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Od redaktora naczelnego

W niniejszym numerze „LingVariów” publikujemy m.in. tekst Bogusława Dunaja
o zmarłym 24 maja 2021 r. Profesorze Aleksandrze Zajdzie. W tym miejscu chciałbym nieco dokładniej przypomnieć Jego związki z naszym czasopismem.
Zanim zmieniły się procedury wydawnicze, co nastąpiło mniej więcej 12 lat temu,
redakcja „LV” powoływała Aleksandra Zajdę na recenzenta artykułów historycznojęzykowych (dziś – jak wiadomo – recenzenci mają być tylko zewnętrzni). Nigdy nie
odmawiał tej współpracy, a recenzje Jego autorstwa – podobnie jak całe Jego życie
i działalność naukowa – cechowały się uczciwością, obiektywizmem i dokładnością.
Aleksander Zajda był autorem aż 11 artykułów opublikowanych na łamach „LV”:
1) Staropolskie nazwy sporów sądowych i procesów, oparte na prasł. *per-ti i ich hi
storia w języku polskim („LV” 2006, nr 1, s. 117–124);
2) Staropolskie nazwy osób występujących przed sądem, oparte na prasł. *per-ti i ich
historia w języku polskim („LV” 2006, nr 2, s. 37–46);
3) O geografii nazw staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat i jej uwarun
kowaniach („LV” 2007, nr 1 (3), s. 51–63);
4) Historia pola wyrazowego ACCUSATIO ‘skarga’, ‘oskarżenie’ w języku polskim
(„LV” 2008, nr 1 (5), s. 109–130);
5) Historia języka polskiego dzisiaj. Możliwości, zadania i postulaty w zakresie badań
nad historią słownictwa polskiego („LV” 2010, nr 2 (10), s. 75–101);
6) Rozważań nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartłomieja Groic
kiego ciąg dalszy („LV” 2011, nr 2 (12), s. 111–124);
7) Trzecie rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartło
mieja Groickiego („LV” 2012, nr 2 (14), s. 89–109);
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8) Czwarte rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartło
mieja Groickiego („LV” 2013, nr 1 (15), s. 89–110);
9) Po raz piąty wychodząc od Słów prawnych w rzeczy sobie podobnych Bartłomieja
Groickiego (1567) („LV” 2013, nr 2 (16), s. 215–229);
10) Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.). Cz. I
(„LV” 2016, nr 1 (21), s. 123–138);
11) Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.). Cz. II
(„LV” 2016, nr 2 (22), s. 165–181).
Zawsze też Profesor z życzliwością traktował zarówno czasopismo, jak i redakcję
(czy w ogóle był dla kogokolwiek nieżyczliwy? Wątpię). Gdy był już na emeryturze, często spotykałem Go w czytelni Wydziału Polonistyki UJ albo w jej okolicach.
Z żarliwością i przejęciem mówił mi o swoich rozpoczętych pracach, tak wiele miał
jeszcze planów i pomysłów…
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Aleksander Zajda (17 II 1937 – 24 V 2021) – uczony, dydaktyk, człowiek

24 maja 2021 r. zmarł Profesor Aleksander Zajda, całe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Spotkaliśmy się po raz pierwszy blisko
63 lata temu, na początku października 1958 r.,
gdy rozpoczynaliśmy studia na filologii polskiej.
Znaleźliśmy się w gronie przeszło 120 osób przyjętych na pierwszy rok, przybyłych z różnych
stron Polski. Wielu z nas spotykało się nie tylko
na zajęciach w Gołębniku, ale też w Domu Studenckim „Żaczek”, gdzie mieszkała większość
studentów spoza Krakowa. Olek Zajda był od
nas kilka lat starszy, urodził się 17 lutego 1937 r.
w Zebrzydowicach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, w rodzinie rzemieślnika stolarza. Jego droga na studia polonistyczne nie była wcale prosta. Najpierw zdobył zawód praktyczny. Mianowicie po ukończeniu szkoły podstawowej w 1951 r. uczył się w dwuletniej
stolarskiej szkole zawodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie przez pięć lat
pracował jako stolarz. Nie poprzestał jednak na pracy w charakterze rzemieślnika,
miał bowiem ambicje, by osiągnąć coś więcej. Dlatego też, nie przerywając pracy
zawodowej, podjął naukę w I Liceum Korespondencyjnym dla Pracujących w Krakowie, które ukończył w 1958 r. W tym samym roku dostał się na polonistykę, co
w owym czasie nie było bynajmniej łatwym zadaniem. Już od początku studiów dał

^ LV 32 indb 9

2021-11-17 09:26:38

10

Bogusław Dunaj

się poznać jako osoba niezwykle pracowita i zdeterminowana w zdobywaniu wiedzy. Obaj mieszkaliśmy w „Żaczku”, mogłem więc obserwować, jak godzinami okupował jeden z pokoi do nauki. Przez pierwsze trzy lata studiów byliśmy w różnych
grupach. Na czwartym roku zapisaliśmy się na seminarium magisterskie prowadzone przez docenta (wówczas) Mieczysława Karasia. Seminarium to zadecydowało
o naszej dalszej drodze życiowej. Gdy kończyliśmy studia, na ostatnie spotkanie
naszej grupy seminaryjnej Profesor Karaś zaprosił nas do Jamy Michalika. Wtedy
to spośród dwunastu seminarzystów wybrał dwie osoby na roczny staż asystencki.
Tymi osobami byli Olek Zajda i piszący te słowa. Po rocznym stażu zostałem zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego na etacie asystenta, natomiast mój kolega
przez rok pracował w Pracowni Antroponimicznej PAN kierowanej przez Profesora Witolda Taszyckiego. Rok później w Jego życiu nastąpiła wielka zmiana, gdyż
otrzymał propozycję pracy w Chinach, w II Pekińskim Instytucie Języków Obcych,
w charakterze lektora języka polskiego. W Pekinie przeżył rewolucję kulturalną,
o której opowiadał wielokrotnie podczas spotkań towarzyskich. Doświadczenie
zdobyte w tej pracy wyznaczyło drugi nurt Jego działalności zawodowej, mianowicie glottodydaktyczny. Od tego momentu dzielił czas pomiędzy pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym został zatrudniony w 1967 r., a nauczanie w różnych
zagranicznych ośrodkach. I tak w latach 1967–1971 pracował jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Halle (wówczas NRD). W latach 1982–1985 przebywał na
uniwersytecie w Saarbrücken (RFN) jako Gastdozent, wreszcie w latach 1994–1997
znalazł się w dalekim Seulu na Hankuk University of Foreign Studies w charakterze
associate professor języka, literatury i kultury polskiej. Tak więc aż dwanaście lat
swojego pracowitego życia spędził w różnych ośrodkach zagranicznych, krzewiąc
wiedzę o polskim języku i kulturze naszego kraju.
Te liczne wyjazdy nie odciągnęły Go od najważniejszego celu, mianowicie od
pracy naukowej. Temat pracy magisterskiej podsunięty Mu przez Profesora M. Karasia, Nazwy urzędników w XVI w., opublikowanej w wersji poszerzonej w 1970 r.
pt. Nazwy urzędników staropolskich (do roku 1600) (Kraków 1970), sprawił, że głównym nurtem Jego działalności stało się słownictwo, przede wszystkim terminologia
prawnicza. Pracę doktorską na temat Nazw staropolskich powinności feudalnych, da
nin i opłat (do 1600 roku), opublikowaną w Krakowie w 1979 r., obronił cztery lata
wcześniej – w 1975 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r. na podstawie
rozprawy Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.) (Kraków 1990). Badaniom
nad historią polskiego słownictwa prawniczego pozostał wierny do końca życia. Ich
rezultatem była kolejna książka Studia z historii polskiego słownictwa prawnicze
go i frazeologii (Kraków 2001). Na jej podstawie uzyskał tytuł profesora. Te cztery
książki sprawiły, że Profesor Aleksander Zajda stał się najlepszym znawcą polskiej
terminologii prawniczej i niepodważalnym autorytetem w tej dziedzinie. Oprócz
tych fundamentalnych prac na Jego dokonania składa się także kilkadziesiąt artykułów naukowych, w ogromnej większości poświęconych słownictwu, przede wszyst-
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kim prawniczemu, ale nie tylko, pisał bowiem również między innymi o zapożyczeniach w języku polskim, słownictwie rzemieślniczym, opracował nadto różne pola
wyrazowe.
Profesor Zajda był wielkim miłośnikiem historii języka polskiego. Trzeba jednak podkreślić, że brał też udział w zainicjowanej przez Profesora Karasia zbiorowej
pracy nad Słownikiem wymowy polskiej PWN (M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa 1977). Jest autorem jednego z rozdziałów we wstępie: Problemy wymowy polskiej
w ujęciu słownika. Niemało czasu poświęcił też na opracowanie Bibliografii dialekto
logii polskiej (red. J. Strutyński, Kraków 1981), której był współautorem.
Lata spędzone w uczelniach zagranicznych poświęcił nie tylko krzewieniu wiedzy o języku polskim, ale też opracowaniu podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego: Mary i John Brown w Polsce (Kraków 1981) i Lekcje polonistyczne
(Seul 1997).
Jako dydaktyk Profesor Zajda starał się propagować miłość do języka ojczystego,
w szczególności do jego dziejów. Głęboka wiedza historycznojęzykowa sprawiała, że
dla studentów stanowił wielki autorytet.
Profesor A. Zajda był człowiekiem skromnym. Nigdy nie dawał odczuć, że w niektórych obszarach wiedzy jest najlepszym znawcą danej problematyki. Nie okazywał też zawiści, a to w środowisku naukowym nie jest bynajmniej zjawiskiem
powszechnym. Ujmowała również Jego życzliwość do ludzi. Mimo że od wielu lat
był profesorem emerytowanym, uczestniczył bardzo często w zebraniach Katedry
Historii Języka i Dialektologii, i to nie tylko jako uważny słuchacz, ale też niejednokrotnie jako referent. Będzie nam Go brakować zarówno jako uczonego, jak też jako
mądrego, empatycznego człowieka. Dla piszącego te słowa bolesna jest świadomość
odchodzenia pokolenia, z którym wspólnie dzieliliśmy trudy pracy naukowej, ale
także przeżywaliśmy radości z naszych osiągnięć, spotkań, rozmów.
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Komunikacja w przestrzeni miejskiej
zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-21

Słowa klucze: praktyki komunikacyjne, krajobraz językowy miasta, krótkie teksty, zwięzłość językowa tekstu, zmiany językowe
Keywords: communication practices, urban linguistic landscape, brief texts, linguistic brevity, linguistic changes

1. Wprowadzenie
Rozporządzenia dotyczące sposobów zachowania i stosowania środków ochrony
osobistej służących tłumieniu pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 głęboko ingerują w życie codzienne, tworząc od chwili zdiagnozowania w Polsce 4 marca
2020 r. „pacjenta zero” nową rzeczywistość – koronarzeczywistość2. Konieczność
wdrożenia nowych norm zachowania służących ochronie przed zakażeniem wirusem spowodowała pojawienie się w przestrzeni publicznej krótkich komunikatów, których celem jest zmiana zachowań społecznych. „Otekstowujące” przestrzeń
publiczną komunikaty (Betextung des öffentlichen Raumes, Domke 2014) kształtują
1
2
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Anonimowym Recenzentom dziękuję za poświęcony lekturze czas i cenne krytyczne uwagi.
Por. tytuł artykułu Agnieszki Cierpich-Kozieł (2020) o nowych złożeniach z członem koronai wzmiankowaną tam dyskusję na temat form korono- i korona-. Określenie koronarzeczywistość
pojawia się już 3 kwietnia 2020 r., w niespełna miesiąc od zidentyfikowania „pacjenta zero”:
„[…] korzystamy jednak z przywileju nieuczestniczenia w koronarzeczywistości” (https://inver
so.pl/blog/zostanwdomu-lukasz-najder, dostęp: 9 III 2021).
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jej krajobraz językowy (Landry, Bourhis 1997: 23)3 i konstytuują ją pod względem
fizycznym, społecznym i komunikacyjnym w nowy sposób.
Celem artykułu jest próba uchwycenia określonych potrzebami społecznymi
praktyk komunikacyjnych stosowanych w miejskiej przestrzeni publicznej doby
pandemii i cechujących je zjawisk językowych. Materiał zgromadzony między
listopadem 2020 r. i marcem 2021 r. obejmuje blisko 250 sfotografowanych komunikatów napotkanych między jednym z osiedli mieszkaniowych w północno-zachodniej części Krakowa i śródmieściem. W aspekcie poznawczym można
wyróżnić grupy komunikatów odnoszące się do rekomendowanych – względnie
obowiązujących – głównych zasad zachowania w przestrzeni publicznej oraz ich
następujących aspektów: zabiegów higieniczno-sanitarnych (mycie i dezynfekcja
rąk, używanie rękawiczek ochronnych), zachowania dystansu społecznego (dystans
między osobami, ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniu, konsumpcja przy oddalonych od siebie stolikach i poza lokalem) oraz zasłaniania ust
i nosa (w pomieszczeniach i na zewnątrz, w wypadku konsumpcji poza lokalem).
2. Forma tekstowa praktyk komunikacyjnych
Ponieważ narzędziem praktyk komunikacyjnych są teksty, najpierw podjęta zostanie próba określenia analizowanych komunikatów jako form tekstowych pod względem charakterystycznej długości i postaci semiotycznej.
2.1. Teksty krótkie i drobne
Długość tekstu bywa wyznaczana a priori liczbą znaków lub wyrazów. Dotyczy to
nie tylko artykułów składanych do czasopism naukowych, abstraktów referatów
konferencyjnych, lecz również określonych, nowych gatunków multimedialnych,
jak tłit (tweet), i pewnych gatunków tekstów literackich, jak flash-fiction, sudden fic
tion, twiction, w przeciwieństwie do krótkich, lecz nielimitowanych liczbą znaków
opowiadań, które pojawiały się już w wieku XIX4. W odróżnieniu od krótkich form
literackich krótkość takich tekstów jak slogany reklamowe, hasła pojawiające się na
demonstracjach, nagłówki prasowe czy paski informacyjne (live-ticker) nie stanowi
cechy gatunkowej. Jak podkreśla Vincent Balnat (2013: 91–92), omawiając krótkość
3

4
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Pojęcie linguistic landscape stało się punktem wyjścia dla ramy teoretycznej analiz między innymi wielojęzycznej, a następnie multimedialnej komunikacji w przestrzeni publicznej. Ulrich
Schmitz już w tytule programowego dla tej ostatniej artykułu (2018) wysuwa postulat uprawiania
lingwistyki jako lingwistyki mediów.
https://oe1.orf.at/artikel/381476/Kurz-und-Kuerzesttexte (dostęp: 30 IX 2018).
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w poszczególnych podsystemach języka, istotny jest aspekt nie ilościowy, lecz jakościowy. Krótkie formy tekstowe wyróżnia duża kondensacja treści, a co za tym idzie –
gęstość semantyczno-syntaktyczna. Część z nich, o ograniczonej autonomii, jak
abstrakty, streszczenia czy przedmowy, to metatekstowe komprymacje dłuższych
tekstów. Inną, znacznie bardziej heterogeniczną grupę stanowią krótkie teksty
o także funkcjonalnie mocno ograniczonej objętości znakowej, ale autonomiczne.
Takie krótkie „drobne teksty” (kleine Texte, Hausendorf 2009) to między innymi reklamy, plakaty, zapowiedzi na cyfrowych tablicach informacyjnych, na dworcach i lotniskach. Należą do nich także omawiane tutaj krótkie komunikaty5. Są one
wprawdzie zakorzenione w aktach prawnych dotyczących zapobiegania transmisji
wirusa i ten rodzaj intertekstualności bywa w nich ujawniany (Zgodnie z wytyczny
mi GIS; W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów; Zgodnie z rozporzą
dzeniem Rady Ministrów), ale nie stanowią ich skróconych form.
Heiko Hausendorf (ibid.) uważa drobne teksty za marginalne zjawisko tekstowości, ale ich rola w komunikacji społecznej wciąż rośnie. Możliwość postrzegania
i przetwarzania komunikatów przez odbiorcę w przestrzeni publicznej jest wyznaczana przez szczupłe granice powierzchni i czasu, jakie ma do dyspozycji nadawca.
Stąd krótkie (drobne) komunikaty zanurzone w kontekście cechuje językowa zwięzłość i jednocześnie dobitność, osiągane różnymi środkami językowymi i pozajęzykowymi, między innymi przez stosowanie impresywnych środków wyrazu, niepełną
realizację potencjału konotacyjnego predykatu, użycie wypowiedzeń niezdaniowych, a także dzięki interakcji z obrazem i kontekstem, w którym są zanurzone.
2.2. Postać semiotyczna
Według Ulricha Schmitza tekst czysto językowy stanowi zewnętrznie ograniczoną
(na przykład przez niewypełnione interwały czasowe lub powierzchnie) strukturę
znakową, która zawiera co najmniej jeden znak językowy (Schmitz 2016: 331, 333).
Rodzaj niewypełnienia implikuje postać semiotyczną tak oznaczonej struktury:
niewypełnione interwały czasowe – audialną, niewypełnione powierzchnie – wizualną. Tę ostatnią monomodalny tekst werbalny dzieli z obrazem. Mimo to, jak
5
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Hausendorf (2009) odnosi cechę klein ‘mały, drobny’ również do innych aspektów. W niemieckich badaniach brak jest zgodności co do terminologii. Obok kleine Texte występuje złożenie
Kleintexte, obok kurze Texte złożenie Kurztexte ‘krótkie teksty’, jak również Zero- i Minitexte
(por. Liedtke, Berdychowska 2020: 8 i wskazana tam literatura). Wyodrębnienie przez Ninę Janich
(2015) Kurztexte jako jednego z podtypów kurze Texte dało początek badaniom nad ich dalszą dyferencjacją. W celu odgraniczenia od szerszego pojęcia krótkich tekstów proponuję dla krótkich,
autonomicznych tekstów użytkowych, charakteryzujących się językową zwięzłością, określenie
„drobne teksty, drobne komunikaty”, specyfikujące nie gatunek, lecz typ, względnie wprowadzony do genologii przez Marię Wojtak gatunek w formie kolekcji (Wojtak 2006).
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konstatuje Konrad Ehlich, obrazy nie są tekstami, ponieważ każda z tych modalności znakowych wykorzystuje sobie tylko właściwy potencjał semantyczny (Ehlich
2007: 615), przetwarzany w procesach tworzenia i rozumienia komunikatu w sposób
specyficzny dla danej modalności. Natomiast jako jedna z modalności znakowych
obrazy konstytuują lub wraz z innymi modalnościami znakowymi współkonstytu
ują znaczenie przekazu. Przekaz taki to w ujęciu Schmitza (2018) tekst multimodalny, jeżeli stanowi zewnętrznie ograniczoną strukturę znakową, która zawiera co
najmniej jeden znak językowy i która wykorzystuje co najmniej dwie z pięciu możliwości semiotycznego przekazywania znaczeń, tj. język mówiony, język pisany, obraz
statyczny, obraz ruchomy i dźwięk.
Treść interesujących nas tutaj komunikatów bywa wyrażana nie tylko przy użyciu znaków językowych. Niezależnie od tego, czy realizowane są tylko werbalnie
czy też towarzyszą im na przykład piktogramy, w konstytuowaniu ich znaczenia
jako elementu krajobrazu miasta uczestniczy również otoczenie i miejsce, w którym są umieszczone, a także ich materialność. Zaliczają się one zatem do tekstów
multimodalnych.
3. Praktyki komunikacyjne
Praktyki komunikacyjne, tj. zbiory podejmowanych działań komunikacyjnych,
w którym zakotwiczone są konkretne indywidualne działania komunikacyjne (Kulczycki 2015: 57–58), determinowane są przez potrzeby społeczne. Strategiczną funkcją praktyk komunikacyjnych stosowanych w przestrzeni publicznej doby pandemii
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jest regulowanie zachowań społecznych przez odwołanie do różnych rozwiązań organizacyjnych. Narzędzia tych praktyk, tj. krótkie
(drobne) teksty o funkcji głównie apelatywnej (prośby, apele, nakazy i zakazy) i informacyjnej (objaśnienia), a częściowo także fatycznej, odbiorca interpretuje w ramach sytuacji działania i kontekstu pandemii.
3.1. Lokalizacja i materialność komunikatów
Komunikaty, umieszczane z reguły za przeszklonymi drzwiami wejściowymi lub
blisko wejścia w oknach wystawowych czy witrynach sklepowych oraz przy wejściach do budynków użyteczności publicznej, takich jak urzędy pocztowe, sklepy,
restauracje, kawiarnie6, odróżniają się od takich standardowych zawiadomień jak
6
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W materiale badawczym przykłady umieszczenia komunikatu regulującego zachowanie przy
wejściu do budynku mieszkalnego to absolutne wyjątki. Natomiast spotyka się je wewnątrz
budynku, jako na przykład komunikaty o częstym dezynfekowaniu klamek i uchwytów przez
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Otwarte/Zamknięte w kilku aspektach. Białe lub zwracające uwagę intensywnie
żółte kartki papieru formatu A4 stanowią standardową powierzchnię materialną
wywieszek doby pandemii. Dominują wydruki komputerowe, czarna czcionka wielkości czytelnej z odległości około dwóch metrów (i większej) oraz komunikaty sporządzone ad hoc odręcznie. W komunikatach sklepów należących do jednej sieci,
co sygnalizuje umieszczone na nich logo, widoczna jest unifikacja treści i formy.
Komunikaty związane z okresowo obowiązującymi obostrzeniami odnoszącymi się
do spożywania posiłków w lokalu pojawiają się także wraz z ofertą dnia na tablicach
wystawianych przed wejściem do niektórych lokali gastronomicznych, najczęściej
zapisane kredą. Najmniej liczna grupa, wykorzystująca dwukrotnie większy format
białego papieru oraz wyróżnienia treści za pomocą koloru i wielkości czcionki, to
oficjalne plakaty i plakatowe druki instytucjonalne, autoryzowane (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, NFZ, Poczta Polska) i opatrzone logo, dostępne w internecie.
W wielkopowierzchniowych sklepach komunikaty przypominające o obowiązku
noszenia masek, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk przyjmują również formę
audialną7. Opisana nietrwała materialność, kontrastująca z trwalszym materiałem standardowych wywieszek, pismo odręczne, sposób mocowania komunikatów
(od wewnątrz na szybach taśmą klejącą lub klejem), a także wskazania czasu obowiązywania określonych regulacji świadczą o ogólnym nastawieniu na ich tymczasowość. Jednocześnie uderza mnogość i różnorodność stosowanych uwydatnień
treści. Poza pogrubieniami (także w piśmie ręcznym) nadawcy uwydatniają ich
zdaniem najważniejsze treści przez zróżnicowanie typu, wielkości i koloru czcionki
oraz podkreślenie i wykrzyknik, które bywają zwielokrotniane. Do zabiegów uwydatniających treść można w odniesieniu do omawianych komunikatów zaliczyć interakcję słowa z obrazem, która polega na przedstawianiu tych samych zaleceń przez
dwa różne systemy znakowe:
(1)

7
8
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W naszym sklepie obowiązuje [piktogram: głowa w masce medycznej] zakrywanie ust i nosa [piktogram: dwie osoby oddalone od siebie, jedna z wyciągniętą ręką sygnalizującą żądanie zachowania dystansu] dystans 1,5 metra
[piktogram pojemnika z pompką i znakiem krzyżyka aptecznego] dezynfekcja rąk8.
obsługę budynku lub prośby o niepozostawianie w związku z pandemią (sic!) worków ze śmieciami nawet na chwilę na klatce schodowej.
Przykładem są komunikaty nadawane w regularnych odstępach czasu w sklepach sieci Auchan.
Brzmienie komunikatów przytaczane jest ze względu na oszczędność miejsca bez zachowania
układu treści, ale z zachowaniem oryginalnej pisowni, znaków przestankowych oraz ich braku, a także wyróżnień przez wytłuszczenia lub podkreślenia. W nawiasach kwadratowych poprzedzających odpowiedni fragment tekstu umieszczono informacje dotyczące towarzyszących
elementów graficznych oraz symbolicznie notowanego zróżnicowania czcionki: ↑ zwiększenie
czcionki; ↓ zmniejszenie czcionki; [+] początek zmiany / [-] koniec zmiany koloru czcionki;
[cz] czcionka czerwona; [b] czcionka biała; [r] pismo odręczne.

2021-11-17 09:26:39

20

Zofia Berdychowska

Jak pokazują przytaczane dalej przykłady, zdarza się stosowanie różnych sposobów wyróżnienia treści w tym samym komunikacie, przy czym w podobnie brzmiących komunikatach bywają to inne elementy treści: Informujemy, że osoby niezasła
niające nosa oraz ust nie będą obsługiwane vs. [wersaliki] Przypominamy o obowiązku
zakładania [+cz] maseczek [-cz] w sklepie !! Klienci bez maseczek nie będą obsługi
wani. Nagromadzenie i duże zróżnicowanie form uwydatniania treści w jednym
tekście zdaje się jednak nie służyć dobrze lepszemu zrozumieniu przesłania.
3.2. Instancja nadawcza i odbiorcza
Komunikaty umieszczane przy wejściach lub na drzwiach prowadzących do lokali
użytkowych i budynków użytku publicznego cechuje ogólna dostępność. Adresowane są do każdego, kto zamierza wejść. Formy adresatywne standardowo realizują funkcję fatyczną języka. Kontekst pandemii pozwala uznać za realizację funkcji
fatycznej zarówno wyartykułowaną troskę o bezpieczeństwo obu stron, tj. klientów
i personelu, poprzedzoną lub niepoprzedzoną formami adresatywnymi ((2), (3)),
podziękowania (7a) i kończące komunikat przeprosiny (Dziękujemy; Dziękujemy
za zrozumienie; Przepraszamy), jak i takie wypowiedzenia niezdaniowe, jak Uwa
ga, Stop. Te ostatnie służą zwróceniu uwagi na treść komunikatu ((4), (5)), podczas
gdy w prototypowych kontekstach jako elementy innego dyspozytywu (na przykład
znaku drogowego, por. Liedtke 2020) wyrażają ostrzeżenie lub są leksykalnymi wykładnikami nakazu zatrzymania się:
(2)

(3)

(4)
(5)

Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że wobec zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników preferujemy płatności kartami płatniczymi. [Poniżej piktogram dłoni trzymającej
kartę płatniczą]
NA TERENIE SKLEPU MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 10 KLIENTÓW. STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ PERSONELU. ZARZĄD FIRMY NN [+ logo]
STOP!!! Obowiązkowo załóż maseczkę lub zakryj twarz chustą przed wejściem do sklepu
UWAGA !!! ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI PRZYMUJEMY TYLKO TELEFONICZNIE (PROSZĘ NIE PRZYNOSIĆ KARTEK O LEKI)

Dystansowe i uprzejme formy adresatywne: Szanowni / Drodzy Klienci / Pań
stwo / Kochani Seniorzy, występują zwykle na początku, ale jako wykrzyknienie oddzielające treści i ponownie zwracające uwagę odbiorcy również wewnątrz tekstu.
Zdarzają się niekonsekwencje w stosowaniu form adresatywnych w ramach jednego
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komunikatu (6) lub w występujących obok siebie komunikatach tworzących serię
((7a)–(7c)) oraz przejścia od formy bezosobowej do poufałej formy adresatywnej (8):
(6)

JEŻELI W OKRESIE OSTATNICH 14 DNI PRZEBYWAŁ(A) PAN(I) W REJONACH TRANSMISJI KORONAWIRUSA [↓] (LISTA KRAJÓW PUBLIKOWANA CODZIENNIE NA STRONIE WWW.GIS.GOV.PL) [↑] LUB
MIAŁ(A) PAN(I) KONTAKT Z OSOBĄ U KTÓREJ POTWIERDZONO
ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM NIE WCHODŹ DO PRZYCHODNI !!!
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI TELEFONICZNIE LUB Z NAJBLIŻSZA STACJĄ SANEPIDU !!!
(7a) SZANOWNI KLIENCI! W trosce o Klientów oraz Pracowników Poczty Polskiej prosimy o zachowanie odległości około 1,5 m podczas oczekiwania na
obsługę przy okienku i pozostanie za znajdującą się na podłodze taśmą także
w trakcie obsługi. Pracownicy Poczty będą kolejno prosić Państwa o podchodzenie do stanowiska obsługi. Bliżej do Pracownika prosimy podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę Pracownika. DZIĘKUJEMY! [+logo Poczty Polskiej]
(7b) [+b, czerwone tło] COVID-19 [-b] [+cz, białe tło w czerwonym obramowaniu]
ZACHOWAJ WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ 2 metry [+logo Poczty Polskiej]
(7c) Informujemy [w następnym wierszu:] w tej Placówce Pocztowej może równocześnie przebywać maksymalnie  2 osób (z wyłączeniem obsługi) [+logo
Poczty Polskiej]
(8)
Prosimy [↓↓↓] wchodzić [↑↑↑↑] POJEDYNCZO [↓↓] – pamiętaj o masce
Z tekstów tych niewiele można się dowiedzieć o nadawcy. Albo nie jest on eksplikowany (4), albo identyfikuje się jako nadawca zbiorowy przez użycie zaimka 1 os.
l. mn., co można odnieść zarówno do instytucji, właściciela, jak i osób zatrudnionych w konkretnej placówce (2), sporadycznie identyfikatorem bywa nazwa firmy
i/lub logo, jak w przykładach (7a)–(7c).
3.3. Wskaźniki illokucji
Dyrektywność (prośba, zalecenie, ostrzeżenie, zakaz, nakaz) jako dominująca illo
kucja bywa wyrażana wprost przez użycie trybu rozkazującego (załóż maseczkę
ochronną / włóż maskę ochronną poczekaj na zaproszenie do środka / zasłoń usta
i nos) w zdaniu głównym wprowadzonym przez czasowniki prosić, przypominać,
zalecać (Proszę wchodzić pojedynczo / Przypominamy o konieczności zasłaniania
nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych / Zaleca się płacenie kartą płatniczą).
Jest także realizowana w zdaniu podrzędnym wprowadzonym przez czasownik
informować. Główny ciężar wyrażania dyrektywności spoczywa na predykatach
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modalnych wyrażających powinność lub konieczność oraz na formach fundowanych na bazie obowiąz-, której struktura semantyczna zawiera jako główny element
obligację stosowania się do nakazów. Tylko w jednym komunikacie ((11) – zob. druga
część komunikatu) chodzi o zniesienie nakazu:
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

W sklepie powinna znajdować się jedna osoba
Trzeba zasłaniać nos i usta najlepiej maseczką
W naszym sklepie obowiązuje zakrywanie ust i nosa / Od 1.02. godziny dla
seniorów nie obowiązują.
[…] jest obowiązek zakrywania ust i nosa; […] prosimy stosować się do powyższego rozporządzenia
Przed wejściem do sklepu OBOWIĄZKOWO zasłoń usta i nos maseczką lub
chustą!
W naszych placówkach zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe

SJP PWN 2004, podobnie jak aktualna wersja internetowa SJP PWN tak objaśniają czasownik obowiązywać: ‘być czyimś obowiązkiem; być powszechnie uznaną
zasadą, zwyczajem, prawem; mieć moc prawną’, WSJP PAN definiuje obowiązywać
jako ‘być powszechnie lub prawnie uznawanym za taki, którego należy przestrzegać’.
Rzeczownik obowiązek w tym znaczeniu to według SJP PWN 2004 ‘konieczność
zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego (moralnego), administracyjnego, prawnego; to, co ktoś musi zrobić powodowany tą koniecznością; powinność,
zobowiązanie’, w nowszej wersji internetowej: ‘konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego; też: to, co ktoś musi zrobić powodowany
taką koniecznością’ (SJP PWN), odpowiednio zaś WSJP PAN ‘coś, co jakaś osoba
musi zrobić, bo nakazują to normy społeczne lub prawne’. Natomiast obowiązkowo
znaczy ‘zgodnie z ustalonym obowiązkiem, zgodnie z poczuciem obowiązku; przymusowo’ (SJP PWN 2004), ‘zgodnie z ustalonymi obowiązkami’ (WSJP PAN).
W jednym z komunikatów nadawca zmienia perspektywę i zamiast nakładania
na adresata obowiązku przenosi na niego odpowiedzialność, czyli ‘konieczność,
obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie
konsekwencji; odpowiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za coś’ (SJP
PWN 2004), ‘obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny’ (SJP PWN), ‘obowiązek dopilnowania kogoś lub czegoś’ (WSJP PAN):
(15)

^ LV 32 indb 22

Odpowiedzialność za brak maseczki na terenie sklepu ponosi klient.

