gubienie g³ównego w¹tku;
9) nieumiejêtnoæ pauzowania i pointowania wynikaj¹ca z dezorientacji,
nerwowoci. W efekcie tekst zaciera siê, traci sens, spada dynamika wypowiedzi, wkrada siê monotonia;
10) niemówienie obrazami wynikaj¹ce z nieanga¿owania wyobrani, która
o¿ywia jêzyk. Aktor wyg³asza tekst ma³o plastycznie i tym samym monotonnie.
Cierpi na tym wyrazistoæ mowy oraz dramaturgia przekazu. S³owo, za którym
stoi obraz, nabiera si³y, wyrazistoci i pozostanie ¿ywe niezale¿nie od tego, ile
razy je powtórzysz5;
11) niewyraziste intencje i stopnie natê¿enia emocjonalnego, prowadz¹ce do
spadku dynamiki i monotonii. ród³a tego s¹ wielorakie. Mo¿na siê ich doszukiwaæ w nierozumieniu tekstu, niezadawaniu sobie pytañ i nieudzielaniu odpowiedzi w procesie interpretacji oraz w s³abym kontakcie ze s³uchaczem lub z partnerem scenicznym (tak¿e tym znajduj¹cym siê w wyobrani). Pocz¹tkiem ka¿dego
zadania aktorskiego powinno byæ okrelenie w³asnej postawy wobec drugiego
cz³owieka, tekstu itp. Wszystkie postaci i sytuacje sceniczne ukonkretniaj¹ siê
w zmiennej symfonii postaw6, a poprzez wybran¹ postawê prezentujemy swe
intencje i cele. S³owo jest skutkiem dzia³ania scenicznego, efektem akcji7.
Z opisanych powy¿ej problemów wyp³ywaj¹ nastêpuj¹ce wnioski: studenci
nie umiej¹ pos³ugiwaæ siê form¹ wiersza, mówi¹ jêzykiem skrótowym, strzêpiastym, zanikowym, byle jakim i niechlujnym8. Nie s¹ w stanie emitowaæ prostych
dwiêków, bo ci¹gle ich co blokuje. Trzeba z nich zdejmowaæ napiêcia, stosowaæ wszelkie znane metody relaksu, by mogli pracowaæ9. M³odzie¿ wymaga
rehabilitacji, tote¿ nierzadko szko³a teatralna pe³ni dla niej rolê kliniki logopedycznej. To pokolenie uwa¿a, ¿e jêzyk wyrazisty i komunikatywny jest nienaturalny. I tak te¿ go traktuje: tratuje i mia¿d¿y. Ale teatr (i sztuka w ogóle)
z natury swojej jest sztuczny, jest uwiarygodnieniem fikcji, kondensacj¹ artystyczn¹ i miejscem, gdzie metafora powinna pe³niæ naczeln¹ funkcjê10. Uczê
zatem naszych s³uchaczy jêzyka umownego i  w pewnym sensie  obcego.
5

M. A. Czechow: op. cit., s. 65.
A. Bogart: Szeæ rzeczy, które warto wiedzieæ o kszta³ceniu aktora. T³um. I. Lizucha. Dialog 2001, nr 8, s. 107.
7 Zob. B. Suchocka w panelu dyskusyjnym: Technika mówienia z perspektywy re¿ysera i aktora. Zeszyty Naukowe Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.
Red. K. Globisz. Kraków 2008, z. 1, s. 25.
8 Zob. K. Mazur, G³os w dyskusji. [W:] Protokó³ z konferencji Mowa sceniczna dzisiaj,
zorganizowanej w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie przez Towarzystwo Mi³oników S³owa, 1 marca 2003, s. 4 (materia³y w³asne).
9 K. Mazur: Spór o metodê: jak ³¹czyæ tradycjê i wspó³czesnoæ. [W:] Akademia Teatralna
im. A. Zelwerowicza. 75 lat kszta³cenia dla teatru. Warszawa 2007, s. 62.
10 Z. Zapasiewicz: Mówiæ czy nie mówiæ. Teatr 1994, nr 11, s. 9.
6
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W dalszej czêci artyku³u opiszê, krok po kroku, metody i etapy doskonalenia ekspresji mowy scenicznej. Eksperymentowalimy na utworach poetyckich
Mirona Bia³oszewskiego. Dziêki pracy nad wierszem monotonny jêzyk m³odego
pokolenia ma szansê skrzyæ siê rozmaitoci¹ rytmów, tonów, pauz, akcentów,
temp i barw
Pominê tu szczegó³y zwi¹zane z prac¹ nad dykcj¹, gdy¿ jest to temat na tyle
szeroki, i¿ wymaga powiêcenia mu osobnej uwagi.
Pierwszy semestr powiêcony by³ technice mowy artystycznej. Stanowi
[ona] pewien psychosomatyczny proces11, powinna byæ nauczana holistycznie.
Wszystkie dzia³ania dotycz¹ce kszta³cenia w tej dziedzinie ma spajaæ sens!12
Æwiczylimy zatem koncentrowanie uwagi  fundamentaln¹ umiejêtnoæ
aktora  bo od jej si³y zale¿y równie¿ produktywnoæ wyobrani13. Masowalimy narz¹dy mowy. Rozwijalimy w sobie g³os oraz oddech, który powinien byæ
nieod³¹czn¹ czêci¹ procesu kreacji14. Bardzo istotne by³o zrozumienie pracy
nad oddechem jako kluczem do odbudowania najg³êbszej ³¹cznoci impulsu
z emocjami, wyobrani¹ i  w ten sposób  z jêzykiem15. Ponadto kszta³towalimy umiejêtnoæ wypowiadania samog³osek ustnych i nosowych, bowiem s¹ one
centrami emisyjnymi naszej mowy. Maj¹ za zadanie wspomóc terapiê logopedyczn¹ w zakresie wzbogacenia rezonansu, wyrobienia niejakiej giêtkoci modulacji g³osu, uszlachetnienia akcentu, a przez to i urozmaicenia linii intonacyjnej oraz usprawnienia segmentacji tekstu16. Zajêlimy siê realizacj¹ samog³oskow¹ wybranych utworów, przy zachowaniu miêkkiego ataku g³osowego (praca
nad emisj¹, iloczasem, rytmem, wyranoci¹ i wyrazistoci¹ wymowy). Dotknêlimy problemu artykulacji trudnych zbitek i zbiegów spó³g³oskowych, wykorzystuj¹c logatomy17. Na tym etapie pracy stara³am siê nie eksploatowaæ poezji
Bia³oszewskiego, bo zdaniem Jerzego Grotowskiego, nauczaj¹c techniki, nie
wolno u¿ywaæ tekstu wykorzystywanego w spektaklu, gdy¿ mo¿e to prowadziæ
do wypaczenia interpretacji utworu literackiego18.
W dalszej czêci zajêæ zainteresowalimy siê cia³em, które podobnie jak oddech jest tworzywem19 artysty teatru. Cia³o jako instrument: Ma byæ pos³uszne
11

B. Suchocka: op. cit., s. 27.
K. Globisz: op. cit., s. 28.
M. A. Czechow: op. cit., s. 18.
K. Linklater: Sztuka oddychania. T³um. J. Zaj¹c-Jamróz. Zeszyty Naukowe Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Red. K. Globisz. Kraków 2008, z. 1, s. 33.
15 Ibidem, s. 32.
16 B. Toczyska: Sarabanda w chaszczach. Gdañsk 1997, s. 8.
17 Przyk³ady logatomów znajduj¹ siê w podrêcznikach logopedycznych lub do nauki mowy
scenicznej, np.: M. Walczak-Dele¿yñskia: Aby jêzyk giêtki. Wroc³aw 2001; B. Toczyska: Elementarne æwiczenia dykcji. Gdañsk 1998.
18 J. Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu. Wroc³aw 2007, s. 161.
19 K. Mazur: Spór o metodê , s. 62.
12
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i nie mo¿e przeszkadzaæ w wyra¿aniu emocji20. Aby gra aktora by³a autentyczna i dynamiczna, ca³a jego fizycznoæ musi wspieraæ komunikacjê werbaln¹21, czyli oddech, g³os oraz emocje. Efekt ten mo¿na uzyskaæ, æwicz¹c np.
bieg transowy, szept sceniczny, miarowe chodzenie w rytmie wiersza przy jednoczesnym wypowiadaniu tekstu p³ynn¹ fraz¹ (ta ostatnia akcja przypomina
trochê stepowanie) b¹d wykonuj¹c uk³ad choreograficzny sprzyjaj¹cy d³ugiemu
i g³êbokiemu wymawianiu samog³osek ustnych znajduj¹cych siê w sylabie akcentowanej (odtañcowywanie poezji22, tworzenie tañca samog³oskowego). Poznawalimy i utrwalalimy mocne stanie23.
Aktor nie mówi w pró¿ni, tote¿ w trakcie treningu s³uchacze mieli równie¿
obowi¹zek tworzenia akcji fizycznych, których celem by³o uzyskanie scenicznego ¿ycia ca³ego organizmu. Wymylali intencje, nazywali emocje (te ostatnie
decyduj¹ o intonacji24), okrelali przestrzeñ, adresata i czynnoci. Od prowadz¹cej zajêcia dostawali zadania aktorskie na konkretny temat. Mieli obowi¹zek
prezentowaæ swój stosunek wobec: tekstu, s³uchacza (partnera, widza), przestrzeni itp., bowiem [...] ekspresja zale¿y nie tylko od fizjologicznych cech
g³osu i od takich czynników, jak talent i sztuka wykonawcy, ale i od [ ] czysto
psychicznego stosunku do wypowiedzi25. Tê opiniê dope³nia wspó³czesna amerykañska re¿yserka, mówi¹c: Zadaniem aktora nie jest [tylko] wyra¿anie uczuæ,
lecz prezentacja postawy. Postawa jest energi¹ skierowan¹ na zewn¹trz. Jeli
kto budzi moje zainteresowanie, wysy³am w jego stronê okrelon¹ energiê,
a moje reakcje zmieniaj¹ siê stosownie do jego reakcji na mnie. Wybieram ton
g³osu, rodzaj fizycznego kontaktu i jego czas w zale¿noci od relacji z obiektem
mojego zainteresowania. A kiedy zainteresowanie znika, zmienia siê moje nastawienie. Okrelon¹ postaw¹ przez ca³y czas ujawniam swe intencje i cele. [ ]
Relacje pomiêdzy aktorami obecnymi na scenie nigdy nie powinny siê rozluniaæ26.
W drugim semestrze kontynuowalimy naukê dykcji, oddechu i emisji (szukalimy wygody fonacyjnej), ale przede wszystkim rzebilimy27 w s³owie,
20

Maria i mê¿czyni. Z Mari¹ Peszek rozmawia Magdalena Jaros. Twój Styl 2008, nr 9,
s. 5657.
21 S. Book: Podrêcznik dla aktorów. T³um. K. Kosiñska, E. Spirydowicz. Warszawa 2007,
s. 203.
22 Cyt. za tytu³em ksi¹¿ki G. Kerényi: Odtañcowywanie poezji. Kraków 1973.
23 Metod¹ Techniki Alexandra. Jest ona w Polsce popularyzowana m.in. przez M. Kêdzior.
W du¿ym skrócie polega na wiadomym eliminowaniu zbêdnych napiêæ w ciele  ograniczaj¹cych
ruch oraz emisjê g³osu aktora.
24 K. Mazur: Spór o metodê , s. 63.
25 J. Mayen: O stylistyce utworów mówionych. [W:] Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Red. J. S³awiñski. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1972, s. 67.
26 A. Bogart: op. cit., s. 106107.
27 M. Kolarczyk: Podstawy sztuki ¿ywego s³owa. Warszawa 1965, s. 151.
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doskonalilimy ekspresjê mowy. M³odzie¿, aby zaliczyæ przedmiot, dokona³a
wyboru tekstów (zob. aneks). Budowa³a na nich etiudy samog³oskowe, pracowa³a nad rytmami i tonami (to ostatnie zadanie polega³o na stworzeniu pieni do
rytmów i tonów, które narzuca³ wiersz), rozwija³a g³osow¹ interpretacjê. Do
realizacji powy¿szych zadañ pos³u¿y³a twórczoæ poetycka Mirona Bia³oszewskiego. Utwory poety pe³ni³y dla nas funkcjê sztuki u¿ytkowej. Przyczyni³y
siê do wzbogacenia repertuaru metod pracy nad estetyk¹ artystycznego komunikatu. Dawa³y du¿¹ mo¿liwoæ eksperymentowania nad jêzykiem sceny.
Æwicz¹c wyrazistoæ s³owa, siêgnêlimy po wiersz, poniewa¿ tam jest zapisany jêzyk u³adzony i harmonijny (klasyka jest nadziej¹ na podniesienie mowy
wysokiej28). Odrêbnoæ metaforycznego jêzyka poezji, w opozycji do mowy
potocznej, dotyczy stylu oraz nowatorstwa w formu³owaniu i formowaniu zespo³u s³ów, a tak¿e wieloznacznoci terminów. Wywo³uje on nieoczekiwane skojarzenia, troszczy siê o nieprzewidywalnoæ wypowiedzi29, potrafi w jednym
krótkim zdaniu skreliæ obraz lub myl, które prze³o¿one na prozê wymaga³yby
szerokiego wyjanienia30. Forma wiersza wymusza na dojrza³ym aktorze stosowanie rodków wyrazu podnosz¹cych ekspresjê mowy. Utwory poetyckie wyg³asza siê zazwyczaj tonem uroczystym, dobieraj¹c odpowiedni timbre g³osu,
staranniejsz¹ artykulacjê i zwalniaj¹c tempo wypowiedzi31. Tyle teoria.
M³ody cz³owiek na pocz¹tku prób analitycznych jest bezradny wobec budowy utworu poetyckiego. Struktura mowy wi¹zanej nie motywuje go do odwiêtnego tonu czy do stosowania specjalnej barwy g³osu, ale na pewno sk³ania do
zdziwienia, ¿e wiersza nie mówi siê proz¹; zmusza do zadawania sobie pytañ:
jak werbalnie rozwi¹zaæ zagadki formalne zwi¹zane z zupe³nie nieznanym zjawiskiem, jakim jest poezja; jakiego kodu nale¿y u¿yæ, by tê tajemnicê poznaæ;
od czego zacz¹æ, ¿eby to nieznane zjawisko literackie wybrzmia³o w³aciwie
i sensownie? Przede wszystkim jednak zmusza do zawieszenia g³osu, do zaakcentowania najwa¿niejszych znaczeñ, do zwolnienia tempa wypowiedzi. Dziêki
poezji m³odzie¿ zaczyna rozumieæ i przede wszystkim czuæ, na czym polega
ekspresja mowy scenicznej oraz ¿e jêzyk sceny jest diametralnie ró¿ny od potocznego.
Pracuj¹c nad doskonaleniem estetyki mowy scenicznej, siêgnêlimy po
wiersz Bia³oszewskiego, gdy¿ si³a wyrazu uwarunkowana jest tak¿e przez specjalny szyk s³ów i g³osek  szyk podyktowany intonacyjnymi, muzycznymi walorami mowy32 (brzmienie g³osu i instrumentacja g³oskowa maj¹ potencjalne
28
29
30
31

K. Mazur: G³os w dyskusji, s. 4.
D. Micha³owska: Mówiæ wierszem. Kraków 1999, s. 103.
Ibidem.
T. Dobrzyñska; L. Pszczo³owska: Wiersz a recytacja. Pamiêtnik Literacki R. LXXIII,
1982, z. 3/4, s. 278.
32 J. Mayen: op. cit., s. 67.
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mo¿liwoci organizowania poziomu dwiêkowego tekstu). Stylistyka twórczoci
Bia³oszewskiego i on sam da³ nam legitymacjê do nieskrêpowanego eksperymentowania na jêzyku ³owionym33 w warstwie werbalnej. Z wywiadów pisarza wynika, i¿ póniejsza jego twórczoæ ma wiêcej wspólnego z uchem ni¿
z okiem34, ¿e mo¿na poezjê odtañcowywaæ, urozmaicaæ brzmieniowo, wyklaskiwaæ; w trakcie mówienia rytmicznie stukaæ przedmiotami, wokalizowaæ. Sylaba sylabie równa. I nie. Spó³g³oski te¿ maj¹ swoje trwanie w czasie. I tu
ukazuje siê nowa mo¿liwoæ aktorska. Dykcyjno-ekspresyjna. A mo¿e muzyczno-ruchowa35. Id¹c dalej za Bia³oszewskim, pozwolilimy sobie na jeszcze wiêcej: podniesienie g³osu, akcent, wydobycie rytmów oraz rymów36, radosny
piew i skargê  bo wszystkie te zabiegi nadaj¹ s³owu wzmo¿on¹ energiê.
Dwiêki uk³adalimy w formu³y, frazy, zaklêcia, które tworz¹ wiêksz¹ moc ni¿
zwyk³e mówienie  moc magiczn¹. Magiczna si³a s³owa tkwi tak¿e w jego
zdolnoci do wywo³ywania obrazów. Jest ono [s³owo  K. S.] niewidzialnym
znakiem rzeczy spostrzeganych zmys³ami37.
Mówilimy tak¿e szeptem. Cicho  g³ono  to dwie skrajne kategorie dynamiczne. Nale¿y je umiejêtnie dawkowaæ, gdy¿ rozmach artystyczny nie powinien byæ identyfikowany z energi¹ g³osu (niejednokrotnie szept sceniczny mo¿e
okazaæ siê silniejszym rodkiem ekspresji)38.
Podsumowuj¹c  wszystkie zabiegi dokonywane na warstwie brzmieniowej
tekstu daj¹ bogactwo znaczeniowe, tworz¹ nastrój i dynamikê39. Mowa oczywicie ma nie tylko walory brzmieniowe, ale tak¿e znaczeniowe40. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wypowied sceniczna jest semiotycznie zagêszczona41, czyli ma zdolnoæ do zwielokrotnienia informacyjnej nonoci s³ów42. Mówi wiêcej poprzez
to, i¿ jest elementem struktury artystycznej.

33
34

W. Siemion: Lekcja czytania  Bia³oszewski. Warszawa 2007, s. 34.
E. Berberyusz: Wywiad z M. Bia³oszewskim, Przekrój 1967, nr 1134, s. 4.
Jest to parafraza wypowiedzi K. Stanis³awskiego, który uwa¿a³, i¿ aktor winien mówiæ nie
dla uszu, lecz dla oczu. Wypowied tego rosyjskiego aktora i re¿ysera zacytowa³ M. Kotlarczyk
[W:] Podstawy sztuki ¿ywego s³owa. Warszawa 1965, s. 151.
35 G. Kerényi: op. cit., s. 214215.
36 G. van der Leeuw: S³owo wiête i uwiêcaj¹ce. T³um. J. Prokopiuk. [W:] Antropologia
s³owa. Red. G. Godlewski. Warszawa 2004, s. 325326.
37 J. Parandowski: Alchemia s³owa. Warszawa 1965, s. 134.
38 M. Kolarczyk: op. cit., s. 138.
39 O pracy nad oddechem i g³osem pisa³am w artykule Wybrane problemy doskonalenia mowy
scenicznej jako typu sytuacji komunikacyjnej miêdzy aktorem a widzem. Przedstawi³am go w 2007 r.
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas konferencji naukowej powiêconej
typom sytuacji komunikacyjnej.
40 T. Malak: Teatr jednego aktora. Warszawa 1985, s. 47.
41 J. Limon: Pi¹ty wymiar teatru. Gdañsk 2006, s. 71.
42 Ibidem, s. 69.
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Jak zatem w naszej pracy d¹¿ylimy do wydobycia warstwy semantycznej
wiersza? Przez formê i wprost, bowiem budowa tekstu i jego treæ u wybitnych
twórców, jakim niew¹tpliwie by³ Bia³oszewski, zawsze s¹ ze sob¹ cile powi¹zane. Próbowalimy reinterpretowaæ utwory, nie respektuj¹c znaków interpunkcyjnych. Jak poza tym dochodzilimy do sensów? Omówilimy ¿yciorys i dorobek literacki tego oryginalnego pisarza, gdy¿ znajomoæ biografii u³atwia
m³odym ludziom rozumienie twórczoci. W ci¹gu wielu prób analitycznych dowiedzielimy siê, ¿e Bia³oszewski by³ wielkim realist¹, skrupulatnym obserwatorem rzeczywistoci, poet¹ pe³nym respektu do tego, co nazywa³ Faktycznoci¹.
Wiele pozornie niezrozumia³ych utworów poety da siê ³atwo otworzyæ kluczem
historycznego, obyczajowego lub jêzykowego faktu43. £owca dwiêków potwierdza tê tezê w swoim manifecie twórczym. Uwa¿a, ¿e ludzie nie rozumiej¹
jego pisarstwa, bo zbyt odbiegaj¹ w domys³ach od treci utworów. Nie chc¹
rozumieæ pierwszej warstwy wiersza  dos³ownoci. Od razu chc¹ z³apaæ co
innego, ni¿ jest44. Etap dog³êbnej analizy semantycznej, tzn. badania treci
i odczytania podtekstów oraz intencji autora, jest niezwykle wa¿ny dla dalszej
pracy artystycznej, bowiem student coraz lepiej pojmuj¹cy przes³anie p³yn¹ce
z tekstu  dzia³a na scenie poprawnie i nie powtarza s³ów, tylko za ka¿dym
razem prezentuje pewien stan wewnêtrzny45. D¹¿ê do konstatacji, która moim
zdaniem jest niezwykle istotna: artysta w pewnym momencie pracy nad rol¹
musi porzuciæ literaturê, bo jeli poprzestanie tylko na tym, co zosta³o napisane,
bêdzie p³aski jak blacha46.
Du¿o czasu zajê³o nam znalezienie pomys³u na wyg³oszenie wybranych
wierszy. Ten pomys³ winien oczywicie uwzglêdniæ myl autora [ ], powinien
j¹ uwypukliæ, uwyraniæ. Nie wszystkie s³owa s¹ jednakowo dynamiczne i nie
wszystkie wersy, zdania, myli, uczucia p³yn¹ tym samym nurtem. Zatem zmiany dynamiki, tempa mówienia, wprowadzanie pauz  nie tylko wynikaj¹cych ze
struktury wiersza  zró¿nicowanie intonacyjne, zawieszenia g³osu, barwnoæ
wypowiedzi  to elementy do rozwa¿enia i do realizacji. Utwór, czy to bêdzie
niewielki wiersz, czy fragment wiêkszej ca³oci, musi mieæ sw¹ strukturê: pocz¹tek, rozwiniêcie, jaki punkt wêz³owy i  zakoñczenie47.
Pracuj¹c nad tekstami, odpowiadalimy sobie na najrozmaitsze pytania
 nierzadko drobiazgowe i niekiedy wydawa³oby siê abstrakcyjne: o czym jest
43 S. Barañczak: Nieznany autokomentarz Bia³oszewskiego. [W:] Miron. Wspomnienia o poecie. Warszawa 1996, s. 340.
44 M. Bia³oszewski: Mówienie o pisaniu. [W:] Antropologia s³owa. Red. G. Godlewski. Warszawa 2004, s. 438.
45 J. Stuhr: G³os w panelu dyskusyjnym Szko³a a nowy teatr. Zeszyty Naukowe Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Red. K. Globisz. Kraków 2008,
z. 1, s. 2223.
46 K. Lupa: G³os w panelu dyskusyjnym Szko³a a nowy teatr. Ibidem, s. 22.
47 D. Micha³owska: op. cit., s. 108.
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wiersz? Jakie s¹ podteksty? Kto mówi? Po co mówi? Komu i w jakim miejscu?
Jakie relacje ma ze s³uchaczem? Co robi i czuje postaæ, która mówi? Jak wygl¹da: ile ma lat? Jak jest ubrana? Jak¹ ma fryzurê? Jak¹ orientacjê seksualn¹?...,
itd. Podobny sposób mylenia towarzyszy³ nam, kiedy konkretyzowalimy osobê
s³uchacza.
Stara³am siê prowadziæ zajêcia tak, by nie zabijaæ w studentach ich indywidualnoci. Bardzo trudnym zadaniem by³o oduczenie s³uchaczy udawania, tzw.
grania48. W trakcie pracy twórczej towarzyszy³o nam d¹¿enie do prostoty, prawdy rodków wyrazu i szczeroci  patrzcie, oto ja jestem!... odrzucam maski49.
Cechy te, których szukalimy w sobie i w doborze rodków artystycznego wyrazu, mia³y s³u¿yæ przystêpnoci i zrozumia³oci komunikatu50.
Chcia³abym dobitnie wyraziæ, ¿e doskonal¹c ekspresjê mowy scenicznej,
jestemy zobowi¹zani rodki techniczne podporz¹dkowaæ duszy adepta sztuki
aktorskiej. Maj¹ one byæ w tê duszê wstawione51. Kiedy artysta czuje prawdê,
prawdê wobec rzeczywistoci52, to rzeczy techniczne przychodz¹ same. Jednak¿e nie zast¹pi¹ one talentu, bogactwa wnêtrza, stopnia jego g³êbi oraz intelektualnych i emocjonalnych mo¿liwoci.
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Summary
The reader of this article will find information about selected methods of work and the
sequence of undertaken steps in relation to the improvement of stage speech expression. In particular, the article describes, from the practitioners point of view, problems of young generation
with speech expression and attempts to solve them. The author does not deal with the subject of
speech distinctiveness (diction) because this wide issue requires separate attention.

Wybrane problemy doskonalenia ekspresji mowy scenicznej...

203

ANEKS
Program
egzaminu z techniki mowy scenicznej I roku Studium Aktorskiego
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Pierwszy semestr powiêcony by³ pracy nad technik¹ mowy. M³odzie¿ uczy³a siê
rozluniaæ napiêcia w ciele, czerpaæ energiê oraz poznawaæ zasady prawid³owej
emisji dwiêku w mowie. Zajmowalimy siê tak¿e dykcj¹ (szczególnie interesowa³y nas samog³oski), rytmem, intonacj¹, fraz¹, akcentem, pauz¹, itp. W trakcie
drugiego semestru skupilimy siê nad doskonaleniem ekspresji mowy na podstawie poezji Mirona Bia³oszewskiego.
Szymon Grzybek  zapowied I czêci pokazu  Obraz za s³owem
Wstêp
Malina Chojecka  Namuzowywanie53
Szymon Ko³odziej  Zmys³ów pierwoustroje54
Obraz pierwszy
Karolina Szczepanowska  Stara modystka komunistka polska ¯ydówka
zwierza55
Obraz drugi
Agnieszka Maracewicz  Osobowoæ zachciankowa56
Krzysztof Jankowski  Taniec na b³êdach ubezdwiêcznionych57
Obraz trzeci
Asia Gruszka i Agnieszka Maracewicz  etiuda samog³oskowa KAruzelOwAnie58

53 M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 1: Obroty rzeczy, Rachunek zaciankowy, Mylne
wzruszenia, By³o i by³o. Warszawa 1987, s. 241.
54 Ibidem, s. 130.
55 M. Bia³oszewski: Wybór poezji. Warszawa 1996, s. 150.
56 M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 1, s. 225.
57 Ibidem, s. 326.
58 Autorkami etiudy by³y jej wykonawczynie.
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Obraz czwarty
Ania M³ynarczyk  (Kochacie siebie na wiosnê? ), (Zimy nie lubiê )59
Karolina Szczepanowska  Dyszel Wielkiego Wozu60
Ania M³ynarczyk  Podjêcie61
Obraz pi¹ty
Piotr Chomik  Aniela w miasteczku Folino w nocy62
Szymon Grzybek  Obraza cia³a63
Bartek Go³êbiowski  Usiêwodzenie siedzenie64
Szymon Grzybek  Byæ krow¹65
Obraz szósty
Ania M³ynarczyk  etiuda samog³oskowa GOspOdyni DOmu66
Krzysztof Jankowski  Z niepamiêtnika? (dobrodziejka)67
Obraz siódmy
Piotr Chomik  wpad³em w do³ek z rymami 68
Bartek Go³êbiowski  Wiersz prywatnie napisany na wy³¹czny u¿ytek dla Le.
 malarza69
Obraz ósmy
Krzysztof Jankowski  etiuda samog³oskowa KArAtE70
Karolina Szczepanowska  zapowied II czêci pokazu Odtañcowywanie poezji71
Malina Chojecka  W pokoju72
59
60
61
62
63

M. Bia³oszewski: Wybór poezji, s. 149.
Ibidem, s. 147.
Ibidem, s. 148.
Ibidem, s. 89.
M. Bia³oszewski: Wiersze wybrane i dobrane. Warszawa 1980, s. 182.
64 M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 1, s. 321.
65 Ibidem. T 8: Rozkurz, s. 255.
66 Autork¹ etiudy by³a jej wykonawczyni.
67 M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 1, s. 352.
68 Ibidem. T. 8, s. 200.
69 M. Bia³oszewski: Wybór poezji, s. 115.
70 Etiudê wymyli³ student, który j¹ wykona³.
71 Tytu³ ksi¹¿ki G. Kere´nyi wydanej w Krakowie w 1973 r., mówi¹cej o Teatrze Osobnym
za³o¿onym m. in. przez M. Bia³oszewskiego.
72 M. Bia³oszewski: Wiersze wybrane i dobrane, s. 133.
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Szymon Ko³odziej  Lilie73
Szymon Grzybek  Byæ krow¹74
Asia Gruszka  Powrót od staniêæ

75

Krzysztof Jankowski  zapowied III czêci pokazu Rytmy i tony
Malina Chojecka  Namuzowywanie76
Krzysztof Jankowski  Kwadrat mowy o sobie77
Szymon Ko³odziej  Dziki kraj przyczyn78
Ania M³ynarczyk  Przek³ad z parasolki79
Agnieszka Maracewicz  Wywód jestemu80
Piotr Chomik  Do NN***81
Karolina Szczepanowska  (w¹chamy siê )82
Asia Gruszka  Po nitce83
Szymon Grzybek  Ballada o zejciu do sklepu84
Bartosz Go³êbiowski  Skakanka ufoistki85
Ania M³ynarczyk  Ja czarownica?  dobrze86
Program opracowa³a: Krystyna Spikert
Re¿yseria wspólna: prowadz¹cej zajêcia i s³uchaczy Studium

73

M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 8, s. 180.
Ibidem, s. 255.
Ibidem, s. 190.
76 Ibidem. T. 1, s. 241.
77 Ibidem, s. 171.
78 Ibidem, s. 131.
79 Ibidem, s. 117.
80 Ibidem, s. 231.
81 Ibidem, s. 85.
82 Ibidem. T. 8, s. 239.
83 M. Bia³oszewski: Wiersze wybrane i dobrane, s. 134.
84 M. Bia³oszewski: Utwory zebrane. T. 1, s. 120.
85 Ibidem. T. 8, s. 271.
86 M. Bia³oszewski: Wybór poezji, s. 148.
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Kongruencja obrazowania zwi¹zków frazeologicznych
a ich miêdzyjêzykowa ekwiwalencja
Congruence of imagery of phraseological units
and their cross-linguistic equivalence
In the paper phraseological units conveying imagery are analyzed in a cross-linguistic perspective with a special focus on imagery congruence of the units compared.
Several kinds of imagery congruence relations are discussed and exemplified, which
renders it possible to develop a typology of equivalents.
S³owa kluczowe: frazeologizm, miêdzyjêzykowy ekwiwalent, obrazowanie
Key words:
phraseological unit, cross-linguistic equivalent, imagery