2021-11-17 09:26:39

Komunikacja w przestrzeni miejskiej zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-2 23

4. Praktyki językowe
Poza powyższymi praktykami związanymi z wyrażaniem kluczowych w komunikatach doby pandemii illokucji dyrektywnych zwrócę tutaj uwagę jedynie
na wybrane, moim zdaniem najistotniejsze zjawiska w użyciu języka w komunikatach-wywieszkach.
4.1. Zmiany semantyczne
Do istotnych zjawisk w praktykach językowych zaliczam niedostrzegane, ale wpływające na perswazyjną skuteczność komunikacji zmiany w strukturze semantycznej
leksemów maska, maseczka oraz spostrzeżone innowacje językowe.
4.1.1. Maska, maseczka
Maska, dowartościowana jako „nasze jedyne powszechne narzędzie do walki
z pandemią”9, występuje w drobnych komunikatach szczególnie często, także w formie deminutywnej maseczka, kojarzonej w pierwszym rzędzie z nakładaniem bezpośrednio na twarz grubej warstwy kosmetyku. W tym użyciu odbiega przeznaczeniem i sytuacją stosowania od swojego podstawowego znaczenia ‘zasłona na twarz
(albo część twarzy) z otworami na oczy, nakładana podczas maskarady, obrzędów
ludowych lub przez aktorów w teatrze; też: osoba z tak zasłoniętą twarzą’ (SJP PWN
2004). WSJP PAN (dostęp: 9 II 2021) podaje jako drugie z siedmiu znaczeń ‘osłona
zakładana na twarz w celu uniknięcia kontaktu ze szkodliwymi czynnikami’ i przyporządkowuje pojęcie tematycznie do innej grupy, mianowicie do grupy CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA → praca → materiały i narzędzia pracy. Odnotowane
możliwe połączenia specyfikujące to maska gazowa, przeciwgazowa, przeciwpyłowa;
chirurgiczna, szermiercza. Także aktualna wersja hasła maska (i zdrobnienia ma
seczka) w internetowym SJP PWN uwzględnia jako piąte znaczenie ‘osłona twarzy
chroniąca ją przed działaniem szkodliwych substancji lub przed urazami; też: osłona na nos i usta zapobiegająca rozsiewaniu zarazków’ (dostęp: 23 III 2021). Maska
chirurgiczna (niesłusznie utożsamiana z maską medyczną) nie jest ani przebraniem,
ani kostiumem, ani odciskiem twarzy, lecz osłoną. W analizowanych komunikatach
występuje obok innych (na przykład chusta) lub niespecyficznych (na przykład inne
zabezpieczenia), względnie niewyspecyfikowanych przez niewypełnienie miejsca
argumentowego narzędzi osłonowych z czasownikami zakrywać, zasłonić; założyć /
9
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zakładać, osłonić, z których dwa początkowe połączenia odpowiadają funkcji maski
w znaczeniu przebrania, następne funkcji maski (przeciw)gazowej / przeciwpyłowej,
ale tylko ostatnie odpowiada funkcji maski chirurgicznej / medycznej jako bariery10
stosowanej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.
(16)
(17)
(18)

Obowiązkowo załóż maseczkę lub zakryj twarz chustą przed wejściem do
sklepu
Prosimy wchodzić w maseczkach lub innych zabezpieczeniach twarzy
Zasłaniaj nos i usta najlepiej maseczką

Widoczne jest niekonsekwentne stosowanie predykatów nazywających czynność, bez rozróżnienia funkcji zasłony i osłony, a także rozszerzanie powierzchni do
osłonięcia – z ust i nosa (także w kolejności „nosa i ust”) na całą twarz. W żadnym
z komunikatów nie ujawnia się nadal słabo zakotwiczona w świadomości funkcja
(określonego typu) maski polegająca na ochronie nie tylko osoby ją noszącej, lecz
również otoczenia, jako nowy, poszerzający treść i zawężający zakres element struktury semantycznej leksemu.
4.1.2. Dostawy i wynosy
W komunikatach dwóch różnych lokali gastronomicznych pojawiła się innowacyjna
forma wynosy (fot. 1 i 2), w dwóch komunikatach towarzyszy jej forma dostawy:
(19)
(20)

[na kredowej tablicy ustawionej przed lokalem], [r] Pierożki DIM SUM GRATIS DO KAŻDEGO WYNOSU
DOSTAWY & WYNOSY

Powstanie tych form wiąże się z operacją semantyczno-syntaktyczną.
W SJP PWN 2004 rzeczownik dostawa objaśniono następująco:
1. «dostarczanie towarów, zaopatrzenie» Dostawa żywności, mleka. Zorganizować
dostawę węgla.
2. «to, co się dostarcza» Zmniejszenie dostaw wody dla miasta.

10 [maska medyczna] „Stanowi środek zmniejszający ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Ogranicza możliwość dostania się zanieczyszczeń, bakterii i wirusów do jamy ustnej i nosa oraz znacząco zmniejsza w yd o s t a n i e s i ę ic h n a z e w n ą t r z” [wyróżnienie – Z.B.] (https://www.allecco.
pl/maska-medyczna-jednorazowa-50-szt.html (dostęp: 15 III 2021)).

^ LV 32 indb 24

2021-11-17 09:26:39

Komunikacja w przestrzeni miejskiej zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-2 25

Fot. 1 					

Fot. 2

WSJP PAN także podaje dwa warianty znaczeniowe hasła dostawa:
1.a ‘dostarczenie lub dostarczanie czegoś w określone miejsce’,
realizujące strukturę + dostawa + (CZEGO) + (DOKĄD) oraz
1.b ‘towar, który jest dostarczany w określone miejsce’.

Możliwa jest więc interpretacja czynnościowa, odpowiadająca prymarnemu znaczeniu leksemu dostawy, lub obiektowa.
Zgodnie z SJP PWN 2004 wynos występuje tylko w grupie przyimkowej konstrukcji brać / kupić / zamówić coś na wynos ‘po to, aby skonsumować poza lokalem’
(OBIADY TYLKO NA WYNOS), ale słownik ten nie odnotowuje formy wynos. Podaje natomiast jako pierwsze znaczenie czasownika wynosić ‘niosąc coś, wychodzić
z tym skądś i w ten sposób usuwać to stamtąd’.
Jako obiekt czynności dostawa stanowi wypełnienie miejsca argumentowego,
uogólnione leksykalnie przez inkorporowanie do nazwy akomodowanej struktury
propozycjonalnej, analogicznie funkcjonuje wynos jako ‘(zamówiony) obiekt (jadalny) przeznaczony do konsumpcji poza lokalem’. Wynos dodatkowo zawiera w strukturze semantycznej niewystępującą w strukturze czasownika wynosić konieczność
przybycia na miejsce, w którym produkt wytworzono. Pojawia się ona w dostawach
tylko wówczas, gdy dotyczy czynności zleconej instancji (firmie) zewnętrznej wobec
producenta lub produktu, który ma być przez taką firmę dostarczony zamawiającemu. Można zamówić czy zrealizować dostawę czegoś (interpretacja czynnościowa).
Wówczas dostawa obejmuje zabranie produktu z jednego miejsca i przemieszcze-
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nie go w inne, co może inkludować czynność wyniesienia i wniesienia produktu.
Teoretycznie możliwe jest wyodrębnienie tej czynności jako wynosu, w praktyce
komunikacji znaczenie to realizuje się jednak innymi nazwami czynnościowymi,
na przykład wywóz (śmieci, gruzu, ziemi). Przemawia to za obiektową interpretacją
l. mn. nazwy wynos. Współwystępowanie dostaw z obiektową innowacją leksykalną
wynosy skłania do ich spójnej interpretacji obiektowej. Oczekujące w lokalach na
stolikach wyłączonych z użycia rzędy toreb kryją w pojemnikach zamówione dania,
które mogą być zarówno wynosami, jak i dostawami.
4.2. Sformułowania nienormatywne i ambiwalentne
Materiał przynosi przykłady użycia języka odbiegające od normy poprawnościowej,
na przykład proszę nie przynosić kartek o leki czy też niepoprawna, zmiękczona forma wyrazu, brak kongruencji między podmiotem i orzeczeniem, także sformułowania niejasne, na przykład dopuszczające różną interpretację dopuszczalnej w lokalu
liczby osób – z personelem czy bez:
(21)
(22)

DO SKLEPU WCHODZIMY POJEDYŃCZO
Informujemy, że w lokalu może przebywać maksymalnie 2 osoby

Zdarzają się sformułowania, które można interpretować jako sprzeczne z treścią
rozporządzeń, a także zapewne z intencją nadawcy. Uprzejmy w formie komunikat
Seniorów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 implikuje, że w innych dniach i godzinach zapraszani są inni interesanci, ale nie seniorzy.
Natomiast komunikaty STOP!!! ZAŁÓŻ MASECZKĘ!!! W GODZINACH 10:00-12:00
OBOWIĄZUJE „GODZINA DLA SENIORA” / OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 10:00-12:00 [+cz] OBOWIĄZUJĄ GODZINY SENIORA pozwalają
zinterpretować przesłanie przez aktywowanie wiedzy odbiorcy, co oznaczają w tym
kontekście godziny seniora / godzina dla seniora oraz senior, podczas gdy komunikat
W godzinach od 10:00 do 12:00 obsługiwani są wyłącznie seniorzy 60+ nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
4.3. Struktury niepełne i wypowiedzenia niezdaniowe
W analizowanych tekstach występują liczne wypowiedzenia jednozdaniowe, rzadko wielozdaniowe, w różnym stopniu realizujące potencjał konotacyjny predykatu,
co tłumaczy się zróżnicowaną świadomością potrzeby eksplikacji miejsc argumentowych w celu przekazania obostrzeń pandemicznych. Zwracają uwagę struktury
niepełne i wypowiedzenia niezdaniowe.
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Zebrany materiał przynosi zarówno struktury, w których pozostają miejsca niewypełnione z powodu blokowania wypełnienia miejsca podmiotu przez predykat
oceniający (Grzegorczykowa 1998: 62): [wersaliki] trzeba zasłaniać nos i usta [↑]
najlepiej maseczką ochronną, i konstrukcje blokujące pozycję mianownika wskutek przekształcenia gramatycznego: Zaleca się płacenie kartą płatniczą (ibid.: 59), jak
i niedookreślenie referencjalne:
(23)
(24)

Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos.
Zachowaj bezpieczną odległość.

Niewyspecyfikowanie środka, którym należy zakrywać usta i nos, dopuszcza
użycie w tym celu zarówno różnych materiałów i narzędzi, jak i łokcia lub dłoni.
Podobnie nie wiadomo, jaka odległość jest bezpieczna i czy chodzi o odległość od
czegoś czy od kogoś. Jedynie zanurzenie tych wypowiedzeń w kontekście i wiedza
aktywowana w procesie przetwarzania informacji przez ramę sytuacyjną pozwalają
odbiorcy zrekonstruować znaczenie przypisane im przez nadawcę.
Kończąc ten z konieczności pobieżny przegląd najistotniejszych praktyk językowych zidentyfikowanych w krótkich tekstach regulujących zachowania społeczne
w ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej, należy przynajmniej nadmienić o komunikatach w formie wypowiedzeń niezdaniowych, w tym o konstrukcjach bez
formy osobowej czasownika zwanych oznajmieniami (ibid.: 14) (Uwaga, Stop) i konstrukcjach nominalnych: TELEPORADA [poniżej numer telefonu] / ZAMÓWIE
NIA TELEFONICZNE NA UMÓWIONĄ GODZINĘ ODBIÓR OSOBISTY [poniżej
odręcznie numer telefonu].
Irmtraud Behr i Hervé Quintin (1996) mówią o różnych typach zdań bezczasownikowych (verblose Sätze – VLS), ilustrując to materiałem pochodzącym głównie
z tekstów literackich, w których te licznie występują. Vilmos Ágel (2019: 167–191)
wprowadza termin „niezdania” (Nichtsätze – NiS). Renata Grzegorczykowa (1998:
143) wskazuje na wypowiedzenia niezdaniowe jako charakterystyczne dla polszczyzny mówionej i, uwzględniając wcześniejsze klasyfikacje (między innymi Wiśniewski 1994), wyróżnia ich dwa główne typy: takie, które są zrozumiałe bez kontekstu, i takie, które są zależne od kontekstu. W analizowanym materiale znajdują się
przykłady oznajmień należących do pierwszej grupy (por. wyżej) i wypowiedzeń
niezdaniowych z wyzerowanym czasownikiem w formie osobowej, eliptycznych:
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 [+ cz] WEJŚCIE DO SKLEPU TYLKO
W MASECZKACH.
Rozwinięcie tego tematu i porównanie typologii wypowiedzeń niezdaniowych
w badaniach polonistycznych oraz w badaniach niemieckich i francuskich wymagają szerokiego, odrębnego omówienia.
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5. Zakończenie
Powyżej przedstawiono pokrótce najważniejsze praktyki komunikacyjne i językowe, jakie stosuje w odpowiedzi na uwarunkowane pandemią potrzeby społeczne
zróżnicowana instytucjonalnie, wiekowo, płciowo i społecznie rzesza nadawców komunikatów-wywieszek. Wobec konieczności takiego oddziaływania na zachowania
społeczne, aby były one zgodne z decyzjami, których celem jest zapobieganie szerzeniu się zakażeń, nadawcy sięgają do różnych środków językowych i typograficznych.
Wgląd w rozmaitość stosowanych struktur, leksyki i środków uwypuklania treści
pozwolił uchwycić z jednej strony aktualne idiolektalne cechy komunikacji, w tym
bliskiej komunikacji ustnej, a z drugiej dynamikę tych drobnych, głównie dyrektywnych komunikatów. Zamierzona krótkość, zwięzłość i dobitność oraz skuteczność perswazyjna komunikacji uaktywniają kreatywność językową i – ogólniej – semiotyczną nadawców w wyrażaniu intencji w stopniu na tyle pełnym i klarownym,
aby odbiorca mógł w określonym kontekście zrozumieć przesłanie. Zakładany przy
tym horyzont wiedzy odbiorcy niekoniecznie jest wystarczający dla rekonstrukcji
projektowanej interpretacji znaczeń. Tak istotna w kontekście pandemii, a nieuświadamiana zmiana w strukturze semantycznej leksemu maska, jako nazwy kluczowego narzędzia w zapobieganiu transmisji wirusa, nie znajduje odbicia w językowej
realizacji struktur propozycjonalnych, w których leksem ten występuje w komunikatach. Niepełne językowe realizacje struktur propozycjonalnych, nienormatywne
i ambiwalentne sformułowania oraz nietrwała materialna forma licznie obecnych
w przestrzeni publicznej miasta, niejednokrotnie odręcznych komunikatów ujawniają zarówno właściwości dzielone z potoczną komunikacją ustną, jak i presję niestabilności oraz poczucie tymczasowości sytuacji.
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Urban Communication and Its Influence
on Standards of Behaviour in the Sars-Cov-2 Pandemic
Abstract
The SARS-Cov-2 virus pandemic made it necessary to implement new standards of behaviour in
public spaces. As instruments of communication, brief messages in a generally accessible public space
aimed at limiting infections by changing social behaviour. This way, such messages contributed to
modifying public space in its physical, social and communicative aspects. The article attempts to capture the communicative and linguistic practices used for this purpose.
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Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki:
status, funkcje, formy.
Cz. I 1
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1. Wstęp
Mimo że oddziaływanie estetyczne stanowi funkcję wyspecjalizowanych estetycznych aktów mowy (dalej – EAM; termin ten, różnie rozumiany, pojawia się w publikacjach: Hobohm 1991; Meister 2008; Kazankova 2010; Zeller 2010; Morgan 2017
i in.) – tekstów i wypowiedzi, a także funkcję komplementarną (np. w tekstach medialnych, zob. Lisowska-Magdziarz 2019: 53), aspekt estetyczny, ogólnie rzecz biorąc,
znajduje się na uboczu problematyki pragmalingwistycznej2, zwłaszcza teorii aktów
1
2

^ LV 32 indb 31

Wkład współautorów jest równy i wynosi po 50%.
W literaturze anglojęzycznej próby zastosowania pragmatyki do badań nad tekstami literackimi
i wypowiedziami na temat wartości estetycznych podejmowano m.in. w publikacjach: Pratt 1977;
Petrey 1990; Sell 1991; Mey 1999; Johansen 2002; Olsen, Pettersson 2005.
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mowy jako podstawowego obszaru badań funkcjonalno-komunikacyjnych nad językiem. Konstatacja ta dotyczy także pragmatyki funkcjonalnej, której zwolennicy
badają teksty (w szczególności konwersacje) jako kategorie działalności językowej
wyższego rzędu (zob. Norrick 2001), przy szczególnym uwzględnieniu kontekstów
motywacyjnych (społecznych, poznawczych, sytuacyjnych), które nie były brane
pod uwagę w klasycznej teorii aktów mowy Johna L. Austina. Dyskurs w badaniach
tego typu jest rozpatrywany w ujęciu społeczno-krytycznym (w perspektywie rozwiązywania problemów społecznych), być może dlatego zagadnienia komunikacji
estetycznej (w pewnym sensie „nieproblematycznej”) nie znajdują miejsca w publikacjach tego nurtu.
W klasyfikacji Wolfganga Heinemanna i Dietera Viehwegera (1991) funkcja estetyczna została pominięta w rejestrze czterech podstawowych funkcji tekstu: psychicznej, kontaktowej, informacyjnej i regulacyjnej. Niemieccy autorzy tłumaczą to
tym, że aspekt estetyczny w komunikacji ma status drugorzędny. Z takim stwierdzeniem nie można się jednak zgodzić. Zwłaszcza w XX w. nasiliła się tendencja
do przenikania się sztuki i życia – postępująca estetyzacja, której źródłem stała się
panująca powszechnie, zwłaszcza za sprawą nowych mediów i technologii komputerowych, kultura designu (zob. Głutkowska-Polniak 2017: 13).
Estetyczne aspekty zachowań komunikacyjnych poruszane są w analizach integrujących osiągnięcia pragmatyki i stylistyki. Efektem integracji dwóch dyscyplin
jest pragmastylistyka, będąca w gruncie rzeczy stylistyką, której warsztat badawczy
poszerzony jest o narzędzia pragmatyki3. Przykładem utrzymanego w tym duchu
opracowania jest książka Elisabeth Black (2006), w której autorka z pragmatycznego punktu widzenia interpretuje takie zjawiska, jak narracja, tropy stylistyczne czy
symbolizm. Zakres zainteresowań pragmastylistyki krzyżuje się z tzw. pragmatyką
literacką (Sell 1991; Mey 2001a; Pilkington 2010; Huang 2012: 175).
Należy zaznaczyć, że pragmatyka tekstu artystycznego ma charakter specyficzny: zarówno etap tworzenia tekstu, jak i etap jego percypowania realizują się poza
rzeczywistą interakcją między autorem a czytelnikiem. Stopień zapośredniczenia
tej interakcji4 jest w tym wypadku tak duży – pomiędzy autorem a czytelnikiem
znajdują się instytucje wydawnicze, dystrybucyjne, opiniodawcze – iż za całkiem
zasadne należy uznać stanowisko badaczy, którzy twierdzą, że literatura piękna stoi
poza obrębem komunikacji społecznej (Sławiński 1974: 104; Sil’man 1977: 179; Stępnik 1988: 119; Admoni 1994: 120). „Rynek odbiorczy jest wtórną ojczyzną sztuki” –
czytamy w książce Marii A. Potockiej (2007: 102). Komunikacja w zakresie sztuki
polega na czym innym, tj. na skoordynowanym i zasadniczo zapośredniczonym
funkcjonowaniu osób i instytucji: artystów, wydawnictw, redakcji, recenzentów,
3
4
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W Polsce jako jedna z pierwszych o stylistyce pragmatycznej pisała Krystyna Pisarkowa (1994).
W przypadku literatury artystycznej występuje, według określenia Teresy Dobrzyńskiej (2001: 47),
„odbiorca wirtualny”. W zasadzie nadawca – z punktu widzenia sytuacji odbioru – także ma charakter wirtualny.
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dystrybutorów, sprzedawców, bibliotek, archiwów, krytyków literackich, czytającej
publiczności. Pod tym względem do opisu komunikacji estetycznej nadają się teorie
powstałe w nurcie konstruktywizmu społecznego.
Autorzy prezentowanego artykułu wychodzą z założenia, że intencja estetyczna
(jako zamiar wywołania wrażenia estetycznego u adresata) stanowi jedną z wielu
innych intencji (poinformowania, pozyskania informacji, zachęcania, zniechęcania,
pozdrowienia itp.), dlatego zachowania mowne mające wywołać przeżycie estetyczne mogą być badane przy zastosowaniu standardowych narzędzi pragmalingwistyki, w szczególności teorii aktów mowy. Oczywiście na tle innych aktów zachowania te wyróżniają się pewnymi cechami, które zostaną zaprezentowane w kolejnych
rozdziałach.
2. Status i funkcja pragmatyczna EAM
Fenomen sztuki i działalności estetycznej zawiera w sobie pewną sprzeczność:
mimo że wyodrębnienie obiektów o nacechowaniu estetycznym zwykle nie sprawia
trudności, nie istnieje jedyna, uniwersalna podstawa zdefiniowania sztuki z semiotycznego punktu widzenia (więcej o tym zob.: Kiklewicz 2007: 46 i n.). Przekonuje
o tym historia sztuki, w której występują paradygmaty odwołujące się do różnych
wyznaczników estetyczności – takich jak pierwszeństwo reguł formalnych i dostosowanie do nich treści semantycznej w sztuce klasycyzmu, pierwszeństwo informacji semantycznej w sztuce realizmu, nadmiar uporządkowania i semantyzacja relacji
wewnątrztekstowych w sztuce modernizmu, pierwszeństwo kontekstu i hipertekstowość w sztuce postmodernizmu5. Istnieje poza tym wiele form realizacji funkcji
estetycznej w tym samym czasie i w tym samym systemie kulturowym6.
Wynika z tego, że zdefiniowanie sztuki czy też stylu artystycznego w oparciu
o kryteria semiotyczne (formalne czy strukturalne) jest prawie że niemożliwe – pozostaje kryterium uznaniowe, czyli pragmatyczne: status obiektów estetycznych jest
kwestią uznania7. Podobna sytuacja występuje w zakresie stylu dziennikarskiego:
„O prasowości wypowiedzi rozstrzyga jej… prasowość”, tzn. typowe dla dziennikarstwa gatunki (Bauer 2000: 146).
Zastosowanie specjalnych zabiegów językowych (tzw. figur retorycznych) często
wydaje się wystarczające, żeby wyodrębnić EAM na tle innych typów wypowiedzi,
5
6
7
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Zasadniczo odmienny stosunek do zasad estetyki w sztuce tradycyjnej i nowoczesnej jest jednym
z głównych wątków monografii Marii Potockiej (2007: 21 i n.).
Nina B. Mečkovskaâ (1996: 33) twierdzi, że język artystyczny zawiera elementy wszystkich stylów
funkcjonalnych.
„[…] Za sztukę uważać to, co sztuką zostanie uznane” (Potocka 2007: 108). Mary L. Pratt (1977)
pisze, że gwarantem stosownego odczytania tekstu artystycznego jest żywione przez czytelnika
założenie literackości (ang. assumption of literariness).

2021-11-17 09:26:40

34

Aleksander Kiklewicz, Sebastian Przybyszewski

zwłaszcza aktów reprezentacyjnych. Stąd na przykład Andrew Morgan (2017: 96 i n.)
posługuje się opozycją: aesthetic vs. ordinary assertion. Rzeczywiście wiele EAM
przyjmuje formę typową dla aktów reprezentacyjnych (informacyjnych), jednak
gramatyczna struktura wypowiedzi nie decyduje o funkcji pragmatycznej. W wypadku EAM intencja nadawcy nie dotyczy przekazywania informacji o ładnych rzeczach (czyli, jak to określa wspomniany wyżej A. Morgan, asercji estetycznych8) ani
wyrażania stanów afektywnych nadawcy. Za EAM należy uznać kategorię aktów
sprawczych, które – w odróżnieniu od dyrektywów behawioralnych – mają charakter pobudzający (stymulujący, afektotwórczy)9. W obrębie tej kategorii (która łączy
akty przestraszenia, rozbawienia, pocieszenia, rozzłoszczenia itp.) EAM wyróżniają się wywoływaną u adresata reakcją – jest to przeżycie estetyczne10, o którym
M.A. Potocka (2007: 163 i n.) pisze jako o „strategicznym pojęciu estetyki tradycyjnej”. Fizyczne wytworzenie tekstu, który w założeniu nadawcy ma walory estetyczne, stanowi lokucyjną część aktu mowy, a intencja wywołania u adresata przeżycia
estetycznego przekłada się na moc illokucyjną wypowiedzi. Sam fakt takiego przeżycia stanowi efekt perlokucyjny, który – choć wywołany przez nadawcę – w odróżnieniu od lokucji i illokucji w pełni od niego nie zależy.
2.1. EAM: bezpośrednie i pośrednie formy realizacji
Illokucja afektotwórcza, jako plan treści EAM, warunkuje możliwości ich realizacji. W odróżnieniu od dyrektywów behawioralnych (prośby, polecenia, rady, propozycji itp.) mamy tu do czynienia z próbą wywołania u odbiorcy doświadczenia

Asercje na temat wartości estetycznej obiektu (To jest piękne; Pięknie to napisałaś; To, co powie
dzieliście, było przecudne) to sądy dotyczące zastosowania normy estetycznej do określonych
obiektów i stanów rzeczy. Tego rodzaju asercje podobne są do asercji moralnych/etycznych, funkcjonalnych, epistemicznych.
9 Tekst powieści nie przypomina typowego dyrektywu typu Daj mi ten list, ale na sprawczy charakter EAM wskazuje możliwość ich realizacji w formie typowej dla dyrektywów: Poczuj piękno
tego miasta! (zob. 2.2.). Dyrektywy/apelatywy behawioralne (działaniotwórcze) i stanowe (stanotwórcze) istotnie różnią się tym, że w pierwszym przypadku nadawca bezpośrednio wpływa na
ośrodek refleksji adresata (refleksji interpersonalnej), a w drugim przypadku (przy oddziaływaniu na emocje czy przekonania) musi się liczyć z tym, że reprezentacje mentalne mają charakter
autopojetyczny, zgodnie z biologią poznania w wersji Humberta R. Maturany i Francisca J. Vareli
(1987). Dlatego Hans-Christoph Hobohm (1991: 548) konstatuje, że użycie języka w komunikacji
artystycznej ma charakter nieinstrumentalny.
10 W odniesieniu do literatury pięknej Valerij Z. Dem’ânkov (2016: 31) pisze o „uniesieniu czytelnika” (ros. воспарение читателя). Należy też zaznaczyć, że przeżycie estetyczne jako cel czynności językowej nie jest równoważne z doznawaniem piękna: nadawca może dążyć do wywołania
u adresata także uczucia brzydoty, choć na mocy komunikacyjnej reguły uczciwości czyni to zwykle w celu realizacji innej intencji (np. zniechęcenia).

8

^ LV 32 indb 34

2021-11-17 09:26:40

Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy. Cz. I

35

estetycznego11. Specyfika tej sytuacji polega na tym, że człowiek nie jest w stanie
całkowicie kontrolować swoich uczuć, takich jak radość, smutek, trwoga, niepokój
itp. (przysłowie mówi: „Serce nie sługa”), a tym bardziej uczuć innych ludzi. Tym
się tłumaczy fakt, że słownie zamanifestowane apele mające wpływać na (zwłaszcza
negatywne) uczucia adresata z pragmatycznego punktu widzenia przeważnie są niefortunne, jak w poniższych, możliwych do wykreowania wyrażeniach:
(1)
(2)
(3)
(4)

*Miej trwogę…
*Nudźcie się…
*Niech pan tęskni…
*Przestrasz się…12

W wypadku aktów afektotwórczych (w tym estetycznych) nie jest możliwa racjonalnie uzgodniona, reglamentowana kooperacja interlokutorów, zobowiązanie adresata do przeżycia estetycznego, na co wskazuje między innymi Theodor W. Adorno:
„To, co artysta chce powiedzieć, mówi wyłącznie przez ukształtowanie [elementów
dzieła – A.K., S.P.], a nie poprzez podawanie o nim informacji” (1994: 274; zob. też:
Hobohm 1991: 548). Właśnie tym się tłumaczy przeważnie pośredni charakter takich
aktów, tzn. brak wyspecjalizowanego operatora interakcyjnego. Użycie takiego operatora wydaje się sprzeczne z założeniem skuteczności zabiegu komunikacyjnego:
(5)
(6)
(7)

? Zachęcam, żebyś odczuwał przyjemność estetyczną.
? Sprawiam, że poczujesz w sobie coś pięknego.
? Sprawię za moment, że poczujesz w sobie coś pięknego.
? Wywołuję u pani przeżycie wzniosłości.
? To, co za chwilę powiem, wywoła u pani przeżycie wzniosłości.

11 Z perspektywy psychologii estetyki „doświadczenie estetyczne można zdefiniować jako ogólny
proces związany z kognitywną i afektywną reakcją danej osoby na obiekt należący do szczególnej
klasy przedmiotów zwanej sztuką” (Mastandrea 2015: 500).
12 Owszem, istnieją przykłady użycia czasowników performatywnych realizujących intencję ingerencji nadawcy w sferę uczuć adresata: Ciesz się, że jesteś zdrowy; Uspokój się!; Bądź wesoły!;
Radujmy się, weselmy się, śpiewajmy razem!; Rozczaruję cię: nie gram. Są to jednak formy czasowników trybu rozkazującego, które raczej zawierają apelacje do rozsądku adresata. W pierwszym
zdaniu nadawca przekonuje adresata, że ten musi się cieszyć, gdyż jest zdrowy; w drugim zdaniu
zachęca do tego, żeby adresat opanował swoje emocje, lub powstrzymuje go przed niepożądanym
zachowaniem. W trzecim zdaniu adresat jest zachęcany do bycia wesołym – nie jest to jednak bezpośrednie powodowanie wesołości (jak np. w seansie hipnozy). Czwarte zdanie pochodzi z dyskursu religijnego i stanowi zachętę do wspólnego doznawania radości dzięki uświadamianiu sobie
obecności Ducha Świętego. W piątym zdaniu czasownik występuje w formie czasu przyszłego
i stanowi formę zapowiedzi.

^ LV 32 indb 35
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Jak funkcjonuje mechanizm oddziaływania pośredniego, można pokazać na
przykładzie reklamy. Główna funkcja reklamy ma charakter perswazyjny, element
estetyczny występuje zaś po to, aby wzmocnić perswazję. Autorzy przytoczonej
reklamy piwa marki Żywiec (zob. rys. 1) zastosowali językowe środki upiększenia
przekazu, oparte na właściwościach leksykalno-fonetycznych języka, zwłaszcza na
zjawisku paronomazji. Obydwa slogany:
(8)
(9)

Żywiec. Chce się Ż.
Żona bez Ż to tylko ona.

Rys. 1. Gra językowa w reklamie marki
piwa Żywiec

są oparte na skojarzeniach fonetyczno-graficznych wyrazów: Żywiec – żona,
Żywiec – żyć, wobec czego powstaje dwuznaczność:
(10)

Chce się Ż
= Chce się żyć
= Chce się napić piwa Żywiec.

Taka dwuznaczność nawiązuje do stylu artystycznego, co z kolei sprzyja powstaniu efektu aureoli, tzn. pozytywnego skojarzenia związanego z reklamowanym
obiektem.
Pośredni charakter wielu EAM nie może być argumentem przeciwko uznaniu
ich za odrębną kategorię pragmatyczną, jako że poza nielicznymi aktami mowy, które wymagają użycia czasownika performatywnego (np. chrzcić), większość jest możliwa do zrealizowania bez leksykalnego wykładnika illokucji, a liczne są również
akty mowy, którym takiego wykładnika przypisać się nie da (por. Mey 2001b: 106).
EAM z reguły występują jako integralna część aktów synkretycznych (zob. 2.2.),
tzn. takich, które jednocześnie realizują dwie funkcjonalnie powiązane ze sobą illokucje. W odniesieniu do wyrażenia (10) można to pokazać tak:
lokucja_1 > illokucja_1 [informowanie]
lokucja_1 > illokucja_2 [stymulacja estetyczna]
Pod względem pośredniego sposobu realizacji EAM przypominają akty mowy
o charakterze awersyjnym. Zeno Vendler (1976) pisał, że w przypadku twierdzeń
nadawca dąży do tego, żeby adresat o czymś się dowiedział lub w coś uwierzył.
Wyrażenie
(11)
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*Bezpodstawnie twierdzę, że… (p).
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jest sprzeczne z tym celem: przysłówek deprecjonuje wartość przekazywanej informacji i tym samym – w założeniu – zniechęca adresata do jej zaakceptowania.
Z. Vendler określa podobne wyrażenia jako pseudoperformatywne, a ich użycie
uważa za równoważne z „samobójstwem illokucyjnym” (ibid.: 144). Przysłówki
bezpodstawnie, gołosłownie, bezmyślnie itp. uniemożliwiają – za sprawą „konfliktu
intencji”, jak zaznacza Carl Ginet (1979: 261) – powodzenie aktu poinformowania.
Tego rodzaju dysfunkcyjność wiąże się z używaniem czasowników nazywających
czynności mowne sprzeczne z zasadami komunikacji kooperacyjnej, zwłaszcza
z wymogami prawdziwości i uczciwości wobec adresata, np. angielskie czasowniki
allege ‘twierdzić bezpodstawnie’, insinuate ‘insynuować’, brag ‘chwalić się’ i in.13
Należy zaznaczyć, że istnieją okoliczności, w których zakaz używania wypowiedzi quasi-performatywnych nie obowiązuje. Po pierwsze, są to akty komplementarne, występujące w tle głównej illokucji, informujące o przesłankach, warunkach,
przyczynach i innych okolicznościach stanów rzeczy będących przedmiotem głównej illokucji. Oto kilka przykładów14:
(12)
(13)
(14)
(15)

Pochlebiam ci, bo chcę, żebyśmy byli razem.
Mimo że mówię to gołosłownie, jestem przekonana, że to prawda.
Jeśli teraz mówię nieprawdę, to tylko dlatego, że mam takie źródła, a nie inne.
Lecz choć się chwalę, kunszt ten jest mi naprawdę znany.

Po drugie, na quasi-performatywny charakter wypowiedzi wpływa także sfera
interakcji: w dyskursach oficjalnych obecność wykładników czynności awersyjnych
jest bardziej naturalna, a w pewnych sytuacjach, np. w debatach publicznych, wręcz
wymagana:
(16)
(17)
(18)

Krytykuję Pana za to, że nie podejmuje pan pewnych działań.
Zarzucam Panu, że zakłada Pan koszty finansowe jedynie w czasie budowy.
Potępiam Pana wypowiedzi na tym portalu.

Wspomniane wyżej okoliczności są ważne także w zakresie funkcjonowania
EAM. Mimo że stosowanie wyspecjalizowanych operatorów czynności afektotwórczych w komunikacji codziennej nie jest praktykowane, to jednak w sytuacjach
o charakterze formalnym lub instytucjonalnym występują pewne formy, za pomocą
których intencja estetyczna nadawcy jest manifestowana – chodzi o nazwy gatunków w literaturze pięknej: powieść, poemat, komedia, ballada itd.
13 Michail Û. Fedosûk (1997: 74 i n.) uważa, że pochlebianie jako akt mowy nie ma wyspecjalizowanych wykładników formalnych i w mowie „podszywa się pod wypowiedzi innego rodzaju”
(ros. „маскируется под высказывания других типов”).
14 Na ten rodzaj nieperformatywnego użycia czasowników performatywnych zwracał już uwagę
John Austin (1993: 605 i n.).
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Wykorzystanie czasownikowych operatorów afektotwórczych możliwe jest pod
warunkiem odwołania się do zawartej w komunikacie lub znajdującej się w otoczeniu aktu mowy informacji semantycznej, wywołującej u adresata skojarzenia
z kategorią piękna. Za przykład może posłużyć slogan reklamowy (przeważnie występujący w reklamach kosmetyków):
(19)

pol. Poczuj piękno!
ang. Feel beauty!
ros. Почувствуй красоту!

W tym przypadku nadawca raczej przekonuje adresata, że pewien stan rzeczy zasługuje na kontemplację estetyczną, niż bezpośrednio ją powoduje. Funkcję sprawczą realizuje tu czasownik w formie imperatywnej, ale jest to możliwe dzięki jego
odniesieniu do środowiska wizualnego, w którym znajduje się slogan reklamowy15,
jako obiektu kontemplacji adresata. Bodziec takiej kontemplacji może być zawarty
także w treści elementów werbalnych wypowiedzenia, por.:
(20)

Poczuj piękno tego miasta, gdy po zachodzie słońca światła zabytkowych budynków odbijają się od północnego błękitu Łaby.

O ile w przypadku dyrektywów reakcja adresata jest programowana w treści operatora interakcyjnego (Proszę, żebyś…), o tyle w przypadku EAM temu celowi służy
cała zawartość wypowiedzenia, a poza tym jego forma językowa, kontekst i sposób
przekazu (więcej o tym zob. w części II).
Należy zaznaczyć, że status wspomnianych wyżej nazw gatunków artystycznych jako operatorów interakcyjnych jest względny. Zwolennicy socjolingwistyki
interakcyjnej (zob. Gumperz 1992) traktują takie operatory gatunkowe jako sygnały
kontekstualizacyjne16, a Teresa Dobrzyńska pisze, że „ich rola jest tym istotniejsza,
im swobodniej i mniej stereotypowo powiązane są sekwencje znaków w tekście”
(2001: 52). Nazwy gatunków funkcjonują jednak inaczej niż czasowniki performatywne, a także ich odpowiedniki rzeczownikowe (np. prośba < prosić): są to określenia typu tekstu poprzez nawiązanie do wzorca gatunkowego. Tak więc wyraz powieść
na stronie tytułowej książki nie jest równoważny z wyrażeniem performatywnym
(21)

Opowiadam ci powieść o tym, że…17

15 Zob. jako przykład: https://youtu.be/4U2VsCTcY5Q.
16 W polskim tłumaczeniu Pragmatyki Stephena C. Levinsona (2010) oddano oryginalne contextua
lization cues jako wskazówki kontekstualizacji.
17 Choć wyraz powieść historycznie pochodzi od czasownika powiadać.
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Poprzez nawiązanie do określonego wzorca autor sugeruje pewien typ interpretacji tekstu. U podstaw takiej interpretacji leży wspólna dla uczestników dyskursu
wiedza o gatunkach sztuki, między innymi wiedza o tradycji literackiej (zob. Sławiński 1974: 14918). Według M.A. Potockiej (2007: 165) przeżycie estetyczne może
być związane z „rozpoznaniem znanych już skądinąd rozwiązań formalnych” (czyli
typu strukturyzacji tekstu).
Rzeczownikowe formy manifestacji intencji pragmatycznej nadawcy: prośba,
rada, propozycja, obietnica itp. wskazują na realizowaną przez nadawcę czynność
i przewidują informację o zakresie odniesienia, por.:
(22)

Oto moja prośba: żeby ktoś mnie poinstruował, jak się z tym obchodzić.

Inaczej funkcjonują nazwy gatunkowe: nie wskazują na czynność nadawcy, który
tak naprawdę już swoje uczynił, tworząc dzieło artystyczne, lecz – jak zaznaczyliśmy – informują o określonej konwencji gatunkowej i odpowiednim sposobie interpretacji tekstu (zob. Traugott 1973: 20; Pratt 1977: 86). W podobny sposób funkcjonują modyfikatory estetyczne w konstrukcjach z imiesłowem, komplementarne
w stosunku do głównej asercji:
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

To, że posiedzenie się odbędzie, mówiąc elegancko, nie jest przesądzone.
Grzaniec to, ładnie mówiąc, Poncz Bożonarodzeniowy czy też Punsch.
Trzeba – mówiąc metaforycznie – oczyścić swoją smartfonową szafę.
Przychodzimy na ten świat – mówiąc słowami poety – „ze smugą chwały”.
Każda twarz, wyrażając się artystycznie, ma dwie strony i liczne wyglądy.
Droga, poetycko mówiąc, wiedzie przez gwiazdy.

Wyrażenia metatekstowe mówiąc elegancko, mówiąc metaforycznie, ładnie
mówiąc itp. mają charakter komplementarny, a ich funkcja polega na prezentacji
mowy – nawiązaniu do konwencji estetycznej.
2.2. EAM jako akty powiązane
W przytoczonych powyżej wypowiedziach mamy do czynienia z realizacją dwóch
intencji pragmatycznych, z których intencja estetyczna jest na drugim planie. Tak
funkcjonuje wiele, a być może większość EAM, zwłaszcza poza obrębem sztuki.
18 V.Z. Dem’ânkov (2016: 31) podkreśla, że interpretacja dzieła artystycznego w dużym stopniu
opiera się na kompetencji poznawczej czytelnika: „kreatywność to forma racjonalności, a nie
tylko poloty fantazji” (ros. „креативность – это форма рассудочности, а не простые брызги
фантазии”).
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Ogólnie rzecz ujmując, można wyodrębnić trzy rodzaje skonfigurowania EAM
z kontekstem. Pierwszy typ to autonomiczne użycie EAM, gdy w obrębie sytuacji komunikacyjnej nie występują inne, powiązane akty mowy. W sytuacjach tego rodzaju
informacja semantyczna jest zminimalizowana. Za przykład może posłużyć poezja
absurdu lub inne gatunki (np. haiku) zaliczane do „czystej” sztuki, nieobarczonej
tendencyjnością literatury realistycznej. Oto fragment wiersza niemieckiego poety Hugona Balla pt. Totenklage, który składa się z niezrozumiałych quasi-wyrazów:
(29)

omula
take
biti
solunkola
tabla tokta ta kabla
taka tak
tabubu
m’balam
tak tru-ü
wo-um
biba bimbel

Drugi typ funkcjonowania EAM obserwujemy w sytuacjach, gdy oddziaływanie
estetyczne ma charakter komplementarny, powiązane jest z aktem głównym – informacyjnym, dyrektywnym bądź etykietalnym19. W tym wypadku illokucja estetyczna bazuje na lokucji, tzn. na semantycznych lub formalnych charakterystykach
wypowiedzi, a także na jej otoczeniu lub sposobach przekazu – te wszystkie narzędzia oddziaływania estetycznego zostaną opisane w II części artykułu. Za przykład
użycia EAM w układzie symultanicznym może posłużyć post na Facebooku20:
(30)

W przyjaźni jest jak w bajce. Kolorowo i wesoło. Słowa czasami są zbędne,
serce wychwytuje chwile… Jest zaskakująca, jak letnia ulewa, jak liść jesienny,
co spadł z drzewa.

Z jednej strony illokucja główna ma charakter reprezentacyjny: autor (a dokładniej – autorka) tekstu informuje o swoim zdaniu na temat przyjaźni. Z drugiej strony
sposób informowania różni się od tego, który występuje w komunikacji codziennej:
w tekście użyto poetyzmów leksykalnych, a także charakterystycznych dla literatury
pięknej konstrukcji porównawczych: jak w bajce, jak liść jesienny.
19 Aleksej A. Leont’ev (1968: 101) traktował informowanie i nakłanianie jako podstawowe czynności
językowe, a czynności estetyczne (wraz z ekspresywnymi, fatycznymi i metajęzykowymi) jako
opcjonalne.
20 https://www.facebook.com/groups/1889621664440861/permalink/3648857735183903.
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W komunikacji promocyjnej EAM są używane w kontekście illokucji dyrektywnej, co obserwowaliśmy na przykładzie reklamy piwa marki Żywiec (zob. 2.1.). Informacja estetyczna stanowi tu narzędzie perswazji: nadawca skłania adresata do
przeżycia estetycznego i jednocześnie sugeruje, że skoro oferta wywołuje u adresata przyjemność estetyczną, zasługuje ona na jego akceptację jako całość. Zjawisko to można opisać poprzez odwołanie się do znanego w psychologii społecznej
efektu kotwiczenia: „komunikat nadany w pierwszej kolejności będzie odznaczał
się nieproporcjonalnie większą siłą oddziaływania w stosunku do pozostałych informacji zawartych w komunikacie” (Wanat 2006: 206). W tekstach reklamowych
(i innych perswazyjnych) często wykorzystywane są elementy stylu artystycznego,
np. metafory. Jest to forma stosowania swoistej kotwicy, tzn. uaktywnienie okreś
lonego ośrodka pobudzenia psychicznego adresata, który będzie miał wpływ na
inne ośrodki, zwłaszcza na interpretację innych cech obiektu, i tym samym będzie
sprzyjał perswazji (więcej o tym zob.: Kiklewicz 2020: 324 i n.). Na przykład slogan
reklamowy kosmetyków do włosów Gliss Kur brzmi:
(31)

Rozpieszcza włosy i zmysły.

Autor reklamy posługuje się metaforą, licząc na to, że za jej pomocą uda mu się
przedstawić produkt w sposób bardziej atrakcyjny i w konsekwencji stanie się on
bardziej pożądany przez potencjalnego konsumenta. Tu i w podobnych sytuacjach
mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdy perlokucja (pobudzenie estetyczne adresata)
jest wykorzystywana w celu uzasadnienia dyrektywnego aktu mowy: ‘Za sprawą
tego, że X wywołuje u Y-a uczucie przyjemności estetycznej, X sprawia, że Y uważa,
że przedmiot, o którym mówi X, jest bardzo dobry, i Y będzie chciał w związku
z tym uczynić to, co sugeruje X’.
Trzeci typ użycia EAM polega na tym, że illokucja informująca realizuje się w tle
illokucji afektotwórczej (Hobohm 1991: 548). Informowanie jest w większym stopniu charakterystyczne dla tekstów prozy, a także tekstów wieloformatowych (takich
np. jak poemat) niż dla poezji lirycznej. W rosyjskim kręgu kulturowym szeroko
znane jest określenie Wissariona G. Bielińskiego „encyklopedia życia rosyjskiego”,
którym obdarzył on powieść poetycką Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina.
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Aesthetic Acts of Speech as a Subject of Pragmalinguistics:
Status, Functions, Forms. Part 1
Abstract
In the paper, the status and features of aesthetic speech acts are discussed. They are a research phenomenon at the junction of two disciplines: pragmatics and stylistics. The authors treat aesthetic
speech acts as these kinds of speech acts that are produced by the sender with an intention to make the
receiver have an aesthetic experience, however, they are not limited solely to the field of literature. No
performative verbs can be ascribed to them, therefore they may be categorized as indirect stimulating
acts. Moreover, the aesthetic function performed by such speech acts is frequently accompanied by
other linguistic functions.
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Frazematyczny potencjał połączenia wyrazowego bieda z nędzą
we współczesnej polszczyźnie
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Wstęp
Bolesne doświadczenia związane z brakiem środków materialnych koniecznych
do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych to jedna z dziedzin życia odzwierciedlonych w zasobach leksykalnych i frazeologicznych polszczyzny (por. Gumowska 2014, 2016; Młynarczyk 2015). Wiele jednostek jedno- i wielowyrazowych
prymarnie nazywających różne aspekty trudnej sytuacji materialnej z czasem zyskało dodatkowe znaczenia, dzięki czemu odnoszą się również do innych realiów
i sfer życia. Tak stało się w przypadku dwóch leksemów nazywających trudne położenie materialne: bieda i nędza.

^ LV 32 indb 47

2021-11-17 09:26:41

48

Ewa Młynarczyk

Komponenty
Rzeczownik bieda1 we współczesnej polszczyźnie ogólnej2 występuje w znaczeniach:
‘brak wystarczających środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych’,
‘trudna, przykra sytuacja; nieszczęście, kłopot’, a także ‘ogół ludzi niezamożnych;
biedacy, nędzarze’, realizujące metonimiczny model ‘cecha, właściwość’ > ‘osoby noszące tę cechę’ (por. SWJP: 57; WSJP PAN). W zbiorach leksykograficznych umieszcza się także informację, iż w polszczyźnie potocznej rzeczownik bieda wymawiany
jest często ze wzmacniającym ekspresję ścieśnieniem samogłoski: bida3 (WSJP PAN;
PSWP IV: 229; SWJP: 574), np. Ale bida! Jaka tam bida!. W takich i podobnych kontekstach leksem ten jest używany z silnym nacechowaniem ekspresywnym, charakterystycznym dla większości wyrazów spokrewnionych z wyrazem bieda, jak bie
dak, biedny, biedaczka, biedactwo itp., które mogą odnosić się neutralnie do osób
w trudnym położeniu materialnym albo do istot (osób, zwierząt), którym mówiący
chce okazać współczucie, litość lub pobłażanie czy lekceważenie (por. hasło biedny
w DSS: 21–22).
Synonimem gradacyjnym biedy jest rzeczownik nędza, który w polszczyźnie
funkcjonuje w prymarnym znaczeniu ‘bardzo trudna sytuacja materialna’; w definicjach słownikowych podkreśla się jego intensyfikujący charakter: ‘bieda w stopniu
najwyższym, brak podstawowych środków do życia; wielkie ubóstwo, niedostatek’
(SJPD IV: 1313), ‘skrajne ubóstwo, wielka bieda, niedostatek’ (SWJP: 584) [podkr. –
E.M.]. Różnice gradacyjne między oboma synonimami są eksponowane w niektórych kontekstach, np. Całą młodość borykał się już nie z biedą, ale z nędzą (SJPD IV:
1313). Metonimicznie rzeczownik nędza, podobnie jak bieda, może nazywać osoby:
‘ludzie pozbawieni podstawowych środków do życia’ (WSJP PAN).
Wyraz ten jest też określeniem negatywnie wartościującym, co znajduje odzwierciedlenie w słownikowych definicjach i zamieszczonych w nich egzemplifikacjach
tekstowych: ‘coś bardzo marnego, lichego, w podłym gatunku, tandeta’, np. Ta książ
ka to zupełna nędza (SWJP: 584); ‘używane jako negatywne określenie czegoś, co się
mówiącemu nie podoba’, np. Cały ten festiwal to nędza, podobnie jak Opole (WSJP
PAN); ‘bezwartościowość wynikająca z ujemnych cech’, np. Lada dzień kolorowe
liście zakryją, choć w części, brud, nędzę i brzydotę świata wokół nas (ibid.). Aksjologiczny aspekt przejawia się szczególnie w łączliwości rzeczownika nędza z wyrazami

1
2
3
4
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Etymologia i rozwój formalno-znaczeniowy wyrazu bieda por. Gumowska-Grochot (2020).
Sporo znaczeń leksemu bieda jest poświadczonych wyłącznie w gwarach. Całościowo strukturę
semantyczną rzeczownika bieda/biada omawia Ilona Gumowska-Grochot (ibid.).
W cytowanych poniżej egzemplifikacjach tekstowych leksem bieda jest zapisywany dwojako: bie
da i bida. W postaciach inwariantnych przyjmuję postać bieda.
W SWJP (s. 57) zamieszczono odrębne hasło bida z kwalifikatorami reg. pot. i z definicją ‘z dystansem, niechęcią o czyjejś biedzie, nędzy’.
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nazywającymi różne cechy charakteru i postępowania człowieka: nędza duchowa,
moralna, nędza egzystencji, życia (ibid.).
Oba synonimiczne wyrazy, bieda i nędza, prymarnie oznaczają zatem trudną
sytuację materialną, ale różnią się gradacją, intensywnością nazywanego zjawiska
i częściowo konotacjami przejawiającymi się w znaczeniach przenośnych i w derywatach – z biedą związane są konotacje ‘współczucia, litości, stanu godnego pożałowania’, mogące też towarzyszyć niektórym użyciom wyrazu nędza (por. obraz
nędzy i rozpaczy ‘o kimś lub o czymś znajdującym się w bardzo złym stanie, stanowiącym widok wzbudzający litość’; SFzP: 299), ale przeważają jednak inne –
‘lichy wygląd, zła jakość, niska wartość’.
Bieda z nędzą
Upostaciowione pojęcia biedy i nędzy występują w bajkach ludowych5. SWil jako definicje kolejnych znaczeń wyrazów podaje charakterystykę postaci mitologicznych:
Bieda (zn. 3) mit. słowiańsko-pogańska boginka piekielna, w służbie Rugewita,
a siostra i towarzyszka Nędzy. Jest wybladła, żółta, ma żupan dziurawy, kawałkiem
niegdyś bogatego pasa przepasany, czapkę podartą i obówie (!) dziurawe. Wiele jest
o dwu tych istotach pięknych powieści ludowych, ob. Nędza (SWil I: 76).
Nędza (zn. 5) mit. słowiańsko-pogańska boginka piekielna w służbie Rugiewita, a towarzyszka Biedy. Nędza z Biedą dwie przyjaciółki i siostry, w piekle narodzone, a po
ziemi chodzące, nawiedzają marnotrawców i rozrzutników. Do kogo się przyczepią,
ten zawżdy sam temu winien, gdyż bogowie, co do szczęścia stworzyli ludzi, karzą
złych nieszczęściem. O nędzy i Biedzie, jako dwu niewiastach, krąży u ludu dość
powieści, ob. Bieda (ibid.: 155).

Autorzy SWil podkreślają, że pojęcia te (a zatem też ich nazwy) występują wspólnie w „powieściach ludowych”. W SW (I: 147) jako znaczenie 3. rzeczownika bieda
podano ‘postać nadprzyrodzona uosabiająca niedolę’, a pod nim połączenie wyrazowe Bieda z Nędzą oraz zdanie – Bieda śpi razem z Nędzą. Definicja znaczeniowa
i zapis rzeczowników od wielkich liter wskazują, że są to przykłady egzemplifikujące
raczej ludowe wyobrażenia, a nie utrwalony frazem o przenośnym znaczeniu. Dokumentują one jednak kojarzenie obu pojęć i współwystępowanie w tekście nazywających je leksemów.
Wyobrażenie Biedy utożsamianej z Nędzą opisują autorzy Encyklopedii demo
nów na podstawie źródeł etnograficznych:
5

^ LV 32 indb 49

Najpopularniejszym motywem bajkowym jest uwięzienie Biedy przez ubogiego chłopa w jakimś
przedmiocie, na przykład w kości, dzięki czemu tenże chłop znacznie się wzbogaca. Bogacz, powodowany zazdrością, uwalnia Biedę, która zaczyna mieszkać u niego (Krzyżanowski 1962: 114).
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Bieda, bieda, Bida, bida – nieśmiertelna istota demoniczna przedstawiana w postaci
chudej kobiety, będącej uosobieniem plagi rodu ludzkiego, polegającej na zgryzotach,
cierpieniach psychicznych, troskach. Wysysająca z człowieka krew, czyli siły witalne,
zwykle utożsamiana z Nędzą (Podgórscy 2000: 34).

Pod hasłem Nędza znajduje się podobny opis (ibid.: 265).
Łączenie obu pojęć i nazywających je rzeczowników według Juliana Krzyżanowskiego (1958: 315) związane jest z utrwalonym w ludowym świecie przekonaniem o sile zjawisk negatywnych przejawiającej się między innymi w ich multiplikacji. Przekonanie to utrwalają liczne przysłowia rejestrowane w NKPP (I: 94–101),
np. Jedna bieda to nie bieda; Nie uczyni jedna bieda nic, aż się ich kilka musi zbiec;
Bieda nędzę pogania; Pobrała się bieda z nędzą (zob. też Młynarczyk 2016).
Personifikacja pojęć kojarzonych z ciężkim położeniem materialnym jest mocno
utrwalona w polskiej frazeologii i paremiologii6, a także w różnych tekstach kultury.
Już w XVII w. (przed 1633 r.) ukazała się anonimowa satyra Nędza z Biedą z Pol
ski idą (Badecki 1950: 221–242), która zyskała dużą popularność i była wielokrotnie
wznawiana w całym XVII i w XVIII w.
Okładka ówczesnych wydań książki przedstawia tytułowe pojęcia – dwie półnagie postaci uosabiające ludowe wyobrażenia niedostatku materialnego, obie w łachmanach, Nędza z siecią na grzbiecie, a Bieda z koszem, w którym dźwiga czworo
dzieci (ibid.). Obie idą z wyniszczonej Polski do dalekich Włoch (Krzyżanowski
1958: 315). Satyra ta, mająca postać dialogu, w którym uczestniczą tytułowe postaci,
była wielokrotnie inscenizowana, między innymi w formie słuchowiska w Polskim
Radiu w 1974 r. Uosabiane pojęcia występują także w tekście Kazimierza Wójcickiego Nędza z Biedą. Baśń ludowa (Wójcicki 1881).
Ludowe wyobrażenia oraz oparte na nich teksty kultury stanowią prawdopodobnie płaszczyznę źródłową frazemów7, w których podstawowym elementem kompozycyjnym jest połączenie synonimicznych leksemów za pomocą przyimka z: bieda
z nędzą lub (rzadziej) w odwrotnym szyku nędza z biedą.
W NKPP (I: 95) pod hasłem bieda z nędzą jako najstarszą egzemplifikację zamieszczono tytuł wspomnianej wyżej XVII-wiecznej satyry. Pozostałe cytaty są
dokumentacją krótszych i dłuższych jednostek wielowyrazowych z dwojakim szykiem omawianego połączenia wyrazów: Bieda z nędzą; Nędza z biedą; Nędza z biédą
w párze chodzą; Nędza z biedą w parze idą; Bieda z biedą w parze idą; Biédą z nędzą
okoma jidą, oraz z dodatkowym członem: Nędza z biedą w taniec idą, a mizeria gra
(mizeria ‘bieda’).
6
7
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Antropomorfizacja to jeden z wyrazistych składników obrazu biedy utrwalonego w gwarach
i w tekstach ludowych (Rak 2015: 242; Gumowska 2016), a także w polszczyźnie ogólnej (Młynarczyk 2015), np. bieda zagląda komu w oczy, bieda przychodzi do kogo, bieda czai się na kogo itp.
Terminem frazem posługuję się w rozumieniu Wojciecha Chlebdy, który tym mianem obejmuje
wszystkie jednostki wielowyrazowe odtwarzalne „w danej sytuacji pragmatycznej” bez względu
na ich status formalny i stopień nieregularności semantycznej (Chlebda 1993: 328)
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Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, w jakich wariantach i znaczeniach
funkcjonują we współczesnej polszczyźnie frazemy oparte na połączeniu bieda z nę
dzą / nędza z biedą. Materiał został zebrany z dostępnych w Internecie tekstów, co
dało możliwość ekscerpcji bardzo zróżnicowanych tematycznie, gatunkowo i stylistycznie wypowiedzi – informacji medialnych, nagłówków, tytułów publikacji,
blogów, wpisów na forach internetowych. Dobór tak rozmaitych tekstów miał na
celu sprawdzenie, jakie jednostki wielowyrazowe mają rzeczywiste poświadczenie
w polszczyźnie XXI w. – cytowane przykłady pochodzą z lat 2000–2021.
Frazem w najkrótszej postaci został udokumentowany zarówno w różnych tekstach, jak i w zbiorach leksykograficznych. SJPD (IV: 1314) podaje pod hasłem nędza
dwie definicje: bieda z nędzą ‘wielka bieda, wyjątkowa bieda, nędza’, ‘biedni ludzie,
nędzarze, biedacy; rzadziej: biedny człowiek, nędzarz’. W słownikach z przełomu
XX i XXI w. frazem jest rejestrowany z kwalifikatorem potoczny w postaciach bieda
z nędzą i bida z nędzą, w NKJP udokumentowana jest także postać z odwróconym
szykiem: nędza z bidą. Definicje znaczeń w słownikach dotyczą sfery materialnej:
‘skrajne ubóstwo’ (SWJP: 57), ‘o beznadziejnej sytuacji materialnej, braku wszystkiego’ (SFzP: 16) lub, bardziej ogólnie, ‘bardzo zła sytuacja, zwłaszcza materialna’
(WSJP PAN). Efekt hiperbolizacji zjawiska jest wzmocniony połączeniem dwóch synonimicznych wyrazów, z których jeden ma intensyfikujący charakter.
W Słowniku polszczyzny potocznej (SPP: 261) podano definicję (z kwalifikatorem
lekceważąco) ‘coś marnego, złego, bezwartościowego’ z egzemplifikacją tekstową:
A to twoje ostatnie wypracowanie, to już naprawdę bida z nędzą.
Wśród przykładów ekscerpowanych z różnorodnych tekstów część dokumentuje
użycie omawianego frazemu w znaczeniu ‘skrajne ubóstwo’, np.:
Kiedy byłyśmy małe – opowiadała kiedyś ciocia Jasia – była taka bieda z nędzą, że
na nas trzy była jedna para butów, bo ze starych już wyrosłyśmy, i w tej jednej parze
butów chodziliśmy na zmianę (NKJP, 2007).
W Lipianach wkopali się w długi. „Bida z nędzą i stagnacja” (gs24.pl)8.
Byłam w Grecji i bida z nędzą aż piszczy9 (f.kafeteria.pl).