1. Obrazowoæ zwi¹zku frazeologicznego
Prace powiêcone frazeologii oraz leksykony terminologiczne zawieraj¹
wiele definicji terminów frazeologizm i idiom (Zakrzewski 2002). Przyk³adowo, w S³owniku jêzykoznawstwa ogólnego frazeologizm, uto¿samiany z idiomem, definiowany jest jako: Dwu- lub kilkuwyrazowa ustalona (sta³a) konstrukcja jêz., której znaczenia nie da siê wyprowadziæ ze znaczeñ i regu³
³¹czenia sk³adaj¹cych siê na ni¹ wyrazów (S³ownik jêzykoznawstwa ogólnego
1999, s. 244). Z punktu widzenia translatoryki tak rozumiany idiom to jednostka
przek³adowa, która mo¿e mieæ ró¿norodne  zarówno frazeologiczne, jak i nieidiomatyczne  odpowiedniki w jêzyku docelowym.
Frazeologizmy danego jêzyka mo¿na klasyfikowaæ, przyjmuj¹c rozmaite
kryteria, np. formalne, semantyczne czy stylistyczne. Innym wa¿nym elementem
opisu sta³ych po³¹czeñ wyrazowych jest ich obrazowoæ. W ujêciu dychotomicznym mo¿na wyodrêbniæ jednostki nieobrazowe i obrazowe, które nale¿¹ w zasadzie do jêzyka mówionego potocznego, pospolitego i slangowego (Zarêba
1988, s. 113). S¹ one silnie nacechowane ekspresywnie i funkcjonuj¹ jako noniki
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ewaluacji. Zwi¹zki obrazowe stanowi¹ bardzo interesuj¹ce jednostki w perspektywie miêdzyjêzykowej, poniewa¿ tkwi¹ g³êboko w psychice danego narodu,
wyra¿aj¹ specyfikê widzenia i interpretowania wiata okrelonej spo³ecznoci
jêzykowej, s¹ równie¿ odbiciem przesz³oci historycznej, tradycji narodowej,
zwyczajów i obyczajów, kultury i jêzyka (Zarêba 1988, s. 113114). Porównywanie sta³ych po³¹czeñ wyrazowych pozwala na ustalenie podobieñstw i ró¿nic
wystêpuj¹cych w warstwie obrazowej frazeologii w badanych jêzykach.
Obrazowoæ frazeologizmów (ang. image komponent) to jedno z dwóch
kryteriów przyjêtych przez twórców CFLT, Dmitrija Dobrovolskiego i Elisabeth
Piirainen (2005), do odró¿niania zwi¹zków figuratywnych od niefiguratywnych.
Badacze definiuj¹ j¹ jako specyficzn¹ konceptualn¹ strukturê miêdzy struktur¹
leksykaln¹ i asumarycznym znaczeniem jednostek o charakterze figuratywnym,
zwracaj¹c przy tym uwagê na fakt, ¿e znaczenie dos³owne zwi¹zku, bêd¹ce
sumarycznym znaczeniem jego komponentów, jest istotne dla znaczenia asumarycznego (Dobrovolski, Piirainen 2005, s. 14). Jednostki figuratywne ³¹cz¹ dwa
ró¿ne poziomy konceptualne w swojej strukturze semantycznej.
Wed³ug Dobrovolskiego i Piirainen u¿ywany przez nich termin image component jest quasi-ekwiwalentem pojêcia forma wewnêtrzna (ang. inner form)
u¿ywanego w rosyjskiej tradycji jêzykoznawczej, przy czym forma wewnêtrzna to termin u¿ywany przede wszystkim do pierwotnego odczytania danej jednostki figuratywnej, za image component desygnuje czêæ planu jej treci (Dobrovolski, Piirainen 2005, s. 17). Obrazowoæ zwi¹zku frazeologicznego ma
du¿y zwi¹zek z jego motywacj¹, ale nie zale¿y bezporednio od niej. Mo¿na
za³o¿yæ, ¿e w przypadku wielu jednostek o motywacji w pe³ni czytelnej dla
wspó³czesnych u¿ytkowników danego jêzyka obrazowoæ zwi¹zku jest bardziej
wyrazista ni¿ w przypadku zwi¹zków o nieczytelnej motywacji. Nale¿y jednak
podkreliæ, ¿e zatarcie motywacji nie oznacza braku obrazowoci.
Komponent wyobra¿eniowy jest wiêc bardzo wa¿ny w odbiorze danej jednostki frazeologicznej, dlatego nale¿y braæ pod uwagê kryterium obrazowoci
zwi¹zku przy dobieraniu obcojêzycznego ekwiwalentu sporód form konkurencyjnych, czêstokroæ licznych i wykazuj¹cych znaczne zró¿nicowanie stylistyczne, istniej¹cych w jêzyku docelowym. Z punktu widzenia translatoryki znaczenie obrazowoci frazeologizmu przy doborze odpowiednika przek³adowego jest
zró¿nicowane, poniewa¿ zale¿y ono od stopnia aktualizacji znaczenia dos³ownego w danym u¿yciu t³umaczonego zwi¹zku.
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2. Typologia obcojêzycznych ekwiwalentów zwi¹zków frazeologicznych
ze szczególnym uwzglêdnieniem kongruencji obrazowania
W kontrastywnych badaniach frazeologicznych wiele uwagi powiêca siê analizom obcojêzycznych ekwiwalentów idiomów danego jêzyka, w wyniku których
powstaj¹ ró¿norakie typologie (Su³kowska 2003; Su³kowska 2004; Piotrowska
2003; Laskowski 2003; Hejwowski 2004). Przyk³adowo, Krzysztof Hejwowski
wymienia nastêpuj¹ce sposoby t³umaczenia frazeologizmów: u¿ycie oczywistego, nasuwaj¹cego siê ekwiwalentu  idiomu o bardzo podobnej formie i sensie
w jêzyku docelowym, jeli takowy istnieje (co zdarza siê najczêciej w przypadku
idiomów o pochodzeniu biblijnym lub klasycznym); u¿ycie ekwiwalentu funkcjonalnego  zast¹pienie idiomu wyjciowego idiomem jêzyka docelowego o znaczeniu podobnym i innym obrazie; syntagmatyczne przet³umaczenie idiomu jêzyka
wyjciowego  mo¿liwe tylko w rzadkich przypadkach, kiedy oryginalny idiom
jest zrozumia³y w kulturze docelowej. Podkrela on równie¿, ¿e miêdzy dwoma
pierwszymi technikami nie ma sztywnej granicy (2004, s. 109).
W wielu klasyfikacjach o kongruencji nie mówi siê eksplicytnie, jest ona
implikowana w definicjach poszczególnych typów ekwiwalencji. Nale¿y podkreliæ, ¿e obrazowoæ danego frazeologizmu mo¿e wp³ywaæ znaczenie na dobór
odpowiednika przek³adowego. Wród jednostek frazeologicznych mo¿na wskazaæ idiomy maj¹ce obcojêzyczne ekwiwalenty w postaci spetryfikowanych po³¹czeñ wyrazowych (idiomy o kongruentnych obrazach, idiomy bez kongruencji
obrazowej) oraz idiomy o odpowiednikach niefrazeologicznych (Wawrzyniak
1991, s. 5051).
Szczegó³owiej przestawia ten problem Leon Zarêba, który stwierdza, ¿e
Porównuj¹c obrazowoæ we frazeologizmach polskich i francuskich ³atwo
dojæ do stwierdzenia, ¿e mog¹ tu zachodziæ cztery przypadki: 1° ca³kowite
podobieñstwo, czyli identycznoæ obrazu, 2° czêciowe podobieñstwo, czyli
analogia obrazu, 3° ró¿nica obrazu i wreszcie, 4° stosunek: obraz: brak obrazu
(Zarêba 1988, s. 114). Ujêcie Zarêby stanowi podstawê teoretyczna poni¿szego
omówienia relacji miêdzy obrazowoci¹ frazeologizmu a obrazowoci¹ lub brakiem obrazowoci jego obcojêzycznego odpowiednika.
2.1. Zwi¹zek frazeologiczny maj¹cy obcojêzyczny ekwiwalent
w postaci zwi¹zku frazeologicznego
Wiele jednostek frazeologicznych ma obcojêzyczne odpowiedniki w postaci
zwi¹zków frazeologicznych o to¿samym znaczeniu. Grupê tê cechuje wewnêtrzne zró¿nicowanie, nale¿¹ do niej bowiem frazeologizmy maj¹ce ró¿ne ekwiwa-
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lenty, na przyk³ad: odpowiedniki tradycyjnie nazywane absolutnymi, które wykazuj¹ pe³n¹ zgodnoæ, ekwiwalenty o zbli¿onym sk³adzie komponentów, a wiêc
i podobnym obrazowaniu, oraz zwi¹zki o innej obrazowoci.
2.1.1. Pe³na kongruencja obrazowania zwi¹zków frazeologicznych
w porównywanych jêzykach
W jêzykach europejskich wystêpuj¹ zwi¹zki frazeologiczne to¿same pod
wzglêdem strukturalno-leksykalnym, które s¹ nonikami tego samego obrazu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e mog¹ je ró¿niæ inne parametry, na przyk³ad czêstotliwoæ
wystêpowania lub zabarwienie stylistyczne. Zasadne jest wiêc u¿ywanie terminu
quasi-ekwiwalenty, który precyzyjniej oddaje charakter omawianych odpowiedników (Fiedler 2007, s. 118; Dobrovolskij 2007, s. 802). Do omawianej grupy
jednostek maj¹cych miêdzyjêzykowe odpowiedniki kongruentne pod wzglêdem
obrazowania nale¿¹ zwi¹zki o ró¿nej proweniencji.
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ jednostki pochodz¹ce ze wspólnego grecko-rzymskiego i judeochrzecijañskiego dziedzictwa kulturowego (Olekiewicz 2007).
Biblia jest ród³em wielu jednostek frazeologicznych o charakterze obrazowym,
które nale¿¹ do internacjonalizmów lub przynajmniej do europeizmów (Maækiewicz 2001, s. 52). Przyk³adowo polski zwi¹zek wilk w owczej (baraniej) skórze
ma liczne miêdzyjêzykowe odpowiedniki o to¿samym obrazowaniu (np. ang.
a wolf in sheeps clothing, fr. loup vêtu de la peau de mouton, hiszp. lobo con
piel de cordero, w³. lupo in veste dagnello). Liczne idiomy, których ekwiwalenty powszechnie wystêpuj¹ w wielu jêzykach europejskich, pochodz¹ z literatury
antycznej, m.in. bajek autorstwa Ezopa i Fedrusa. Przyk³adem idiomu obecnego
u obu twórców jest wyra¿enie lwia czêæ (Ezop, Bajki, 270; Fedrus, Bajki,
I: ang. the lions share (of sth), fin. leijonanosa, fr. la part du lion, niem. der
Löwenanteil, ros. lvinaja dolja, w³. parte del leone)1 .
Liczne frazeologizmy, wystêpuj¹ce w porównywanych jêzykach w identycznej lub podobnej postaci, stanowi¹ zapis zbie¿nych obserwacje dotycz¹cych
rzeczywistoci. Alicja Nowakowska, pisz¹c o sfrazeologizowanych porównaniach odczasownikowych, stwierdza, ¿e: Porównania, w których wystêpuj¹ nazwy zwierz¹t rodzimych, równie¿ mog¹ mieæ charakter internacjonalizmów, np.:
jeæ jak wróbelek, fr. manger come un moineau; mrzeæ jak muchy, fr. mourir
come des mouches; p³ywaæ jak ryba, fr. nager comme un poisson. Tu czêsto
trudno mówiæ o wzajemnych zapo¿yczeniach, mo¿na raczej przypuszczaæ, ¿e
1 Nale¿y podkreliæ, ¿e wiele motywów, które mia³y du¿y potencja³ frazeotwórczy, zaktualizowany w postaci idiomów, to elementy wykorzystywane równie¿ przez póniejszych twórców bajek.
Przyk³adowo motyw lwiej czêæ wystêpuje u La Fontainea (Bajki, I, 6).
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obserwacje przyrody, czynione przez przedstawicieli ró¿nych narodów, prowadzi³y do podobnych rezultatów (Nowakowska 2003, s. 99100). Zwroty przytoczone przez Nowakowsk¹ jako materia³ egzemplifikacyjny wystêpuj¹ w identycznej postaci tak¿e w jêzyku angielskim: to eat like a sparrow, to die like flies,
to swim like a fish. W jêzyku w³oskim dwa zwi¹zki maj¹ tak¹ sam¹ strukturê
i sk³ad komponentów, mianowicie morire come le mosche, nuotare come un
pesce. Odpowiednikiem jednostki jeæ jak wróbelek jest doczasownikowy zwrot
porównawczy mangiare come un uccello, który ma w swoim sk³adzie hiperonim
uccello (ptaszek). Omawiane zwi¹zki wystêpuj¹ równie¿ w podobnej postaci
w jêzyku niemieckim: wie ein Fisch (im Wasser) schwimmen (dos³.: jak ryba
(w wodzie) p³ywaæ), sterben/umfallen wie die Fliegen (dos³.: mrzeæ/padaæ jak
muchy), essen wie ein Spatz (dos³.: jeæ jak wróbel). Obrazowoæ prezentowanych sfrazeologizowanych porównañ wykazuje wiêc wysoki stopieñ zbie¿noci.
Dzia³a tu prawo do identycznych lub podobnych skojarzeñ, czyli teoria konotacji semantycznych (Skorupka 1964, s. 522).
Nonikami zbie¿nego obrazowania s¹ równie¿ jednostki zapo¿yczone z innych jêzyków. Przyk³adowo obecny w wielu jêzykach europejskich frazeologizm papierowy tygrys to stary chiñski idiom, który upowszechni³ siê za spraw¹
wywiadu, jaki przeprowadzi³a Anna Louise Strong z Mao Zedongiem 6 sierpnia
1946 r. Zedong okreli³ mianem papierowego tygrysa amerykañski imperializm
i wszystkich reakcjonistów, wówczas do jêzyka angielskiego wesz³o wyra¿enie
a paper tiger (dos³.: papierowy tygrys), które w jêzyku polskim ma postaæ
papierowy tygrys, a we w³oskim  tigre di carta. Omawiane wyra¿enie, maj¹ce
znaczenie o kim, o czym pozornie silnym, gronym, ale zawodz¹cym w decyduj¹cym momencie (WSF, s. 574), wystêpuje w postaci kalki równie¿ w kilku
innych jêzykach europejskich, np. we francuskim (le tigre de papier), niemieckim (der Papiertiger), szwedzkim (papperstiger).
2.1.2. Zbli¿ona kongruencja obrazowania jednostek frazeologicznych
w porównywanych jêzykach
We frazeologii jêzyków nale¿¹cych do ligi europejskiej wystêpuj¹ ró¿ni¹ce
siê sk³adem leksykalnym realizacje modeli, z których wiele ma proweniencjê
antyczn¹. Przyk³adowo koncept ³aciñskiego wyra¿enia asinus ad liram jest
obecny we wspó³czesnych jêzykach europejskich w postaci realizacji modelu
znaæ siê jak + komponent animalistyczny + rzeczownik oznaczaj¹cy wyszukany
produkt/trudn¹ umiejêtnoæ. Wystêpuj¹ one m.in. w jêzyku polskim (znaæ siê
na czym tyle, co koza na pieprzu, znaæ siê na czym tyle, co kura na pieprzu),
niemieckim (verstehen davon so viel wie die Henne vom Pfeffer dos³.: znaæ siê
na czym jak kura na pieprzu), rosyjskim (kak svinja v apielsinach razbiratsia
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dos³.: znaæ siê jak winia na pomarañczach, kak kazio³ v apelsinach razbiratsia dos³.: znaæ siê jak kozio³ na pomarañczach), w³oskim (intendersene
quanto un bove di musica dos³.: znaæ siê jak wó³ na muzyce, intendersene
quanto una vacca del lunario dos³.: znaæ siê jak krowa na kalendarzu, intendersene quanto una capra dalgebra dos³.: znaæ siê jak koza na algebrze),
tworz¹c szereg paralelizmów frazeologicznych (Szerszunowicz 2004, s. 214215).
W omawianych frazeologizmach komponenty animalistyczne maj¹ charakter
wartociuj¹cy negatywnie (por. Luque, Pamies, Manjón 1996, s. 136137).
Inny model, którego realizacje s¹ liczne w jêzykach europejskich, to schemat mózg/g³owa + nazwa zwierzêcia // przymiotnik fauniczny + mózg/g³owa
(Szerszunowicz 2007, s. 205), którego realizacje maja znaczenie g³upiec, dureñ. Na bazie omawianego modelu powsta³y zwi¹zki w takich jêzykach, jak:
ang. a brain of a pigeon (dos³.: mózg go³êbia), a brain of a canary (dos³.:
mózg kanarka), hiszp. sesos de mosquito (seso mózg, mosquito komar, moskit, larwa szarañczy); pol. ptasi mó¿d¿ek i kurzy mó¿d¿ek, mózg cielêcy, barania g³owa, barani ³eb, ola g³owa; czes. ptaèí mozek (dos³. ptasi mózg); fr. cervelle doiseau (dos³.: mózg ptaka), avoir une cervelle de canari (dos³.: mieæ
mózg kanarka); w³. cervello di fringuella (dos³.: mózg ziêby), cervello di
gallina (dos³.: mózg kury), cervello di passero (dos³.: mózg wróbla), cervello
di uccellino (dos³.: mózg ptaszka), cervello di gatto (dos³.: mózg kota), cervello di grillo (dos³.: mózg wierszcza), testa dasino (dos³.: ola g³owa),
capo dassiolo (dos³.: g³owa puszczyka), testa di bue (dos³.: g³owa wo³u)2.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ró¿nojêzyczne realizacje danego modelu
mog¹ wykazywaæ subtelne ró¿nice znaczeniowe (por. Dobrovolskij 2007, s. 802)
i stylistyczne. Tak jest w przypadku realizacji schematu powierzyæ co komu,
co nie jest bezpieczne w czyim (danej osoby) posiadaniu, które wystêpuj¹
w wielu jêzykach europejskich (np. ang. put the cow to mind the corn dos³.:
powierzyæ krowie pilnowanie zbo¿a, put the wolf in charge of the sheep dos³.:
powierzyæ wilkowi pilnowanie owiec, put the fox to guard the henhouse/the
chickens dos³.: powierzyæ lisowi pilnowanie kurnika/kurczaków; fr. donner la
brebis à garder loup dos³.: daæ wilkowi owce do pilnowania; niem. den Bock
zum Gärtner machen dos³.: uczyniæ koz³a ogrodnikiem; ros. puskat kozla
v ogorod dos³.: wpuciæ koz³a do ogrodu; pol. zrobiæ koz³a ogrodnikiem; w³.
lasciare le pere in guardia allorso dos³.: zostawiæ gruszki pod opiek¹ niedwiedzia, dare/lasciare la lattuga in guardia ai paperi dos³.: zostawiæ sa³atê
pod opiek¹ kaczek)3.
2

Por. composita, np. ang. bull-head (bull byk; head g³owa); szw. hönshjärna (höns kury,
drób; hjärna mózg).
3 Por. realizacje modelu w jêzykach nieindoeuropejskich, np. jap. neko ni katsuo bushi (wo
azukeru) (dos³.: powierzyæ kotu suszon¹ rybê bonito).
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Warto podkreliæ, ¿e stopieñ podobieñstwa obrazowania jednostek frazeologicznych i ich obcojêzycznych odpowiedników jest ró¿ny. Gradacja podobieñstwa obrazowania jest ³atwa do przeledzenia na materiale realizacji jednego
modelu. Przyk³adowo, w przypadku niektórych zwi¹zków, takich jak francuskie
wyra¿enie une cervelle de canari (dos³.: mózg kanarka) i w³oskiego frazeologizmu cervello di fringuella (dos³.: mózg ziêby), przynale¿noæ komponentów
animalistycznych do jednej klasy buduje obrazowoæ o wy¿szym stopniu podobieñstwa ni¿ w przypadku po³¹czeñ wyrazowych wykorzystuj¹cych konotacje
faunizmów nienale¿¹cych do tej samej klasy, np. une cervelle de canari (dos³.:
mózg kanarka) i innego w³oskiego ekwiwalentu zwi¹zku francuskiego, mianowicie cervello di gatto (dos³.: mózg kota).
2.1.3. Nieto¿sama obrazowoæ jednostek frazeologicznych
w porównywanych jêzykach
Zwi¹zek frazeologiczny mo¿e mieæ obcojêzyczny odpowiednik w postaci
sta³ego po³¹czenia wyrazowego o to¿samym znaczeniu, które jest nonikiem
innego obrazu. Wiele jednostek nale¿¹cych do omawianej podgrupy wyra¿aj¹c
dan¹ treæ odwo³uje siê do zupe³nie ró¿nych wyobra¿eñ. Zjawisko to ilustruje
poni¿sze zestawienie sfrazeologizowanych porównañ opisuj¹cych bardzo szczup³ych ludzi w wybranych jêzykach europejskich.
Przyk³adowo, frazeologia hiszpañska ma w swoim zasobie nastêpuj¹ce wyra¿enia porównawcze o znaczeniu bardzo chudy: más flaco que mula de alquiler (dos³: byæ chudszym od mulicy do wynajêcia), más flaco/delgado que un
fideo (dos³.: chudszy/szczuplejszy od makaronu), más flaco/delgado que un
espárrago (dos³.: chudszy/szczuplejszy od szparaga), flaco como un huso
(dos³.: chudy jak wrzeciono), flaco como como caña de pescar (dos³.: chudy
jak wêdka)4. Ponadto w jêzyku hiszpañskim wystêpuje doprzymiotnikowe wyra¿enie porównawcze más flaco que el caballo de Don Quijote (dos³.: chudszy
od konia Don Kiszota) o znaczeniu bardzo chudy motywowane obrazem Rosynanta (WSPH, s. 167).
W innych jêzykach europejskich wystêpuj¹ frazeologizmy, które pod wzglêdem znaczeniowym s¹ jednostkami ekwiwalentnymi w stosunku do omawianych
zwi¹zków. Przyk³adowo, w jêzyku polskim znaczenie bardzo chudy, szczup³y
wyra¿ane jest przez takie sfrazeologizowane porównania odprzymiotnikowe, jak:
cienki jak niæ/nitka/tyczka/patyk/szparag/badyl (WSFJP, s. 443), chudy jak patyk
(patyczek)/szczapa/szkielet/tyka/tyczka/mieræ/kociotrup/chart/led/nieszczêcie/
4

Podobne znaczenie ma ró¿ni¹cy siê formalnie hiszpañski frazeologizm estar alguien hecho
una espátula (dos³.: kto jest zbudowany jak szpatu³ka).
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/ij/ga³¹ (SP, s. 29). Frazeologia angielska ma w swoim zasobie as thin as
a rake/a lath (dos³.: chudy jak grabie/listwa), za w³oska dysponuje licznymi
jednostkami o innym obrazowaniu, np. magro come la Quaresima/il cavallo
dellApocalisse/un chiodo/un uscio/unacciuga/una lanterna/un lampione
(dos³.: chudy jak Wielki Post/koñ Apokalipsy/gwód/drzwi/sardela/latarnia)
(Q, s. 274275).
Jak widaæ z powy¿szego zestawienia, niektóre zwi¹zki maj¹ce to¿same znaczenie w poszczególnych jêzykach ró¿ni¹ siê bardzo pod wzglêdem obrazowoci, co mo¿e mieæ wp³yw na uznanie ich za ekwiwalentne lub nieekwiwalentne
w danym kontekcie. Traktowanie ich jako adekwatnych odpowiedników zale¿ne jest m.in. od stopnia aktualizacji znaczenia dos³ownego zwi¹zku frazeologicznego  im jest on wy¿szy, tym mniej ekwiwalentne s¹ porównywane zwi¹zki
(por. Lipiñski 2000, s. 93).
2.2. Zwi¹zek frazeologiczny maj¹cy obcojêzyczny odpowiednik
w postaci kombinacji wyrazowej niemaj¹cej statusu sta³ego zwi¹zku
Sta³e po³¹czenia wyrazowe wystêpuj¹ce w danym jêzyku mog¹ nie mieæ
sfrazeologizowanych odpowiedników obcojêzycznych. Istnieje kilka mo¿liwoci
t³umaczenia zwi¹zków frazeologicznych nale¿¹cych do omawianej podgrupy.
Pierwszym sposobem jest dos³owne przet³umaczenie danego frazeologizmu
na jêzyk docelowy. Konstruuj¹c odpowiednik przek³adowy, t³umacz mo¿e wykorzystaæ inny obraz. Znaczenie przekazywane przez sta³e po³¹czenie wyrazowe
wystêpuj¹ce w jêzyku wyjciowym bywa równie¿ oddawane za pomoc¹ odpowiednika opisowego.
2.2.1. Dos³owne t³umaczenie zwi¹zku frazeologicznego
jako obcojêzyczny ekwiwalent o to¿samym obrazowaniu
W przypadku jednostek, których konotacje kulturowe s¹ czytelne dla odbiorców t³umaczenia, mo¿liwe jest dos³owne t³umaczenie zwi¹zku. Przyk³adowo, angielska jednostka from log cabin to White House (dos³.: z chaty z bali do Bia³ego
Domu) odwo³uje siê do obrazu drewnianej chaty z bierwion oraz kontrastuj¹cego
z nim obrazu Bia³ego Domu. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e dos³owne t³umaczenie, tj. z chaty
z bali do Bia³ego Domu  przynajmniej w niektórych kontekstach  bêdzie adekwatnym polskim odpowiednikiem omawianego frazeologizmu.
Innym przyk³adem zwi¹zku, którego obrazowoæ mo¿e zostaæ zachowana
w jêzyku przek³adu w wyniku dos³ownej translacji jest w³oski idiom avere il
naso come Pinocchio (dos³.: mieæ nos d³ugi jak Pinokio). Przygody Pinokia
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znane s¹ Polakom z t³umaczenia powieci Carla Collodiego Le avventure di
Pinocchio. Storia di un burattino (1883, wyd. pol. 1912), jej wersji filmowych
(m.in. amerykañski pe³nometra¿owy film animowany Walta Disneya Pinokio
z 1940 r. i film w³oski w re¿yserii Luigiego Comenciniego z 1972 r.) oraz opartych na niej przedstawieñ teatralnych (zob. S³ownik literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej 2002, s. 297298). Znajomoæ konotacji kulturowych pozwala zdekodowaæ omawiany zwi¹zek w prawid³owy sposób w kulturze docelowej.
W obu przypadkach odpowiednikami obcojêzycznych zwi¹zków s¹ kombinacje wyrazowe, które w polszczynie nie maj¹ statusu frazeologizmów. Jednak
dziêki czytelnoci konotacji w kulturze docelowej mo¿liwe jest przeniesienie
jednostek do translatu i zachowanie ich warstwy obrazowej, a w konsekwencji
utrzymania charakteru t³umaczonego tekstu.
2.2.2. Kombinacja wyrazowa pozbawiona obrazowoci
jako odpowiednik frazeologizmów obrazowych
Niektóre zwi¹zki frazeologiczne nieposiadaj¹ce sfrazeologizowanych odpowiedników w jêzyku docelowym maj¹ odpowiedniki opisowe, które s¹ pozbawione obrazowoci. Przyk³adowo, niemiecki idiom ungelegte Eier (dos³.: niezniesione jaja) nie ma idiomatycznego odpowiednika w polszczynie.
Ekwiwalentem niemieckiej jednostki jest opisowe wyra¿enie oddaj¹ce sens
zwi¹zku (sprawy, które dopiero wyjd¹ na wierzch/na jaw).
Do grupy tej nale¿y wiele zwi¹zków, których pochodzenie zwi¹zane jest
z kultur¹ narodow¹, np. histori¹, obyczajami czy literatur¹ (Szerszunowicz
2009). Przyk³adowo w³oski zwi¹zek essere come il gatto e la volpe (dos³.: byæ
jak kot i lis), pochodz¹cy z ksi¹¿ki Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino Carla Lorenziniego, pos³uguj¹cego siê pseudonimem Collodi, nie ma
frazeologicznego odpowiednika w polszczynie. Jednostka ta ma znaczenie popieraæ siê wzajemnie robi¹c co nieuczciwego, byæ nieod³¹cznymi kompanami,
zale¿nymi od siebie. Nale¿y podkreliæ, ¿e motywacja tego zwi¹zku jest czytelna dla rodzimych u¿ytkowników jêzyka w³oskiego, co zwiêksza wyrazistoæ
obrazowania omawianego idiomu.
Wród frazeologizmów niemaj¹cych odpowiedników idiomatycznych s¹ równie¿ zwi¹zki opisuj¹ce pewne pojêcia charakterystyczne wy³¹cznie dla danej kultury (Teliya, Bragina, Oparina, Sandomirskaja 2001, s. 5859). Przyk³adowo,
w amerykañskiej odmianie angielszczyzny wystêpuje grupa zwi¹zków nazywaj¹cych ciemnoskórych Amerykanów zachowuj¹cych siê s³u¿alczo w stosunku do bia³ych (Uncle Tom, Aunt Jemimma). Nale¿y podkreliæ, ¿e wymienione zwi¹zki kojarzone s¹ przez rodzimych u¿ytkowników jêzyka z ilustracjami, reklamami, tekstami
u¿ytkowymi itp., przez co obrazowoæ omawianych idiomów jest bardzo ¿ywa.
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2.3. Zwi¹zek frazeologiczny maj¹cy obcojêzyczny odpowiednik wyrazowy
Niektóre zwi¹zki frazeologiczne maj¹ obcojêzyczne odpowiedniki w postaci
wyrazów. Ekwiwalenty wyrazowe stanowi¹ grupê o specyficznych w³aciwociach, tzn. po pierwsze, s¹ odpowiednikami niefrazeologicznymi, po drugie,
w przeciwieñstwie do odpowiedników z³o¿onych z dwóch lub wiêcej wyrazów
to z formalnego punktu widzenia jednostki leksykalne, które  na co warto
zwróciæ uwagê  mog¹ byæ compositami (Szerszunowicz 2008, s. 175).
Wyrazy z³o¿one traktowane s¹ ró¿nie w klasyfikacjach sta³ych po³¹czeñ
wyrazowych, mianowicie Klaus Dieter Pilz nie traktuje ich jako frazeologizmy
(1978, s. 31), natomiast Harald Burger uzale¿nia w³¹czenie compositum do frazeologizmów od stosunku znaczenia ca³oci do znaczeñ komponentów, dziel¹c
wyrazy z³o¿one na frazeologiczne i niefrazeologiczne (Burger 1973, s. 52). Sposób traktowania z³o¿eñ to w zasadzie kwestia ujêcia, przy czy nale¿y podkreliæ,
¿e jest to problem wa¿ki w analizach kontrastywnych frazeologizmów.