Inne cytaty odnoszą się do różnych aspektów sfery materialnej – do sytuacji ekonomicznej czy spraw bankowych, np. Podkarpacka „bida z nędzą” (super
nowosci24.pl)10; Bida z nędzą [nagłówek artykułu na temat sytuacji na rynku lokat
8
9

Spis źródeł internetowych znajduje się na końcu artykułu.
Wzmocnienie przekazu uzyskano tu poprzez kontaminację frazemu bida z nędzą z innym, bieda
aż piszczy.
10 Występujący w wielu przykładach cudzysłów jest sygnałem frazematyczności lub/i stylowego dysonansu – potoczności frazemu w oficjalnym tekście. W niektórych przykładach jest znakiem
przytoczenia.
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bankowych] (comperia.pl); Nasza strefa to „bida i nędza” [o strefie ekonomicznej]
(olsztyn.wyborcza.pl).
Znaczna część poświadczeń tekstowych omawianego frazemu dotyczy jednak
różnorodnych zjawisk i wydarzeń niepowiązanych z sytuacją materialną:
Bida z Nędzą, czyli pucharowe granie w Kuźni Raciborskiej (sport.nowiny.pl).
Powiem tak: bida z nędzą [o meczu piłki nożnej] (salon24.pl1).
Tańcowała bieda z nędzą – tak można określić to, co robi opozycja (telewizjarepublika.pl).
Bida z nędzą. Brak konkretnych informacji. Brak chęci pomocy i utrudnione uzyskiwanie informacji. Żenada (ubezpieczenie.com.pl).

W cytowanych przykładach frazem bieda z nędzą został użyty jako wielowyrazowa jednostka negatywnie wartościująca, w odniesieniu do sytuacji, przedmiotów, wydarzeń, które w opinii mówiącego cechuje jakiś rodzaj niedostatku (na
przykład informacji) lub zła jakość działań. Na tak formułowaną ocenę mają wpływ
konotacje ‘niewystarczająca ilość czegoś, zła jakość’ związane z prymarnym znaczeniem frazemu ‘skrajna bieda’, charakterystyczne również dla samego rzeczownika nędza.
W tekstach współczesnej polszczyzny udokumentowane jest także znaczenie
osobowe (kolektywne), np.: Na Mauritius nie wpuszczają czarterowych samolotów.
Bida z nędzą niech sobie lata na Majorkę (KJP PWN).
Część przykładów wskazuje, że frazem bida z nędzą jest umieszczany również
w zupełnie nowych kontekstach interpretacyjnych, które przywołują innego rodzaju konotacje związane z niedostatkiem materialnym, raczej pozytywne: ‘prostota, zwyczajność, brak ozdobników’. Są one wykorzystywane w przekazach marketingowych, na przykład na jednym z blogów kulinarnych: Jeszcze jedna wersja
„bidy z nędzą” – makaron z ziemniakami; Risotto z ziemniakami, czyli bida z nędzą
(kuchniawkamiennymdomu.blogspot.com). Nazwy potraw nawiązują do skojarzeń
z ubogim, bardzo skromnym, niewyszukanym pożywieniem, zjadaniem resztek
jedzenia, nie zawsze pasujących do siebie. Konotacje prostoty są uaktualniane także w innych nazwach, na przykład podpłomyków nędza, zachwalanych na jednym
z blogów wpisem o tytule w formie przekształconego frazemu: Nędza, ale bez bidy.
Do stereotypowych wyobrażeń sposobu ubierania się osób mających trudną sytuację materialną odwołuje się natomiast autorka bloga, która zrobiony przez siebie sweterek nazwała bida z nędzą (to też tytuł wpisu), prezentując go następująco: „Prosty, gładki, szary […] Wygląda trochę jak ta bida ostatnia […] Tak, że ten.
Bida z nędzą przez wieś pędzą” (sivka-malaszafa.blogspot.com). Konotacje prostoty
i zwyczajności łączą się tu zarówno z ubóstwem, jak i z szarością, ukazanymi przewrotnie (i autoironicznie) jako pozytywne cechy opisywanych wyrobów.
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Jeszcze inny rodzaj konotacji związanych z biedą jest wykorzystywany w zoonimii i chrematonimii. Biedą i Nędzą – jak czytamy w zapisach blogowych – zostały nazwane psy i koty (podpis pod zdjęciem: Bida z Nędzą – moje ulubione koty)
(krakvet.pl). Motywację nadania imion psom wyjaśnia komentarz: „Zjawiły się razem i ktoś krzyknął: Jaka bieda z nędzą! I tak zostało” (szczecinek.com). Na wybór
nazw istotny wpływ miały zatem konotacje ‘litość, współczucie, czułość’ charakterystyczne dla rzeczownika bieda i aktualizowane zwłaszcza w odniesieniu do istot
małych, drobnych, wymagających opieki.
Potoczny, powszechnie znany frazem jest także wykorzystywany w firmonimii
jako element swoistej gry językowo-kulturowej służącej celom marketingowym.
Bida z Nędzą to nazwa kilku pensjonatów oraz dwóch ośrodków wczasowych w Polsce, z których jeden nosi nazwę Bida, drugi – Nędza, reklamowane są zaś wspólnie
jako Bida z Nędzą (bidaznedza.pl). Wykorzystanie frazemu o negatywnych konotacjach w przekazie reklamującym obiekty o wysokim standardzie jest formą językowego i kulturowego żartu, który świadczy jednocześnie o dużej rozpoznawalności
i ekspresywności tego połączenia wyrazowego.
Omawiana jednostka wielowyrazowa jest wykorzystywana także w tekstach
artystycznych. Utwór Tańcowały bida z nędzą Andrzeja Nowickiego to żartobliwy
tekst z uosobionymi postaciami Biedy i Nędzy, które upijają się i na jeden dzień dają
światu od siebie odpocząć (tekstowo.pl1). Bida z nędzą Piotra Bukartyka to twórcze
przekształcenie frazemów, szczególnie w refrenie:
Idą, idą, lecą, pędzą nędza z bidą i bida z nędzą
Idą, idą, idą, idą nędza z bidą
Idą, idą, lecą, pędzą nędza z bidą i bida z nędzą
Idą, idą, idą, idą nędza z bidą (tekstowo.pl2).

Cała piosenka jest rodzajem artystycznego komentarza dotyczącego materialnej
sfery życia, zwłaszcza w powiązaniu z różnicami w hierarchii społecznej.
Nędza z biedą z Polski idą
W zebranym materiale została również poświadczona postać frazemu tożsama z tytułem wspomnianej wyżej XVII-wiecznej satyry – z rymowaną klamrą tworzoną
przez wyrażenie w szyku nędza z biedą i orzeczenie czasownikowe idą. Postać taka
jest wykorzystywana między innymi w ideonimach, które są zapewne świadomymi nawiązaniami do znanego utworu, na przykład w tytule spektaklu muzycznego Nędza z Biedą w Polskę idą (mumerus.net), w którym zastosowano innowację
wymieniającą (przyimki), co powoduje zmianę znaczenia całej frazy. Inny rodzaj
transformacji (innowację rozwijającą) zastosowano natomiast w tytule spektaklu
prezentowanego przez teatr kukiełkowy: Nędza z Bidą z Polski precz idą (e-teatr.pl).
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Wymiana członów nierymowanych następuje nie tylko w tekstach artystycznych,
ale też w innych – w tytułach prac naukowych, na przykład artykułu Nędza z bidą
w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku (marzenabogus.pl) oraz tekstu Nę
dza z bidą zewsząd idą poświęconego projektowi badań ubóstwa w miastach europejskich, między innymi w Łodzi (sprawynauki.edu.pl).
Twórcze wykorzystanie omawianej frazy znajdziemy również we współczesnych
mediach, na przykład w nagłówkach prasowych: Nędza z bidą w Polskę idą – o ubóstwie w polskich rodzinach (tygodnikprzeglad.pl); Nędza z bidą z Polski idą, ale
z Polski nie wynidą – o koronawirusie (passa.waw.pl) i w komentarzach internetowych, na przykład: Nędza z bidą w Polskę idą? – o wpuszczaniu na polski rynek
tańszych towarów gorszej jakości (marucha.wordpress.com).
Bida z nędzą przez wieś pędzą
W tekstach współczesnej polszczyzny poświadczona została także fraza dłuższa,
w której rymowaną klamrę stanowi wyrażenie bida z nędzą i orzeczenie czasownikowe pędzą, a wymianie podlega komponent środkowy, nierymowany. W zebranym
materiale najczęściej występuje postać Bida z nędzą przez wieś pędzą, np. Jacyków
o strojach gwiazd na Telekamerach: Bida z nędzą przez wieś pędzą (plotek.pl); Bida
z nędzą przez wieś pędzą. Widzę że w waszej gminie coraz większa padaka [komentarz do konkursu robótek ręcznych zorganizowanego na terenie gminy] (zgorze
lec.info).
W podobnych kontekstach zostały udokumentowane inne warianty: Bieda z nę
dzą przez świat pędzą. No i dotarły do Polski (7dni.wordpress.com); Bida z nędzą
przez kraj pędzą [wpis w sprawie produktu krajowego brutto] (pl.pregierz.narkive.
com). Fraza ta bywa też doraźnie aktualizowana za pomocą członów odnoszących
się do poruszanego tematu: Bida z nędzą bimber pędzą11 (scigacz.pl); Bida z nędzą
przez Polskę pędzą (salon24.pl2); Bida z nędzą przez las pędzą (nagrzyby.pl); Bida
z nędzą we dwie pędzą (KJP PWN).
Struktura semantyczna omawianej frazy jest podobna jak w krótszej postaci (bida
z nędzą). Niektóre z przykładów egzemplifikują znaczenie ‘bardzo trudne położenie
materialne, widoczne oznaki biedy’, np. Bida z nędzą przez życie pędzą [o dzieciach
z biednych rodzin] (bezkomentarza.pl); Kenia – dzień 5 – Bida z nędzą przez kraj
pędzą [o trudnych warunkach bytowych w podróży] (makoweabc.pl). Inne cytaty
odnoszą się do różnych aspektów sytuacji materialnej, jednak przeważająca część
poświadcza używanie tej frazy w funkcji określenia wartościującego w odniesieniu
11 W tym przypadku wykorzystano dwuznaczność czasownika pędzić ‘przemieszczać się bardzo
szybko w określonym kierunku’, ‘produkować domowym sposobem napój alkoholowy’ (WSJP
PAN).
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do różnych elementów rzeczywistości, które w opinii mówiącego zostały wykonane
z ubóstwem środków, prymitywnie, bez polotu, w sposób dający efekt śmieszności
lub wstydu.
Podsumowanie
Połączenie wyrazowe, którego źródeł można upatrywać w demonologii ludowej
i współwystępujących tam upostaciowionych pojęciach Biedy i Nędzy, stało się osią
konstrukcyjną kilku frazemów udokumentowanych we współczesnej polszczyźnie –
krótszych: bieda z nędzą; nędza z biedą oraz dłuższych: Nędza z biedą z Polski idą;
Bieda z nędzą przez wieś/kraj/świat pędzą (we wszystkich postaciach rzeczownik
bieda może występować w wariancie fonetycznym bida). W większości zbiorów leksykograficznych rejestrowany jest krótszy wariant (bieda z nędzą), w PSWP (XXIII:
226) zamieszczono także wariant Nędza z biedą w parze idą. W słownikach polszczyzny ogólnej zdefiniowano znaczenia związane z sytuacją materialną, ciężkim
położeniem, jedynie w SPP podano znaczenie z nacechowaniem aksjologicznym.
Element semantyczny wychodzący poza kwestie związane z sytuacją materialną został uwzględniony w definicji zawartej w WSJP PAN ‘bardzo zła sytuacja, zwłaszcza materialna’ [podkr. – E.M.], ale cytaty zamieszczone przy haśle nie dokumentują
tego rozszerzenia, odnoszą się do kwestii ekonomicznych.
Analiza zebranego materiału wykazała, że w znaczeniu prymarnym omawiane
frazemy służą wyrażaniu oceny dotyczącej sytuacji materialnej lub ekonomicznej
osób, małych i większych społeczności bądź instytucji. Frazy te są jednak częściej
używane jako jednostki negatywnie wartościujące w odniesieniu do różnych sfer
rzeczywistości, wykorzystuje się je do wyrażania opinii na temat zjawisk i wydarzeń, które w ocenie mówiących charakteryzują się niską jakością, mają widoczne
braki i niedociągnięcia wynikające nie tyle z trudności materialnych, ile raczej z zaniedbań czy ze złego gustu. Dłuższa fraza ma przy tym silniejszą moc illokucyjną,
zwłaszcza z komponentem wieś, kojarzonym z derywatami wsiok i wieśniak (zn. 2),
zdefiniowanymi w WSJP PAN jako ‘człowiek prymitywny i nieumiejący się zachować’, z kwalifikatorami potocznie, pejoratywnie.
Wszystkie wymienione frazemy podlegają modyfikacjom w tekstach, co świadczy o istnieniu inwariantów utrwalonych w świadomości użytkowników języka.
Ustabilizowanie omawianych jednostek dokumentowane jest przez różnorodność
egzemplifikujących je cytatów, zazwyczaj pochodzących z tekstów reprezentujących potoczną odmianę polszczyzny (wypowiedzi na forach internetowych) lub posługujących się nią celowo (nagłówki prasowe, teksty artystyczne i marketingowe,
chrematonimy) dla ekspresywnego wzmocnienia przekazu i zabiegów intertekstualnych. Niektóre użycia są oparte na pozytywnych konotacjach ‘współczucia, czułości’
(w zoonimii) lub ‘prostoty, zwyczajności’ (w marketingu).
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Omówione frazemy to świadectwo potencjału językowego i kulturowego potocznych jednostek wielowyrazowych, atrakcyjnych dla użytkowników języka ze względu na wyraziste nacechowanie ekspresywne i aksjologiczne. Świadectwa tej atrakcyjności i żywotności frazemów, a także ich wariantów, występują w jak najszerzej
rozumianych tekstach współczesnej kultury.
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Phrasematic Potential of the Word Combination: bieda z nędzą in Contemporary Polish
Abstract
The combination of synonymous words, whose origin may be associated with folk demonology and
personified notions of Bieda [Poverty] and Nędza [Misery], has become the basis for a few phrasemes
that are authenticated in contemporary Polish language.
The analysis of research material that includes a variety of texts, differing in terms of topic, genre
and style, is the evidence that apart from the phraseme bieda z nędzą, which is registered in dictionaries, also other multi-verbal units, whose basic element of composition is this particular word
combination, are used in Polish. The primary significance of the analysed phrasemes results from
the presence of two synonymous words denoting a difficult financial situation, which leads to the hyperbolisation of the phenomenon. From the pragmatic perspective, however, they are used mostly as
negative evaluation units, referring to the material sphere, but also to various fields, phenomena and
events, which, according to the speaker, are characterised by low quality, have visible shortages and
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symptoms of poverty, or result from negligence or bad taste. As expressively and axiologically marked
terms, which are characteristic of the colloquial style, these phrasemes are encountered in comments
and discussion forums, as well as media coverage, especially in headlines. Longer phrasemes, which
are joined by a clear rhyme, are the elements of intertextual games in various cultural texts: artistic
works, blogs and chrematonyms.
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1. Przedmiotem badań w niniejszym tekście będzie wyrażenie inny występujące
w zdaniach w funkcji wykładnika referencji (por. przykłady (1) i (2)). Poza zakresem
tych rozważań znajdą się zatem takie wypowiedzenia, w których wyrażenie to pojawia się w pozycji przyczasownikowej, jako orzecznik, i pełni funkcję predykatywną
(por. przykłady (3) i (4)). Por.:
(1)
(2)
(3)
(4)

Nie porównuj się do innych.
Inni dołączą do nas po 18.
Inne były te dwa strajki.
Wszyscy wtedy byliśmy inni.

Jak pokazują przykłady (1) i (2), interesować mnie będą takie konteksty, w których badany przymiotnik występuje bez rzeczownika, jednocześnie przejmując
w zdaniu jego funkcję. Wstępnie można by zatem przyjąć hipotezę o funkcjonowaniu zsubstantywizowanego przymiotnika inny. Hipotezę tę chcę jednak poddać
falsyfikacji. Zgodnie z sugestią zawartą w tytule artykułu w centrum uwagi znajdą się pluralne – męskoosobowe i niemęskoosobowe – formy badanego wyrażenia. Takie potraktowanie sprawy wynika ze zróżnicowania funkcjonalnego form
singularnych i pluralnych leksemu inny z wyzerowaną pozycją rzeczownikową.
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Zakładam, że w wyniku analizy wskazanych wyżej kwestii, a także innych wątków
bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych, możliwe będzie określenie specyfiki wybranych do zbadania wykładników referencji.
Poniższe rozważania zawierają zatem propozycję opisu pewnych, niedostatecznie dotąd zbadanych, wystąpień leksemu inny. Chcę jednak zaznaczyć, iż to, że czynię je przedmiotem analizy, nie oznacza przyjęcia a priori tezy o ich odrębności.
Ściślej rzecz ujmując, nie podejmuję się w tym miejscu rozstrzygnięcia, czy mają one
status odrębnych jednostek językowych (w rozumieniu Andrzeja Bogusławskiego,
por. Bogusławski 1976). To wymagałoby uważnego prześledzenia użyć atrybutywnych i skonfrontowania ich z badanymi pluralnymi, „bezrzeczownikowymi” wystąpieniami leksemu inny1.
Przed przystąpieniem do rozważań zgłoszonych wyżej problemów trzeba zaznaczyć, że zróżnicowanie rodzajowe opisywanego przymiotnika (inni vs. inne)
widoczne jest tylko w formach mianownika, biernika i – rzadko pojawiającego się
w warunkach, powiedzmy, naturalnych – wołacza, w pozostałych przypadkach gramatycznych dochodzi do ich neutralizacji (por. np. Czy potrafi żyć wbrew zdaniu
innych?, Żyj i daj żyć innym, Tutaj z pewnością uda mu się skryć pomiędzy innymi,
a także tytułową frazę). Do informacji potrzebnych do interpretacji danych korpusowych, które wykorzystam w tych badaniach2, należałoby jeszcze dodać, że wśród
wystąpień słowa inny we wszystkich jego formach rodzajowych znajdują się też
użycia uwarunkowane konotacyjnie (społecznie i kulturowo), w warstwie pragmatycznej zawierające element oceny; ich treść można by w przybliżeniu interpretować
jako ‘należący z różnych względów do mniejszości i często z tego powodu uważany za gorszy’. Ich językowa odrębność sygnalizowana bywa zapisem przymiotnika
wielką literą (por. Jak uczyć się komunikacji z Innym? Co nam ją utrudnia, co nam
w niej przeszkadza i jak możemy te bariery usuwać? (WSJP PAN3)). Jako że specyfika
takich wystąpień tekstowych wyrażenia inny zasługuje na odrębny opis, w którym
w centrum trzeba by postawić właściwości semantyczne i pragmatyczne, pozostaną
one poza zakresem tych analiz4.
2. O ile problem substantywizacji przymiotnika doczekał się w literaturze specjalistycznej satysfakcjonujących opisów (por. np. Jodłowski 1964; Bobrowski 1981; Węgrzynek 1995), o tyle charakterystyka przymiotnika inny w funkcji referencjalnej
była do tej pory – o ile mi wiadomo – obszarem raczej pomijanym. Jedyną pracą,
1
2
3
4

^ LV 32 indb 62

Traktuję to jako zadanie na przyszłość. Za wskazanie takiego kierunku badawczego, a z punktu
widzenia proponowanej charakterystyki – uświadomienie braku w niej tego aspektu opisywanego zagadnienia, dziękuję Recenzentowi/Recenzentce tego artykułu.
Źródło materiału badawczego stanowi Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP).
https://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=93043&id_znaczenia=5231746 (dostęp: 2 XII 2020).
Ponieważ wskazane nacechowanie może być nadbudowane nad sensem podstawowym, nie rozstrzygam w tym miejscu, czy wyrażenie inny w tym kontekście to odrębna jednostka językowa.
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w której – wśród bogactwa różnych obserwacji dotyczących wykładników referencji – można doszukać się spostrzeżeń na temat wyrażenia inny, jest Składnia grupy
imiennej Zuzanny Topolińskiej (1984). Interesujące mnie jednostki autorka zalicza
do leksykalnych wykładników zbiorowościowego charakteru referenta, a ich opis,
choć stosunkowo krótki, dostarcza danych istotnych o tyle, że zdaje sprawę z mechanizmu referencji. Otóż Z. Topolińska traktuje badane tu wyrażenia jako grupy
występujące w tekście parami: jeden : drugi/inny, jedni : drudzy/inni, jedne : drugie/
inne, co dla wystąpień pluralnych explicite ujmuje następująco: jedni (podzbiór x1
zbiorowości X-ów) : inni (drudzy) (tj. inni przedstawiciele zbiorowości = zbiorowość
X-ów minus jej podzbiór x1) (ibid.: 322). Zatem przymiotnik inni/inne wyznacza
zbiór, pozostając zawsze w związku ze zbiorem (bywa, że jednoelementowym) wskazanym, explicite lub implicite, wcześniej (swoistym poprzednikiem). Oznacza więc
niejako „resztę”, choć nierzadko owa „reszta” pod względem ilościowym dominuje
nad elementem, który na linii referencji dopełnia, a który – jak wspomniałam przed
chwilą – nie zawsze jest wyrażony w podanej przez Topolińską strukturze paralelnej
(jak w przykładach (5)–(7) i (13)–(17), zob. niżej), częściej element implikujący (czy
też „wywołujący”) wyrażenie inni/inne nie jest tak dobrze widoczny na powierzchni
zdania lub występuje w innych konstrukcjach (por. niżej przykłady (8)–(12) i (18)–
(24)). Por. autentyczne przykłady (zaczerpnięte z NKJP):
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

^ LV 32 indb 63

Jedni nazywają to opętaniem, inni ześwirowaniem.
Jedni zjeżdżali sankami, inni na nartach.
Niektórzy nazywają to losem, inni pechem.
Jak to możliwe, że jest taki sam jak inni.
Inni już są, a mnie jeszcze nie ma.
Postaraj się posłuchać tego, co robią inni.
Znajoma widziała na własne oczy i inni widzieli.
Niech inni robią, co mają robić, a ty się nie wychylaj.
Dlaczego w jedne dni zabija, a w inne nie?
Jedne mają, a inne nie mają.
Teraz jest pora spacerowa dla pań. Niektóre się przechadzają, inne siedząc
na ławkach, robią robótki, jeszcze inne przemierzają podwórko szybkim krokiem sportowym.
Niektóre fotografie coś jej przypominały, inne były obojętne jak wzorek na
tapecie.
Jedne przypominają odsłonięty mózg ludzki, inne grzyby czy liście.
Ona była pierwsza, inne mogły być tylko następnymi.
Babka też stara i też człowiek. Zresztą, inne też gadają.
Tym reakcjom, zrozumiałym jeszcze dla ludzi spoza obozu, towarzyszyły
inne, których ludzie ci prawdopodobnie zrozumieć nie mogli.
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(21)
(22)
(23)
(24)

Dotychczas byłem osłem, bo cierpiałem przez inne, teraz jestem osłem, bo
inna cierpi przeze mnie.
Wszystko inne ci się w tym liście podobało?
Nie wyrzuci ich na bruk, bo inne nie będą lepsze.
Pracowałam dotąd przy koronkach. Przy gipiurach… Dlatego męczę się tu
więcej niż inne5.

Przybliżony wyżej mechanizm wyznaczania zbioru w opozycji do zbioru (w tym
jednoelementowego) określonego wcześniej dotyczy w zasadzie wszystkich wystąpień słowa inni/inne. Przymiotnik ten, niezależnie od tego, czy występuje w liczbie
pojedynczej czy mnogiej, jeśli pełni funkcję wykładnika referencji, jest skorelowany
z jakimś elementem kontekstu, niekoniecznie z poprzedzającego zdania, bywa, że
z całej wypowiedzi czy nawet układu sekwencji.
Jeśli pozycja rzeczownika jest wyzerowana, a kontekst lewostronny nie zawęża zakresu odniesienia, przymiotnik w rodzaju męskoosobowym, tj. inni, jest pod
względem referencji równoważny wyrażeniu inni ludzie. Taka interpolacja wydaje
się adekwatna we wszystkich przywołanych wyżej przykładach z tą formą opisywanego przymiotnika (por. (5)–(12)), choć pewnie dla części z nich dałoby się – na
podstawie werbalnego, a może i pozawerbalnego kontekstu określonego zdania –
ustalić adekwatniejszy hiponim (np. turyści dla przykładu (6), uczestnicy lub goście
dla (9)). W zdaniach, w których badany przymiotnik występuje w rodzaju niemęskoosobowym, jego zakres odniesienia rozciąga się na więcej kategorii: osoby, kobiety,
zjawiska (zdarzenia, stany rzeczy), rzeczy. Być może właśnie dlatego w tej grupie
kontekstów pojawia się więcej konstrukcji paralelnych o postaci: jedne_, inne_, podających explicite zakres odniesienia członu inne. Jest ich dużo więcej niż w zdaniach z formą męskoosobową. W pozostałych wypowiedzeniach mamy zwykle do
czynienia z elipsą składnika pojawiającego się wcześniej na linii tekstu (np. (19) –
babka, (20) – reakcja), stąd możliwość interpretowania takich struktur także w kategoriach anafory. Zdarzają się i takie zdania, w których odniesienia przymiotnika
inne trzeba poszukać w mniej wyraziście podanym kontekście (por. np. (23) i (24)).
Zgoła inaczej przedstawia się referencja singularnych wystąpień przymiotnika
inny z wyzerowaną pozycją rzeczownikową. Jeśli pominie się struktury paralelne,
w których inny może stanowić człon uzupełniający względem zaimka ktoś (np. Ktoś
komuś wydaje rozkazy, (ktoś) inny tłumaczy na rozkaz), pozostają takie, w których
referencja słowa inny zawęża się w zasadzie do osoby będącej czyimś partnerem (por.
Wołk 2020: 504) i które funkcjonują w jasno zarysowanym kontekście, powiedzmy,
5

^ LV 32 indb 64

W tym miejscu należy zaznaczyć, że poza zakresem tych rozważań pozostawiam wyrażenie
_i inne (w wariancie męskoosobowym: _i inni) (por. np. Przypisanie mu [zapachowi] odpowied
nich wzorców lub klas, takich jak owocowy, kwiatowy, rybi, dymny, różany, brzoskwiniowy, kawo
wy i inne), które jest odrębną jednostką języka.
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towarzysko-matrymonialnym. Por. akceptowalne przykłady: Ona ma już innego,
Poszukaj sobie lepiej innego, Mógł związać się z inną, Nie pokocham innego, Spotkał
się z inną z dyskusyjnymi pod względem akceptowalności izolowanymi 6 zdaniami:
?Zadzwoń do innego, ?Zleciła to innemu, ?Daj klucze innemu, ?Przygotowała obiad
innemu.
3. Użycie części mowy różnej od rzeczownika w funkcji rzeczownikowej uznawane jest za substantywizację (EJO: 571). Procesowi temu podlegają najczęściej przymiotniki. Jeśli często używane są w funkcji rzeczownika, mogą niejako funkcjonalnie się nim stać. Nie jest zatem bezzasadne założenie, że pomijanie rzeczownika
mogącego wystąpić przy rozpatrywanym przymiotniku może do takiego procesu
prowadzić (por. np. wyrażenie zdalny (zdalna, zdalne) funkcjonujące coraz częściej
bez rzeczowników takich jak tryb, praca, nauczanie). Nie ma on jednak jednolitego
charakteru. Na zróżnicowany zakres substantywizacji zwracał już uwagę Stanisław
Jodłowski, który wyróżnił trzy grupy urzeczownikowionych przymiotników: 1) takie, które funkcjonują wyłącznie w wersji rzeczownikowej (np. myśliwy, leśniczy),
2) takie, których wersja rzeczownikowa jest oboczna w stosunku do przymiotników (np. chory, wojskowy), 3) takie, których wersja rzeczownikowa jest potocznie lub
środowiskowo oboczna względem ogólnonarodowej wersji przymiotników (np. po
spieszny, pomidorowa) (por. Jodłowski 1964). W zmodyfikowanym ujęciu Ireneusza
Bobrowskiego proces przechodzenia wyrażenia z kategorii przymiotników do kategorii rzeczowników obejmuje cztery poziomy: 1) pełna przymiotnikowość (np. po
dróżna torba), 2) pełna rzeczownikowość (np. podróżny (o osobie), por. dewiacyjne
połączenie: *podróżny mężczyzna), 3) pozorna przymiotnikowość (np. łysy, chora,
sypialny, por. dobre połączenia: łysy mężczyzna, chora kobieta, sypialny wagon),
4) pozorna rzeczownikowość (niewidomy, kulawy) (por. Bobrowski 1981). O przynależności leksemu do któregoś z nich decyduje test interpolacji rzeczownika, por.
dewiacyjne połączenie *podróżny mężczyzna z akceptowalną frazą łysy mężczyzna
(zob. Węgrzynek 1995: 104–105).
W tym miejscu należałoby postawić pytanie o to, czy w świetle przedstawionych
ustaleń wyrażenie inny/inni/inne można uznać za przymiotnik zsubstantywizowany, tj. czy dałoby się je włączyć do którejś z grup wyodrębnionych przez I. Bobrowskiego (poza pierwszą, bo do tej należą de facto stuprocentowe przymiotniki).
O pełnej rzeczownikowości nie może tu być mowy, bo wyrażenie inny pomyślnie
przechodzi test interpolacji. W grę wchodzi więc grupa 3 lub 4, które dają się, według
mnie, sprowadzić do jednej, bo obejmują w istocie tę samą kategorię przymiotników
mogących występować bez rzeczownika, ale dających się nim uzupełnić. To samo
słowo, np. łysy, raz jest więc przymiotnikiem (nawet nie pozornym) (por. Podobają
6

^ LV 32 indb 65

Jako elementy wypowiedzi pojawiających się w określonych sytuacjach, przejaśniających zakres
odniesienia analizowanego wyrażenia, przywołane zdania dałoby się pewnie zaakceptować.
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mi się łysi mężczyźni), innym razem – rzeczownikiem (być może rzeczywiście pozornym) (por. Podobają mi się łysi). Kwestię odrębności językowej takich wyrażeń
porusza Katarzyna Węgrzynek (1995), która słusznie zauważa, że w znakomitej
większości przymiotniki ulegające substantywizacji nie różnią się od odpowiadających im przymiotników nieulegających temu procesowi, pełnią jedynie inne funkcje składniowe (ibid.: 104), nie zawsze też zasługują na odnotowanie w słowniku
w odrębnym artykule hasłowym (dyskusyjna wydaje się odrębność właśnie tych
z grup 3 i 4).
4. Jak na tle przymiotników uznawanych powszechnie za zsubstantywizowane rysuje się tytułowe wyrażenie? Jego funkcjonalna wariantywność polegająca na wyzerowaniu pozycji rzeczownika lub jego interpolacji idzie w parze z właściwościami,
które odróżniają je od typowych urzeczownikowionych przymiotników.
Po pierwsze, zwraca uwagę niebagatelna rola kontekstu, ściślej: skorelowanie
innych z poprzednikiem lewostronnym – wyrażenie to jest wywołane przez kontekstowy element, który referencyjnie uzupełnia. To powoduje, że nie wszystkie jego
wystąpienia – te izolowane, pozbawione lewostronnego kontekstu – są akceptowalne. Stosunkowo dużą tolerancję na takie użycia wykazują zdania z referencją ogólną w rodzaju przykładu (1) czy np. sentencjonalnych formuł Żyj i daj żyć innym,
Pomagając innym, pomagasz też sobie, Myśl o innych, nie tylko o sobie itp., dużo
mniejszą odznaczają się takie abstrakcyjne (nie: użyte) zdania z referencją szczegółową, jak np. ?Spotkał się z innymi, ?Spotkanie poświęcone było innym, które jednak – odpowiednio uzupełnione lewostronnie – dałyby się bez cienia wątpliwości
zaakceptować.
Po drugie, słowo inni/inne można dostawić do przymiotników zsubstantywizowanych, np. Inni chorzy przebywają w domu, Inni niepełnosprawni radzą sobie dużo
gorzej niż on, podobnie jak wyrażenia indeksowe, np.: ten, wszyscy, każdy, niektó
rzy (por. Ci chorzy / Wszyscy chorzy / Niektórzy chorzy przebywają w domu). Taka
operacja możliwa jest wprawdzie także w wypadku typowych przymiotników zsubstantywizowanych, jednak skutkuje ona w istocie utratą przez nie funkcji rzeczownikowej czy też jej zmianą na funkcję predykatywną, por. np.: Chorzy znajomi prze
bywają w domu, Niepełnosprawni znajomi są na wycieczce. Natomiast wyrażenie
inni/inne w funkcji wykładnika referencji sprawdza się bardzo dobrze, w przywołanych kontekstach nie wykazuje właściwości predykatywnych. Wiąże się to z jego
kolejną cechą.
Otóż, po trzecie, inni/inne to jednostka uboga treściowo na tyle, że można by
postawić pytanie, czy da się w niej wskazać elementy dictum (por. Bogusławski 1977).
Dlatego pod względem pełnionych przez nią funkcji bliżej jej do wymienionych wyżej klasycznych wykładników referencji aniżeli do wyrażeń, z którymi – biorąc pod
uwagę różne wystąpienia tekstowe leksemu inny – zdaje się tworzyć wspólną kategorię pojęciową, jak np. różny, odmienny, odrębny, osobny, oddzielny. Jeśliby szukać
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jednostek najbardziej do niej zbliżonych – nie przesądzając, czy są pozbawione
dictum (to wymagałoby sprawdzenia w szczegółowych badaniach) – to byłyby to
raczej takie wyrażenia, jak podpowiadane przez Z. Topolińską drudzy/drugie czy też
pozostali/pozostałe, reszta.
Przechodząc do konkluzji, można stwierdzić, że w odniesieniu do innych trzeba
by mówić o pozorach substantywizacji, nie jest to bowiem przymiotnik zsubstantywizowany. Potwierdza to także odrębność funkcjonalna, w tym semantyczna, singularnej jednostki inny, która w wyniku wyzerowania pozycji rzeczownika zyskuje
nowe znaczenie; nie obserwuje się tego w wypadku ogółu przymiotników zsubstantywizowanych. Idąc zaś w kierunku uogólnienia wyprowadzonych wniosków szczegółowych, trudno nie widzieć referencjalnej uniwersalności innych. Przymiotnik ten
ma na tyle odpowiedni zakres odniesienia, że jeśli nie trzeba go zawężać, pozycję
rzeczownika daje się wyzerować, kiedy zaś sytuacja mówienia tego wymaga, pozycję
tę wypełnia się zwykle stosownym hiponimem. Po trosze za A. Bogusławskim (por.
ibid.) można by powiedzieć, że dzięki swym właściwościom przymiotnik identyfikuje w sposób niemal niezawodny – na pewno nie tak idealny jak czyste indeksy,
ale z pewnością nie gorzej niż cały zestaw wyrażeń o właściwościach indeksowych.
Idąc dalej tym torem, warto byłoby, wzorem Bogusławskiego (ibid.), zastanowić
się nad tym, czy badana jednostka, poza swoją dominującą i podstawową funkcją
referencjalną, wykazuje cechy dictum. Jeśli tak, możliwe jest zbudowanie adekwatnej
parafrazy jej znaczenia, swoistej ramy eksplikacyjnej, dającej się – zgodnie z zasadami objaśniania znaczeń – podstawić w przykładowych wypowiedzeniach w miejsce
definiendum i zarazem pełniącej nie gorzej niż ono funkcję indeksową. Biorąc pod
uwagę stan badań nad zgłębianym zagadnieniem, można stwierdzić, iż zarysowują się w nim w zasadzie dwa stanowiska konkurencyjne. W przywoływanej wyżej
pracy Z. Topolińskiej pojawia się coś na kształt formuły, której wprawdzie daleko
do semantycznej prostoty (nie taki też zapewne był zamysł autorki), ale która zdaje
sprawę z ewentualnych elementów treści opisywanego przymiotnika. Chodzi o zapis: ‘zbiorowość X-ów minus jej podzbiór x1’ (Topolińska 1984: 322). Natomiast Anna
Wierzbicka wpisuje wyrażenie other (inny) (w opisywanej funkcji) na listę jednostek niedefiniowalnych, obok takich określników i kwantyfikatorów (sformułowania Wierzbickiej), jak: this (ten (ta, to)), the same (ten sam), one (jeden), two (dwa),
many/much (dużo), some (niektóre), all (wszystko (wszystkie, wszyscy)) (Wierzbicka
2006: 153–156). Takie rozwiązanie, w dużej mierze zbieżne z przedstawionymi wyżej
ustaleniami dotyczącymi specyfiki badanej jednostki, jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak pytanie o ewentualne właściwości semantyczne przymiotnika inni/
inne również nie jest bezpodstawne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zgłoszoną w tych rozważaniach tezę o odrębności pluralnej postaci wyrażenia (z powodzeniem funkcjonującego także bez rzeczownika) w analizowanej funkcji względem
jego postaci singularnej. Jedynym rozwiązaniem definicyjnym, jakie przychodzi
mi do głowy na obecnym etapie badań, wydaje się rama: ‘_, o których mowa, poza
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kimśi/czymśi ’, gdzie ktośi/cośi oznacza element wyznaczony wcześniej, jednak w obrębie tej samej wypowiedzi (a więc obiekt bieżącego zainteresowania). Próby przełożenia tej, dość luźnej na tym etapie, propozycji na przykładowe podstawienia wyglądają następująco:
(1’)

Nie porównuj się do innych. vs. Nie porównuj się do tych, o których mowa,
poza sobą.
(5’) Jedni nazywają to opętaniem, inni ześwirowaniem. vs. Jedni nazywają to opętaniem, ci, o których mowa, poza tymi, którzy nazywają to opętaniem, [nazywają to] ześwirowaniem.
(11’) Znajoma widziała na własne oczy i inni widzieli. vs. Znajoma widziała na
własne oczy i ci, o których mowa, poza znajomą, widzieli.
(18’) Ona była pierwsza, inne mogły być tylko następnymi. vs. Ona była pierwsza,
te, o których mowa, poza nią, mogły być tylko następnymi.
(19’) Babka też stara i też człowiek. Zresztą, inne też gadają. vs. Babka też stara i też
człowiek. Zresztą te, o których mowa, poza babką, też gadają.
Ich adekwatność nie jest oczywista: z jednej strony proponowana rama eksplikacyjna zdaje sprawę z ładunku informacyjnego opisywanego wyrażenia, z drugiej
strony jednak – nie identyfikuje tak dobrze jak definiendum, do którego prowadzi
niejako okrężną drogą. Może to argument za tym, by uznać funkcję referencjalną za
jedyną znamienną dla przymiotnika inni/inne, zwłaszcza że w mechanizmie identyfikowania, działającym w ramie anafory, elementem, do którego inni/inne odsyła
czy też z którym jest skorelowany, także jest wyrażenie wyspecjalizowane w indeksowaniu, często czysty indeks (np. ja). Nieco inaczej rzecz się ma w analizowanych
przez Bogusławskiego w przywoływanym artykule deskrypcjach dyskursywnych,
w których ewidentnie jest coś o wskazywanym wcześniej (lecz w obrębie tego samego mówienia) obiekcie powiedziane (por. Bogusławski 1977: 49–50). Na obecnym
etapie namysłu nad badanym zagadnieniem skłonna jestem przystać na rozwiązanie
Wierzbickiej i uznać wyrażenie inni/inne za niedefiniowalne. Nie jest to jednak decyzja nieodwołalna, przeciwnie – sądzę, że dopiero po zestawieniu analizowanego
przymiotnika z wyrażeniami rzeczywiście bardzo do niego funkcjonalnie zbliżonymi, takimi jak np. pozostali/pozostałe, drudzy/drugie czy reszta, będzie można powiedzieć na podjęty temat coś więcej.
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On the Reference of inni
Abstract
The study focuses on the adjective inny [other] which appears in sentences in a noun position, yet with
the noun absent, e.g. Nie porównuj się do innych; Inni dołączą do nas po 18 [literally in English: Do not
compare yourself to others; Others will join as after 6 p.m.]. The analysis focuses on plural (masculine
and non-masculine) forms of the adjective, which is related to the assumption that single and plural
forms of the expression in question are differentiated functionally. The aim of the analysis is to determine the specificity of the unit as an exponent of reference. The main research issues concerned with
the analyzed adjective include an attempt to refute the hypothesis of its substantivization, as well as
answering the question whether the unit in its analyzed index (referential) function exhibits features
of dictum. The solutions suggested in the study require further investigation, including addressing
analyses of referential exponents of synonymous expressions.
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Czy idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko?
Schematy wyobrażeniowe a konstrukcje aforystyczne 1
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Keywords: cognitive linguistics, axiology, image schemata, aphorism

Ludzkie fizyczno-cielesne doświadczenie poucza, że prosta droga stanowi najekonomiczniejszy sposób pokonywania odległości, umożliwiający przejście maksymalnie
długiego odcinka w określonym czasie. Wydaje się zatem, że – wbrew przytoczonemu w tytule zdaniu – idąc prosto przed siebie, można zajść właśnie daleko. A jednak
czytelnicy Małego Księcia, dowiadując się z ust bohatera, iż „idąc prosto przed siebie,
nie można zajść daleko”, nie odrzucają tego twierdzenia jako nieprawdziwego. Zamiast tego poddają je reinterpretacji, poszukują sensu, świadomi intencji komunikacyjnych nadawcy, zakładają relewancję odebranego komunikatu.
Konstrukcja oraz mechanizm rozumienia podobnych zdań są przedmiotem niniejszego artykułu, a zaplecze badawcze stanowią narzędzia językoznawstwa kognitywnego, zwłaszcza koncepcja przedpojęciowych schematów wyobrażeniowych
wzbogacona teorią Tomasza Krzeszowskiego (1997) przypisującą owym schematom
parametr aksjologiczny.
Idea, zgodnie z którą u podstaw rozumienia leżą zakorzenione w ludzkiej cielesności prekonceptualne doświadczenia, została przedstawiona w roku 1987 przez
Marka Johnsona, a następnie powracała w pracach jego samego oraz George’a
1
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Dziękuję bardzo Recenzentom niniejszego tekstu za cenne uwagi i wskazanie dalszych kierunków
interpretacyjnych.
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Lakoffa (por. np. 1990). Sam termin schemat funkcjonuje w lingwistyce kognitywnej
w więcej niż jednym znaczeniu – w gramatyce Ronalda Langackera odnosi się do
schematycznej reprezentacji o wysokim stopniu abstrakcyjności, ulegającej uszczegółowieniom (np. Langacker 2009), może oznaczać tzw. schematy poznawcze, czyli
struktury wiedzy wiążące ze sobą informacje w pamięci (Kurcz 1987: 161), i wreszcie
pojawia się w interesującym nas znaczeniu – prekonceptualnych schematów wyobrażeniowych, o których Johnson pisze, iż są one podstawowymi strukturami czuciowo-ruchowego doświadczenia, dzięki którym stykamy się ze światem możliwym do
zrozumienia przez nas i takim, w ramach którego możemy działać (Johnson 2015:
157). Owe schematy konstytuują przedsłowny i w większości dla nas nieuświadomiony poziom znaczenia, a liczba postulowanych schematów waha się, nie ma także
pełnej zgodności co do niektórych z nich2. Niemniej te, które pojawią się w dalszej
analizie, nie budzą w zasadzie żadnych wątpliwości.
Jednocześnie przyjmuję za Krzeszowskim, że większość schematów wyobrażeniowych wchodzi w interakcje z komponentem plus–minus skali, a także iż komponent ten zostaje zachowany podczas metaforyzacji (Krzeszowski 1998: 86). Aksjologiczne aspekty schematów wyobrażeniowych są tutaj istotne, ponieważ zakładam
za Markiem Kuźniakiem (2005), że mechanizmem konstytuującym wypowiedzenia
takie jak powyższe jest konflikt wartości w obrębie schematów wyobrażeniowych.
O konstytutywnych cechach aforyzmu będzie mowa w dalszej części artykułu, w tej
chwili ogólnego choćby omówienia wymaga relacja wartości–schematy, tak jak ujmuje ją Krzeszowski w najważniejszej pod tym względem pozycji Angels and Devils
in Hell (Krzeszowski 1997).
Prezentujący holistyczne podejście3 Krzeszowski zakłada istnienie mechanizmu
wartościowania na poziomie percepcyjnej organizacji doświadczenia, w strukturze schematów wyobrażeniowych (ibid.: 15–16, 108 i n.). W ten sposób postrzega on
wartościowanie jako integralną część procesów językowo-poznawczych, a sam język
jako system aksjologiczny, tj. system, którego działanie – przynajmniej częściowo –
2

3
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Zazwyczaj wymienia się ich około 30 (por. Evans 2009: 138, podobnie Johnson 1987: 26). Wydany
w 2005 r. tom From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics (Gibbs 2005)
potwierdza brak jednomyślności co do natury i sposobu funkcjonowania schematów wyobrażeniowych, wskazując jednocześnie, że warto traktować je jako doświadczeniowe gestalty, wyłaniające się z interakcji mózgu, ciała i świata zewnętrznego (Grady 2005). Johnson (2005) z kolei zauważa, że skupienie się na strukturze analizowanych zjawisk, wynikające z natury samych
schematów, pociąga za sobą zaniedbanie opisu jakościowych aspektów znaczenia, związanych
z wartościowaniem i zinternalizowanymi w języku normami.
W opozycji do rezydualnego podejścia Jadwigi Puzyniny (2013). Oba określenia, wyłącznie hasłowo wskazujące różnice dwóch głównych podejść do kwestii język–wartości, zaproponował Jerzy
Bartmiński (2003). Analityczne omówienie obu stanowisk zawiera tekst Przemysława Żywiczyńskiego (2013). Niniejszy artykuł bazuje na koncepcji Krzeszowskiego. Wykorzystanie typologii
proponowanej przez Puzyninę z pewnością pozwoliłoby uchwycić inne aspekty opisywanego zjawiska i na przykład zaobserwować rozkład i frekwencję poszczególnych kategorii aksjologicznych
w większym zbiorze aforyzmów.
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oparte jest na procesach wartościowania. Zdaniem Krzeszowskiego schemat skali
wbudowany jest w inne schematy, a abstrakcyjne pojęcia hierarchia oraz wartość
wywodzą się z dwóch prekonceptualnych schematów wyobrażeniowych (jako ostatecznych domen źródłowych), mianowicie z doświadczenia przestrzennego góra–
dół oraz doświadczenia plus–minus skali, podczas gdy sam schemat skali czerpie
z cielesnego doświadczenia odległości, rozmiaru i wagi. Proces wartościowania polega na przypisaniu pojęciu leksykalnemu (czyli nośnikowi wartości) ładunku aksjologicznego (czyli pozytywnej bądź negatywnej wartości), co – posługując się kategoriami przestrzennymi – należy rozumieć jako ulokowanie danego nośnika wartości
w pewnym regionie domeny wartości. Używając langackerowskiej nomenklatury,
można stwierdzić, iż Krzeszowski ujmuje ten proces jako profilowanie wartościowanego pojęcia na tle bazy, którą stanowi domena wartości.
Z obszernego zbioru schematów omówione zostaną – pod kątem aksjologii właśnie – wyłącznie te, które będą wykorzystane w dalszej analizie.
Pojemnik
Aksjologicznie ambiwalentny schemat pojemnika leży u podstaw niezliczonych
konceptualizacji. Wyróżnia się zasadniczo jego dwie wersje, przy czym w artykule
ze względu na przydatność w dalszych analizach opieram się na omówieniu tego
schematu przez Krzeszowskiego (ibid.: 141 i n.). Ogólnie powiedzieć można, że z jednej strony doświadczamy swoich ciał jako pojemników, z drugiej także jako rzeczy
w pojemniku. Pierwsze z tych doświadczeń – ciało jako pojemnik – waloryzuje
sam pojemnik dodatnio, a podstawowe pozytywne doświadczenia, takie jak oddychanie i jedzenie, powodują pozytywną waloryzację orientacji do środka pojemnika
i negatywną orientacji na zewnątrz (wydalanie i wydychanie tego, co zużyte, niepotrzebne, szkodliwe). Konflikt pojawia się, ilekroć negatywnie nacechowane obiekty
znajdą się w tym pozytywnie nacechowanym wnętrzu.
Z kolei schemat ciało w pojemniku oparty jest na doświadczaniu naszych ciał
jako wchodzących do pojemników i z nich wychodzących. Tu nacechowanie jest od
początku ambiwalentne. Jak twierdzi Krzeszowski (ibid.: 142), pierwotne kształtujące ten schemat doświadczenia to przebywanie dziecka w bezpiecznej przestrzeni
ciała matki przed narodzinami oraz same narodziny, podczas których pojemnik jest
opuszczany. Jednocześnie w momencie narodzin pojemnik ten nie jest już waloryzowany jednoznacznie pozytywnie: z bezpiecznego pojemnika stał się on (z powodu
rozwoju dziecka) ograniczeniem4. Pozwala to konceptualizować opuszczanie pojemnika pozytywnie, jako zyskiwanie wolności.
4
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Krzeszowski przeciwstawia sobie container i constrainer, ten drugi z braku lepszego terminu nazywam właśnie ograniczeniem.
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Źródło–ścieżka–cel
Schemat ten jest pierwotnie doświadczany w ukierunkowanym na cel ruchu ciała,
na przykład gdy sięgamy po coś ręką. Ten intencjonalny aspekt pociąga za sobą pozytywne waloryzowanie celu (chęć dosięgnięcia czegoś leży u podstaw bardziej abstrakcyjnego pojęcia – osiągnięcia danego celu). Schemat ten znajduje zastosowanie
w odniesieniu nie tylko do ruchu fizycznego, lecz także do najróżniejszych ruchów
abstrakcyjnych składających się na różne działania – leży on u podłoża wszystkich
podróży, sama zaś podróż stanowi, jak wiadomo, domenę źródłową dla różnych metaforyzacji, na przykład życia ludzkiego, zdobywania i przekazywania wiedzy czy –
na poziomie ponadindywidualnym – rozwoju społecznego. Schemat ten jest złożony
nie tylko pod względem strukturalnym, ale i aksjologicznym (ibid.: 124–125). Przede
wszystkim, jak już wspomniano, biegun dodatni skali wiąże się w nim z celem,
biegun ujemny pozostaje w pewnym sensie rozproszony jako „gdzie indziej” (ale im
bliżej celu, tym lepiej). ścieżka stanowi aksjologicznie niezależny element schematu, który może być waloryzowany dodatnio lub ujemnie, zależnie od tego, czy jest
ona prosta czy zawiła. Ponieważ osiągnięcie celu jest waloryzowane pozytywnie,
w większości wypadków taką waloryzację ma również ścieżka prosta, umożliwiająca
najszybsze dotarcie do niego.
Schemat blokady
Jest on ściśle związany z oboma omówionymi wyżej schematami, a jego obecność
pociąga za sobą negatywne wartościowanie. Ponieważ każda bariera uniemożliwia
dotarcie do celu, blokada zyskuje w sposób naturalny negatywne nacechowanie, a jej
brak wartościowany jest dodatnio.
Góra–dół
Schemat góra–dół zaliczany jest do schematów orientacyjnych bezpośrednio związanych z budową i funkcjonowaniem ludzkiego ciała, którego kanoniczną orientacją jest postawa pionowa. W obrębie schematu góra waloryzowana jest dodatnio
w związku z prymarnymi doświadczeniami zdrowia, dobrego samopoczucia, które
sprzyjają postawie wyprostowanej. Przeciwne doświadczenia: choroba, złe samopoczucie, śmierć, łączone z ciążeniem ciała ku dołowi, bez postawy wyprostowanej
w górę, powodują negatywną waloryzację dołu.
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Rytm
Schemat ten, powiązany ze schematem cyklu, ale mający znacznie wyrazistsze niż
on nacechowanie, należy do rzadziej omawianych w literaturze. Za jego doświadczenie źródłowe uznaje się cielesne odczucie bicia serca i oddychanie, nie dziwi więc
jego aksjologia, zgodnie z którą rytm to plus, a brak rytmu to minus (ibid.: 129).
Schemat ten przywołuję ze względu na rolę, jaką pełni on w funkcjonowaniu wyrażeń podobnych do umieszczonego w tytule artykułu, a które możemy określić
roboczo mianem aforystycznych.
M. Kuźniak (2005) traktuje brak rytmu jako superschemat definiujący kognitywną makrotopologię aforyzmu jako gatunku5. Schemat ten wynika z mechanizmu, wokół którego cała kategoria aforyzm jest utworzona. Związany jest z nim
nierozerwalnie konflikt aksjologiczny, różnie realizowany w konkretnej mikrotopologii poszczególnych wyrażeń6.
Takie rozumienie aforyzmu może przywodzić na myśl teorie humoru utożsamiające jego źródło z niespójnością, sprzecznością lub kontrastem elementów składowych prowadzącymi do zaskoczenia lub zawiedzionego oczekiwania odbiorcy.
Najbardziej znana jest z pewnością praca Victora Raskina, zgodnie z którą tekst
dowcipu jest częściowo lub w całości zgodny z dwoma różnymi skryptami, one zaś
są opozycyjne względem siebie (Raskin 1985). W analizach idących tym tropem ukazuje się dowcipy językowe jako zasadzające się na dwuznaczności językowej, która
oznacza rzeczywistą (a nie tylko potencjalną) obecność dwóch interpretacji semantycznych fragmentu tekstu dowcipu (Lew 2000). Mimo tych podobieństw prezentowane przeze mnie narzędzie metodologiczne jest nieco inne. Pomijając fakt, że
wyrażenia aforystyczne zupełnie nie pretendują do wywoływania u odbiorcy śmiechu, analiza z wykorzystaniem schematów wyobrażeniowych pozwala zejść głębiej, pokazując, co miałyby znaczyć terminy typu interpretacja pierwotna, którymi
posługuje się teoria humoru oparta na skryptach. Oczywiście proponowana przeze mnie argumentacja jest do przyjęcia, tylko jeśli zgadzamy się z biologicznymi,
5