2.3.1. Wyrazy jako kongruentne obrazowo odpowiedniki zwi¹zków
frazeologicznych
Zwi¹zki frazeologiczne mog¹ mieæ odpowiedniki wyrazowe, które s¹ nonikami to¿samych obrazów. Mimo ró¿nic formalnych jednostki nale¿¹ce do omawianej grupy wykazuj¹ wysoki stopieñ ekwiwalencji i w wielu kontekstach to
w³anie wyrazy, zarówno z³o¿one, jak i proste, s¹ w³aciwymi odpowiednikami
idiomów.
2.3.1.1. Composita jako kongruentne obrazowo odpowiedniki
zwi¹zków frazeologicznych
Niektóre zwi¹zki maj¹ w jêzyku obcym jednowyrazowe odpowiedniki
w postaci compositów, zw³aszcza z³o¿eñ determinatywnych z zhierarchizowanych cz³onach. Wiele z omawianych jednostek to rzeczowniki, przyk³adowo,
polski idiom anielska cierpliwoæ ma niemiecki odpowiednik die Engelsgeduld
(der Engel anio³, die Geduld cierpliwoæ), który mimo niefrazeologicznego
charakteru jest kongruentny obrazowo z polskim idiomem.
W przypadku niektórych jednostek wystêpuj¹ drobne rozbie¿noci formalne, które nie wp³ywaj¹ jednak znacz¹co na charakter obrazowania. Polski frazeologizm ptasi mó¿d¿ek ma jednowyrazowy odpowiednik angielski birdbrain (bird ptak, brain mózg), w którym cz³on brain nie ma charakteru
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deminutywnego5. Podobnie jest w przypadku zwi¹zku kurzy mó¿d¿ek, posiadaj¹cego szwedzki odpowiednik hönshjärna (höns kury, drób, hjärna mózg).
W badanym materiale jako ekwiwalenty frazeologizmów wystêpuj¹ równie¿
przymiotniki z³o¿one wyra¿aj¹ce intensyfikacjê cechy, których cz³ony sk³adowe
s¹ to¿same z komponentami danych zwi¹zków frazeologicznych (por. Stra
2008). Polskie porównanie odprzymiotnikowe czarny jak kruk, wystêpuj¹ce
równie¿ w innych jêzykach, np. we w³oskim nero come un corvo, ma niemiecki
jednowyrazowy odpowiednik rabenschwarz (der Rabe kruk, schwarz czarny). Warto nadmieniæ, ¿e porównywanych jêzykach wystêpuj¹ równie¿ ekwiwalenty formalne niemieckiego przymiotnika z³o¿onego, np. w polskim kruczoczarny, w angielskim raven-black, natomiast w niemieckim funkcjonuje
frazeologizm schwarz wie ein Rabe (por. Wysoczañski 2005: 168)6.
W badanym materiale wystêpuj¹ równie¿ zwi¹zki, których ekwiwalenty s¹
przymiotnikami z³o¿onymi z rzeczownika i zleksykalizowanego imies³owu przesz³ego. Przyk³adowo, polski idiom porównawczy zmêczony jak pies mo¿e byæ
t³umaczony na angielski przymiotnikiem dog-tired (dog pies, tired zmêczony). Ponadto w jêzyku angielskim wystêpuj¹ przymiotniki tworzone za pomoc¹
sufiksu -like, który stosuje siê w charakterze formantu przymiotnikowego
w oparciu o podstawê rzeczownikow¹ (Grzebieniowski 1995, s. 141), np. parrot-like i ostrich-like mog¹ byæ w pewnych kontekstach ekwiwalentami polskich
frazeologizmów z komponentami faunicznymi papuga i stru.
Oprócz rzeczowników i przymiotników ekwiwalentami frazeologizmów s¹
równie¿ przys³ówki z³o¿one. Przyk³adem jest polski frazeologizm jak papuga,
którego angielskie odpowiedniki to parrot-fashion, parrot-wise.
W przypadku jêzyka angielskiego obcojêzycznymi odpowiednikami sta³ych
po³¹czeñ wyrazowych mog¹ byæ czasowniki frazowe. Sk³adaj¹ siê one wprawdzie z dwóch elementów, jednak tylko jeden z nich, czasownik, jest autosemantyczny. Sk³ania to do zakwalifikowania tych jednostek do omawianych odpowiedników. Komponenty werbalne (np. doll laleczka, doll up wystroiæ; pig
winia, pig out obe¿reæ siê) przekazuj¹ obraz podobny do tego, który jest
przekazywany przez idiomy, np. pol. wystroiæ kogo jak laleczkê  ang. doll sb
up (doll lalka), pol. wystroiæ siê jak laleczka  ang. doll up, pol. obe¿reæ siê jak
winia  ang. pig out (pig winia).

5 W jêzyku angielskim formy deminutywne s¹ znaczenie rzadsze ni¿ w polskim (por. Wierzbicka 1999, s. 212219).
6 Por. sfrazeologizowane porównania z nazwami zwierz¹t domowych (Rodziewicz 2007).
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2.3.1.2. Wyrazy niez³o¿one jako odpowiedniki frazeologizmów o pe³nej
kongruencji obrazowej
Pewna liczba frazeologizmów ma obcojêzyczne kongruentne obrazowo odpowiedniki wyrazowe, które nie maj¹ z³o¿onej budowy. Przyk³adowo, polskie
wyra¿enie frazeologiczne, z³o¿one z dwóch autosemantycznych komponentów,
ma francuski odpowiednik w postaci wyrazu inséparables (dos³. niepodzielne).
Zwrot porównawczy powtarzaæ/naladowaæ jak papuga mo¿e byæ t³umaczony
na angielski czasownikiem to parrot (papugowaæ, a parrot papuga), na w³oski za  czasownikiem spappagallare (powtarzaæ jak papuga; ci¹gle bezczelnie
paplaæ; w³. il pappagallo papuga). Innym przyk³adem jest polski zwrot daæ
szczupaka, którego niemieckim jednowyrazowym odpowiednikiem jest hechten
(dos³. szczupakowaæ; niem. der Hecht szczupak).
W niektórych przypadkach obcojêzyczny ekwiwalent jednowyrazowy jest
to¿samy z cz³onem nadrzêdnym zwi¹zku frazeologicznego. Redukcji ulega cz³on
okrelaj¹cy; przyk³adowo, w³oski idiom colombo da pelare (dos³. go³¹b do
oskubania) ma angielski odpowiednik pigeon (go³¹b). Podobnie jest w przypadku innej pary idiomów, mianowicie, angielskiego night owl (dos³. nocna
sowa) i polskiego wyrazu sowa.
Jednowyrazowe ekwiwalenty mog¹ przekazywaæ pewne informacje, których
nonikami s¹ jednostki frazeologiczne, za pomoc¹ wykorzystania odpowiednich
formantów s³owotwórczych. Przyk³adowo, polski frazeologizm stary lis mo¿e
byæ t³umaczony na w³oski za pomoc¹ jednowyrazowego odpowiednika volpone,
utworzonego od rzeczownika la volpe lis poprzez dodanie sufiksu -one7.
Analiza powy¿szych przyk³adów pokazuje, ¿e jednowyrazowy odpowiednik
mo¿e byæ nonikiem to¿samego obrazowania, co jest bardzo istotne z punktu
widzenia translatoryki. W niektórych kontekstach w³anie wyrazowy, a wiêc
niefrazeologiczny, ekwiwalent dziêki zachowaniu warstwy obrazowej najlepiej
oddaje charakter t³umaczonego frazeologizmu.
2.3.2. Wyrazy jako odpowiedniki zwi¹zków frazeologicznych
o niepe³nej kongruencji obrazowej
Odpowiedniki wyrazowe o charakterze obrazowym nie zawsze s¹ nonikami
to¿samych wyobra¿eñ. Oprócz ekwiwalentów wyrazowych o to¿samym obrazowaniu mo¿na wyodrêbniæ grupê compositów i wyrazów niez³o¿onych, których
obrazowanie nie jest identyczne, ale wykazuje pewne podobieñstwo do obrazowania koresponduj¹cych frazeologizmów.
7 W jêzyku w³oskim wystêpuje równie¿ absolutny ekwiwalent omawianego zwi¹zku, mianowicie vecchia volpe (dos³. stary lis).
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2.3.2.1. Composita jako obcojêzyczne odpowiedniki zwi¹zków
frazeologicznych o niepe³nej kongruencji obrazowej
Niektóre zwi¹zki frazeologiczne maj¹ ekwiwalenty w postaci wyrazów, które w swojej obrazowoci odwo³uj¹ siê do podobnego wyobra¿enia, co sta³e
po³¹czenia wyrazowe. Przyk³adowo, polski frazeologizm mól ksi¹¿kowy ma
w jêzyku angielskim i niemieckim ekwiwalenty w postaci wyrazów z³o¿onych
o tematach ksi¹¿ka/ksi¹¿ki i robak (ang. bookworm, niem. Bücherwurm). Zachodzi substytucja elementu mól, który zostaje zast¹piony s³owem robak. Polskie wyra¿enie wilczy g³ód ma w jêzyku niemieckim odpowiednik der Bärenhunger (der Bär niedwied, der Hunger g³ód). Obie jednostki odwo³uj¹ siê
do stereotypowego wyobra¿enia du¿ych i drapie¿nych zwierz¹t.
Z kolei w przymiotnikach stosunkowo liczne s¹ substytucje komponentów
substantywnych, które buduj¹ obrazowoæ danego zwi¹zku. Zjawisko to ilustruj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady polskich frazeologizmów porównawczych i ich jednowyrazowych odpowiedników: pol. ostry jak brzytwa  ang. needle-sharp (needle
ig³a, sharp ostry), pol. chudy jak patyk  ang. drainpipe-thin (drainpipe
rynna, rura kanalizacyjna/ciekowa, thin chudy). Ponadto obecne s¹ konstrukcje z cz³onem o charakterze zleksykalizowanego imies³owu, które s¹ ekwiwalentami ró¿norodnych polskich zwi¹zków frazeologicznych, na przyk³ad: pol.
o ptasim mó¿d¿ku  ang. hare-brained (hare zaj¹c), pol. podszyty tchórzem
 ang. chicken-hearted (chicken kurczê), pol. o sokolim/orlim wzroku  ang.
lynx-eyed (lynx ry).
Ponadto wystêpuj¹ wyra¿enia przys³ówkowe, które ró¿ni¹ siê komponentami, np. sk³adnikami animalistycznymi: pol. jak chomik  ang. squirrel-like (squirrel wiewiórka), pol. z olim uporem  ang. pig-headedly (pig winia, head
g³owa), pol. na barana  ang. piggy-back (pig winia, back plecy, ty³).
W jêzyku angielskim niektóre idiomy maj¹ ekwiwalenty w postaci czasowników frazowych przekazuj¹cych obrazu zbli¿onego do wyobra¿eñ przywo³ywanych przez obcojêzyczne sta³e po³¹czenia wyrazowe. Polski zwrot porównawczy
byæ rozbrykanym jak rebak ma angielski odpowiednik w postaci czasownika
frazeologicznego horse around (horse koñ). W polskiej jednostce frazeologicznej wystêpuje hiponim angielskiej nazwy horse (koñ), który konotuje m³odoæ.
Obrazowoæ obu zwi¹zków mimo tej ró¿nicy jest zbli¿ona.
2.3.2.2. Jednowyrazowe odpowiedniki frazeologizmów o zbli¿onej
kongruencji obrazowej
W omawianej grupie ekwiwalentów wystêpuj¹ jednowyrazowe odpowiedniki o zbli¿onej kongruencji obrazowej. Najczêstszym typem relacji jest ekwiwalentyzacja zwi¹zku za pomoc¹ wyrazu nale¿¹cego do danej klasy (np. w przy-
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padku faunizmów nazwy ptaków, ryb, owadów itp.), z którym  w przeciwieñstwie do pierwszego jêzyka - nie wystêpuje ¿adne okrelenie adiektywne.
Niemieckie idiomy dummes Schaf (dos³. g³upia owca) oraz dumme Pute
(dos³. g³upia indyczka) maj¹ jednowyrazowe ekwiwalenty fauniczne w jêzyku
polskim. Odpowiednikiem pierwszego zwi¹zku, dummes Schaf, jest polski wyraz baran, drugiego za  gê. W polszczynie oba faunizmy  nazwy zwierz¹t
i ptaków hodowanych przez cz³owieka, a wiêc zale¿nych od niego i postrzeganych jako stworzenia o niskim poziomie inteligencji  nie wymagaj¹ u¿ycia
koresponduj¹cego przymiotnika g³upi/g³upia, który mo¿e pe³niæ funkcjê intensyfikuj¹c¹ (g³upi baran, g³upia gê). Mimo niefrazeologicznego charakteru omawiane odpowiedniki stanowi¹ grupê o doæ wysokim stopniu ekwiwalencji.
2.3.3. Wyrazy jako nieobrazowe odpowiedniki frazeologizmów
Kolejn¹ grupê obcojêzycznych jednowyrazowych odpowiedników frazeologizmów stanowi¹ jednostki leksykalne, które oddaj¹ znaczenie sta³ych po³¹czeñ wyrazowych jêzyka wyjciowego, przy czym pozbawione s¹ warstwy obrazowej.
Przyk³adowo, niemiecki idiom wie ein begossener Pudel (dos³.: jak oblany
pudel) ma powiadczone w dwujêzycznych opracowaniach leksykograficznych
polskie jednowyrazowe odpowiedniki zawstydzony i speszony (NWZI,
s. 120). Polskie ekwiwalenty przekazuj¹ znaczenie jednostki niemieckiej, przy
czym nie maj¹ one charakteru obrazowego. W³oski doprzymiotnikowy idiom
porównawczy jest wyrazisty i nacechowany stylistycznie, natomiast jego polskie
odpowiedniki wyrazowe s¹ neutralne. U¿ycie ich zamiast obrazowego idiomu
niemieckiego wymaga zastosowania technik kompensacyjnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e jest to grupa ekwiwalentów, które ró¿ni¹ siê bardzo
od jednostek jêzyka wyjciowego. Po pierwsze, nie s¹ odpowiednikami frazeologicznymi; po drugie, brak jakichkolwiek pierwiastków obrazowoci, które wystêpowa³y w omawianych wczeniej grupach obcojêzycznych ekwiwalentów
sta³ych po³¹czeñ wyrazowych.
2.4. Ekwiwalenty pozorne
W zasobach frazeologicznych badanych jêzyków wystêpuj¹ ró¿ne znaczeniowo jednostki, które z powodu podobieñstwa budowy i sk³adu leksykalnego
uznawane s¹ za miêdzyjêzykowe odpowiedniki (Szerszunowicz 2006, s. 1055),
zarówno w postaci zwi¹zków frazeologicznych, jak i jednostek leksykalnych
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(Szerszunowicz 2008, s. 188190). Nazywa siê je pseudo-ekwiwalentami, ekwiwalentami pozornymi lub fa³szywymi przyjació³mi t³umacza8.
Zbie¿noæ obrazowania jest czêst¹ przyczyn¹ uznawania jednostek o ró¿nych
znaczeniach za ekwiwalentne. Przyk³adowo, angielska jednostka to buy a pig in
a poke (dos³.: kupiæ winiê w worku), o znaczeniu to¿samym z polskim idiomem
kupiæ kota w wroku, ma w³oski pseudo-ekwiwalent comprare un porco (dos³.:
kupiæ winiê), który znaczy wyjæ bez po¿egnania. Podobnie angielski idiom to
send somebody with a flea in ones ear (lit.: wys³aæ kogo z pch³¹ w uchu)
i w³oski zwi¹zek mettere la pulce nellorecchio (dos³. w³o¿yæ pch³ê do ucha),
odwo³uj¹ce siê do podobnych obrazów, maj¹ ró¿ne znaczenia. Jednostka angielska
znaczy skarciæ kogo, w³oska za  sprawiæ, ¿e kto nabiera podejrzeñ.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ekwiwalencja pozorna jest bardzo wa¿nym zjawiskiem nie tylko dla translatoryki i frazeografii dwujêzycznej, ale równie¿ dla
glottodydaktyki. Podobieñstwo obrazowania jednostek frazeologicznych mo¿e
byæ bardzo myl¹ce, zw³aszcza w przypadku jednostek rzadziej u¿ywanych, na
przyk³ad zwi¹zków o charakterze recesywnym.
3. Wnioski
Dobór obcojêzycznego ekwiwalentu zwi¹zku frazeologicznego uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Wiele jednostek ma kilka potencjalnych odpowiedników w jêzyku docelowym, sporód których jeden zostaje uznany za najadekwatniejszy w danym kontekcie. W przypadku zwi¹zków obrazowych
wa¿nym elementem jest ocena form konkurencyjnych pod k¹tem obrazowoci.
Udzia³ kryterium obrazowoci w ewaluacji potencjalnych ekwiwalentów to uwarunkowana kontekstowo zmienna, któr¹ nale¿y uwzglêdniaæ w wieloaspektowej
analizie jednostek ekwiwalentnych.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e zwi¹zki frazeologiczne o charakterze
obrazowym cechuje du¿a wyrazistoæ. Bliskimi odpowiednikami omawianych
jednostek s¹ nie tylko frazeologizmy, ale równie¿ wyrazy bêd¹ce nonikami
to¿samego lub zbli¿onego obrazowania. W wielu przypadkach uwzglêdnianie
ich przy doborze ekwiwalentu kontekstowego pozwala na zachowanie buduj¹cej
charakter tekstu obrazowoci w przek³adzie.
8 Pisz¹c o zjawisku heterofemii miêdzyjêzykowej, Grosbart stwierdza: Konfrontacja dwóch lub
wiêcej jêzyków wskazuje na zjawisko identycznoci lub podobieñstwa pod wzglêdem formy (wymowy lub pisowni) miêdzy pewnymi jednostkami ró¿nych jêzyków przy ich jednoczesnej odmiennoci
funkcjonalnej (semantycznej, stylistycznej lub innej). [ ] Zjawisko to wystêpuje w sposób najbardziej widoczny na poziomie wyrazów, jednak¿e obejmuje równie¿ inne poziomy jêzyka, zarówno
w jego postaci fonetycznej, jak i graficznej, a wiêc litery, morfemy, grupy wyrazowe, zwroty frazeologiczne itd. (1984, s. 28). Pieñkos równie¿ zwraca uwagê na fakt, ¿e w badaniu fa³szywych
przyjació³ mo¿emy wyró¿niæ interferencje semantyczne, stylistyczne i frazeologiczne (2003, s. 188).
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Summary
The analysis of phraseological units and their cross-linguistic equivalents, in which imagery
congruence is the key criterion, results in creating a typology of cross-linguistic equivalents. The
typology consists of the following groups of equivalents: phraseological units whose cross-linguistic equivalents are also phraseological units conveying fully or partially congruent imagery or
conveying different imagery: phraseological units whose cross-linguistic equivalents are word
combinations of non-phraseological character, either literal translations into the target language, or
descriptive equivalents; phraseological units whose cross-linguistic equivalents have word equivalents (compounds and single words) of full or partial imagery congruence as well as those devoid
of imagery.
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Eugeniusza Grodziñskiego)
Some Thoughts on the Description of Nonsense
(Reflections on Zarys teorii nonsensu by E. Grodziñski)
The article constitutes polemics with the proposals presented in. E. Grodziñskis
book concerning the term of nonsense. The author considers those aspects of Grodziñskis theory which may influence the semantic research of nonsense, and especially the
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1. Wymieniony w tytule Zarys teorii nonsensu autorstwa Eugeniusza Grodziñskiego jest jedyn¹ polsk¹ monografi¹ na temat pojêcia nonsensu. Od czasu
jej wydania w 1981 r. nie ukaza³a siê  o ile mi wiadomo  ¿adna wiêksza praca
w ca³oci powiêcona temu zagadnieniu1. Ksi¹¿ka Grodziñskiego to rzecz raczej
z zakresu filozofii i logiki ni¿ jêzykoznawstwa, choæ dotyka równie¿ problemów
zwi¹zanych z jêzykiem (autor koncentruje siê na  jak sam to nazywa  nonsensie jêzykowym (Grodziñski 1981, s. 12)). Mnie za interesuje czysto jêzykoznawczy, cilej: semantyczny, opis nonsensu, a w³aciwie jednostek jêzykowych z udzia³em tego s³owa, a tak¿e innych wyra¿eñ bliskich mu semantycznie,
np. takich jak: bezsens, bzdura czy absurd. W niniejszym tekcie nie bêdê
jednak rozwija³a swoich interpretacji nonsensu2, lecz przyjrzê siê niektórym
1