6
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W literaturze przedmiotu funkcjonują różne rozumienia aforyzmu oraz tego, co go definiuje, na
przykład prozodia, myśl ogólna, efekt zaskoczenia. Kuźniak – za którym tu podążam – postrzega
go nie wyłącznie językowo, ale raczej jako strukturę konceptualną. Poszukuje on kognitywno-aksjologicznych podstaw aforyzmu, bazując na danych językowych i definiuje aforyzm jako
strukturę opartą na schemacie braku rytmu związanym z konfliktem wartości w obrębie schematów budujących wyrażenie aforystyczne. Brak rytmu staje się dla odbiorcy impulsem do poszukiwania niedosłownych interpretacji wyrażenia.
Przy okazji warto w tym miejscu wspomnieć, że nie tylko w wypadku aforyzmów, ale w ogóle
w komunikacji odbiorcy oczekują zdania jako pojemnika (zgodnie z metaforą przewodu), którego stabilność zasadza się na zgodności między składnikami (czyli właśnie rytmie). Sądzę, że
interesujące nas tu wyrażenia nie spełniają tych oczekiwań, a jednocześnie stanowią dogodny
przedmiot badawczy, gdyż ich krótka, wręcz ascetyczna forma zapewnia wyrazistość leżących
u ich podłoża zabiegów konstrukcyjnych.
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ucieleśnionymi źródłami znaczenia, zgodnie z – redukcjonistyczną bądź co bądź –
wizją językoznawstwa kognitywnego.
Przyjmujemy zatem, że mikrotopologię aforyzmu tworzy sieć prekonceptualnych
schematów wyobrażeniowych, a ich aksjologiczna niezgodność jest bardzo ważnym
mechanizmem, na którym aforyzm bazuje. Owa niezgodność może polegać na profilowaniu biegunów sprzecznych pod względem aksjologicznym. Aforyzm może
także łączyć schematy bez oczywistych niezgodnych wartości. Wtedy aksjologiczna
niezgodność ujawnia się pod wpływem kontekstualizacji (ko-tekstu lub kontekstu
pozajęzykowego). Niezgodność może się wreszcie pojawić wewnątrz jednego schematu, gdy tylko jeden biegun jest przez dany aforyzm wykorzystany.
Odbiorca aforyzmu staje zatem wobec konieczności rozwiązania konfliktu,
uczynienia go w jakiś sposób wyobrażalnym, tak aby aforyzm był możliwy do zrozumienia (choć komunikacyjnie niestandardowy). Jak zatem zauważa Kuźniak
(2005), zrozumiałość aforyzmu jest funkcją ontologicznej oraz epistemologicznej
odpowiedniości między dosłownym a metaforycznym planem interpretacji, które
aktywowane są jednocześnie i owocują pojęciowo-aksjologicznymi konfliktami.
Powróćmy teraz do naszego wyjściowego przykładu i zobaczmy, jak to się dzieje,
że idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko. Na początek zauważmy, że ten cytat z Małego Księcia (Saint-Exupéry 2016) jest powszechnie znany i zyskał status aforyzmu. Jednocześnie jego bezpośredni ko-tekst daje szansę dosłownego potraktowania przekazywanego znaczenia ze względu na nienaturalnie mały rozmiar planety
bohatera opowieści. Mały Książę nie mógł zajść daleko, idąc prosto przed siebie, ponieważ było to w ogóle fizycznie niemożliwe w jego maleńkim świecie. Można jednak odnieść wrażenie, że odbiorcy mają skłonność do traktowania podobnych zdań
jako aforyzmów7 – a więc skłaniają się do ich interpretacji poza ko-tekstem. Idąc
przyjętym tu tropem, skłonność tę można wytłumaczyć wspomnianym już schematem rytmu i odczuwalnym brakiem tego ostatniego. Z czego wynika owo poczucie
braku rytmu? Na jakim poziomie i w jaki sposób rodzi się konflikt aksjologiczny?
Omawiane zdanie uruchamia schemat źródło–ścieżka–cel, w którym – jak
pamiętamy – cel waloryzowany jest pozytywnie. Dodatkowo prymarnie pozytywnie waloryzowana jest prosta ścieżka jako zapewniająca najszybsze osiągnięcie celu.
Zgodnie z logiką wynikającą z doświadczenia, idąc prosto przed siebie, można zajść
daleko – czyli w danym czasie pokonać maksymalny dystans, a zatem osiągnąć cel
lub przynajmniej zbliżyć się do niego. Jawnym sygnałem konfliktu aksjologicznego
jest w zdaniu partykuła nie, sygnalizująca zachwianie oczekiwanej konceptualizacji, zgodnej ze schematem. Niezrealizowanie oczekiwań owocuje właśnie poczuciem
braku rytmu. Mówiąc trywialnie: coś w zdaniu jest nie tak, jak być powinno, i to
7
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na bardzo głębokim konceptualnym poziomie. Rozwiązanie niezgodności (poza ko-tekstem) możliwe jest poprzez uruchomienie metaforycznej interpretacji – rzutowanie schematu drogi na odpowiednią domenę abstrakcyjną. Jak już wspomniano,
składający się na schemat element ścieżka dopuszcza różne warianty różnie waloryzowane. Jedną z metafor konceptualnych funkcjonujących w polszczyźnie jest
poznawanie to podróżowanie (zwiedzanie), do której często odwołujemy się,
konstruując na przykład tekst naukowy i pisząc: zatrzymajmy się teraz, przyjrzyjmy
się problemowi, przejdźmy do następnego przykładu. W przypadku tej konceptualizacji domena źródłowa dowartościowuje nieprostą ścieżkę w obrębie schematu.
Prosta i najszybsza droga nie jest waloryzowana jednoznacznie pozytywnie. Droga
podczas zwiedzania czy podróżowania może zakręcać i kluczyć, ponieważ osiągnięcie celu (ten element schematu pozostaje oczywiście in plus) jest możliwe dzięki
zgromadzeniu wielu różnorakich doświadczeń. Rzecz jasna metaforycznej interpretacji wymaga w tej sytuacji także leksem daleko, który nie może już odsyłać jedynie
do trójwymiarowej fizycznej przestrzeni, a przywołuje wiedzę na temat ludzkiego
rozwoju i poznania rozumianego metaforycznie jako podróżowanie. Taka reinterpretacja nie stanowi jednak problemu, zważywszy na dobrze ugruntowane w polszczyźnie pojmowanie rozwoju właśnie jako drogi, co przejawia się w wyrażeniach
takich jak ktoś zaszedł daleko, idąc tym tokiem myślenia, daleko nie zajdziesz itp.
Widzimy zatem, jak może zostać rozwiązany aksjologiczny konflikt rodzący
się z niezgodności zachodzącej na poziomie przedpojęciowego schematu leżącego
u podłoża analizowanego aforyzmu. Metaforyczne rozumienie pozwala przezwyciężyć jawną niezgodność wywołującą wstępne poczucie braku rytmu.
Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca (2006) stanowią niezastąpione źródło
sentencji ilustrujących powyższe mechanizmy. To właśnie na ich podstawie Kuźniak
(2005) opracował definicję aforyzmu, do której się odwołuję. Z tego właśnie zbioru
pochodzą dwa następne zdania, na których przykładzie przyjrzę się ponownie, jak
schematy wyobrażeniowe leżące u ich podstaw ulegają przewartościowaniu i w jaki
sposób rozwikływany jest umiejscowiony w samym centrum aforyzmu konflikt
aksjologiczny.
Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć
Powyższe zdanie uruchamia schematy pojemnika oraz wzrostu i blokady. Odwołuje się ono do pierwotnego doświadczenia ciała w pojemniku, którego waloryzacja zmienia się w czasie z plus na minus i z którego wyjście, gdy staje się on za
ciasny, jest waloryzowane dodatnio.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na leksykalny korelat schematu. Początkowy
pojemnik, przywołany wyrażeniem dach nad głową, odsyła do bardzo pozytywnie
wartościowanej domeny domu jako miejsca zapewniającego schronienie i bezpie-
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czeństwo. W pojemniku tym profilowana jest górna część (dach), która koresponduje ze schematem wzrostu (i jego późniejszej blokady). Gdy pojawi się blokada,
pojemnik przekształci się w ograniczenie. Jednocześnie potoczna wiedza związana z domenami dom oraz wzrost człowieka powoduje konflikt, który można określić jako poznawczy (por. Kuźniak (2005) posługujący się terminem epistemological
clash), wiemy bowiem, że dachy znajdują się na tyle wysoko, iż nie ograniczają ludzkiego wzrostu. Rozwikłanie konfliktu możliwe jest ponownie dzięki metaforycznej reinterpretacji. Zgodnie z doświadczeniowym schematem wzrost to w górę
funkcjonuje metafora rozwój duchowy to (wzrost) w górę. Pozwala to na metaforyczną interpretację wypowiedzenia oraz zlikwidowanie w ten sposób poznawczego konfliktu. Dom, przywołany metonimicznie przez dach nad głową, zyskuje
szerszą interpretację: ‘najbliższe otoczenie, środowisko, w którym ktoś funkcjonuje’,
a logika pojemnika pozwala postrzegać jego metaforyczne granice jako blokadę na
drodze czyjegoś duchowego czy intelektualnego rozwoju.
Żółw musi być aż tak twardy, bo jest aż tak miękki
Ostatni z przykładów stanowi ilustrację konfliktu wartości znajdujących się na jednym poziomie, w tym wypadku na poziomie wartości sensorycznych8. Powyższy
aforyzm przywołuje schemat skali (twardy–miękki), jednocześnie profilując jego
dwa przeciwstawne końce. Brak rytmu wywołany takim profilowaniem domaga się
od odbiorcy podjęcia reinterpretacyjnego trudu i rozwiązania jawnego konfliktu.
Można by próbować odczytywać powyższą sentencję na zasadzie modulacji kontekstowej, gdzie jedno ze zdań składowych profilowałoby twarde części ciała żółwia
(skorupa), a drugie miękkie (reszta ciała, która może schować się w skorupie). Wydaje się jednak, że żółw jest postrzegany całościowo, choć ze świadomością owej dwoistości, co potęguje poczucie wewnętrznej sprzeczności zdania. Dodatkowo domeną systematycznie metaforyzowaną przez konkretną domenę sensoryczną: twardy,
miękki jest domena psychiczna: cechy charakteru, co widać choćby w wyrażeniach:
twardy człowiek, miękkie serce itp. Pojawia się zatem możliwość metaforycznej interpretacji opartej na ludzkim doświadczeniu interpersonalnym, zgodnie z którym
ludzie wrażliwi (wrażliwość to miękkość) zachowują się z pozoru niewrażliwie
(brak wrażliwości to twardość), by chronić swe uczucia (wnętrze). W ten sposób konflikt aksjologiczny zostaje rozwiązany.
Powyższe analizy wykazują przydatność koncepcji przedpojęciowych schematów wyobrażeniowych w wyjaśnianiu mechanizmów radzenia sobie przez odbior8
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Odwołuję się tu do pionowego wymiaru domeny wartości (por. Krzeszowski 1997), który stanowi
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cę z wyrażeniami na pierwszy rzut oka niespójnymi lub wewnętrznie sprzecznymi.
Uwzględnienie aspektu aksjologicznego schematów pozwala na postrzeganie takich
wyrażeń/zdań jako opartych na schemacie braku rytmu, którego zachwianie wynika z niezgodnych wartości uruchamianych przez schematy leżące w tle wypowiedzenia. Konflikt, w obliczu którego staje odbiorca, może zostać rozwiązany – a może
raczej: zaakceptowany – dzięki uruchomieniu interpretacji metaforycznych. Warto
zaznaczyć, że dążenie do odkrycia metaforycznej intencji nadawcy nie towarzyszy
odbiorcy wyłącznie w sytuacji, gdy tekst zdefiniowany jest niejako a priori jako
aforyzm, choćby przez fakt umieszczenia go w odpowiednim zbiorze. Niespójność
wartości profilowanych w przywoływanych schematach pojawia się także w innych
(na przykład literackich) kontekstach i można sądzić, że mechanizm radzenia sobie
z nią jest taki sam.
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Is It True that “If You Run Ahead of Yourself, You Cannot Go Very Far”?
Image Schemata and Aphorisms
Abstract
The author uses a cognitive tool called image schemata to analyse aphorisms. The schemata originate
from early bodily experience and are enable to ground the phenomenon of linguistic meaning there.
The aphorism is defined not only as a linguistic fact but as a conceptual structure based on an axiological clash. The clash results from profiling opposite values in the used schemata. Considering the
language-values relationship, the article adopts a cognitive linguistics approach which claims that
valuation is an immanent part of symbolic language units and it mustn’t be relegated to the area of
pragmatics. Following Krzeszowski’s concept, the author assumes that preconceptual schemata interact with the SCALE schema. The hearer/reader of the self-contradictory expression must reinterpret
it using metaphorical meanings. These are easily available thanks to conceptual metaphors which
include image schemata in their source domains.
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Miejsce hasła i sloganu w komunikowaniu politycznym
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Termin komunikowanie1 odznacza się rozmaitością znaczeń. Badaczy zorientowanych humanistycznie i społecznie zajmuje jednak ten sens komunikowania, który
jest synonimem transmisji informacji, przekazywania treści, interakcji, wymiany
myśli i dzielenia się wiedzą (Stewart 2005: 45–48; Dobek-Ostrowska 2006: 61–64).
Komunikowanie opatrzone wskazującą na genus proximum przydawką polityczne
nie tylko zwraca uwagę na przedmiot rodzących się w wyniku tego procesu przekazów (polityka i aspekty z nią związane), ale też wyodrębnia uczestników zawężonego kręgu komunikacyjnego – aktorów politycznych – oraz wzajemne powiązania
między nimi (Michalczyk 2005: 64–80; zob. też Dobek-Ostrowska 2006: 163–180).
Przyjęta przez Janinę Fras najkrótsza i najbardziej pojemna definicja omawianego
wyrażenia wykorzystuje metaforę przestrzeni – komunikacja polityczna to „komunikacja w obszarze polityki” (Fras 2005: 30) – i wskazuje na wspólną dla wszystkich
uczestników komunikacji politycznej intencję, szczerą bądź deklaratywną, którą jest
interes publiczny (także: dobro wspólne, interes społeczny) (ibid.: 31).

1

^ LV 32 indb 81
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Kluczowa dla zrozumienia cech komunikowania politycznego, przywoływanych
przez Stanisława Michalczyka (2005: 17) za Richardem Perloffem, jest natura procesu, który realizuje się w przestrzeni społecznej. Komunikowanie polityczne to proces
„polegający na wymianie informacji między liderami politycznymi, mediami i obywatelami o wydarzeniach oraz sprawach zachodzących w sferze polityki publicznej”
(ibid.). Poszerzając definicję o punkt widzenia badaczy niemieckich, S. Michalczyk
nazywa komunikowanie „centralnym mechanizmem formułowania, łączenia, odnawiania i realizacji społecznie uwarunkowanych decyzji” (ibid.: 18).
Szczególne podkreślenie społecznego charakteru komunikowania politycznego
jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest nawiązaniem do korzeni i istoty polityki, gdy greckie słowo politiká oznaczało ‘sprawy państwowe, sprawy obywatelskie’,
a polityka i politykowanie wynikały z kategorii etycznych i kojarzyły się z działaniem
dla dobra obywateli i państwa, nie zaś ze ‘sztuką sprawowania władzy’ czy ‘techniką
skutecznego rządzenia’ (zob. Długosz-Kurczabowa 1998: 167). Po drugie, uczestnikiem omawianego procesu jest społeczeństwo. W literaturze przyjęło się nazywać
obywateli pasywnymi uczestnikami komunikowania politycznego, których siła
przebicia z własnym przekazem jest ograniczona (Dobek-Ostrowska 2006: 163–164).
Jednak obecnie, w czasach gdy rewolucję przechodzi komunikacja zindywidualizowana, a użytkownicy mediów (zwłaszcza Internetu) z odbiorców przekształcili się
w producentów (Castells 2013: 76–77), rola społeczeństw w komunikowaniu politycznym jest nie do przecenienia. W szybkim tempie przyzwyczajamy się do Internetu
jako czynnika wyzwalającego aktywność polityczną, medium treści i komunikatów,
wreszcie – przekaźnika, za którego pośrednictwem w bardzo krótkim czasie udaje
się powołać to, co jest realnym (już nie wirtualnym) elementem komunikowania
politycznego. Apele, akty niezadowolenia czy sprzeciwu formułowane przez jednostki bądź grupy osób potrafią znaleźć swój finał w postaci wielotysięcznych wieców
i demonstracji2. Zgromadzenia, wyrażające dezaprobatę (rzadziej poparcie) wobec
projektów legislacyjnych, zachowań czy decyzji politycznych, są zmaterializowanymi, fizycznymi wyrazicielami poglądów.
Judith Butler zauważa, że zgromadzenia tworzą się w sposób nieoczekiwany, są
nietrwałe, a mimo to niezwykle ważne. W te, zdaniem J. Butler, „ucieleśnione działania” wpisane są cząstkowość i stronniczość, a także „wieloraka performatywność”3
(2016: 10). Opisujący fenomen ruchów społecznych i protestów James Jasper wska2

3
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Polskim przykładem może być fala tzw. czarnych protestów organizowanych przez ruch Ogólnopolski Strajk Kobiet jako sprzeciw wobec rządowych projektów zaostrzania przepisów antyaborcyjnych. Od września 2016 r. protesty odbywały się w wielu miastach Polski, a głównym medium,
w którym zapowiadano i planowano kolejne wydarzenia, były portale społecznościowe.
Butler pisze: „[…] formy zgromadzenia oznaczają coś uprzednio wobec i niezależnie od konkretnych roszczeń, które wysuwają. Milczące zgromadzenia, w tym czuwania czy pogrzeby, często
wytwarzają nadwyżkę znaczenia ponad to, co mówią o ich celach pisane bądź mówione relacje”
(2016: 10).
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zuje na takie cechy, jak celowość podejmowanych wysiłków, proces utrzymujący się
w czasie (i odróżniający ruch społeczny od incydentalnych zgromadzeń), a także
nieinstytucjonalny charakter ruchów społecznych, mogący prowadzić do tworzenia
konkretnych grup interesów czy partii politycznych (Jasper 2014: 5–6).
Na sposób i możliwości uczestniczenia obywateli w procesie komunikowania politycznego, jak również dominujący kształt przekazów w kanale władza–obywatele
ma wpływ ustrój państwa. W państwie demokratycznym jedną z podstawowych
czynności politycznych jest wytwarzanie (generowanie) tekstów (Fras 2005: 108–
109). J. Fras przedmiotem swych badań uczyniła gatunek wypowiedzi politycznej,
który utożsamiła z przekazem politycznym4. Badaczka wyodrębniła gatunki typowe
dla komunikacji politycznej:
exposé, dekret, interpelacja, ordynacja, rezolucja, karta praw, rota, konstytucja, odezwa, manifest, memoriał, memorandum, orędzie, posłanie, obwieszczenie, petycja,
krótki kurs, samokrytyka (ibid.: 119)

oraz takie, które funkcjonują w szerszym obiegu komunikacyjnym i które mogą być
uznane za polityczne, jeśli posiadają cechy związane z polityką. Do grupy tej J. Fras
zaliczyła:
komentarz polityczny, felieton polityczny, wiadomość polityczną, reportaż polityczny, artykuł polityczny, esej polityczny, hymn polityczny, reklamę polityczną (spot),
oświadczenie polityczne, plakat polityczny, komiks polityczny, ulotkę polityczną,
apel polityczny, debatę prezydencką, slogan polityczny, listę wyborczą, statut partyjny, program polityczny, opinię partyjną, dowcip polityczny, donos polityczny,
przesłanie polityczne, deklarację wyborczą, listę wyborczą, przemówienie sejmowe,
mowę (parlamentarną, sejmową) (ibid.: 119–120).

Zanurzenie poszczególnych realizacji gatunkowych w określonym kontekście
ma wpływ na wydźwięk przekazu. Do pełnego zrozumienia sensów niezbędne jest
dostrzeżenie multimodalnej natury komunikatu (Poprawa 2020a; zob. też Iedema
2013: 197–227). Nawiązując do zgromadzeń, warto raz jeszcze przywołać J. Jaspera,
który osobne miejsce poświęcił znaczeniom i istotnej roli, jaką w ruchach społecznych odgrywa proces ich konstruowania. W opisie nośników znaczeń amerykański
socjolog wziął pod uwagę nie tylko słowa i sposób nazywania kwestii, wobec których występują protestujący, ale i formy wizualne (m.in. plakaty, graffiti), muzyczne
czy cielesne. Wytworzone w tych procesach artefakty mogą być trwalsze niż zjawisko, na tle którego powstały, lub przeminąć wraz z nim (zob. Jasper 2014: 42–49).
4
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Janina Fras definiuje przekaz polityczny jako „[…] stosunkowo trwały pod względem treści politycznej, ponadto kompozycji (budowy) i stylu typ wypowiedzi, ukształtowany w zależności od
funkcji (główne funkcje: informacyjna, perswazyjna) oraz sytuacji (przede wszystkim oficjalnej)”
(Fras 2005: 118).
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Również Irena Kamińska-Szmaj, opisując zjawisko folkloru politycznego, zwróciła
uwagę na dookreślanie bądź zmienianie znaczeń przez ingerowanie w gotowe przekazy (Kamińska-Szmaj 2001: 178–187).
Gatunki wypowiedzi, zebrane i uporządkowane przez J. Fras, oraz zbiorowe
działania społeczne (zgromadzenia, ruchy społeczne, ale też kampanie) łączy to, że
są niwą komunikowania politycznego, obszarem, na którym dokonuje się tworzenie
politycznych znaczeń. Nośnikiem politycznych treści, będącym elementem zarówno pojedynczej realizacji tekstowej któregoś z prymarnych gatunków komunikacji
politycznej, jak i samodzielnym aktem widocznym w procesie komunikowania politycznego – zbiorowego bądź indywidualnego – jest bez wątpienia hasło polityczne.
Specyfika hasła politycznego
Od 2018 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone
są badania nad strukturą i historią hasła politycznego. Drobiazgową analizę haseł
poprzedza zgromadzenie reprezentatywnego dla ostatniego stulecia (lat 1918–2018)
zrównoważonego korpusu haseł, wyekscerpowanych z różnych form komunikowania politycznego i publicznego5. W ustaleniach projektowych przyjęto, że hasło polityczne jest odrębną i zamkniętą strukturą istniejącą w przestrzeni publicznej, często
zanurzoną w szerszym kontekście. Kontekstem dla hasła może być, zwłaszcza gdy
jest ono elementem jakiegoś tekstu, sam nośnik (plakat, afisz, ulotka, bilbord, mur,
parkan), a szerzej – sytuacja komunikacyjna, w której osadzony jest przekaz.
W przyjętej przez zespół definicji zwraca się uwagę na sprawczą moc haseł politycznych oraz ich powszechność w przestrzeni publicznej:
HASŁO POLITYCZNE to zwięzła, stylistycznie wyrazista formuła słowna, skierowana do masowego odbiorcy, zawierająca przekaz nacechowany agitacyjnie lub
perswazyjnie, którego celem jest propagowanie określonych poglądów i idei oraz
nakłanianie do działań i postaw zgodnych z wolą nadawcy. Hasło jest aktem perlokucyjnym, przyjmującym zazwyczaj postać okrzyku, apelu, obietnicy, stwierdzenia.
Jest najczęściej werbalizowane na wiecach, demonstracjach, manifestacjach (prorządowych, antyrządowych, wyborczych) lub wypisywane na transparentach, plakatach
propagandowych, murach, słupach ogłoszeniowych, bilbordach, a także graficznie
wyeksponowane w tekstach propagandowych (np. artykułach prasowych, winietach
gazet, telewizyjnych wyborczych spotach reklamowych, programach politycznych,
przemówieniach, ulotkach, odezwach, manifestach itp.) (zob. Śleziak 2020b).

5
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Materiał, z którego wyekscerpowano hasła, stanowią: teksty prasowe (spisane przemówienia
i programy wyborcze, winiety gazet), archiwalne dokumenty życia społecznego, zdjęcia obiektów w przestrzeni publicznej (mury, druki ulotne, bilbordy, transparenty), nośniki audiowizualne
(spoty wyborcze z radia i telewizji, relacje internetowe).
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Ostatecznie terminem hasło polityczne zdecydowano się określać formuły o cechach zarówno hasła, jak i sloganu, przyjmując na pierwszym etapie badań ustalenia
I. Kamińskiej-Szmaj (1996) i Oliviera Reboula (1980). Mimo że oba terminy, hasło
i slogan, funkcjonują zamiennie – nie tylko w powszechnym obiegu, ale i w lite
raturze przedmiotu (zob. Kochan 2002: 10–14) – to różnice między naturą hasła
i sloganu widoczne są przede wszystkim w obszarze performatywności i składni, co
pokazały zebrane w korpusie przykłady. Dokładny ogląd materiału reprezentatywnego dla różnych dziesięcioleci potwierdza obserwacje I. Kamińskiej-Szmaj i O. Reboula, że formuły, które zbiorczo określamy mianem haseł politycznych, mogą mieć
dwojaką postać: (1) zbliżoną do prototypowego hasła, cechującą się dyrektywnością
i będącą wezwaniem do działania (wyrażonym formą imperatywną lub predykacją
typu: Niech żyje X…, Precz z Y…) lub (2) tożsamą z budową sloganu mającego postać dewizy, konstatacji. To zróżnicowanie – i niezmienność w czasie przywołanych
cech – obrazuje poniższa tabela6:
Tabela 1. Różnica w strukturze sloganów i haseł ze względu na cechy performatywne
i budowę składniową
Hasła polityczne o cechach
sloganu
wezwania
Po naszej stronie sprawiedliwość i prawda! Okaż, że jesteś synem Ojczyzny! – Marsz
(1920)
na front! (1920)
Precz ze zdrajcami sprawy robotniczej!
W jedności siła (192–)
(1920)
20-lecie
Niech żyje „Dzień Kobiet” – Niech żyje
między
Wolności – Fabryk – Ziemi! (193–)
Socjalizm – Niech żyje Organizacja Kobiet
wojenne
P.P.S.! (1930)
Pracy i chleba – Walczymy o prawa ludu
Stańcie solidarnie w szeregach proletaria
(1931)
ckiego frontu akademickiego! (1931)
Morze to wielkość i potęga narodu! (1934) Bojkotujmy towary włoskie! (1935)
Nie dajcie się sprowokować przedwcześnie,
czasy wojny Berlin w ruinie – Polska nie zginie! (1943) zachowajcie spokój i zimną krew! (1943)
i okupacji
Jutro należy do demokracji (1943)
Wara! (1940)
Młodzieży. Głosuj na program niepodległo
Suwerenność – demokracja – socjalizm to
ści i polskiej drogi do socjalizmu, na kan
program Frontu Jedności Narodu (1957)
dydatów Frontu Jedności Narodu (1957)
1 Maja. PRACA – SOCJALIZM – POKÓJ Skończyć ze zbrodniczą agresją w Wietna
czasy
(1964)
mie! (1965)
PRL-u
Młodzież współtwórcą historii i przyszłoś
Dajcie Polsce jak najwięcej! (1976)
cią socjalizmu! (1974)
Zima wasza, wiosna nasza (1980)
Precz z komuną! (1981)
Czas

6
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Wszystkie przytaczane w artykule hasła pochodzą z przygotowywanego w IFP UWr korpusu
Słownika haseł politycznych 1918–2018. Więcej przykładów haseł typowych dla II RP, okresu wojny
i okupacji oraz PRL zawierają niedawne publikacje przedstawicieli zespołu pracującego nad tym
słownikiem (zob. Kamińska-Szmaj 2017; Poprawa 2020c; Śleziak 2016: 136–149).
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Czas

dekady po
1989 r.

sloganu

Hasła polityczne o cechach

wezwania

Siła spokoju (1990)

Głosuj na kandydatów Unii Demokratycz
nej (1991)

Solidarnie z Wałęsą (1995)

Postaw na Pawlaka (1995)

M jak Miłość, B jak Borowski (2005)

Donald?… Kaczor?… Wybierz Janusza
(2005)

Demokracja bez kobiet to połowa demo
kracji (2017)

Dziewczyny, potrzebne są czyny (2017)

Źródło cytatów: korpus opracowywanego Słownika haseł politycznych.

W prezentowanych przykładach, dobranych dla ukazania powszechności sloganów i haseł w stuleciu historii Polski, widać wyraźnie różnicę między poszczególnymi formułami. Często jednak granice między prototypowo rozumianym sloganem
a hasłem zacierają się i trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia
z hasłem o cechach sloganu, czy ze sloganem o silnej funkcji impresywnej. O takie
rozróżnienie trudno na przykład w odniesieniu do następujących realizacji:
Walczymy o pracę, o chleb, o wolność! (1934);
Śmierć naszym wrogom! (1939);
Wszelki kontakt z Niemcami to zdrada! (1942);
Żądamy przywrócenia narodowi greckiemu wolności i swobód demokratycznych!
(1967);
Balcerowicz musi odejść! (1991);
Razem wybierzmy wspólną Polskę (1995);
Chcemy lekarzy, nie misjonarzy (2015);
Siła kobiet powstrzyma waszą władzę (2016).

Dlatego, z powodu niejednoznaczności formalnych i dużej liczby przykładów,
jakie wpisano do korpusu (ponad 3100 jednostek), zdecydowano się nadać ekscerpowanym hasłom osobną kategorię hasła politycznego. Szczególnie istotnymi cechami
haseł politycznych, pozwalającymi na ich rozpoznanie, są przede wszystkim umiejscowienie w kontekście politycznym (jako elementów treści politycznych) oraz
odrębność strukturalna (hasła funkcjonują jako osobne formuły bądź wizualnie
wyszczególnione fragmenty większych tekstów).
Jak zauważa Wojciech Chlebda, hiperonimiczny względem hasła i sloganu jest
frazem, konstrukt werbalny niezależny od parametrów składniowych, wyrażający
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potencjał treściowy i odtwarzany regularnie w określonych sytuacjach (Chlebda
2005: 130). W badaniach lingwistycznych każdy slogan i każde hasło będą więc frazemem. Wciąż jednak zasadne jest podtrzymanie propozycji wyodrębnienia hasła
politycznego – nie tylko z powodu zakorzenionego w świadomości użytkowników
znaczenia i konotacji terminu hasło (Śleziak 2020b: 294–297), ale też ze względu na
moc sprawczą, której wyraz dajemy w przyjętej definicji hasła politycznego. Nawet
jeśli hasło przypomina slogan, uogólnioną i wieloznaczną dewizę, to w otoczeniu
plakatu czy skandowane przez tłum protestujących nabiera innego, performatywnego znaczenia, jest bardziej wymowne (zob. Poprawa 2020b: 183–185).
Hasło polityczne jako element komunikowania politycznego
Mówiąc, że hasło jest elementem komunikowania politycznego, mam na myśli zbieżność funkcji haseł politycznych z funkcjami komunikowania w ogóle. Za B. Dobek-Ostrowską wyróżniam następujące funkcje komunikowania: informacyjną (odnoszącą się do obserwacji i kształtowania środowiska), edukacyjną (związaną z funkcją
informacyjną, polegającą na przekazywaniu wiedzy, wartości i uczuć), identyfikacji
osobistej (pozwalającą wzmocnić wzory zachowań i wartości), integracyjną (przekładającą się na tworzenie więzi między jednostkami i społecznościami), mobilizacyjną (aktywizującą, pobudzającą do działania), rozrywkową (pozwalającą jednostce na relaks i odpoczynek) (por. Dobek-Ostrowska 2006: 68–69).
Prymarną funkcją hasła politycznego jest funkcja mobilizacyjna. Ujawnia się
ona zarówno wprost, jako formuła nawołująca do działania, jak i w postaci stwierdzeń wskazujących na pewien stan rzeczy i dopiero w procesie konotacji uruchamiających postawę i działania obywateli. Przykładem mogą być następujące hasła: Nie
śpij, bo cię przegłosują (hasło w kampanii prezydenckiej, 1995); Nie jestem za aborcją,
jestem za wolnym wyborem (marsz w obronie praw kobiet, 2018). W realizacji funkcji
mobilizacyjnej często ujawnia się również funkcja informacyjna, ukazana głównie
przez mniej lub bardziej eksplicytne wyrażenie postawy, opowiedzenie się po którejś
ze stron politycznego sporu, napiętnowanie przeciwników politycznych, np.: Niech
żyje nieśmiertelna nauka Marksa i Engelsa! (1959); Precz z rządami Gomułki! (1968).
Poprzez wykorzystywane zabiegi językowe, takie jak wskazywanie na opozycję my–
wy, hasło polityczne pełni też funkcję integracyjną i identyfikacyjną. Funkcja ta
służy zjednoczeniu grup i jednostek, które podzielają prezentowaną przez nadawcę – w formule hasła – wizję świata, np.: Nic o nas bez nas (1989, 2018); Nie pozwólmy
z Polski zrobić śmietniska Europy (hasło w proteście rolników, 2018). Również trzymanie baneru z hasłem w tłumie manifestantów jest światopoglądową deklaracją.
Hasło może poza tym pełnić funkcję rozrywkową, zwłaszcza gdy wykorzystuje mechanizmy dowcipu językowego, ironii czy satyry, np.: Jaruzelski smok wawelski (hasło happeningów Pomarańczowej Alternatywy, połowa lat 80.); Uwaga! Feminizm
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jest zaraźliwy (hasło Manify, 2015). Warto jeszcze wyróżnić ostatnią funkcję, jaką
pełnią hasła polityczne – funkcję kumulacyjną. Są bowiem lapidarnymi wyrazicielami złożonych ideologii i postaw, co więcej, często stanowią krótkie i celne podsumowania dłuższych tekstów – przemówień, deklaracji ideowych etc. Przykładem
może być grupa haseł wieńczących referat Bolesława Bieruta wygłoszony 15 grudnia
1948 r. na kongresie zjednoczeniowym partii, przedrukowany w czasopiśmie „Nowe
Drogi” (nr 1/1949)7:
Budujemy Polskę światłych, szlachetnych ludzi! / Zewrzyjmy szeregi! / Wzmóżmy
wysiłek twórczej pracy! / Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza! / Niech
żyje Polska!

Aby pełniej pokazać istotność i rolę haseł w komunikowaniu politycznym, posłużę się pewnym porównaniem – odniesieniem do całego systemu języka, w którym najmniejszym i niepodzielnym elementem mającym określone znaczenie jest
morfem. Podobnie jak morfemy, hasła są nośnikami znaczenia (dzięki wpisanemu
w nie wartościowaniu), wskazują na elementy rzeczywistości pozajęzykowej (sympatie i postawy polityczne), mogą tworzyć jednostki wyższego rzędu – grupy haseł,
a następnie – całe teksty (apele, wezwania). Nasuwa się analogia do tytułu, który
określany bywa jako najmniejszy tekst dziennikarski (Ślawska 2008).
Hasła mogą wchodzić między sobą w relacje – najczęściej są to nawiązania intertekstualne8. Mogą być cytatami z rozpoznawalnych utworów (Aż się rozpadnie
w proch i pył krzyżacka zawierucha, 1943); mogą też stanowić repliki względem innych haseł, por.:
Socjalizm tak – wypaczenia nie – popularne hasło głoszone przez władzę po strajkach
w 1956 r.;
Żądamy wypaczeń bez socjalizmu! – hasło skandowane przez młodzież wrocławską
podczas antykomunistycznych happeningów organizowanych w drugiej połowie lat
80. XX w. przez Pomarańczową Alternatywę kierowaną przez Waldemara Fydrycha;
humorystyczne happeningi, ośmieszające władzę, stały się symbolem walki z ponurą
rzeczywistością stanu wojennego.

Zdarzają się również nawiązania wielokrotne, zmieniające swój wydźwięk w zależności od kontekstu. Pozostając w konwencji użytego porównania, można powiedzieć, że hasła mają swoje „derywaty” – to inne warianty (późniejsze realizacje)
hasła bazowego („rdzenia”). Przykładem tego typu nawiązań mogą być hasła wzorowane na wezwaniu Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! – znanym wyimku
7
8
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W niniejszym artykule hasła z referatu Bolesława Bieruta, oryginalnie umieszczone wiersz pod
wierszem, oddzielono ukośnikiem.
Temat intertekstualności w hasłach politycznych na materiale z przygotowywanego słownika
szczegółowo rozwijam w osobnym artykule (Śleziak 2020a).
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z Manifestu komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa (1848) umieszczanym w winietach gazet, które były oficjalnymi organami partii robotniczych (np.
„Robotnika”, „Trybuny Ludu”), a także w odezwach (np. w odezwie z 1918 r. wydanej
przez centralny komitet organizacji Bund w Polsce). Hasło Proletariusze innych kra
jów, łączcie się I. Kamińska-Szmaj podaje jako przykład formuły, której „pierwotna autorytatywność może ulec komicznej degradacji” (Kamińska-Szmaj 2005: 12).
Kontynuacje tego hasła widać w innych przykładach włączonych do słownika:
Katolicy, łączcie się! – hasło skandowane przez pochód wiernych popierających atakowany przez władzę Episkopat, maszerujących po nabożeństwie ulicami Warszawy,
26 maja 1966;
Proletariusze wszystkich zakładów, łączcie się! – hasło wywieszone na bramie Stoczni
Gdańskiej im. Lenina podczas strajku, sierpień 1980;
Krasnoludki wszystkich krajów, łączcie się! – hasło skandowane i wypisywane na
murach przez młodzież wrocławską podczas antykomunistycznych happeningów
organizowanych w drugiej połowie lat 80. XX w. przez Pomarańczową Alternatywę;
malowane na murach czerwone krasnoludki stały się symbolem walki z ponurą rzeczywistością stanu wojennego;
Demokraci wszystkich krajów, łączcie się – hasło na bilbordzie eksponowanym podczas manifestacji „Jesteśmy i będziemy w Europie” zorganizowanej przez Komitet
Obrony Demokracji oraz partie polityczne w maju 2016 r. Hasło ma wydźwięk ironiczny, zostało umieszczone nad podobiznami stojących obok siebie przywódców
trzech państw: Polski (Andrzej Duda), Białorusi (Aleksandr Łukaszenka) i Rosji
(Władimir Putin).

Na zaprezentowanym przykładzie widać, jak produktywne jest hasło polityczne
i jakim może ulegać przeobrażeniom – w zależności od intencji osób, które powielają je w swoich przekazach.
Nawiązania do innego hasła mogą odbywać się (1) w obrębie leksyki (wykorzystanie cytatu, figury słów i figury myśli), (2) prozodii (powtarzalność rymu i rytmu)
lub (3) składni (paralelizm), np.:
(1) Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród – cytat z Roty Marii Konopnickiej, a także m.in.:
hasło na transparencie podczas demonstracji przygotowanej przez Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny we Włodzimierzu Wołyńskim (1929), napis na
jednym z transparentów przygotowanych przez członków Związku Obrony Kresów
Zachodnich na manifestację przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie
z okazji święta niepodległości (1933);
(1) Jeszcze Polka nie zginęła! – hasło z protestu kobiet (2018), gra słów nawiązująca do
polskiego hymnu;
(2) (3) Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka; Nie czerwona, nie tęczowa,
tylko Polska narodowa (hasła na transparentach narodowców, 2018).
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Hasła intertekstualne opierają się na grze z odbiorcą, której powodzenie zależy
od kompetencji i znajomości innych przekazów. Niewykluczone, że część nawiązań ma charakter nieświadomy (zob. Śleziak 2020b: 292–293). Jednak niezależnie
od epoki powielane formuły cechuje dążenie do skrótowości i ogólności, a przy tym
apodyktyczność, tak charakterystyczna dla tekstów perswazyjnych i propagandowych (zob. Głowiński 2009: 82–83).

Podsumowanie
Hasło polityczne jest znaczącym elementem komunikowania politycznego. Jest wynikiem procesów, które przebiegają w rzeczywistości politycznej i publicznej: wyborów, kampanii, strajków, demonstracji. Może być formułowane zarówno przez
władzę lub pretendentów do jej sprawowania, jak i przez obywateli; może zarówno
ukazywać stanowisko rządzących, jak i być wyrazicielem woli i przekonań rządzonych. Hasło polityczne, mimo że jest krótkie, wręcz fleszowe, komasuje ogromną
ilość treści.
Pod względem strukturalnym hasło polityczne może być formułą nakłaniającą
do czegoś (jak typowe hasło-wezwanie) lub stwierdzającą stan rzeczy (jak krótki
uogólniający slogan) – w wyodrębnieniu hasła politycznego prymarność zyskuje polityczne ukontekstowienie przekazu. Ponadto może ono tworzyć samodzielny przekaz lub być elementem większej całości (tekstu ulotki, winiety). Niewątpliwie hasło
jest przekazem multimodalnym – prawidłowe odczytanie jego wymowy często jest
niemożliwe bez wskazania towarzyszącego mu obrazu. Hasło może być również
przekazem intertekstualnym i wykorzystywać inne hasła polityczne na zasadzie repliki, podobieństwa leksykalnego, prozodycznego bądź składniowego. Ze względu
na rolę, jaką odgrywają hasła, można przypisać im następujące funkcje: mobilizacyjną, informacyjną, integracyjną i identyfikacyjną, rozrywkową, kumulacyjną.
S. Michalczyk – za badaczami niemieckimi – przyjmuje sześciofazowy podział
procesu politycznego: artykulacja problemu, definicja problemu, definicja polityki,
rozwój problemu, implementacja polityki, ewaluacja polityki (Michalczyk 2005: 31).
Na podstawie analizy dużego zbioru haseł można zaobserwować, że hasła polityczne
są obecne na każdym etapie kształtowania się polityki, przy czym najsilniej artykułowane są w pierwszej i ostatniej fazie, gdy grupy społeczne (lub jednostki, przedstawiciele grup czy partii politycznych) głośno formułują problem, następnie opisują problem względem wyznawanych wartości, artykułują potrzebę zmian, zmianę
paradygmatu politycznego, a na koniec przystępują do ewaluacji polityki – również
zgodnie z przyjmowanym systemem wartości. Schemat ma charakter holistyczny
i koniec tego obiegu może być jednocześnie jego początkiem.
Różne są motywacje i cele przyświecające twórcom haseł, ale jedno pozostaje
niezmienne – hasła wyrażają wolę i intencje jednostki bądź ogółu. Naukowa ana-
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liza dużego korpusu haseł, nad którym pracują językoznawcy z Instytutu Filologii
Polskiej UWr, pozwala spojrzeć na nie z perspektywy diachronicznej i może wnieść
interesujące spostrzeżenia do badań nad komunikowaniem politycznym, polską
kulturą polityczną, skutecznością aktów mowy i mocą sprawczą języka.
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The Place of Catchwords and Slogans in Political Communication
Abstract
The paper discusses the function of catchwords and slogans, as well as the role that these forms play
in political communication. Not only are they short and catchy sayings, but they also carry important
meanings – from the point of view of both the government and the society. Political slogans and catchwords are a significant part of political campaigns, politicians’ presentations and election programs,
as well as social movements and protests. As multimodal carries, they can be examined with the use
of systemic functional linguistics methods. The analysis and conclusions are based on the collection
of more than 3100 items: political catchwords from Polish political discourse, excerpted from written
(ephemera, press) and oral texts (protests, demonstrations, live presentations) published in 1918–2018.
The collection is the part of the project which aims at publishing A Dictionary of Political Catchwords.
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Wprowadzenie
Artykuł przedstawia rolę prezentowanych przez nadawcę pozytywnych emocji
w budowaniu własnego wizerunku publicznego1. Emocje pełnią istotną funkcję
adaptacyjną, przez co pozwalają na regulowanie wewnętrznych stanów nadawcy, jak również – co jest przedmiotem mojej pracy – odgrywają szczególnie ważną
rolę w procesie interakcji społecznych. Umiejętnie ujawnione i zaprezentowane stany emocjonalne – rzeczywiście odczuwane bądź fałszywie odgrywane – mogą być
skutecznym narzędziem perswazji i manipulacji wobec odbiorcy takiego komunikatu (por. Poggi 2005). Nie jest moim zadaniem zbadanie i opisanie psychologicznych aspektów prezentowanych zachowań czy też rzeczywiście odczuwanych przez
1
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nadawców uczuć i/lub towarzyszących tym zachowaniom myśli. Zastosowana metodologia umożliwia natomiast interpretację semantyczną zarejestrowanych reakcji
w kontekście komunikacji interpersonalnej.
Błędem byłoby stwierdzenie, że komunikacja ludzka opiera się tylko na naprzemiennej wymianie komunikatów językowych. I chociaż słowo mówione zajmuje
prymarne miejsce w procesie konwersacji, to znaczenia nadawane są także innym
kanałom komunikacyjnym. Konieczne jest zatem przyjęcie postawy metodologicznej, która wykorzystuje metody wypracowane nie tylko w językoznawstwie. W centrum mojego zainteresowania będą zatem dwie płaszczyzny: językowa, podlegająca
opisowi lingwistycznemu z punktu widzenia gramatyki i semantyki, oraz pozajęzykowa, ale związana z aktem komunikacji. Proponowana przez George’a Lakoffa, Ronalda Langackera czy Zoltána Kövecsesa metoda kognitywna dopuszcza wykorzystanie w analizie osiągnięć nauk innych niż językoznawstwo. Lingwistyka bowiem
to nauka zajmująca się ludźmi. Kognitywizm zakłada, że struktury składające się na
ludzki system konceptualny są bezpośrednio związane z naszym doświadczeniem.
Szczególne znaczenie w prezentowanej analizie przypisuję elementom komunikacji niewerbalnej. Język, obraz, dźwięk i gest traktuję jako całość nieredukowalną.
Systemy semiotyczne w procesie komunikacji wzajemnie się uzupełniają, dopełniają, ale także ograniczają lub przeczą sobie, przez co wpływają na sytuację komunikacyjną i kształtują jej znaczenia. Sens bowiem wyłania się nie z sumy poszczególnych
elementów, ale w sposób multiplikatywny (por. Bucher 2015: 80). Słuszniej zatem
jest mówić w tym przypadku o potencjale semantycznym zachowań komunikacyjnych, gdyż proces konceptualizacji wymaga przyswojenia i interpretacji komunikatu przez odbiorcę. Mimika i gesty dające się zaobserwować w czasie poszczególnych
wypowiedzi nie są aktywnościami, które nic nie znaczą. Stanowią one raczej alternatywną realizację procesów konceptualizacyjnych. Jak pisze Jolanta Antas:
struktura semantyczna wciela się w obrazowość, czyli ta sama sytuacja może być
konstruowana na różne sposoby; wszelkimi dostępnymi człowiekowi środkami
mentalnego konceptualizowania (Antas 1995: 21).

Gesty nie są więc ozdobnikami, produktami ubocznymi, ale niewerbalnym procesem negocjowania znaczeń. Zatem zarówno warstwa werbalna, jak i niewerbalna komunikatu opierają się na schematach konceptualizacyjnych, które u podstaw
z jednej strony mają ludzkie doświadczenie ciała, z drugiej zaś wzorce kulturowe.
Potwierdzają to redaktorki serii wydawniczej „Obrazowanie w Komunikacji” (Winiarska, Załazińska 2018), które we wstępie do pierwszego tomu podkreślają fakt, że
zarówno zachowania językowe, jak i pozasłowne pozwalają modyfikować wypowiedzi biorących udział w debacie uczestników i na nie wpływać.
Komunikacja taka nie jest przesyłaniem zakodowanych znaczeń, ale ich współtworzeniem, ponieważ sama w sobie jest oparta na zasadzie dialogowości i relewancji
(ibid.: 10).
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Szereg badań potwierdza, że obecność gestów odgrywa istotną rolę w trakcie
konwersacji zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy, a możliwość obserwowania
gestykulacji sprzyja lepszemu rozpoznaniu intencji komunikacyjnych (por. Goldin-Meadow 1999: 427).
Do szeroko rozumianej sfery gestów zaliczam zarówno ton głosu, jak i tempo
mówienia, a także mimikę oraz gesty rąk. Jak bowiem pisał Maurice Merleau-Ponty:
„ciało jest dla nas czymś więcej niż narzędziem lub środkiem: jest naszą ekspresją
w świecie, widzialnym kształtem naszych intencji” (Merleau-Ponty 1999: 28). Słowo
i gest stanowią zatem alternatywne sposoby mentalnego obrazowania i oba powinny
być wykorzystane jako narzędzia służące analizie zachowań autoprezentacyjnych.
Jak dowodzą badania (por. Goldin-Meadow 1999: 427), gesty wykorzystywane są zarówno przez odbiorcę (jako źródło informacji), jak i przez nadawcę (jako jeden z elementów wpływających na proces myślenia, wspomagający procesy kognitywne).
Zachowania niewerbalne stanowią również potencjalne źródło informacji na temat
myśli i stanów mówcy, które nie zostały zwerbalizowane (ibid.: 419). David McNeill
(2006) podkreśla zaś, że gesty towarzyszą zazwyczaj informacjom szczególnie ważnym dla nadawcy. Wypowiedź analizować należy zatem, odwołując się do różnych
kanałów komunikacyjnych: języka werbalnego, mimiki, postawy ciała, gestów. Żadnego z nich jednak nie należy faworyzować, stanowią one równoprawne środki ekspresji interlokutorów. Głównym celem zarówno gestu, jak i mowy jest w końcu wyrażanie znaczenia tworzonego przez partnerów interakcji, którzy dostosowują swoje
zachowania, odpowiadając w ten sposób wzajemnie na swoje działania.
Werbalne i niewerbalne przejawy emocji
Naturę i funkcję emocji definiować będę w oparciu o teorię Isabelli Poggi (2005).
W jej ujęciu emocje to złożony stan wewnętrzny obserwowanego podmiotu/nadawcy prezentowany zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. Stan ten obejmować może aspekty poznawcze jednostki, objawy fizjologiczne, zachowania ekspresyjne oraz towarzyszące temu uczucia (pozytywne lub negatywne). Emocje mogą
być ujawnione, jako jeden z elementów służących nadawcy do osiągnięcia założonego celu komunikacyjnego (ibid.).
Fakt zainteresowania społeczną oceną jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy
większości ludzi. Powodem, dla którego sposób odbioru stanowi tak ważny element
publicznej interakcji, jest tzw. motywacja egotystyczna (Dymkowski, Pachnowska
1997: 29–33). Mechanizm ten służy ochronie i obronie wartości i tożsamości jednostki, która przeglądając się w lustrze społecznych oczekiwań, zaspokaja głód informacji na własny temat. Tego typu motywacja wynika z silnej potrzeby pozytywnej oceny ze strony innych, z potrzeby aprobaty społecznej, do której ludzie często
dążą nawet nieświadomie poprzez zachowania automatyczne lub wystudiowany
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i wyuczony repertuar reakcji. Jeśli zatem motywacja egotystyczna jest zjawiskiem
powszechnym i uniwersalnym i towarzyszy nam w codziennych kontaktach z ważnym Innym, to jej działanie szczególnie nasilone będzie w trakcie wystąpień publicznych. Jednym ze sposobów reagowania – i sterowania konwersacją – jest deklarowany optymizm wyrażany między innymi przez prezentowaną publicznie radość.
Radość, obok zaskoczenia/zdziwienia, smutku, strachu, odrazy i gniewu oraz
zainteresowania, to jedna z podstawowych emocji ludzkich. Wyniki badań Paula
Ekmana (2003: 135) dowiodły, że bez względu na pochodzenie, wykształcenie, miejsce urodzenia i zamieszkiwaną krainę geograficzną tych siedem ludzkich reakcji
wyrażanych będzie poprzez makro- i mikroekspresje mimiki twarzy w sposób
uniwersalny.
Z koncepcją tą polemizuje Anna Wierzbicka (por. np. 1999). Według badaczki
przedstawiciele odległych kultur mogą w podobny sposób kategoryzować określone
ekspresje mimiczne, jednak zakres semantyczny jednostek leksykalnych, którymi
określaliby dane zachowanie, nie będzie się pokrywał w pełni. Wierzbicka podkreśla,
że na przykład ros. тоска (toska) nie jest bezpośrednim tłumaczeniem ang. sadness,
a te z kolei nie posiadają żadnego odpowiednika w języku tahiti z grupy języków polinezyjskich (ibid.: 26). To, co jednak może łączyć użytkowników języka rosyjskiego,
angielskiego i tahitańskiego, to podobieństwo myśli towarzyszących przeżywanym
procesom wewnętrznym. Refleksja dotyczy przeżywanych odczuć (feelings w terminologii Wierzbickiej), jednak proces ich konceptualizacji, interpretacja językowa
to już emocje (emotions), i te nie mogą być porównywane w prosty sposób. A zatem
przedstawiciel danej kultury może w pełni przeżywać dany stan emocjonalny, może
go także odczytać z twarzy nadawcy, ale nie znać jednego prostego leksemu, którym
mógłby go opisać2.
Jak sama autorka jednak przyznaje, Ekman podkreśla, że w kręgu jego zainteresowań nie są słowa określające dane emocje, ale konkretne stany emocjonalne
i towarzyszące im ekspresje mimiczne. Potwierdza to słuszność podstawowych dla
nauk kognitywnych założeń dotyczących pojęcia stanu poziomu podstawowego. Jak
dowodzi między innymi G. Lakoff (2011), pojęcia odnoszące się do emocji są ucieleśnione, a wymieniane przez P. Ekmana emocje podstawowe w uniwersalny sposób korelują z mimiką twarzy. Stanowią one niejako prototypy zachowań, tworzą
kategorie emocji, które w określonych sytuacjach przyjmują określone natężenie, na
przykład gniew może realizować się jako irytacja, niezadowolenie, oburzenie lub
furia, radość jako uciecha, szczęście, rozkosz, euforia itd. Co więcej, Patrick Colm
Hogan rozwija tę teorię i dowodzi, że „powszechnie występujący wzorzec narracyjny jest konstruowany w oparciu o międzykulturowe, uniwersalne ramy emocji”
(cyt. za: Kövecses 2011: 137).
2
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Pozytywne emocje, które są tematem tej pracy, ujawniają się głównie nie w warstwie językowej, ale właśnie pozasłownej. Tradycyjnie gesty towarzyszące mowie
stanowiły dla badaczy informacje na temat uczuć i emocji mówcy oraz oceny postaw
uczestników aktu komunikacji (por. Goldin-Meadow 1999: 420). Gesty poddawane są próbie kontroli, czasem są realizacją świadomego aktu (wizualną, somatyczną
realizacją doznawanego stanu), czasem zaś aktem udawanym, jeśli akurat takie zachowanie ma wartość pozytywną w określonej sytuacji. Te ujawnione poprzez kod
pozasłowny stany afektywne określają wzajemne relacje i postawy interlokutorów,
są też równocześnie źródłem oceny partnera. Mark Leary i Robin Kowalski (za: Wasilewski 2006: 427) uznali przydatność odpowiedniego wizerunku do osiągnięcia
pożądanych celów, a subiektywną wartość tych celów oraz subiektywną rozbieżność
pomiędzy postrzeganiem wizerunku aktualnego i pożądanego za najważniejsze elementy motywujące do podejmowania działań autoprezentacyjnych. To właśnie owa
przydatność, rozumiana jako moc perswazyjna nadawcy, realizuje się w dużej mierze poprzez autoprezentację niewerbalną.
Negocjowanie tożsamości
Relacje pomiędzy ludźmi i kategoria zdarzeń, do których dochodzi podczas współobecności i dzięki współobecności, stały się dla Ervinga Goffmana podstawowym
przedmiotem badań (2006). Według badacza ludzkie zachowania nastawione są za
każdym razem na odbiorcę. Niemniej jednak ważnym aspektem kontaktów międzyludzkich – szczególnie rozmowy – jest rola autoreferencyjna, staramy się bowiem
nie tylko bawić lub pracować, ale również wysyłać jasne sygnały potwierdzające
to, że właśnie się bawimy lub pracujemy, tak jak na dwóch poniższych nagraniach
(AVI 1, AVI 2).

			
(AVI 1 autoreferencja 01) 			

(AVI 2 autoreferencja 02)

W ujęciu autora Rytuału interakcyjnego akt komunikacji ma charakter spektaklu
teatralnego. Biorący udział w interakcji dążą do uzyskania kontroli nad przebiegiem
zdarzeń oraz kontrolowania reakcji odbiorców. Impresyjna funkcja działań nadawcy-aktora realizowana jest bezwarunkowo, procesu tego nie da się uniknąć. Partnerzy interakcji czerpią z repertuaru gestów werbalnych i niewerbalnych świadomie,
dokonując wyboru i interpretacji swych postaw. Zawarty w tytule pracy Goffmana
rytuał pozbawiony jest jednak spontaniczności, charakterystycznej dla występów
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aktorskich, jest raczej tym aspektem życia społecznego, dzięki któremu ustanawiana
jest hierarchia, podtrzymywane zaufanie do instytucji i uprawomocniana pozycja
jednostki w strukturze społecznej. Oznacza to zatem, że ja musi być nieustannie
modelowane przez interakcję. Staje się ono – paradoksalnie – uczestnikiem gry rytualnej, zmuszonym do przestrzegania jej reguł. Tak pojmowana gra, zgodnie z tezami
Paula Grice’a, musi być uznana za racjonalną i znaczącą, zgodnie z zasadą kooperacji i podległymi jej maksymami (por. Levinson 2010). Wszystkie więc wypowiedzi
i działania biorących udział w dyskusji podlegać będą interpretacji i jednocześnie
tworzyć konstrukt ja uczestników. Dramaturgiczny wymiar definiowania sytuacji,
według Goffmana, ma czynny udział w kreowaniu porządku publicznego i odnosi
się do zasad i schematów nadających sens doświadczeniom i działaniom (por. Hałas 2006: 208). Jest aktywnym procesem zmierzającym do konsekwencji założonych
przez aktora, tak by odgrywana przez niego rola była jak najbardziej przekonująca.
Mechanizmem umożliwiającym zręczne manipulowanie kontekstem może być
wprowadzający atmosferę radości żart. Tak jak w poniższym przykładzie (AVI 3),
w którym cechy prototypowo uznane przez nadawcę za pozytywne stanowić będą
centralny punkt odniesienia, przejawy zachowań negatywnych zostały zaś odrzucone jako odrębne od ja (por. Dymkowski, Pachnowska 1997: 29–33).

(AVI 3 nie rozumiem słowa był)

Rodzaje i sposoby autoprezentacji
Jednym z głównych motywów ludzkiej interakcji jest przedstawienie własnej osoby
w pozytywnym świetle, czyli autoprezentacja. Można więc założyć, że czynnikiem
branym pod uwagę w trakcie kontaktu z innymi jest wywieranie jak najkorzystniejszego wrażenia na odbiorcy, a w konsekwencji możliwość wpływania na podejmowane przez niego decyzje. Naturalnie, projektowany przez nadawcę efekt perlokucyjny
wcale nie musi odpowiadać rzeczywistym reakcjom interlokutora. Atrakcyjność, na
którą składają się między innymi radość i optymizm, jest warunkiem wiarygodności, a razem wzięte stanowią podstawę skutecznej komunikacji.
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Edward E. Jones i Harold B. Gerard zdefiniowali autoprezentację jako
cechy zachowania uruchamiane przez motywy wzmacniające, które zaprojektowane
są, by podkreślić lub ukształtować cechy jednostki, przypisywane jej przez innych
[tłum. – J.P., cyt. za: Jones, Pittman 1982: 233]3.

Tak rozumiana autoprezentacja jest według autorów sposobem na podniesienie
własnej atrakcyjności, co w konsekwencji skutkować ma większym potencjałem perswazyjnym, jest zatem tylko jednym z atrybutów ingracjacji. Akty chwalenia się,
czyli zachowania służące podkreśleniu własnych wysokich kompetencji i fizycznych,
i umysłowych, Gerard i Jones definiowali jako autopromocję. Zaliczyć ją można do
szczególnego typu perswazji, której istotą jest nieskrywane wywyższanie się nad
odbiorcą, a intencja chwalenia się nie jest zatajona. Autoprezentację rywalizacyjną
można zatem potraktować jako przykład symbolicznej agresji, w której funkcja konatywna ukryta jest pod pozorem realizowania funkcji poznawczej. Chwalący kreuje swój obraz, oczekując określonych skutków perlokucyjnych – od zainteresowania
po podziw czy zazdrość.
Aby skutecznie porozumieć się z odbiorcą, kompetentny nadawca nie powinien
być ani zbyt skryty, ani zbyt szczery w swojej prezentacji. Uważa się (por. Morreale, Spitzberg, Barge 2007: 121), że wyrażanie siebie jest raczej intencjonalnym i dobrowolnym zjawiskiem. Z jednej strony wypowiedź może być zatem sposobem na
poinformowanie o cechach interlokutora (otwarciem się, odsłonięciem), z drugiej
zaś mieć charakter perswazyjny, czyli być komunikatem mającym za zadanie wytworzenie pożądanego wizerunku (autoprezentacją). Tak rozumiana autoprezentacja nie musi być fałszywa, zawsze jednak służy uzyskaniu konkretnych korzyści.
Oczywiście sam akt pozytywnej autoprezentacji nie daje gwarancji powodzenia –
skuteczności aktów perswazyjnych – i jest tylko jednym z mechanizmów wpływania
na odbiorcę komunikatu.
Jones rozwijał koncepcję ujawniania własnego ja, podkreślając jego perswazyjną
rolę. Wraz z Thanem S. Pittmanem autoprezentację zdefiniował w końcu jako
zmiany zachowania sterowane dążeniem do zwiększania własnej mocy społecznej,
realizowane poprzez ujawnianie – lub odpowiednie kształtowanie procesów atrybucji u obserwatorów – dyspozycji aktora (cyt. za: Szmajke 1999: 20).

W tej koncepcji kluczowe wydają się samoobserwacja i kontrolowanie własnych
zachowań. Zachowania strategiczne – zarówno ekspresja werbalna, jak i niewerbalna – odwołujące się do kategorii radości i optymizmu nie są nigdy nieświadome
i nie muszą być sprzeczne z wewnętrznym ja nadawcy. Poprzez przemyślane i zaplanowane, a czasem spontaniczne reakcje autoprezenter przedstawia się publiczności
3
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jako postać sympatyczna i radosna, a tym samym taka, której można zaufać. Tak jak
w dwu poniższych wystąpieniach (AVI 4, AVI 5). Zarówno polski polityk, Tadeusz
Cymański, jak i prowadzący talk-show brytyjski celebryta Graham Norton niewerbalnie zachęcają rozmówców do działania. Pełni entuzjazmu i radości zaciskają pięści w geście mobilizacji.

(AVI 4 niewerbalny optymizm 01)

(AVI 5 niewerbalny optymizm 02)

Można zatem wskazać na dwa style ujawniania emocji – styl agresywnej złości,
prezentowany wielokrotnie podczas wystąpień telewizyjnych, oraz styl ujawniania
uczuć pozytywnych, nieskrępowanej radości i optymizmu, pozwalających na skuteczne funkcjonowanie w życiu publicznym.
Wszystkie zachowania interakcyjne – językowe i niejęzykowe – służące budowaniu własnego wizerunku i mające na celu zjednanie sobie odbiorców zaliczać będę
do grupy zachowań autoprezentacyjnych, w których dominować będzie funkcja performatywna, nie zaś informacyjna. W ramach autoprezentacji wyróżnić należy celowe wyrażanie siebie i mimowolne odsłonięcie siebie (por. von Thun 2001: 25). Celem
autoprezentacji może być z jednej strony kształtowanie własnej tożsamości poprzez
budowanie swojego ja, z drugiej zaś dążenie do kierowania wrażeniem wywieranym na innych (por. Tice, Faber 2005: 153). Trzecim skutkiem zachowań autoprezentacyjnych, według Marka Leary’ego, jest regulacja emocji (ibid.). Teoria Duvala–
–Wicklunda (za: Zaborowski 2002: 55) stanowi, że w czasie analizy własnych zachowań, które potwierdzają rozbieżności między rzeczywistymi standardami a aktualnym statusem, jednostka zmienia swoje zachowanie w celu redukcji niepożądanego
stanu emocjonalnego. Przystosowawcza zmiana zachowania może przybierać formę
od racjonalizacji czynów aż po zmianę standardów. Przystosowanie się do oczekiwań odbiorców możliwe jest dzięki umiejętności sterowania tożsamością, czyli odpowiednim strategiom porozumiewania się, które pozwalają na manipulację własnym obrazem. Tożsamość buduje się wtedy poprzez pożądane w danej chwili akty
werbalne i niewerbalne.
Wybrane przykłady wystąpień
Materiałem, który wybrałem do analizy, są wystąpienia polityków polskich zarejestrowane podczas toczonych w telewizji debat i dyskusji. Przekazywane przez parla-
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mentarzystów treści i sposób organizacji wypowiedzi to często zrytualizowany występ, wpisany w zasady życia społecznego. Pozytywna ocena prywatna i publiczna
pozostają dzięki temu w równowadze.
Na przykład w poniższym nagraniu (AVI 6) poseł Cymański przestawia dwie
wizje świata: jedną, medialną, przepełnioną negatywnymi ocenami i drugą, w której on i jego środowisko poświęcają się wytężonej pracy na rzecz państwa pomimo braku poparcia ze strony środków masowego przekazu. Wypowiedzi: Mamy
w mediach tej krytyki…, proszę mi wierzyć! Zajmujemy się pracą, i to niełatwą początkowo towarzyszy gest otwartej dłoni, przesuwającej się poziomo na wysokości
czoła. Odpowiadać on może frazie mieć czegoś potąd, czyli ‘odczuwać niechęć, rozdrażnienie, przesyt’ (WSFJP), i jest niewerbalną realizacją procesu konceptualizacji
poczucia przytłoczenia ilością krytyki. Słowom: Zajmujemy się pracą, i to niełatwą
towarzyszy z kolei gest obu rąk. Otwarte dłonie poruszające się z góry na dół rysują
postulowaną przez kognitywizm przestrzeń mentalną, wyraźnie ograniczoną przez
zadania, jakie zostały zlecone nadawcy wypowiedzi. Całości towarzyszy pochylenie
ciała, skłon podkreślający poświęcenie się, oddanie temu zadaniu. To wszystko jednak nie jest powodem do wyrażania uczuć negatywnych, przeciwnie: mimika twarzy wyraża radość, na twarzy zaobserwować można subtelny uśmiech. Podkreślany
przez ekspresje mimiczne optymizm stanowi tło dla treści poddanej obrazowaniu.

(AVI 6 mamy krytyki pracujemy)

Warto jednak zaznaczyć, że atrakcyjność i kompetencje są parametrami ocenianymi przez odbiorców niezależnie. Psychologowie społeczni podkreślają, że
dążenie do bycia akceptowanym i lubianym przez innych (a także związane z nim
myśli jednostki) oraz chęć bycia osobą kompetentną, sprawującą kontrolę i szanowaną są dwiema odrębnymi, ortogonalnymi cechami umysłów społecznych aktorów
(Forgas, Williams, Wheeler 2005: 27).