Mniejszych opracowañ te¿ jest stosunkowo niewiele. Sporód nich warto wymieniæ tom pokonferencyjny Sensy i nonsensy w nauce i filozofii (1999), pracê J. Antas (1983), w której mo¿na
znaleæ wzmiankê o absurdzie jako terminie w filozofii i wyra¿eniu jêzyka naturalnego. Por. tak¿e
artyku³ J. Chmielewskiego (1981) o logicznej zasadzie redukcji do absurdu.
2 Semantyczne charakterystyki wymienionych wyra¿eñ przedstawi³am m.in. w: Wo³k 2007a,
2007b, 2009a, 2009b.
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rozwi¹zaniom i pomys³om zaproponowanym przez Grodziñskiego, jego autorskim teoriom, a nie referowanym przez niego koncepcjom nonsensu (choæ jego
stanowisko stanowi w pewnym sensie ich dziedzictwo, bo jest albo ich kontynuacj¹, nieraz zmodyfikowan¹, albo reakcj¹ na ich s³abe punkty). Zwrócê uwagê
na sprawy, które mog¹ w jakim stopniu rzutowaæ na semantyczne badania
nonsensu, w szczególnoci na problem definiowania tego pojêcia.
Choæ uwagi, które przedstawiê w tym artykule, bêd¹ mia³y charakter polemiczny, nie chcê ich traktowaæ jako polemiki sensu stricto, bo tak¹ warto podejmowaæ wówczas, gdy mo¿na liczyæ na reakcjê drugiej strony, co w tym wypadku jest z oczywistych wzglêdów niemo¿liwe. Ponadto chcia³abym podkreliæ, ¿e
nie chodzi tu o wymianê pogl¹dów dla niej samej ani tym bardziej o ostatnie
s³owo, ale o rozprawienie siê z pewnym baga¿em propozycji i wniosków, wypowiedzianych d³ugo przed tym, zanim zdecydowa³am siê wejæ na to pole. Na
rozwa¿ane pomys³y patrzê z pespektywy badacza jêzyka (Saussurowskiego langue), w szczególnoci jego znaczenia rozumianego w¹sko  jako co, co jest za
pomoc¹ danego wyra¿enia powiedziane, z radykalnym odciêciem siê od sfery
parole, asocjacji i zmierzaj¹cych w stronê dzia³añ poetyckich interpretacji3.
Analizie ró¿nych myli na temat nonsensu przywieca idea ewentualnego zaadaptowania ich do w³asnych badañ, a tym samym pytanie, dlaczego jest lub nie
jest to mo¿liwe. To za ma prowadziæ do wskazania pewnych dróg metodologicznych i teoretycznych, którymi chcê zmierzaæ w stronê semantyki nonsensu.
2. W swoich rozwa¿aniach Grodziñski wychodzi od przybli¿enia pojêcia
nonsensu, który definiuje jako wypowied do zrozumienia niemo¿liw¹ (Grodziñski 1981, s. 13). Trudno, zw³aszcza na pierwszy rzut oka, odmówiæ tej
definicji celnoci, bo sprawa rozumienia niew¹tpliwie wchodzi w grê, kiedy
orzeka siê o czym nonsens4. Za nonsensowne autor uznaje wyra¿enia o wadliwej sk³adni lub niespójne semantycznie, czyli u¿yte z pogwa³ceniem ich znaczeñ
3 W opisie semantycznym przyjmujê za³o¿enia teoretyczne po raz pierwszy sformu³owane
przez A. Bogus³awskiego (1966) i A. Wierzbick¹ (1969), obecnie z powodzeniem rozwijane przez
semantyków z krêgu warszawskiego i toruñskiego.
4 Mo¿na natomiast mieæ uzasadnione w¹tpliwoci co do kierunku, w jakim zmierza Grodziñskiego propozycja interpretowania rozumienia czego. Siêga w niej do myli Wittgensteina, i¿ rozumieæ zdanie znaczy wiedzieæ, co jest faktem, gdy jest ono prawdziwe (Wittgenstein 2002,
s. 23). W swoj¹ interpretacjê Grodziñski anga¿uje pojêcie wyobra¿enia sobie czego, mianowicie
stanu rzeczy, w którym dane zdanie by³oby prawdziwe (por. Grodziñski 1981, s. 111). Taki pomys³
wyjaniania rozumienia wynika z postulowanego przez autora traktowania tego pojêcia jako elementu psychologicznego (por. Grodziñski 1981, s. 102103). Wed³ug mnie jest to zjawisko podpadaj¹ce pod sferê epistemiczn¹. Trudno z góry przes¹dzaæ niefortunnoæ propozycji Grodziñskiego,
ale wik³anie w wyjanianie rozumienia wyobra¿enia czego jest chyba okrê¿n¹ drog¹ (o ile nie
lep¹ uliczk¹) w dotarciu do istoty rozumienia. Wydaje siê, ¿e w rozumieniu bêdzie uczestniczyæ
wiedza, a jeli wiedza, to i prawda. A jakie bêd¹ miêdzy nimi relacje i czym jest rozumienie
czego, to sprawy wymagaj¹ce dok³adnego zbadania.
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s³ownikowych (por. Grodziñski 1981, s. 28). To uszczegó³owienie ods³ania przyczyny niezrozumia³oci nonsensu. Pierwsza z nich wpisuje stanowisko Grodziñskiego w standardowe ujêcie logiczne, zgodnie z którym za nonsens uznaje siê
wyra¿enia niepoprawne sk³adniowo w rodzaju:
(1) Pewien cz³owiek oraz jest.5
(2) Okr¹g³e albo.
(3) Ch³opak idzie z dziewczyna.
(4) Serem z kluski niadanie pierwsze na jad³ wczenie bardzo Jan.

(por. zw³aszcza Husserlowsk¹ koncepcjê nonsensu przedstawion¹ szczegó³owo
w omawianej ksi¹¿ce, s. 1527, por. tak¿e Husserl 2000, s. 408410, 418419).
Druga w pewnym sensie takiemu stanowisku siê przeciwstawia, bo w³¹cza do
nonsensownych równie¿ zdania, których nie sposób zaakceptowaæ z innych powodów ni¿ niepoprawnoæ gramatyczna, por. np.:
(5) Ta wielkoæ algebraiczna jest zielona.
(6) M¹ka podniesiona do kwadratu upomina s³upek.
(7) Równania kwadratowe uczêszczaj¹ na wycigi konne.

Status takich zdañ jest niejasny. Zwykle kwalifikuje siê je jako zdania absurdalne, podobnie jak wewnêtrznie sprzeczne wyra¿enia w rodzaju: Ten kawaler jest ¿onaty, które uznaje siê za analitycznie (koniecznie) fa³szywe. A poniewa¿ wartoæ logiczna przys³uguje wy³¹cznie wyra¿eniu sensownemu, z punktu
widzenia logiki s¹ to zdania sensowne, tyle ¿e nieprawdziwe. Logika broni
sensownoci absurdu  wyra¿enie nie mo¿e bowiem byæ jednoczenie bezsensowne i fa³szywe (por. np. MEL, s. 1).
Wyjcie w definiowaniu nonsensu poza wyra¿enia niepoprawne syntaktycznie jest na pewno krokiem w³aciwym. Wed³ug mnie opozycja sensownoæ
 nonsensownoæ dotyczy w³anie p³aszczyzny sensów, jakie niesie zdanie.
W grê wchodzi³aby tu wiêc nieakceptowalnoæ o pod³o¿u semantycznym, dewiacje semantyczne. Natomiast dyskusyjne jest w moim przekonaniu mówienie
o nonsensie zdañ typu (1)(4), a jeszcze bardziej w¹tpliwa jest nonsensownoæ
wyra¿eñ niepe³nych syntaktycznie, takich jak np.: On jest wy¿szy (zamiast On
5 Zdanie to, podobnie jak wiêkszoæ kolejnych, sk³adaj¹cych siê na materia³ egzemplifikacyjny
w tym tekcie, pochodzi z omawianej monografii Grodziñskiego. Ze wzglêdu na rozwa¿an¹ w tym
szkicu i zasadnicz¹ dla niego kwestiê akceptowalnoci przytaczanych (najczêciej za kim) przyk³adów, rezygnujê z opatrywania ich zarezerwowanym dla nieakceptowalnoci symbolem gwiazdki.
Taka decyzja podyktowana jest w du¿ej mierze powstrzymywaniem siê przed autorskimi, arbitralnymi rozstrzygniêciami. Symbol gwiazdki wykorzystam jedynie w zdaniach poddawanych testom
falsyfikacyjnym, s³u¿¹cym sprawdzeniu wysuwanych przeze mnie tez.

228

Mariola Wo³k

jest wy¿szy od niej) czy te¿ wyra¿eñ niepoprawnych gramatycznie np. U konia
boli g³owa (por. Grodziñski 1981, s. 2933). Te ostatnie nie spe³niaj¹ na ogó³
pierwszego warunku, jaki stawia Grodziñski wypowiedzi nonsensownej, poniewa¿ s¹, a jeli nawet nie s¹, to na pewno mog¹ byæ, zrozumiane. Grodziñski
twierdzi, ¿e wyra¿enia naruszaj¹ce regu³y gramatyczne podlegaj¹ gradacji (por.
Grodziñski 1981, s. 35), ja natomiast jestem przekonana, ¿e nie ka¿dy ci¹g
niepoprawny jest niemo¿liwy do zrozumienia. Zdanie Ja prosiæ ty jeæ zupa
choæ gramatycznie niedobre, wydaje siê w pe³ni zrozumia³e. Jeliby przystaæ na
nonsensownoæ tego typu zdañ, a tak¿e innych wyra¿eñ niepoprawnych gramatycznie, trzeba by jednoczenie stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ ucz¹cych siê mówiæ
dzieci czy pos³uguj¹cych siê jêzykiem obcym cudzoziemców, buduj¹cych ci¹gi
niezró¿nicowane fleksyjnie i wadliwe sk³adniowo, niemniej bez wiêkszych problemów rozumiane, mówi nonsensy. Absurdalnoæ (albo i nonsensownoæ) takiego wniosku wydaje siê oczywista. Nie tylko dlatego, ¿e k³óci siê z Grodziñskiego warunkiem niezrozumia³oci (bo o nim mo¿na dyskutowaæ). Tym, co
mnie w takim pojmowaniu nonsensu najbardziej niepokoi, jest niebezpieczeñstwo nadmiernego rozszerzenia odniesienia nonsensu, a tym samym rozmycia
tego pojêcia. Nie mo¿na przecie¿ postawiæ znaku równoci miêdzy nonsensownoci¹ i niepoprawnoci¹ (nieakceptowalnoci¹), co istotne wszelk¹ nieakceptowalnoci¹. O ile bez cienia w¹tpliwoci uzna³abym za nonsensowne przyk³ady
(5)(7), o tyle zawaha³abym siê przy przyk³adach (1)(4), o których powiedzia³abym, ¿e s¹ niepoprawne, niezgodne z regu³ami gramatycznymi, ale nie nonsensowne.
W dyskusji nad akceptowalnoci¹ rozwa¿anych przez Grodziñskiego przyk³adów chcia³abym siê jeszcze krótko odnieæ do zdania:
(8) Ja wiem, ¿e wiesz, ¿e wiem, ¿e wiesz, ¿e wiem

które autor uznaje za bezsensowne, poniewa¿  jak twierdzi  wiedzieæ co to
tyle, co nie wiedzieæ nic, a wyra¿enie wiem nic jest bezsensem6 (por. Grodziñski 1981, s. 149150). Wed³ug mnie mamy tu do czynienia z kazuistycznym
dowodzeniem bezsensownoci czego, co bezsensem nie jest. Iteracja wiedzy
jest bowiem dopuszczalna i poprawna (choæ oczywicie nie wtedy, gdy siê j¹
kontynuuje do nieskoñczonoci), przy czym miejsce walencyjne wype³niane
przez wyra¿enia okrelaj¹ce przedmiot wiedzy mo¿e byæ pominiête. Mo¿e jednak zostaæ wype³nione przez tajemnicze i maj¹ce nieokrelon¹ referencjê s³owo
co. Wprawdzie jeli kto co wie, to wie, co wie, ale nie musi ujawniaæ innym

6

W ksi¹¿ce Grodziñskiego s³owa nonsens i bezsens u¿ywane s¹ wymiennie, por. ni¿ej
przypis 8.
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przedmiotu swojej wiedzy, poprzestaj¹c jedynie na stwierdzeniu, ¿e co wie,
por. akceptowalny uk³ad:
(9)  Wiesz co o znikniêciu Magdy?  Co wiem.

Na pewno nie jest te¿ tak  jak chce Grodziñski  ¿e wiedzieæ co znaczy
tyle, co nic nie wiedzieæ, co potwierdza ewidentna sprzecznoæ zdania:
(10) *Janek co wie, ale / i Janek nic nie wie.

Sprzeciw budzi równie¿ wysuniêta przez Grodziñskiego teza o nobilitacji
nonsensów (por. Grodziñski 1981, s. 118), którymi mia³yby wed³ug niego byæ
figuratywne u¿ycia wyra¿eñ, np. wykrêciæ siê sianem. Aby mówiæ o nobilitacji
czego, musia³o to (co) wczeniej istnieæ w jakiej innej postaci ni¿ teraz, mieæ
inny, ni¿szy status, a przecie¿ na ogó³ jest tak, ¿e jedynym znaczeniem takiego
wyra¿enia jest znaczenie przenone, bo w takim w³anie znaczeniu zosta³o ono
powo³ane do istnienia.
Pewne jest, ¿e istnieje granica miêdzy nonsensem a szeroko pojêt¹ nieakceptowalnoci¹. Jasne, ¿e ka¿de wyra¿enie nonsensowne jest nieakceptowalne, ale
jest to zale¿noæ wy³¹cznie jednostronna, bo  jak widaæ  nieakceptowalnoæ nie
zawsze poci¹ga za sob¹ nonsens. O potrzebie wyznaczenia albo chocia¿ zdania
sobie sprawy z istnienia takiej granicy wiadczyæ mog¹ teorie, w których wydziela
siê kategoriê, chwytaj¹c¹ zdania wprawdzie podejrzane, ale na tyle dobre, by móc
je zrozumieæ albo chocia¿ zinterpretowaæ. Mam tu na myli Katza semi-sentences
(pó³zdania), np. Man bit dog (por. Grodziñski 1981, s. 3338).
3. Wróæmy do Grodziñskiego propozycji definiowania s³owa nonsens. Otó¿
autor w dalszej czêci swoich rozwa¿añ nak³ada na ni¹ jeszcze jeden warunek.
Wi¹¿e siê on z pojêciem pola semantycznego, a jego idea nawi¹zuje  jak s¹dzê
 do pojêcia kategorii semantycznych, choæ oba terminy maj¹ inne odniesienie.
Chronologicznie pierwsze jest oczywicie drugie z nich.
Problem tzw. kategorii semantycznych (Bedeutungskategorien) wysuniêty
przez Husserla, zosta³ opracowany przez Stanis³awa Leniewskiego, ale dla sformalizowanego jêzyka logiki, uwzglêdniaj¹cego czysto zewnêtrzne cechy symboli (wyra¿eñ), którego opis  jak wiadomo  znacznie odbiega od opisu jêzyka naturalnego7. Podzia³ na kategorie semantyczne wynika, jak to okreli³
7 Problem ten sygnalizowa³ m.in. Grice (1977). Rozbie¿noci miêdzy wyra¿eniami formalnymi
(symbolami logicznymi) a wyra¿eniami jêzyka naturalnego dowodzi równie¿ polemika A. Bogus³awskiego z K. Ajdukiewiczem na temat zdañ warunkowych zrównywanych z implikacj¹ materialn¹ (por. Bogus³awski 1986).
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T. Kotarbiñski, z rozmaitoci elementów zdania (Kotarbiñski 1990, s. 66), jest
bliski podzia³owi wyra¿eñ na czêci mowy i w³aciwie z takiego podzia³u wyrasta. mia³o mo¿na wiêc obstawaæ przy opatrywaniu tego terminu atrybutem tak
zwane i powtórzyæ za K. Ajdukiewiczem, ¿e tzw. kategorie semantyczne to
w istocie formy sk³adniowe (por. Ajdukiewicz 1985, s. 196). Do semantyki nawi¹zuj¹ wy³¹cznie na poziomie meta, ich semantycznoæ jest w gruncie rzeczy
nazewnicz¹, z³udn¹ etykietk¹, za któr¹ kryj¹ siê gramatyczne w³asnoci wyra¿eñ. Husserla Bedeutungskategorien mia³y s³u¿yæ oddzieleniu zdañ nonsensownych od sensownych, mia³y byæ zapor¹ przed bezsensem (por. Husserl 2000,
s. 396). Jeli cz³on zdania sensownego zast¹pimy wyrazem nale¿¹cym do innej
kategorii znaczeniowej, otrzymamy zdanie bezsensowne (nonsensowne)8, por.
np. akceptowalne: Pary¿ jest wiêkszy ni¿ Madryt vs nieakceptowane: Pary¿ jest
albo ni¿ Madryt lub dobre zdania: Sokrates stoi, Platon stoi, Krzes³o stoi vs
niedobre: Sokrates Sokrates. Idzie wiêc o to, by w miejsce frazy werbalnej
wstawiaæ czasownik, nominalnej  rzeczownik, adiektywnej  przymiotnik (por.
Husserl 2000, s. 399). W ten sposób w³¹cza siê wszystkie nazwy (a wiêc wyra¿enia niebêd¹ce zdaniami ani pe³ni¹cymi funkcje spajaj¹ce funktorami) do jednej kategorii semantycznej (np. krzes³o i Sokrates reprezentuj¹ tê sam¹ kategoriê
znaczeniow¹), nie uwzglêdniaj¹c zró¿nicowania semantycznego fraz wype³niaj¹cych okrelone miejsca syntaktyczne. Takie rozwi¹zanie wywo³uje problem,
który przed laty sk³oni³ Chomskyego do przebudowania pierwszego modelu
gramatyki transformacyjno-generatywnej. Bo tak pojmowane kategorie semantyczne nie spe³niaj¹ przewidzianej dla nich funkcji filtru w stopniu zadowalaj¹cym. Eliminuj¹ wprawdzie zdania nieakceptowalne, ale jedynie niepoprawne
gramatycznie. Sensowne bêd¹ wiêc zarówno zdania: Ma³gosia marzy o wionie /
/ wakacjach na Krecie, jak i przyk³ady bêd¹ce efektem operacji substytucyjnej:
Wiosna marzy o Ma³gosi / wakacjach na Krecie. Dla Husserla by³yby to pewnie
znaczenia fa³szywe, g³upie, mieszne [ ], ale [ ] jednolite [ ], których sens
mo¿na jednolicie spe³niæ (por. Husserl 2000, s. 399), podobnie jak przytoczone
wczeniej zdania (5) i (6) (mylê, ¿e równie¿ (7)), uzna³by je wiêc za sensowne.
Intuicje u¿ytkowników jêzyka ogólnego s¹ inne.
Inne by³y tak¿e intuicje Grodziñskiego, który przeciwstawiaj¹c siê takiemu
odniesieniu nonsensu, oprócz warunku niespójnoci semantycznej dodatkowo
nak³ada na nonsens warunek przynale¿noci konstytuuj¹cych wyra¿enie sk³adników do ró¿nych pól semantycznych. Maj¹c wiadomoæ nieostroci terminu
pole semantyczne, autor przyjmuje, ¿e do tego samego pola semantycznego
nale¿¹ wyrazy, za których pomoc¹ opisujemy ten sam aspekt rzeczywistoci
8 W opracowaniach z zakresu logiki wyra¿eñ nonsens i bezsens oraz ich przymiotnikowych derywatów u¿ywa siê zamiennie. Natomiast s³owem niedorzecznoæ zastêpuje siê s³owo
absurd.
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pozajêzykowej (Grodziñski 1981, s. 44). W praktyce przek³ada siê to na uznanie np. zdania
(11) Jan pije chleb.

za sensowne, choæ oczywicie fa³szywe, poniewa¿  jak przekonuje Grodziñski
 zarówno wyraz pije, jak i wyraz chleb bardzo siê przydadz¹ w jednym i tym
samym polu semantycznym, które zatytu³ujemy Pokarmy i ich spo¿ywanie.
Rzecz jasna, w tym polu semantycznym zmieci siê tak¿e imiê w³asne Jan, gdy¿
mówi¹c o pokarmach, mówimy czêsto o tym, jak to ludzie spo¿ywaj¹ pokarmy
(Grodziñski 1981, s. 48). Podobnie rzecz wygl¹da z wyra¿eniem ciê¿arny mê¿czyzna, które tak¿e jest, wed³ug Grodziñskiego, sensowne, bowiem zarówno
wyraz mê¿czyzna, jak i wyraz ciê¿arny zmiecimy w tym samym polu semantycznym Prokreacja cz³owieka (z tym oczywicie zastrze¿eniem, ¿e przymiotnik
ciê¿arny wystêpuje w tym polu semantycznym w rodzaju ¿eñskim) (Grodziñski
1981, s. 48). Ale ju¿ zdanie
(12) Ten okr¹g jest lekkomylny.

czy te¿ przyk³ad (5) bêd¹ nonsensowne, bo lekkomylny to okrelenie cz³owieka
(albo jego postêpowania), które nale¿y do innego pola semantycznego ni¿ okr¹g,
a zielony wprawdzie mo¿e znaleæ siê w ró¿nych polach, np. Kolory, Roliny,
Przedmioty codziennego u¿ytku, Materia³y i ubiory itp., ale nie bêd¹ nimi pola
Matematyka lub Wielkoci matematyczne, do których nale¿y wyra¿enie wielkoæ
algebraiczna (por. Grodziñski 1981, s. 4647).
Tyle jeli idzie o argumenty Grodziñskiego. Argumenty, które autor po czêci sam zbija, przyznaj¹c uczciwie, ¿e podzia³ na pola semantyczne nigdy nie
bêdzie roz³¹czny, i dodaj¹c, ¿e trudno o idealny podzia³ rzeczywistoci na aspekty, którym odpowiada³yby pola semantyczne (por. Grodziñski 1981, s. 4445).
Wed³ug mnie wszystko zale¿y od tego, jak siê okrelony zbiór (w tym wypadku
leksykê) podzieli, co siê z czym po³¹czy i jak siê to nazwie czy te¿  jak woli
Grodziñski  zatytu³uje. Mo¿na by zapytaæ, czy nie mo¿e byæ tak, ¿e ciê¿arny
(w³aciwie ciê¿arna) znajdzie siê w polu semantycznym Kobieta (ku czemu
zreszt¹ autor, jak mo¿na przypuszczaæ, siê sk³ania), do którego na pewno nie
wejdzie mê¿czyzna? Wówczas mamy sytuacjê analogiczn¹ do tej z przyk³adami
(5) i (12), które w moim odczuciu niczym nie ró¿ni¹ siê pod wzglêdem akceptowalnoci od zdania (11)9.
9 To, ¿e Grodziñskiego interpretacja wyra¿enia ciê¿arny mê¿czyzna jest absolutnie nieprzekonuj¹ca, nie przes¹dza nieakceptowalnoci zdañ z nim. Mimo ¿e wyra¿enie to nie ma desygnatu,
zdaniu w rodzaju Ciê¿arni mê¿czyni nie istniej¹ nie da siê nic zarzuciæ, choæ z pewnoci¹ trzeba
traktowaæ je inaczej ni¿ zdania o odniesieniu przedmiotowym.
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Równie¿ tu rzecz sprowadza siê de facto do przyklejenia etykietki. Kategorie pojêciowe nie s¹ kategoriami gramatycznymi, nie ma  z czego autor doskonale zdaje sobie sprawê  sta³ego kanonu pól semantycznych, tak jak istnieje
niezmienny kanon regu³ gramatycznych. Dlatego wyznaczanie pól semantycznych zawsze bêdzie arbitralne i intuicyjne, bêdzie s³u¿yæ zaspokojeniu czyjego
pragnienia systematyzacji raczej ani¿eli rzeczywistemu d¹¿eniu do prawdy
(a przecie¿ o to w rozwi¹zaniach naukowych powinno chodziæ  o odkrycie
choæby kawa³ka prawdy o badanym przedmiocie).
Odnoszê wra¿enie, ¿e oparciu koncepcji nonsensu na omówionych wy¿ej
pojêciach kategorii i pól semantycznych, przywieca³a ta sama (a na pewno
podobna) idea, za któr¹ czai³a siê chyba obawa przed tym, co u Grodziñskiego
(1981) sta³o siê faktem, mianowicie rozszerzeniem, a nawet niebezpiecznie du¿ym rozszerzeniem, zakresu odniesienia nonsensu. S³aboæ i zawodnoæ zastosowanych przez Husserla i Grodziñskiego filtrów wynika  co stara³am siê pokazaæ  z nieostroci pojêæ, na których siê ich pomys³y zasadzaj¹. St¹d dzia³ania,
jakie siê w obrêbie takich teorii podejmuje, s¹ pozorne, a problem pozostaje,
a w³aciwie pozostawa³. Bo wydaje siê, ¿e na obecnym etapie rozwoju badañ
w zakresie jêzykoznawstwa, a tak¿e metajêzykoznawstwa10, kiedy semantyka
jest autonomiczn¹, wyranie oddzielon¹ od syntaktyki, a w niektórych teoriach
równie¿ od pragmatyki, dyscyplin¹ naukow¹, kiedy wiadomo, czym jest i co
bada semantyka, problem czêciowo rozwi¹zuje siê sam, przynajmniej na p³aszczynie terminologicznej11.
4. Pora zadaæ wreszcie pytanie, które sprowokowa³o prezentowane przemylenia. Jak siê ma to, co wy¿ej przedstawi³am, do semantyki nonsensu? Co
mog³abym wykorzystaæ w swoich badaniach?
Grodziñski na wstêpie deklaruje, ¿e opisuje g³ównie nonsens jêzykowy (nie:
filozoficzny czy literacki). Ale tak naprawdê pisze wy³¹cznie o wyra¿eniach
nonsensownych i te wyra¿enia analizuje, w y r a ¿ e n i a n o n s e n s o w n e ,
nie w y r a ¿ e n i a z w y r a ¿ e n i e m n o n s e n s . A to zasadnicza ró¿nica.
Kiedy czyta siê rozwa¿ania Grodziñskiego, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e autor
pomiesza³ niezale¿ne od siebie, choæ na pewno pozostaj¹ce ze sob¹ w pewnych
korelacjach, byty: z n a c z e n i e z o z n a c z a n i e m z jednej strony, z drugiej za t e r m i n z w y r a ¿ e n i e m j ê z y k a n a t u r a l n e g o . Nato10
11

O konstruowaniu teorii lingwistycznej zob. Bobrowski 1993, s. 16.
Rzecz w tym, ¿e nie da siê uto¿samiaæ semantyki ze sk³adni¹. Nawet jeli zbuduje siê
teoriê, w której jeden z tych dzia³ów zostanie wch³oniêty przez drugi, to bêdzie to mo¿liwe wy³¹cznie na poziomie meta, a wiêc na poziomie terminologii. Oczywicie mo¿na mówiæ o gramatyce
i semantyce albo o komponencie semantycznym gramatyki (lub te¿ komponencie gramatycznym
semantyki), ale nie da siê w pe³nym opisie jêzyka badaæ wy³¹cznie sk³adni, tak jak nie da siê
badaæ znaczenia bez uwzglêdniania sk³adni.
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miast w badaniach semantycznych (w semantyce rozumianej tak, jak j¹ widz¹
m.in. Andrzej Bogus³awski i Maciej Grochowski, por. przypis 3) liczenie siê
z tymi dwiema, odkrytymi dla nauki du¿o wczeniej (por. np. Strawson 1967;
Grochowski 1993), dychotomiami jest spraw¹ zasadnicz¹. Grodziñski za stworzy³ interesuj¹ce, mimo ¿e niewolne od niedoci¹gniêæ, s t u d i u m r e f e r e n c j i t e r m i n u n o n s e n s (pewnie dlatego w³anie zabrak³o w nim chocia¿by wzmianki na temat mo¿liwego odniesienia nonsensu nie tylko do jêzyka,
ale tak¿e do zdarzeñ lub stanów rzeczy). Dlatego kto, kto chce opracowaæ
s t u d i u m s e m a n t y k i w y r a ¿ e n i a n o n s e n s funkcjonuj¹cego
w jêzyku naturalnym, w zasadzie wszystko musi budowaæ od pocz¹tku.
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Summary
These deliberations may be considered to be a reaction to the words of encouragement
formulated by E. Grodziñski to extend his Zarys teorii nonsensu (1981). They are not, however,
meant to provide a continuation of the issues discussed by this author in his monograph on
nonsense. In fact, they are aimed at entering into a dialogue with some of the solutions and ideas
presented by him, in particular those ones, which can, to some extent, refer to my field of interest,
i.e. the meaning of the expression nonsense and its synonyms. Polemical reflections on the theses
presented in Grodziñskis book lead to determining the direction in which semantic investigations
of the concept of nonsense should follow.
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Norma a komunikacja. Pod red. M. Steci¹g i M. Bugajskiego. Oficyna Wydawnicza Atut  Wroc³awskie Wydawnictwo Owiatowe Wroc³aw 2009.
Pod koniec 2009 r. ukaza³ siê interesuj¹cy zbiór artyku³ów Norma a komunikacja, zredagowany przez Magdalenê Steci¹g i Mariana Bugajskiego. Redaktorzy zaznaczaj¹ we wstêpie (s. 9), ¿e w opracowaniu wziêli udzia³ przedstawiciele 15 orodków naukowych. Wieloæ punktów widzenia i zastosowanie
ró¿nych metodologii doprowadzi³y do powstania wielop³aszczyznowego ujêcia
wspó³czesnego postrzegania normy komunikacyjnej (rozumianej jako granica
swobodnego i skutecznego komunikowania, s. 9) na wszystkich jej poziomach
i w ró¿nych rodzajach tekstów.
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na 6 rozdzia³ów:
I. Wokó³ pojêcia normy komunikacyjnej.
II. Norma komunikacyjna a gatunek.
III. Norma komunikacyjna w debacie publicznej.
IV. Norma komunikacyjna w Internecie.
V. Norma komunikacyjna w reklamie i PR.
VI. Norma komunikacyjna a poprawnoæ jêzykowa.
Autorzy pierwszej czêci publikacji koncentruj¹ siê na zagadnieniach terminologicznych. Marian Bugajski (Uniwersytet Zielonogórski) w artykule Normatywista wobec problemów komunikacji jêzykowej definiuje normê jêzykow¹ jako
zmienn¹ w czasie granicê, której przekroczenie mo¿e powodowaæ zarówno
negatywne, jak i pozytywne skutki w dziedzinie jêzyka (s. 16). Uznaje, ¿e
norma jêzykowa i etyczna maj¹ cechy wspólne, czego dowodz¹ m.in. kodeksy
etyczne dziennikarzy. Autor zwraca m.in. uwagê na to, i¿ media oficjalnie krytykuj¹c naruszenia normy, tak naprawdê zachêcaj¹ do tego ze wzglêdu na d¹¿enie
do zwiêkszenia liczby odbiorców, np. obficie ilustruj¹ wulgaryzmami artyku³y
o brutalizacji zachowañ komunikacyjnych. Aleksy Awdiejew (Uniwersytet Jagielloñski) podkrela ró¿nicê miêdzy konwencj¹ a norm¹, uznaj¹c, i¿ konwencja
wi¹¿e siê przede wszystkim ze sposobami formalnego przekazu informacji w
danym jêzyku i tzw. konceptualizacj¹ jêzykow¹, a norma jest pojêciem bardziej
z³o¿onym, organizuj¹cym szerokie pole kognitywnego ujêcia rzeczywistoci
przedstawionej. Gra¿yna Habrajska (Uniwersytet £ódzki) omawia standardy semantyczne, czyli uk³ady predykatowo-argumentowe, formalizuj¹ce informacje
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systemowe, zawarte w kompetencji jêzykowej ka¿dego u¿ytkownika jêzyka.
Mog¹ mieæ one strukturê jednocz³onow¹ (jeden uk³ad predykatywny) lub wielocz³onow¹ (scenariusze). Uczona stwierdzi³a m.in., ¿e informacje dostêpne systemowo maj¹ charakter normatywny, wskazuj¹c na to, co uznawane jest w danym
krêgu kulturowym za prawdziwe lub s³uszne. Marzanna Udzicka (Uniwersytet
Zielonogórski) zajê³a siê analiz¹ jêzykowych wyk³adników standaryzacji w komunikacji naukowej na podstawie Wyk³adów W. Majewskiego, agronoma z Instytutu Marymonckiego. Piotr Lewiñski (Uniwersytet Wroc³awski) postuluje
m.in. wprowadzenie do jêzyka polskiego terminu fallacja, anglicyzmu okrelaj¹cego nieuprawniony ruch w dyskusji. Ponadto podkrela ró¿nice miêdzy dialektyk¹ (jej celem jest rozstrzygniêcie ró¿nic opinii) a erystyk¹ (która d¹¿y do
wygrania sporu) oraz przedstawia pragma-dialektyczn¹ teoriê F. van Eemerena
i R. Grootengorsta, zak³adaj¹c¹, i¿ argumentacja jest form¹ krytycznej dyskusji,
maj¹cej na celu rozstrzygniêcie ró¿nic opinii. Ks. Micha³ Dro¿d¿ (Uniwersytet
Papieski Jana Paw³a II w Krakowie) rozwa¿a z perspektywy personalistycznej
aksjologii komunikowania znaczenie normy personalistycznej i autonomii w komunikowaniu medialnym. Podkrela m.in. narastaj¹cy problem banalizacji z³a
osi¹gany np. przez nadawanie walorów rozrywkowych relacjom z dramatycznych wydarzeñ oraz protestuje przeciwko pojmowaniu wolnoci mediów jako
zwolnienia od odpowiedzialnoci.
W drugim rozdziale zawarte s¹ rozwa¿ania z zakresu genologii normatywnej. Miros³awa Ampel-Rudolf (Uniwersytet Rzeszowski) podda³a analizie realizacjê norm zwi¹zanych z informacj¹ dziennikarsk¹ jako gatunkiem na podstawie
wspó³czesnych programów telewizyjnych. Przedstawieniem normy odmiany gatunkowej polskiego eseju naukowego w naukach cis³ych zajê³a siê Anna Katarzyna Smajdor (Politechnika l¹ska). Iwona Pa³ucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski) zbada³a funkcje czasowników pierwszoosobowych w przedmowach
do polskich publikacji naukowych (podstawa materia³owa liczy³a 250 pozycji).
Uzna³a omawiane formy za przejaw dystansu komunikatywnego we wspólnocie
uczonych. Obiektem rozwa¿añ Anny Wojciechowskiej (Uniwersytet Zielonogórski) sta³ siê protokó³ w ujêciu normatywnym. Autorka przedstawi³a protokó³
jako gatunek (typ) wypowiedzi w wietle konkretnej dokumentacji protokolarnej
z posiedzeñ Reprezentacji Zjednoczenia Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych
we Lwowie (18861894). Joanna Szczêk (Uniwersytet Wroc³awski) zajê³a siê
analiz¹ przekraczania norm w podaniach studenckich o zgodê na egzamin komisyjny.
Trzeci¹ czêæ ksi¹¿ki Norma komunikacyjna w debacie publicznej otwiera artyku³ El¿biety Laskowskiej (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)  Funkcjonowanie maksym konwersacji w dyskursie publicznym.
Przedmiotem obserwacji autorki by³y debaty telewizyjne. Z badañ wynik³o, ¿e
coraz czêciej ma siê w nich (wbrew pozorom) do czynienia z przejawami

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

237

wspó³pracy. Debaty publicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem jêzykowych
i niejêzykowych regulatorów konwersacji, dotyczy tak¿e artyku³ Ewy Szkudlarek-miechowicz (Uniwersytet £ódzki). Badaczka podkreli³a m.in. wp³yw
dziennikarza moderuj¹cego dyskusjê na jej kszta³t. Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wroc³awski) zwróci³ uwagê na pragmatykê i jêzyk rozmów polityków
z dziennikarzami w polskim radiu, podkrelaj¹c przenikanie potocznoci do mediów. Anna Barañska (Uniwersytet £ódzki) w artykule powiêconym normie
w wypowiedziach R. Giertycha w programie Co z t¹ Polsk¹ T. Lisa, postawi³a
tezê, i¿ norma w politycznym dyskursie publicystycznym ma charakter aksjologiczny i zale¿y od ideologii: To znaczy, ¿e tekst osi¹ga tym wy¿szy poziom
komunikatywnoci, im bli¿sza odbiorcy jest prezentowana przez nadawcê ideologia (s. 173). Uniwersalny i niezmienny charakter wartociowania zachowania komunikacyjnego w programach informacyjnych (Wiadomociach, Faktach i Teleexpressie oraz dawnej Polskiej Kronice Filmowej) ukaza³a
w swojej pracy Ma³gorzata Ciunowicz (Uniwersytet Warszawski). Katarzyna
Sitkowska (Uniwersytet £ódzki) zajê³a siê analiz¹ poprawnoci wypowiedzi
w komunikacji telewizyjnej na przyk³adzie porannych bloków programowych,
tzw. pasm niadaniowych/breakfastów. Dosz³a do wniosku, ¿e usterki dotycz¹ce
etykiety jêzykowej powoduje d¹¿enie do tworzenia familiarnej atmosfery. Du¿¹
rolê odgrywaj¹ tak¿e: dostosowywanie siê do wymaganego tempa i niesprawnoæ jêzykowa gospodarzy programów. Magdalena Steci¹g (Uniwersytet Zielonogórski) zbada³a z perspektywy hegemonicznego dyskursu medialnego normatywne zachowania komunikacyjne ekologów. Badaczka uzna³a, ¿e dyskurs
hegemoniczny funkcjonuje jako indykator chwiejnej równowagi, strefa wzglêdnego konsensusu, który nie jest dany, lecz ci¹gle wypracowywany w obrêbie
bie¿¹cej debaty publicznej, odbywaj¹cej siê w ramach jego ograniczeñ, ale pozostaj¹cej w kontakcie z ró¿nymi dyskursami peryferyjnymi (s. 206).
Czwarta czêæ tomu jest powiêcona normie komunikacyjnej w Internecie.
Alina Naruszewicz-Duchliñska (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie)
opisa³a zastosowanie zasad internetowego savoir-vivre, tzw. netykiety w grupach
dyskusyjnych. Rozwa¿ania Ma³gorzaty Budzik (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie) dotycz¹ kultury komunikacyjnej w Internecie na przyk³adzie listów elektronicznych. Autorka rozumie kulturê komunikacyjn¹ jako
sposób korzystania z nowych technologii informacyjnych, który oparty jest na
etykiecie jêzykowej oraz etyce (s. 227). Anna Salita (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu) w powiêconym analizie ujêcia kwestii politycznych
i spo³ecznych w forach dyskusyjnych artykule Problem normy jêzykowej w nowej
przestrzeni komunikacyjnej  Internecie stwierdzi³a m.in., ¿e z racji eklektycznoci
w³aciwszym terminem ni¿ jêzyk Internetu jest dyskurs internetowy.
Pi¹ta czêæ opracowania zawiera rozprawy odnosz¹ce siê do normy komunikacyjnej w reklamie i PR. Tê czêæ publikacji otwiera artyku³ Piotra Bielawskiego
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(Dolnol¹ska Szko³a Wy¿sza we Wroc³awiu) Kontakty z mediami  po co i w
jaki sposób?, w którym zosta³y sformu³owane podstawowe normy dzia³añ specjalistów public relation, jak np. to, ¿e nale¿y staraæ siê odpowiedzieæ na pytanie
dziennikarza zanim zostanie ono zadane. Marek Zimnak (Dolnol¹ska Szko³a
Wy¿sza we Wroc³awiu) zaj¹³ siê praktycznym aspektem normy komunikacyjnej
w relacjach rzecznika z dziennikarzem. Rzecznik wed³ug sformu³owanej przez
niego normy powinien:
1) rozumieæ potrzeby dziennikarza (mieæ wiadomoæ wymogów newsów),
2) dotrzymywaæ s³owa (buduje to zaufanie),
3) byæ ród³em pe³nych i wiarygodnych informacji,
4) wyg³aszaæ zwiêz³e i proste oraz jednoznaczne przes³ania,
5) unikaæ pu³apek logicznych i jêzykowych,
6) spe³niaæ najwy¿sze standardy dobrego wychowania.
Przedmiotem rozprawy Wies³awa Ga³¹zki (Dolnol¹ska Szko³a Wy¿sza
we Wroc³awiu) sta³ siê wp³yw komunikacji werbalnej i niewerbalnej na kreowanie wizerunku polityka. Autor zauwa¿y³ m.in., ¿e im wy¿sze stanowisko zajmuje polityk, tym ostrzej ocenia swoich przeciwników i tym mocniejszych s³ów
u¿ywa (s. 264). Rozwa¿ania Izabeli £uc (Uniwersytet l¹ski) dotyczy³y praktyki komunikacyjnej i normy u¿ytkowej w zachowaniach jêzykowych wspó³czesnych nadawców i odbiorców reklam. Urszula Majdañska-Wachowicz (Uniwersytet Zielonogórski) zanalizowa³a jêzykowe wyznaczniki perswazji w muzycznych
materia³ach informacyjno-promocyjnych typu press kit, czyli przeznaczonych dla
dziennikarzy wiadomociach promocyjnych (ok³adka p³yty, informacja na temat
zespo³u, fragmenty recenzji, zdjêcia, dyskografia i adres internetowy zespo³u,
p³yta demo), udostêpnianych najczêciej w trakcie konferencji prasowych. Wojciech Ma³uszyñski (Dolnol¹ska Szko³a Wy¿sza we Wroc³awiu) zaj¹³ siê standardami audytu komunikacyjnego, czyli procedury badania, sprawdzania i monitorowania szeroko rozumianych procesów komunikacyjnych organizacji (s. 297).
Tomasz Wanat (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) przedstawi³ niespójnoæ
informacji o atrybutach produktu jako naruszenie normy komunikacyjnej.
Przedmiotem ostatniego rozdzia³u omawianej ksi¹¿ki jest norma komunikacyjna w odniesieniu do poprawnoci jêzykowej. Kazimierz Michalewski (Uniwersytet £ódzki) udowodni³, ¿e niestety nawet jêzykoznawcy pope³niaj¹ (m.in.
w podrêcznikach) b³êdy jêzykowe, a przecie¿ polonici le edukowani zostaj¹
niekompetentnymi nauczycielami i przekazuj¹ nieprawdziwe informacje uczniom
(s. 320). Katarzyna Wêgorowska (Uniwersytet Zielonogórski) omówi³a lingwistyczne przykazania Romana Zawiliñskiego, twórcy Poradnika Jêzykowego.
Zas³u¿ony polonista postulowa³ m.in. eliminacjê zapo¿yczeñ, posiadaj¹cych rodzime odpowiedniki. W artykule Moniki Kaczor (Uniwersytet Zielonogórski)
zosta³y przedstawione problemy normatywne wspó³czesnych Polaków. Analizowany materia³ pochodzi³ z internetowej poradni jêzykowej Wydawnictwa Naukowego PWN. Malgorzata Bortliczek (Uniwersytet l¹ski) zajê³a siê studenck¹
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interpretacj¹ normy jêzykowej. Zbada³a m.in., jak studenci definiuj¹ kulturê
jêzyka oraz oceniaj¹ w³asne kompetencje komunikacyjne. Dyktanda studentów
Uniwersytetu £ódzkiego sta³y siê kanw¹ rozwa¿añ Danuty Zawilskiej (Uniwersytet £ódzki) na temat róde³ problemów ortograficznych. Katarzyna Jachimowska (Uniwersytet £ódzki) podda³a badaniu trudnoci w pisemnym komunikowaniu siê osób z dysfunkcj¹ s³uchu, zauwa¿aj¹c m.in., i¿ fleksyjnoæ jêzyka
polskiego wydaje siê mniejsz¹ barier¹ ni¿ brak wspólnej wiedzy pragmatycznej
w procesie komunikacji (s. 364). Piotr K³adoczny (Uniwersytet Zielonogórski)
w swojej pracy rozwa¿a³ istnienie normy w semantyce na przyk³adzie nazw
dwiêków. Tom zamyka interesuj¹cy artyku³ Janusza Stopyry (Uniwersytet Wroc³awski) Wyraz prosty a motywowany w systemie komunikacyjnym.
Celem opracowania deklarowanym przez jego redaktorów by³o zebranie
opracowañ przedmiotu oraz wskazanie kierunków dalszych badañ i ustaleñ normatywnych, poniewa¿ wspó³czesne procesy komunikacyjne zachodz¹ zbyt ¿ywio³owo i dlatego takich ustaleñ wymagaj¹ (s. 11). Lektura zawartych w tomie
artyku³ów prowadzi do wniosku, ¿e za³o¿enia te zosta³y w pe³ni zrealizowane.
Ponadto oprócz niew¹tpliwej wartoci merytorycznej tomu, jego zalet¹ jest to,
¿e zawarte w nim artyku³y s¹ napisane w sposób sprawiaj¹cy, i¿ lektura jest nie
tylko po¿yteczna, ale i przyjemna. Ksi¹¿ka nie tylko dotyczy normy, ale sama
wzorcowo realizuje normê wypowiedzi naukowej.
Alina Naruszewicz-Duchliñska

Seiffert Anja (2008): Autonomie und Isonomie fremder und indigener
Wortbildung am Beispiel ausgewählter numerativer Wortbildungseinheiten.
Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, ISBN:
978-3-86596-141-9, 416 S.
Die vorliegende Monografie ist eine umfangreiche Untersuchung zu fremder
und indigener Wortbildung im Deutschen. Die Autorin untersucht das Verhältnis
von Autonomie und Isonomie fremder und indigener Wortbildung im Deutschen
am Beispiel ausgewählter numerativer Wortbildungseinheiten. Das Ziel der Arbeit besteht darin, an einem Ausschnitt der Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache Gemeinsamkeiten und Unterschiede fremder und indigener Wortbildung herauszuarbeiten und auf diese Weise einen Beitrag zur Untersuchung
der Komplementarität und der Interferenz der beiden Wortbildungssysteme im
Deutschen zu leisten. Darüber hinaus widmet sich die Arbeit theoretischen und
methodischen Fragen der Fremdwortbildungsforschung.
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Das Buch besteht aus vier Hauptkapiteln, die sich weiter aus mehreren
Unterkapiteln zusammensetzen, einem Schlussteil, einem Abkürzungsverzeichnis, einem Verzeichnis der Symbole und Siglen, einem Literaturverzeichnis,
einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis und einem Formen- und Sachregister. Die bestimmten Tabellen sind jeweils mit einem Titel versehen, was sehr
positiv zu bewerten ist, weil der Leser dadurch informiert wird, welche Informationen sich in jeder einzelnen Tabelle befinden. Als Anhang wird dem Buch eine
CD mit dem Inhalt des Buches beigelegt.
Im ersten Kapitel, das zugleich die Einleitung ist, bringt die Autorin dem
Leser den Gegenstand der Untersuchung und die Zielsetzung näher. Es wird hier
davon ausgegangen, dass im Deutschen viele Fremdwörter existieren, die entweder ganz aus einer fremden Sprache entlehnt wurden oder die aus fremden Bestandteilen im Deutschen gebildet werden. Aus diesem Grund findet die Verfasserin es als zweckmäßig, sich dem Phänomen der Fremdwortbildung zu widmen,
und betont dabei ausdrücklich, dass die Fremdwortbildungsforschung bis vor
kurzem eher marginal betrachtet wurde. Erst Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde damit begonnen sich diesem Forschungsgegenstand zu widmen.
Besondere Berücksichtigung verdienen, eben fremde und indigene numerative
Wortbildungseinheiten, die Bestandteile produktiver Wortbildungsmodelle sind,
so die Autorin. Durch eine linguistische Untersuchung will die Autorin Auskunft
über die Autonomie und Isonomie fremder und indigener Bildungen im Deutschen erteilen und auch die Vielfalt unterschiedlicher Ausdrucksmöglichkeiten
in Form von Wortbildungssynonymen und/oder antonymen zeigen.
Das zweite Kapitel enthält theoretische und methodische Grundlagen der
Analyse. Es beginnt mit der Geschichte der deutschen Fremdwortbildungsforschung, wobei sowohl auf die ältere als auch auf die neuere Fortbildungsforschung eingegangen wird. Es werden auch viele Autorennamen genannt, die sich
mit verschiedenen Aspekten der Wortbildung befasst haben. Weiterhin erklärt
die Autorin die Fachtermini, die sie benutzt, was sehr wichtig für die Rezeption
des empirischen Teils der Studie ist. Sogar ein im Thema wenig bewanderter
Leser kann davon gut profitieren. Einen sehr wichtigen Teil des 2. Kapitels
bildet die linguistische Beschreibung der Numeralia. Die eingehende Recherche
von unterschiedlichen linguistischen Theorien lässt zu der Schlussfolgerung
kommen, dass es verschiedene Definitionen des Begriffs Numerale gibt. Unter
semantischem Aspekt erweist sich die Klasse der Numeralien als eine homogene
Gruppe von Lexemen. Grammatisch gesehen aber ist die behandelte Wortklasse
sehr uneinheitlich. Im Anschluss an die Erwägungen über das Wesen der Numeralia wird ein eigenes funktionales Beschreibungsmodell entwickelt. Schritt für
Schritt beschreibt die Autorin die methodischen Grundlagen der Analyse. Be-
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achtenswert ist die Tatsache, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine
korpusbasierte Untersuchung handelt. Als Grundlage der Analyse gelten die am
Institut für Deutsche Sprache Mannheim unter COSMAS I bzw. unter dem COSMAS II archivierten Textkorpora. COSMAS bildet die weltweit größte Sammlung elektronisch gespeicherter Textkorpora geschriebener deutschsprachiger
Texte. Darüber hinaus werden auch die von der Autorin selbst gefundenen
Beispiele sowie Wörterbuchbelege in die Forschung einbezogen. Weiterhin
erörtert die Forscherin die Definition des Fremdwortes und setzt sich mit folgenden methodischen Fragen und Problemen synchroner Fremdwortbildungsforschung
auseinander, wie: Unterscheidung von synchroner und diachroner Perspektive der
Fremdwortbildungsforschung, Unterscheidung zwischen stammorientierter oder
wortorientierter Wortbildungsanalyse, Klassifikation fremder und indigener
Wortbildungseinheiten (hier gestaltet die Autorin eine eigene Definition des Begriffs Konfix), Klassifikation der Wortbildungsarten. Den nächsten Punkt der
Charakteristik des Beschreibungsmodells bilden die Überlegungen zu den Grundlagen der semantischen Analyse. Hier definiert die Forscherin weitere für ihre
Analyse relevante Begriffe, wie: Wortbildungstyp und Wortbildungsmodell,
Wortbildungssynonymie und Wortbildungsantonymie sowie semantisches Paradigma. In dem letzten Teil des zweiten Kapitels beschreibt die Verfasserin die
Prinzipien der Materialauswertung für das folgende dritte und umfangreichste
Kapitel, in dem die Untersuchungsergebnisse präsentiert werden.
Das dritte Kapitel bildet das Hauptkapitel der vorliegenden Monografie. Es
ist in fünf im Prinzip gleich aufgebaute Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt
widmet sich einer anderen Wortbildungseinheit, die nach dem früher ausgearbeiteten Modell ausführlich beschrieben wird. Die behandelten Wortbildungseinheiten sind: ein-, mono-, uni-1, uni-2, one-. Sowohl fremde als auch indigene
Wortbildungseinheiten werden nach der gleichen Methode untersucht. Jedes
Unterkapitel beginnt mit der Beschreibung der Etymologie der behandelten
Wortbildungseinheit, danach folgen die Platzierung der Einheit in der Forschungsliteratur und die Korpusbeschreibung (dabei werden die Bildungen ausgeschlossen, in denen das fragliche Wortbildungselement in nichtnumerativer
Funktion auftritt). Folglich erfolgt die morphologische Analyse der Bildungen
mit den behandelten Wortbildungseinheiten, wobei zwischen substantivischen,
adjektivischen und sonstigen Bildungen unterschieden wird.
Den nächsten Punkt der Untersuchung bildet die semantische Analyse der
Wortbildungen mit den betreffenden Einheiten. Hier konzentriert sich die Autorin darauf, welche unterschiedlichen Lesarten die einzelnen Wortbildungseinheiten besitzen und wie vielfältig sie sich paraphrasieren lassen. Sie kommt zu dem
Schluss, dass sich die Sachverhalte verschiedenartig quantifizieren oder qualifizieren können. So ergeben sich je nach der spezifizierenden Einheit 1 bis 3
Hauptbedeutungsgruppen: kardinale, iterative, multiplikative, komparative Be-
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deutungsgruppe und im Falle der Wortbildungseinheiten ein-, mono- und onekönnen noch weitere Bedeutungsgruppen unterschieden werden, die aber nicht
mehr durch so zahlreiche Belege repräsentiert sind. Jeder bestimmte Wortbildungseinheit behandelnde Abschnitt endet mit der Zusammenfassung, in der die
wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der konkreten Wortbildungseinheit erläutert werden. Die Autorin unterstützt ihre Untersuchung mit interessanten Belegen und hat ihr Projekt sehr gut konzipiert.
Das vierte und letzte Kapitel bildet die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, wobei besondere Beachtung unter anderem folgende Aspekte gefunden haben: einige der dargestellten Wortbildungsmodelle beschränken sich auf die
Fachsprachen, andere wieder sind nur allgemeinsprachlich; die Aktivität der bestimmten Wortbildungseinheiten bei der Bildung der Wortbildungsprodukte
schwankt  am aktivsten ist die Einheit ein-; die Einheiten mono- und ein-
und uni-1 können sowohl mit fremden als auch mit heimischen Lexemen kombiniert werden und die Fremdwortbildungseinheit one- und das appelativische
uni-2 werden dagegen mit den fremden Elementen kombiniert. Ein wichtiges
Fazit ist auch, dass sich fremde und indigene Wortbildung in vielerlei Hinsicht
einander ergänzen und dass sie gemeinsam das System der deutschen Wortbildung
bilden. Die Forscherin kommt außer den hier erwähnten zu vielen anderen interessanten Ergebnissen in ihrer Untersuchung. Es lohnt sich deswegen zu diesem Buch
zu greifen. Viele Ergebnisse sind in Form von Tabellen und Diagrammen zusammengestellt, wodurch die Schlussfolgerungen gut zu überblicken sind.
Aus der Sicht eines ausländischen Germanisten  konkret eines Didaktikers
des Faches Deutsch als Fremdsprache  kann ich feststellen, dass dieses Buch
von den Germanisten gewiss mit Freude aufgenommen wird, weil es eine gut
bearbeitete Studie über ein topaktuelles und zunehmend immer häufiger gebrauchtes Sprachphänomen  fremde Aspekte in der Wortbildung des Deutschen, präsentiert.
Anna Dargiewicz

Zjazd Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego w Olsztynie
W dniach 2526 wrzenia 2009 r. w gmachu Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³ siê LXVII zjazd
Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego. Komitet organizacyjny Zjazdu tworzyli: prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz  przewodnicz¹cy, dr hab. Mariusz
Rutkowski, prof. UWM, dr hab. Ewa ¯ebrowska, prof. UWM, dr Alina Narusze-
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wicz-Duchliñska, dr Iza Matusiak. Honorowy patronat nad zjazdem obj¹³
JM Rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz.
Tematem zjazdu by³ Jêzyk w dialogu miêdzy kulturami. Wybór takiej problematyki (³¹cz¹cej siê z socjologi¹ i psychologi¹ jêzyka, hermeneutyk¹, teori¹
dyskursu, pedagogik¹ medialn¹, lingwistyk¹ stosowan¹) wynika z faktu, ¿e komunikacja miêdzykulturowa ma we wspó³czesnym wiecie coraz wiêkszy zasiêg.
Procesowi globalizacji towarzysz¹ procesy decentralizacji, których skutkiem jest
m.in. tendencja do mno¿enia siê wariantów jêzyka zwi¹zanych z poszczególnymi
grupami spo³ecznymi, obszarami i sytuacjami komunikacyjnymi. Zdaj¹c sobie
sprawê z istotnoci problemów komunikacji miêdzykulturowej, polscy jêzykoznawcy dyskutowali w Olsztynie nad takimi szczegó³owymi zagadnieniami, jak:
 stereotypy (m.in. etniczne, pogl¹dowe, regionalne, zawodowe, genderowe) w komunikacji miêdzykulturowej;
 bariery w komunikacji miêdzykulturowej i ich pokonywanie;
 rola rodków masowego przekazu w integracji i dezintegracji spo³eczeñstwa i poszczególnych grup spo³ecznych;
 funkcjonowanie jêzyka na pograniczu kultur;
 czynnik kulturowy w procesie nauczania jêzyków obcych;
 wspó³czesna polityka jêzykowa w Polsce, w Unii Europejskiej i na wiecie.
Udzia³ w zjedzie wziêli znani badacze, zajmuj¹cy siê ró¿nymi aspektami
komunikacji spo³ecznej, m.in.: prof. W³odzimierz Pianka (Warszawa), prof. Alicja Nagórko (Berlin), prof. Janusz Rieger (Warszawa), prof. Anna D¹browska
(Wroc³aw), prof. Ewa Komorowska (Szczecin), prof. El¿bieta ChrzanowskaKluczewska (Kraków), prof. Tadeusz Piotrowski (Wroc³aw), prof. Aleksandra
Cielikowa (Kraków).
W czasie zjazdu odby³o siê walne zgromadzenie PTJ, podczas którego wys³uchano informacji o zmar³ych cz³onkach Towarzystwa oraz sprawozdania prezesa i przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej. Przedstawiono tak¿e informacjê
o dzia³alnoci niektórych orodków naukowych. Profesor Jadwiga Wronicz mówi³a o badaniach nad leksyk¹ dialektaln¹ w ujêciu dyferencyjnym, prof. Elena
Koriakowcewa o dzia³alnoci komisji s³owotwórstwa przy Miêdzynarodowm
Komitecie Slawistów w ostatnich trzech latach, natomiast prof. Maria Biolik
zapozna³a uczestników zjazdu z onomazjologi¹ i onomastyk¹ w badaniach olsztyñskich jêzykoznawców.
Zarz¹d PTJ pozosta³ w niezmienionym sk³adzie: prof. dr hab. Renata Przybylska  przewodnicz¹ca (Kraków); prof. dr hab. Jan Adamowski (Lublin); prof. dr
hab. Irena Kamiñska-Szmaj (Wroc³aw); prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Olsztyn); prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (£ód); prof. dr hab. Bogus³aw Wyderka
(Opole); dr hab. Ewa Ko³odziejek (Szczecin); dr Renata Bura (Kraków);
dr Zofia Kubiszyn-M¹drala (Kraków).
Iwona Kosek
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Miêdzynarodowa konferencja naukowa: Jêzyk poza granicami jêzyka II.
Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeñstwo, Tumiany, 2425 czerwca 2010
W dniach 2425 czerwca 2010 roku na Wydziale Humanistycznym UWM
w Olsztynie odby³a siê zorganizowana przez Instytut Filozofii wraz z Instytutem
Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej miêdzynarodowa konferencja naukowa nt. Jêzyk poza granicami jêzyka. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeñstwo. By³o to drugie spotkanie (pierwsze odby³o siê w Ostródzie w 2007 r.)
naukowców z Polski, Rosji i Ukrainy, zajmuj¹cych siê filozoficznymi i metodologicznymi problemami wspó³czesnego jêzykoznawstwa. Koncepcja konferencji opiera³a siê na za³o¿eniu, ¿e dla wspó³czesnej filozofii jêzyka charakterystyczne jest fenomenologiczne ujêcie systemów znakowych, relatywizm pogl¹dów
i relatywistyczne traktowanie kategorii prawdy, a przede wszystkim  pierwszeñstwo pragmatyki przed semantyk¹, czyli swoisty powrót do XIX-wiecznej koncepcji milieu, tzn. dominuj¹cego nad systemami znakowymi rodowiska. Wobec
tego w centrum uwagi postawiono takie zagadnienia, jak: kategoria prawdy
w jêzykach naturalnych, jêzykach sformalizowanych i komunikacji niewerbalnej; semantyczna teoria prawdy a realizm; racjonalnoæ jêzykowa i jej granice;
nieostroæ wyra¿eñ jêzykowych: jej ród³a, rodzaje, konsekwencje; nieostroæ
semantyczna a proces porozumiewania siê; dzia³alnoæ jêzykowa a cel; intencjonalny model jêzyka; logiczne i kognitywne podstawy teorii aktów mowy; cechy
semantyczne i pragmatyczne tekstu jako wyznaczniki stylów i gatunków; problem podmiotu w jêzyku i w komunikacji; semantyka i pragmatyka w paradygmatach filozofii jêzyka oraz w paradygmatach kultury i in.
Pierwszego dnia odby³o siê posiedzenie plenarne, po którym nast¹pi³y obrady w dwóch sekcjach. Referaty plenarne wyg³osili: Tadeusz Skalski z £odzi,
Igor Archipow z Sankt Petersburga, Józef Dêbowski z Olsztyna, Zbys³aw Muszyñski z Lublina, Michael Fleischer z Wroc³awia oraz Aleksander Kiklewicz
z Olsztyna. T. Skalski w swoim wyst¹pieniu rozwa¿y³ trzy aspekty jêzyka: przyrodniczy, semantyczny i medialny. Uwagê skupi³ na aspekcie medialnym, jako
¿e w³anie ta strona funkcjonowania jêzyka jest najbardziej profilowana we
wspó³czesnych dyskursach postmodernistycznych. Przyzna³ jednak, ¿e jego propozycja nie jest jeszcze gotow¹ teori¹ aspektu medialnego.
I. Archipow przedstawi³ nowe kierunki opisu jêzyka. Powi¹za³ je z dylematami procesów poznawczych, a tak¿e ukaza³ ich znaczenie w kontekcie wspó³czesnego paradygmatu nauk humanistycznych. Z kolei J. Dêbowski w swoim
wyst¹pieniu próbowa³ pokazaæ konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne
i pragmatyczne semantycznego realizmu oraz antyrealizmu. G³ównie skupi³ siê
na semantycznym antyrealizmie Dummetta i Putnama, których pogl¹dy w kon-
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tekcie klasycznej koncepcji prawdy prowadz¹ wprost do deflacjonizmu albo te¿
(co najwy¿ej) do justyfikacjonizmu.
Z. Muszyñski zastanawia³ siê nad semantycznymi i pragmatycznymi sk³adnikami treci komunikatu. Treæ komunikatu ma w³asnoci semantyczne, tzn.
komunikat jest o czym. Podmiotowy proces ustalania odniesienia treci komunikatu, interpretacja komunikatu zale¿ne s¹ od okrelonych w³asnoci uczestników komunikacji. Zbiór/system takich w³asnoci stanowi z kolei komponent
pragmatyczny. Na komponent ten sk³adaj¹ siê uwarunkowania indywidualistyczne (psychologiczne) oraz spo³eczne (kulturowe). G³ównym problemem, jaki stara³ siê rozwa¿yæ autor referatu, by³a natura obu sk³adników treci komunikatu
oraz natura relacji miêdzy nimi.
M. Fleischer postulowa³ powstanie nowego sposobu komunikacji. Z punktu
widzenia procesów ewolucyjnych da siê  zdaniem autora  zaobserwowaæ powstanie nowego rodzaju komunikacji, a mianowicie komunikacji bezrefleksyjnej. Punktem wyjcia dla opisu tego zjawiska mia³a byæ reprezentowana (miêdzy innymi) przez E. J. Langer koncepcja mindfullness.
A. Kiklewicz w referacie Pragmatyka bez semantyki przedstawi³ funkcjonalne aspekty jêzyka  w ujêciu takich badaczy, jak Ch. Morris, M. A. K. Holliday,
A. Awdiejew i in. Omawiaj¹c relacje miêdzy semantyk¹ a pragmatyk¹, olsztyñski badacz szczególnie zwróci³ uwagê na status semantyki jako swego rodzaju
substratu czynnoci jêzykowych, które s¹ realizowane poprzez odniesienie do
opisywanych (wprost lub porednio) stanów rzeczy. W komunikacji jêzykowej
wystêpuje tak¿e zjawisko, które autor okreli³ jako pragmatyka bez semantyki
 chodzi o sytuacje komunikacyjne, w których oddzia³ywanie na adresata jest
oparte na jêzykowej formie komunikatu lub na elementach otoczenia aktu
mowy. Kiklewicz przedstawi³ analizê przypadków z takich zakresów komunikacji masowej, jak reklama, komunikacja retoryczna, komunikacja propagandowa
i in., a tak¿e z zakresu komunikacji interpersonalnej, omawiaj¹c manieryczne
u¿ycie nazw w³asnych w jêzyku tzw. noworuskich.
Po po³udniu mia³y miejsce obrady w dwóch sesjach. O. Leszczak (Kielce)
przedstawi³ referat ,,Semantyka  syntaktyka  pragmatyka: funkcjonalno-pragmatyczna rewizja pojêæ. Wed³ug rzeczonego autora klasyczna dystrybucja
aspektów (sk³adowych) semiotyki wywodz¹ca siê z koncepcji Ch. Morrisa posiada wszystkie typologiczne cechy fenomenalistyczno-behawiorystycznego podejcia i nie mo¿e byæ uwa¿ana za uniwersalistyczn¹ lub ogólnodyscyplinarn¹.
Z punktu widzenia metodologii funkcjonalno-pragmatycznej znak (jak i dowolny system semiotyczny) jest zjawiskiem relacjonistycznym oraz psychospo³ecznym (antropocentrycznym). Po pierwsze, bytuje wy³¹cznie w dowiadczeniu
psychospo³ecznym jednostki ludzkiej i z za³o¿enia jest funkcj¹ pragmatyczn¹
(poniewa¿ s³u¿y oznaczaniu), po drugie  jest zbiorem relacji semantycznych
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(treciowych) i sygna³owych (formalnych). Zatem wszystkie relacje semantyczne i sygna³owe s¹  zdaniem autora referatu  podporz¹dkowane pragmatyce.
D. Boroñ (Lublin) przedstawi³a referat powiêcony zwi¹zkowi miêdzy humorem a jêzykiem filozofii, a P. Markiewicz (Olsztyn) w referacie Neuropsychologia pragmatycznych zachowañ jêzykowych dokona³ krytycznego przegl¹du
badañ deficytów pragmatycznych w zachowaniach jêzykowych i komunikacyjnych z perspektywy neuropsychologii poznawczej. Analiza niektórych zjawisk
patologii mózgowej (np. afazja, urazy mózgu TBI, pragmatyczne zaburzenia
jêzykowe PLI) pozwala  zdaniem Markiewicza  ustaliæ znaczenie pragmatyki
w zachowaniach jêzykowych.
M. Cichmiñska (Olsztyn) stara³a siê odpowiedzieæ na pytanie, w jakim stopniu elementy wiedzy naukowej przenikaj¹ do potocznego obrazu wiata, czy
definicja kognitywna, zaproponowana przez etnolingwistów, mo¿e s³u¿yæ do
definiowania pojêæ opisuj¹cych takie zjawiska ¿ycia codziennego, jak stres czy
depresja, które s¹ czêsto powszechnie u¿ywane w potocznym jêzyku polskim
i angielskim, a które wydaj¹ siê zawieraæ w sobie elementy wiedzy potocznej
i naukowej.
Wroc³awska badaczka A. Siemes przedstawi³a analizê werbalnych opisów
ze wzglêdu na has³o doradztwo, podane w ró¿nym czasie przez uczestników
æwiczeñ na dwóch ró¿nych uczelniach wy¿szych. Kontekst sytuacji badawczej
utworzy³y, miêdzy innymi, podany przez tytu³ i treæ zajêæ temat, jak równie¿
specjalnoæ, na której owe zajêcia mia³y miejsce: corporate identity i public
relations. Autorka zajê³a siê ledzeniem specyficznego procesu komunikacyjnodydaktycznego na wybranym przyk³adzie. Zwróci³a uwagê na procesualnoæ komunikacji oraz zale¿noæ przypisywania znaczeñ od kontekstów, w których owe
przypisywania powstaj¹.
M. Cyzman wraz z T. Markiewk¹ (Toruñ) przygotowali referat How to do
Austin with Derrida and Fish? O Fisha lekturze Austina. Sformu³owali tezê, ¿e
nie da siê dyskutowaæ na temat relacji miêdzy semantyk¹ a pragmatyk¹ bez
zmierzenia siê z niektórymi problemami filozoficznymi. Aby zatem powiedzieæ
co o zagadnieniu udanego aktu mowy, musimy  zdaniem autorów  najpierw za³o¿yæ pewien sposób rozumienia pojêcia faktu (a takie za³o¿enie zawsze bêdzie mia³o filozoficzny charakter).
S. Wacewicz i P. ¯ywiczyñski (Toruñ), przyjmuj¹c perspektywê ewolucji
jêzyka, zrekonstruowali relacjê miêdzy pragmatyk¹ a semantyk¹. Przy tym oparli siê na dwóch zasadniczych ustaleniach: na wymogu uczciwoci komunikatu
jako podstawowym ograniczeniu nak³adanym na komunikacjê przez logikê ewolucyjn¹, oraz na zorientowaniu na odbiór (reception-driven).
P. Piotrowski (Olsztyn), zastanawiaj¹c siê na znaczeniem jêzyka w procesie
wychowawczym, sformu³owa³ pytanie, czy mo¿na mówiæ zasadnie o funkcji
osobowociowotwórczej jêzyka, rozpiêtej gdzie miêdzy nazywaniem wiata,
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a komunikacj¹ interpersonaln¹. Przedstawiony referat by³ prób¹ odpowiedzi na
to pytanie.
R. Makarewicz (Olsztyn) zwróci³a uwagê s³uchaczy, ¿e redundancja zrównowa¿ona bêd¹ca po¿¹danym elementem komunikacji w szkole winna prowadziæ do zmian w ca³ym systemie edukacyjnym.
W konferencji wziêli udzia³ tak¿e badacze zagraniczni. Tak wiêc znany
rosyjski anglista F. Litwin (Orio³) omówi³ zagadnienie relacji miêdzy rozmytym
charakterem treci wyrazu a problemem rozumienia. M. Dymarski (Sankt Petersburg) podj¹³ siê rekonstrukcji semantyki i pragmatyki zdañ czasownikowych,
a E. Pczelincewa (Czerkasy) przedstawi³a semantykê i pragmatykê transpozycji
czasownikowych, omawiaj¹c zw³aszcza zasadê ekonomii jêzykowej jako czynnika wp³ywaj¹cego na proces tworzenia nowych wyrazów i form wyrazowych.
W pi¹tek od rana obrady konferencyjne przebiega³y w dwóch równoleg³ych
grupach. W pierwszej sekcji obrady rozpocz¹³ J. Strzelecki (Olsztyn), który
zaprezentowa³ dwa modele relacji miêdzy pamiêci¹ a percepcj¹. Stara³ siê pokazaæ, jak kszta³tuje siê rozumienie klasycznej koncepcji prawdy w ka¿dym z dwu
wyró¿nionych modeli. Nastêpnie A. Faltyn (Szczecin) w referacie Czy wiat
hermeneuty jest «wyrobem gotowym»? Pogl¹dy H.-G. Gadamera oraz P. Ricoeura wobec problemu pragmatyki przedstawi³ stosunek hermeneutycznej filozofii
jêzyka, prezentowanej przez Gadamera oraz Ricoeura, do kwestii pragmatyki,
definiowanej za R. Carnapem jako relacja (lub te¿ ich zespó³) wyra¿eñ jêzyka
oraz jego desygnatów do u¿ytkowników tego¿ jêzyka. Filozof A. Kubiæ (Lublin)
próbowa³ pokazaæ, ¿e eksternalistyczna (triangulacyjna) semantyka D. Davidsona mo¿e przeciwstawiæ siê sceptycyzmowi semantycznemu S. Kripkego.
W drugiej sekcji jako pierwszy wyst¹pi³ S. Przybyszewski (Olsztyn). W jego referacie O wadach jêzyka, znaczenia i sposobu mówienia oraz o mietniku
pragmatyki ukazana zosta³a odmiennoæ perspektyw semantyki i pragmatyki
wobec wieloznacznoci jako takiej i zjawiska niedookrelenia semantycznego
w ogólnoci. E. Pawlikowska-Asendrych (Czêstochowa) opisa³a pod wzglêdem
semantycznym niemieckie wyrazy z³o¿one, wystêpuj¹ce w has³ach reklamowych
w niemieckiej prasie kobiecej. Zwróci³a uwagê, ¿e wyrazy te u¿ywane s¹ g³ównie do celów podwy¿szenia jakoci reklamowanego produktu oraz ¿e wykazuj¹
one ró¿nice miêdzy znaczeniem leksykalnym a znaczeniem pragmatycznym.
Punktem centralnym analizy by³ opis znaczenia deskryptywnego, a w tym relacji
cech semantycznych poszczególnych leksemów badanych z³o¿eñ i ich wp³ywu
na znaczenie konotacyjne wyrazów. O. Prosianik (Charków) podjê³a siê  na
podstawie nowych róde³  rekonstrukcji koncepcji znaczenia i wartoci w pogl¹dach F. de Saussurea.
Po po³udniu sekcjê A rozpocz¹³ referat K. Dembskiej (Toruñ). Wyst¹pienie
dotyczy³o zak³óceñ komunikacyjnych, powsta³ych w wyniku wykorzystania rzeczowników rodzaju mêskiego w funkcji generycznej. Materia³ badawczy stano-
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wi³y nazwy zawodowe kobiet w jêzyku polskim i rosyjskim. U¿ycie rodzaju
¿eñskiego mo¿e  zdanie autorki  w pewnych sytuacjach prowadziæ do nieporozumieñ komunikacyjnych. Nadrzêdnym problemem poruszanym w referacie jest
wiêc wp³yw gramatycznej kategorii rodzaju na przejrzystoæ komunikatu.
M. Górna (Poznañ) podjê³a siê przedstawienia koncepcji komunikacji werbalnej wy³aniaj¹cych siê z pragmatycznej filozofii jêzyka. Otó¿ regularnoæ jêzykowych i pozajêzykowych zachowañ spo³ecznych, bêd¹cych istotnym elementem
powodzenia aktów komunikacyjnych, mo¿na  wed³ug autorki  systematycznie
wy³o¿yæ, o ile siêgnie siê do aparatu teorii kultury jako systemu funduj¹cego
ow¹ regularnoæ.
A. Kucner (Olsztyn) w swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym Pragmatyzm
Charlesa Sandersa Peircea. Uwagi na marginesie artyku³u «Jak uczyniæ nasze
myli jasnymi» przedstawi³ pragmatyzm Peircea, pokazuj¹c, ¿e nale¿y on dzisiaj do pogl¹dów klasycznych. Jest tak  zdaniem autora  przynajmniej
z dwóch powodów. Po pierwsze, filozofia Peircea sta³a siê ród³em tradycji
pragmatycznej oraz instrumentalizmu. Po drugie, amerykañski myliciel przyjmowa³ typowe dla realizmu uznanie zwi¹zku, jaki istnieje miêdzy myleniem,
jêzykiem i rzeczywistoci¹.
S. Filipczuk (Lublin) podjê³a siê analizy zagadnienia róde³ nieostroci
w konwersacjach miêdzy dzieæmi a doros³ymi na podstawie wybranych przyk³adów z powieci Roalda Dahla. Sformu³owa³a tezê, ¿e pierwszorzêdn¹ przyczyn¹
braku porozumienia miêdzy nimi nie jest nieostroæ bytów, o których mowa
w konwersacjach, ale subiektywnoæ podmiotowego ogl¹du dowiadczeniowego.
M. Stolarczyk-Zielonka (Olsztyn) w referacie Analiza intencjonalnoci
zdarzeñ komunikacyjnych w oparciu o za³o¿enia semantyki dynamicznej próbowa³a dokonaæ syntezy dwóch dziedzin jêzykoznawstwa: semantyki i pragmatyki. Autorka wykorzysta³a znan¹ ju¿ szerzej na gruncie badañ anglojêzycznych
teoriê semantyki dynamicznej, zak³adaj¹cej interakcjê wspomnianych wy¿ej
dyscyplin.
Popo³udniowe obrady w sekcji B rozpocz¹³ referat E. Ka³uszyñskiej (Olsztyn), która podjê³a siê obrony realistycznego, tradycyjnego pojmowania prawdy,
przy uwzglêdnieniu wzajemnego zwi¹zku, wrêcz wzajemnego uwik³ania jêzyka
i rzeczywistoci. A. Bastek (Olsztyn) przedstawi³ zarys ontologicznej teorii bez
przedmiotu i jego interpretacji. Inny olsztyñski badacz G. Pacewicz zaprezentowa³ semiotyczn¹ analizê s³owa byt.
A. Boroñska (Olsztyn) w referacie O niedefiniowalnoci prawdy syntetycznie przedstawi³a ró¿ne definicje prawdy i zwi¹zane z nimi problemy. Jednoczenie wskaza³a na potrzebê (przydatnoci) definicji prawdy. W tym kontekcie
istotne okaza³o siê twierdzenie A. Tarskiego o niedefiniowalnoci prawdy, a tak¿e argumentacja pluralistów aletycznych, m.in. H. Putnama, G. H. von Wrighta
oraz pónego L. Wittgensteina.
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Jako ostatnia wyst¹pi³a K. Jab³oñska (Olsztyn), która omówi³a pojêcie logiki czasu. Przybli¿y³a jêzyk systemu, relacjê nastêpstwa oraz ró¿ne modele czasu
oraz pokaza³a, jak zmienia siê prawda w kontekcie ró¿nych koncepcji czasu.
Podsumowuj¹c konferencjê, nale¿y przyznaæ, ¿e tytu³owy spór o pierwszeñstwo miêdzy pragmatyk¹ a semantyk¹ nie zosta³ rozstrzygniêty. Rozmaitoæ poruszanych problemów, odmiennoæ perspektyw badawczych (empirycznej, stricte teoretycznej, jêzykoznawczej, logicznej, ontologicznej, epistemologicznej,
filologicznej) spowodowa³a wieloæ sposobów ujêcia dwóch podstawowych
aspektów znaków w ich wzajemnej relacji. Z obrad konferencyjnych mo¿na by³o
wynieæ wra¿enie, ¿e o ile granice semantyki (jako kategorii metapoznawczej)
s¹ wzglêdnie okrelone, stabilne, o tyle kategoria pragmatyki wykazuje bardzo
du¿¹ dyfuzyjnoæ, a wiêc przede wszystkim w tym zakresie nale¿a³oby skupiæ
dzia³ania teoretyczne o charakterze porz¹dkuj¹cym, nawet terminologicznym.
Zreszt¹ organizatorom konferencji nie chodzi³o o jednoæ opcji badawczych ani
o jednog³os, lecz o to, aby w interdyscyplinarnej dyskusji naukowej z udzia³em
badaczy z wielu polskich i zagranicznych orodków naukowych oddzieliæ to, co
ju¿ zosta³o zoperacjonalizowane, od tego, co wymaga zasadniczych rozwi¹zañ
na poziomie metodologii. Spotkanie w Tumianach przekona³o, ¿e najlepsz¹ form¹ realizacji tych posuniêæ jest dialog przedstawicieli ró¿nych dyscyplin.
Aleksander Kiklewicz, Jaros³aw Strzelecki