Nie istnieje więc związek pomiędzy subiektywną oceną siebie (w której skład
wchodzi zazwyczaj obraz osoby pracowitej, kompetentnej, umiejącej się porozumiewać, uważnie słuchającej i sprawnej retorycznie) a rzeczywistą realizacją aktów komunikacyjnych (por. Tokarz 2006: 314).
W poniższym nagraniu (AVI 7) Jarosław Kaczyński wypowiada słowa: Pan
bez przerwy to samo, pan nie wytrzymuje, pan rozumie, że siła moich argumen
tów jest taka, że pan nie ma żadnych szans, pan nie ma żadnych szans. W warstwie
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werbalnej polityk prezentuje się jako postać silnie przekonana do własnej wizji świata i doskonale kontrolująca sytuację, co dodatkowo podkreślone jest przez powtórzenie ostatniej części zdania. Nie ulega on swojemu adwersarzowi, który – jak wynika z wypowiedzi – w wojnie na argumenty musi ulec silniejszemu przeciwnikowi4.
Ale tym jednoznacznym przekonaniom towarzyszy wyrazista ekspresja mimiczna.
Początkowo poważna twarz polityka podczas wypowiadania słów siła moich argu
mentów zmienia się i zaczyna wyrażać zadowolenie i radość, wzmacniane dodatkowo przez zasiadających w studio zwolenników polityka. Tym samym walczący
o wygraną w wyborach parlamentarnych Kaczyński prezentuje się zarówno jako
stanowczy mąż stanu, jak i miły i przyjazny strateg polityczny. Według Sik H. Nga
i Jamesa J. Bradaca perswazja odnosi się do zmian afektywnych i kognitywnych
u odbiorcy komunikatu, a wpływ odnosi się do wszelkich zmian zachowania (za:
ibid.: 195). Przyjęcie takiej strategii komunikacyjnej przez polityka, werbalne podkreślanie kompetencji i niewerbalne ujawnianie emocji, przekłada się na pozytywny
efekt autoprezentacyjny, a w konsekwencji – na sukces wyborczy.
Partner rozmowy, zasiadający w studio przedstawiciel innej partii, nie jest najważniejszym odbiorcą dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości – występujący w telewizji mają bowiem świadomość, że przed ekranami siedzą widzowie, i to do nich
właśnie skierowany jest, zależny od kontekstu sytuacyjnego, intencjonalny przekaz.
Zgodnie bowiem z założeniami dramaturgizmu Goffmana to publiczność właśnie,
jej obecność i potencjalne działania wpływają na dobór odpowiednich technik perswazyjnych. Goście zaproszeni do studia telewizyjnego w trakcie żywiołowej dyskusji nie zapominają zwykle o projektowanym, umiejscowionym w stworzonym przez
siebie polu semantycznym odbiorcy. To widz stanowi rzeczywisty punkt odniesienia
i to jego właśnie nadawca stara się przekonać do własnej wizji świata. Wiele zaobserwowanych przeze mnie zachowań nie było intencjonalnych, niemniej miały one
wartość prezentacyjną.

(AVI 7 siła moich argumentów)

Autoprezenter musi być świadomy konieczności poszukiwania kompromisu
pomiędzy oczekiwanym odbiorem swojej osoby a wiarygodnością, wybierając te
4
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strategie, które będą najbliższe pożądanemu wizerunkowi i akceptowalne przez
odbiorców.
Poziom samooceny ma silny wpływ między innymi na przeżycia emocjonalne. Podstawą do określenia siebie jest tzw. porównanie społeczne – które, według
Marii T. Jarymowicz (por. Zaborowski 2002: 237), opiera się nie na szukaniu podobieństw, ale elementów odrębnych, pozwalających zbudować tożsamość. Przykładem właśnie takiej próby wyróżnienia się może być nagranie AVI 8. Zdanie: Pan
chciałby, żebym panu powiedział coś ciekawego sugeruje, że sytuacja wyobrażeniowa
oparta jest na takich relacjach mentalnych, jak: uważam, myślę. Wydaje się, że można by zinterpretować to zdanie jako: ‘myślę, że wiem, czego ode mnie chcesz – oczekujesz sensacji, których ci jednak nie dostarczę’ (postulowany świat premiera nie
musi być zgodny ze światem prezentowanym przez dziennikarza). I dalej: naprawdę
mam z tym kłopot można eksplikować jako: ‘nie potrafię przypomnieć sobie rzeczy, która mogłaby zainteresować, sprostać wymaganiom publiczności’. Być może
przedstawione tu zachowanie ma znamiona tzw. działania głębokiego, a zatem celowego ukierunkowania własnych emocji do pożądanego przez siebie stanu, który
spowoduje dostosowanie się do sytuacji (por. Turner 2004: 495).

(AVI 8 mogłem się wyspać)

W procesie interakcji ja nadawcy odgrywać będzie zatem znaczącą rolę. Powodować może ono zmianę obserwatora w aktora, co pozwoli mu z kolei skoncentrować się na zadaniu (osobistym, zawodowym, społecznym), nie zaś na własnej postaci. Obserwator i aktor w tym przypadku odnoszą się do tej samej osoby – są to
dwie postawy ludzkie, które dokonują różnych ocen i opisu rzeczywistości. Aktor
odpowiedzialny jest za zniekształcony obraz siebie i rzeczywistości, dzięki czemu
podtrzymana może być pozytywna samoocena. Wydarzenia obiektywne nabierają
w tym ujęciu znaczenia indywidualnego, a informacje o świecie przetwarzane są
w sposób subiektywny. Inną rolę odgrywa obserwator, który dokonuje ocen rzeczowych i trafnych, nawet jeśli godzą one w jakiś sposób w samoocenę. Świat obserwatora jest wielowartościowy, a jego postawa – racjonalna, daleka od emocjonalnego
zaangażowania aktora.
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Podsumowanie
Analiza wystąpień publicznych pozwala wskazać co najmniej kilka powtarzających
się wzorców zachowań, które można uznać za techniki budowania własnej wartości,
czyli jeden ze sposobów uwiarygodniania własnej osoby. Poprzez werbalne i niewerbalne sygnały i wskaźniki interpersonalnego ustosunkowania się (na przykład
zachowania grzecznościowe, optymizm, przejawy zachowań konformistycznych)
oraz zachowania reaktywne (śmiech, akty tłumaczenia się lub powstrzymywania się
od wyrażania emocji) występujący publicznie przedstawia się jako osoba nie tylko
kompetentna i odpowiedzialna, a tym samym godna zaufania, ale również swobodna, radosna, sprawiająca miłe wrażenie. Ten zestaw cech może pozytywnie wpłynąć
na późniejsze decyzje odbiorców takiego komunikatu, realizując tym samym założony cel perswazyjny.
Występujący przed kamerami dążyć zatem będą do autoafirmacji, czyli uznania siebie za osoby spełnione i wartościowe oraz kompetentne w swojej dziedzinie.
Osoby zagrożone utratą twarzy maksymalizują samooceny, wzmacniając poczucie
własnej wartości poprzez autoperswazję i racjonalizację własnych zachowań. Tak jak
na przykład na poniższym nagraniu, na którym poseł Jacek Kurski dokonuje autokomentarza do własnej wypowiedzi: O! Ta końcówka znakomita! Znakomita!.

(AVI 9 ta końcówka znakomita)

Interakcja staje się procesem interpretacyjnym i zgodnie z tym założeniem nadawca stara się kontrolować swój obraz w oczach odbiorcy. Dlatego, jak podkreślał
Ralph H. Turner (za: Hałas 2006: 59 i n.), przyjęta przez interlokutora rola jest zawsze
wytwarzana (role-making), a nie tylko odgrywana (role-playing). Każde pojawienie
się w sferze publicznej ma za zadanie potwierdzić pożądany przez występującego
obraz własnej osoby. Należy przy tym pamiętać, że wystąpienia publiczne o charakterze perswazyjnym rzadko nastawione są na osiągnięcie natychmiastowych rezultatów, większość z nich bowiem stanowi zaledwie element procesu składającego się
na szerszy dyskurs.
Opisane powyżej przykłady dotyczą oczywiście osób charakteryzujących się
pragmatyczną koncepcją ja, które wyczulone są na płynące z otoczenia sygnały odnoszące się do własnej osoby. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku postaci
z pryncypialną koncepcją ja, które większą wagę przywiązują do swoich wewnętrznych odczuć i przekonań. Nie kierują się one opinią społeczną, a akty autoprezenta-
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cyjne wykorzystują nie do wpływania na innych i/lub manipulowania wrażeniem,
ale do ujawniania siebie.
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Positive Self-presentation as a Way to Authenticate Oneself
Abstract
The article presents an analysis of public speaking in terms of the style of revealing emotions, from
self-promotion to self-presentation. Performers show their (desirable) features, building their image
and identity, but at the same time they influence decisions of the recipients. Self-presentation behaviours include all activities, both verbal and non-verbal, which, in addition to the persuasion potential,
build a positive self-image of the sender and increase his/her attractiveness in the eyes of the interlocutor. The author of the article discusses some examples of such behaviours based on statements
and gestures of public figures recorded during television programs, which are perceived as signals and
indicators of interpersonal attitude and reactive behaviour.
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O coming oucie i wyrażeniach pokrewnych w polszczyźnie 1

Słowa klucze: zapożyczenia właściwe, anglicyzmy, coming out, outing
Keywords: lexical borrowings, anglicisms in Polish, coming out, outing

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania anglicyzmu leksykalnego
coming out (jak również różnego rodzaju wyrazów pochodnych, takich jak outing,
a także kalki frazeologicznej wyjść z szafy < ang. to come out of the closet) w polszczyźnie ogólnej. Konstrukcje2 te są bardzo ciekawe, używane w wielu różnych
kontekstach, czasem dość mocno od siebie odległych. Przyjrzymy się zatem ich
znaczeniom i użyciu w polszczyźnie. Najpierw jednak krótko prześledzimy rozwój
struktury wyjściowej (to come out) w angielszczyźnie.

1
2
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Dziękuję dwóm Recenzentom wcześniejszej wersji niniejszego artykułu za cenne dla mnie uwagi
i propozycje poprawek.
Określeń konstrukcja oraz wyrażenie używam w artykule w ogólnym, tj. niespecjalistycznym
znaczeniu (por. definicje w WSJP PAN). Ze względów stylistycznych będą one używane zamiennie, choć jestem świadom, że to pewne uproszczenie.
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2. Wyrażenie to come out w angielszczyźnie3
Wyrażenie to come out ma w angielszczyźnie wiele znaczeń (niektóre z nich pojawiały się już w staroangielszczyźnie, por. OED). Nas interesuje jednak to, które pojawiło
się w XVIII w.: ‘(o młodej kobiecie wywodzącej się z wyższych warstw społecznych)
oficjalnie pojawić się po raz pierwszy na balu lub podobnej imprezie towarzyskiej’ 4
(pierwsze poświadczone użycie w 1782 r., OED, zob. też szczegółowy opis w pracy
Małgorzaty Kity (2016: 11–32)). Znaczenie to prawdopodobnie wpłynęło, jak twierdzi
OED, na późniejsze, a mianowicie ‘zdać sobie sprawę, że jest się osobą homoseksualną; poczuć, że jest się częścią środowiska homoseksualnego’ (potwierdzone użycie
w 1941 r., obecnie klasyfikowane przez słownik jako rzadkie), a później ‘zaprzestać
ukrywania swojej homoseksualnej orientacji przed innymi’ (potwierdzone użycie
w 1970 r.). Również konstrukcja rzeczownikowa coming out była początkowo używana w znaczeniu ‘faktu zdania sobie sprawy przed sobą samym, że jest się osobą
homoseksualną (i ewentualnie odkrycia się przed innymi gejami i lesbijkami)’ (potwierdzone użycie w 1949 r., obecnie również klasyfikowane jako rzadkie), a później
‘faktu potwierdzenia (publicznego lub na przykład w kręgu znajomych), że jest się
osobą homoseksualną’ (potwierdzone użycie w 1973 r.).
Równocześnie należy wspomnieć o takich angielskich konstrukcjach, jak a ske
leton in the closet oraz a skeleton in the cupboard (dosł. ‘szkielet w szafie’, ‘szkielet w kredensie’), definiowanych przez OED jako ‘ukryte źródło wstydu lub bólu
u jakiejś osoby lub rodziny’. Ich pierwsze potwierdzone poświadczenia pojawiły się
w angielszczyźnie pisanej w 1845 r. (OED), ale – jak stwierdza słownik – struktura ta
była w użyciu już wcześniej. Nieco później (pierwsze poświadczenie w 1857 r.) zaczęły pojawiać się konstrukcje czasownikowe typu to bring/drag the skeleton out of the
closet (‘przynieść/wyciągnąć szkielet z szafy’) w znaczeniu ‘publicznie ujawnić coś,
co było wcześniej utrzymywane w tajemnicy lub w inny sposób ukryte’. W późniejszym okresie, co istotne, szkielet został zastąpiony innymi rzeczownikami, na przykład take the subject out of the closet (‘wyjąć temat z szafy’). W XX w. konstrukcja
to come out of the closet (wyraz closet ‘szafa’ został najpewniej przejęty z omówionej
wyżej konstrukcji take (something) out of the closet) zaczęła być używana, początkowo w Stanach Zjednoczonych (OED), na określenie zakończenia zaprzeczania bycia
gejem lub lesbijką (początkowo głównie przed sobą samym), a nieco później także
zakończenia ukrywania (przed innymi) swojej homoseksualnej orientacji.
Doszło tutaj zatem, jak stwierdza anglojęzyczna Wikipedia, do swego rodzaju
zmiany konotacyjnej: o ile pierwotnie wyrażenia to come out / coming out kojarzyły
się z „wejś c iem do świata nadziei”, o tyle później ciężar znaczeniowy przesunął się
3
4
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Niniejsza część artykułu ma charakter wprowadzający i służy jedynie zarysowaniu tła dalszych
rozważań; co za tym idzie jest ona z konieczności skrótowa i nie powinna być postrzegana jako
szczegółowe studium etymologiczne angielskiego wyrażenia to come out.
Tłumaczenia wszystkich definicji z OED dokonał autor artykułu.
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ku „w y jś c iu z szafy, tj. czegoś ciemnego i nieprzyjaznego”5 (zob. też monografię
M. Kity (2016: 10‒11, 33‒38)).
Jak wskazuje OED, wyrażenie to come out powiększa swój zakres użycia i pojawia się w odniesieniu do innych spraw związanych z płciowością i seksualnością,
a także innych zjawisk i sytuacji (już niezwiązanych z preferencjami seksualnymi),
które – w określonych środowiskach czy społecznościach – mogą być postrzegane
jako wstydliwe lub kłopotliwe, na przykład choroba psychiczna, przynależność do
określonej grupy etnicznej czy organizacji itp.
Nie sposób stwierdzić, jak często omawiane wyrażenia występują w języku angielskim w znaczeniach związanych z płciowością i seksualnością. Można oczywiście łatwo sprawdzić, że na przykład w korpusie COCA znajdziemy ponad 111 000
wystąpień wyrażenia to come out (i pochodnych), ale nie jest możliwe ustalenie, jak
duży odsetek odnosi się ujawnienia swej nieheteroseksualnej orientacji. Dzieje się
tak ze względu na fakt, że omawiana struktura jest polisemiczna i może występować
w bardzo wielu różnych znaczeniach.
3. Wyrażenie coming out w polszczyźnie: uwagi wstępne6
Trudno jednoznacznie określić, kiedy po raz pierwszy pojawiło się w polszczyźnie
wyrażenie coming out (anglicyzm leksykalny). Pewną wskazówką mogą być tutaj
badania korpusowe: w NKJP omawiana konstrukcja pojawiła się po raz pierwszy
w 2001 r. (dwa poświadczenia: jedno w czasopiśmie „Polityka”, drugie w grupie dyskusyjnej Usenet). Wydaje się zatem, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa
stwierdzić, że wyrażenie to pojawiło się w polszczyźnie wiele lat po pojawieniu się
nowego znaczenia angielskiego to come out.
Nie jest też łatwo zawyrokować o częstotliwości jego występowania w polszczyźnie. Pojawia się ono często, co oczywiste, w czasopismach czy na forach internetowych skierowanych do społeczności LGBT+; artykuł niniejszy koncentruje się
jednak na polszczyźnie ogólnej. Podobnie pewną wskazówką mogą być badania
korpusowe: w NKJP mamy 290 poświadczeń konstrukcji coming out7 (wliczając
w to formy odmienione typu coming outy, coming oucie itp., a także dwa wystąpienia bardziej potocznego wariantu comin’ out (korpus pełny, wyszukiwarka Pelcra))8.
5
6
7
8
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Zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Coming_out.
Artykuł niniejszy skupia się na językoznawczym omówieniu wyrażenia coming out. Omówienie coming outu ze społeczno-kulturowo-literaturoznawczego punktu widzenia można znaleźć
w przywoływanej już wyżej monografii Małgorzaty Kity (2016).
Spotykany jest zarówno zapis coming out, jak i coming-out, przy czym ten drugi, jak wskazuje
NKJP, jest znacznie rzadszy.
Trzeba jednak dodać, że znaczna liczba użyć (103) nie dotyczy omawianego znaczenia. W NKJP
pojawiają się bowiem części tytułów piosenek czy książek (Fire Coming out of the Monkey’s Head),
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Widać zatem, że liczba wystąpień wyrażenia coming out w NKJP nie jest zbyt wysoka. Korpus zawiera 1 524 696 745 słów, a zatem omawiane wyrażenie – traktowane
jako jeden leksem – stanowi około 0,00002% korpusu; trzeba jednak pamiętać, że
kompilowanie NKJP zakończyło się w roku 2012 i od tego czasu nie jest on rozwijany.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku korpusu MoncoPL (Pęzik 2020): w korpusie tym znajdziemy 3 537 poświadczeń omawianego wyrażenia
(wliczając w to formy odmienione), co stanowi już 0,00005% całości (MoncoPL to
obecnie, w styczniu 2021 r., około 7 043 000 000 słów), a więc ponad dwa razy więcej
niż w wypadku NKJP9. Wyraźnie widać zatem, że częstość konstrukcji coming out
w polszczyźnie ma dzisiaj tendencję wzrostową. Nie jest to jednak niespodzianka,
jeśli wziąć pod uwagę fakt, że temat związków osób tej samej płci jest często obecny w debacie publicznej, w wystąpieniach polityków czy różnych dyskusjach w mediach, zwłaszcza mediach społecznościowych.
Zgodnie z zasadą, że zapożyczane są głównie rzeczowniki (zob. Mańczak-Wohl
feld 1995: 54‒55; Witalisz 2016: 54‒55), co wynika z potrzeb nominatywnych, zapożyczenie to pojawiło się w polszczyźnie w formie rzeczownikowej (coming out),
konstrukcje czasownikowe nie są natomiast używane (por. konstrukcję *comingou
tować10; nie jest także używane wyrażenie to come out11); występują za to struktury
omowne typu zrobić coming out, dokonać coming outu, być po coming oucie itp.
4. Użycie wyrażenia coming out w polszczyźnie
Po nakreśleniu krótkiego tła historycznego możemy przejść do analizy wyrażenia
coming out. Zacznijmy od porównania definicji omawianej formy w różnych słownikach języka polskiego. Wyrażenie to zostało uwzględnione w SZA oraz WSJP PAN.
Przyjrzyjmy się zatem słownikowym definicjom:
publiczne ujawnienie swojej orientacji seksualnej lub swojego pochodzenia (SZA);
nazwy własne (tytuł wystawy młodych twórców) lub różnego rodzaju cytaty z konstrukcji angielskich (na przykład na forach internetowych).
9 Liczba wystąpień omawianego wyrażenia w MoncoPL jest zbyt duża, aby badać każde z nich, ale
pobieżne przejrzenie wyników wyraźnie wskazuje, że w korpusie tym – w odróżnieniu od NKJP –
rzadsze są użycia będące na przykład tytułami piosenek, innymi nazwami własnymi lub cytatami
angielskich zdań (w pierwszych 100 wystąpieniach znalazłem jedynie 13 takich przypadków), co
dodatkowo potwierdza tezę o wzroście częstości.
10 Potencjalnego słowa comingoutować nie znalazłem ani w NKJP, ani w MoncoPL. Pojedyncze wystąpienia znajdziemy za pośrednictwem wyszukiwarki Google; jest ich jednak zbyt mało (15 wystąpień w postaci bezokolicznika (styczeń 2020)), aby mówić o ich szerszym użyciu w polszczyźnie.
11 W NKJP oraz MoncoPL konstrukcja to come out pojawia się głównie w cytatach anglojęzycznych,
choćby w tekstach piosenek, i nie ma wiele wspólnego ze znaczeniem omawianym w niniejszym
artykule.
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ujawnienie własnej nieheteroseksualnej orientacji lub tożsamości płciowej nieuznawanej za normatywną (WSJP PAN).

Dodatkowo WSJP PAN dodaje notkę o użyciu (niebędącą jednak częścią definicji): „Bywa używane także w odniesieniu do aktu ujawniania innych cech lub poglądów, które są uważane za odbiegające od powszechnych w danym społeczeństwie”.
Widać zatem, że omawiane słowniki bardzo szeroko definiują znaczenie coming
outu, nie zawężając go do jedynie orientacji homoseksualnej.
Trzeba jednak podkreślić, że zdecydowana większość wyrażeń znalezionych zarówno w NKJP (około 140 na 187 wystąpień12, zatem około 75%), jak i we fragmencie MoncoPL (około 60 na 87 wystąpień13, czyli około 69%) odnosi się do orientacji
homoseksualnej, co pozwala przypuszczać, że to znaczenie jest nadal podstawowe
i dominujące14, por. wybrane przykłady15:
(1)
(2)
(3)

Kinga nie miała kłopotów z domowym coming out16 (ujawnienie orientacji)
(brak tytułu artykułu, „Polityka” 2004)17.
Ostatnio miały miejsce moje pierwsze coming outy przed przyjaciółmi […]
(Jak powiedzieć rodzicom, że jestem gejem?, www.forumowisko.pl 2008).
Zapytaj znajomych, którzy są już po coming oucie, jak to było […] (Inny nie
znaczy gorszy. Czyli zapomnieć to wszystko, „Gazeta Pomorska” 2009).

Kilka przykładów odnosi się do orientacji biseksualnej, a także transseksualizmu
(jest to jednak użycie rzadsze niż dotyczące orientacji homoseksualnej):
(4)
(5)

Nauka coraz dokładniej przygląda się biseksualistom. […] W Polsce o nich się
nie pisze w prasie […]. Nie robią głośnych coming outów […] (Dwuramienni,
„Polityka” 2009).
Tutaj dwie transseksualistki robią coming out (wykop.pl 2020).

12 Podaję tutaj przybliżoną liczbę (około 140) ze względu na fakt, że nie zawsze korpus przytacza
wystarczająco obszerny kontekst, aby można było z całą pewnością określić znaczenie omawianej
konstrukcji. Do całkowitej liczby wystąpień (187) nie zostały wliczone cytaty angielskie, nazwy
własne itp. (290−103).
13 W 100 początkowych wystąpieniach 13 to anglojęzyczne cytaty, nazwy własne itp. (por. przypis 9).
Pod uwagę wzięto zatem 87 początkowych wystąpień. Podobnie jak w wypadku NKJP (por. przypis 12), podano przybliżoną liczbę.
14 Dane dla NKJP i MoncoPL są zbliżone, jednak wydają się sugerować, że wzrasta częstość dodatkowych użyć (tj. niezwiązanych z orientacją homoseksualną, zob. dalszą część artykułu).
15 Wszystkie przykłady przywołane w artykule pochodzą z NKJP lub MoncoPL.
16 Widać wyraźnie, że dawniej słowo było traktowane jako nieodmienne; w przykładach późniejszych jest już odmieniane.
17 W przywoływanych cytatach poprawiono oczywiste usterki o charakterze ortograficznym czy
interpunkcyjnym, nie wprowadzono jednak innych zmian.
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Zdarzają się także – aczkolwiek już poza NKJP i MoncoPL – użycia związane
z aseksualizmem.
Inne przykłady – ponownie zaczerpnięte z NKJP i MoncoPL – odnoszą się między innymi do kobiet będących w ciąży (i niekrępujących się na przykład rozebrać
publicznie, odsłaniając brzuch) (przykład (6)), kobiet, które dokonały aborcji (przykład (7)), osób, które dokonały apostazji, czyli formalnego wystąpienia z Kościoła
katolickiego (przykład (8)), chorują na chorobę nowotworową lub chorobę psychiczną (przykłady (9)‒(10)), przyznają się do palenia marihuany (przykład (11)),
zaprzestają ukrywania swojego żydowskiego pochodzenia (przykład (12)), określają
się jako osoby przynależące do nieuznanej oficjalnie narodowości (przykład (13)),
określają się jako feministki (przykład (14)), ujawniają swoje poglądy polityczno-społeczno-gospodarcze (przykłady (15)‒(16)) czy też swoje nietypowe zainteresowania, choćby zamiłowanie do oglądania filmów animowanych kierowanych do dzieci
(przykład (17)):
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Ciążowy coming out dokonał się nawet w kraju muzułmańskim – w 2009
roku na okładce marokańskiego pisma „Femmes du Maroc” pojawiło się zdjęcie nagiej ciężarnej reporterki Nadii Larguet (gazeta.pl 2010).
Tygodnik pisze też o „modzie na aborcyjny coming out” (tok.fm 2014).
[…] na naszej stronie internetowej zamieściliśmy listę ateistów i agnostyków.
W ciągu pół roku wpisało się tam ponad 10 tys. osób. To taki ateistyczny coming out (Wyznanie niewiary, „Polityka” 2008).
Dlaczego tak mało ludzi decyduje się na nowotworowy coming out? (www.
tygodnikprzeglad.pl 2020).
Grzegorz, kumpel Arka z psychiatryka, jedyny, jakiego ma, marzy o tym, żeby
dostać etat w zakładzie pracy chronionej, bo tam będzie się mógł wreszcie
ujawnić bez konsekwencji. Zrobić swój coming out (Co zamknąć, co otwo
rzyć?, „Polityka” 2008).
Celem numer dwa jest „coming out” (ujawnianie się) użytkowników marihuany (mmwarszawa.pl 2012).
Mój coming out jako Żydówki wydarzył się trochę mimochodem […] (Agnieszka Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie 2008).
Opolskich Ślązaków coming out (gazeta.pl 2012).
Powiedzieć o sobie feministka to była wtedy łata – wielkie życiowe coming out,
ujawnienie, jak u gejów i lesbijek (Rychły zgon patriarchatu, „Polityka” 2005).
Po moim neoliberalnym coming oucie nie ośmieliłbym się skrytykować takiej
postawy (spidersweb.pl 2016).
Czy nie przywdział Pan łaszków wolnorynkowca dla kamuflażu i w rzeczywistości zamierza Pan zmarginalizować wolnościowców w koalicji, by potem
zrobić coming out jako narodowy etatysta? (wykop.pl 2020).
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Ale wydaje mi się, że serial ogląda naprawdę wielu dorosłych facetów, którzy
wstydzą się do tego przyznać. Ale taki kucykowy coming out naprawdę pomaga […] (emetro.pl 2012).

Inne przykłady znalezione w korpusach NKJP i MoncoPL dotyczą między innymi osób publicznie potwierdzających swoją wiarę w Boga i/lub przynależność
do Kościoła katolickiego (religijny coming out), ujawniających swoje zarobki współpracownikom (zarobkowy coming out), kobiet mających za sobą doświadczenie poronienia (poronieniowy coming out), osób mających problemy ze zbyt bujnym (lub
przeciwnie – zbyt skąpym) owłosieniem na głowie i/lub ciele (włosowy coming out),
dziennikarza mediów katolickich, który przyznał, że nie przeczytał Biblii (biblijny
coming out) itp. Wydaje się zatem, że coming out może być dziś użyty w praktycznie dowolnym kontekście związanym z faktem ujawniania komuś jakiejś informacji
o sobie – choćby najbardziej trywialnej.
W tym miejscu w naturalny sposób nasuwa się pytanie, czy takie rozszerzanie
znaczenia jest wynikiem wpływu angielszczyzny, czy raczej pojawia się już na gruncie polszczyzny. Trzeba zauważyć, że o ile niektóre z przytoczonych wyżej znaczeń
pojawiają się w angielszczyźnie – coming out związany z ateizmem, określoną religią lub problemami ze zdrowiem psychicznym (przykłady takie można odnaleźć
w COCA) – o tyle nie natrafiłem na przykłady związane choćby z aborcją. Wydaje
się zatem, że chociaż na początku wpływ semantyki angielskiej nie był zapewne bez
znaczenia (trudno jednak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy odgrywał rolę decydującą), to obecnie omawiane wyrażenie rozwija się już na gruncie polszczyzny, bez
pośrednictwa angielskiego (świadczą o tym takie konstrukcje, jak aborcyjny czy
włosowy coming out).
Konstrukcja coming out bywa również używana żartobliwie, choćby w odniesieniu do akcji pokazywania swoich fotografii (a także fotografii różnych przedmiotów,
takich jak choinki bożonarodzeniowe) na jednej z grup dyskusyjnych (przykłady
można znaleźć w korpusie MoncoPL). Warto wreszcie wspomnieć, że wyrażenie co
ming out pojawia się też w znaczeniu bardziej dosłownym, jako wyjście (z czymś,
na przykład ze swoją twórczością) do innych ludzi, a także fizyczne ujawnienie się
(o jakimś zjawisku, problemie, o jakiejś chorobie). Są to jednak użycia stosunkowo
rzadkie i mogą być określone jako poboczne (podany niżej przykład dotyczy ostatniego znaczenia):
(18)

Żartuje, że rak znalazł sobie kiepski moment na „coming out” (Do wesela się
zagoi, „Gazeta Krakowska” 2006).

Omawiane wyrażenie występuje w polszczyźnie w różnych postaciach graficznych: poza standardowym zapisem coming out (a także rzadszym coming-out) spotyka się również comming out, kaming aut czy kaming ałt (są one jednak rzadkie:

^ LV 32 indb 113

2021-11-17 09:26:45

114

Marcin Zabawa

comming out ma 67 poświadczeń w MoncoPL i jedno w NKJP, kaming aut jedno w MoncoPL i brak poświadczeń w NKJP, zaś kaming ałt jedno w NKJP i brak
w MoncoPL). To sugeruje, że asymilacja omawianej konstrukcji postępuje nie na
poziomie graficznym, ale przede wszystkim morfologicznym.
W środowisku osób nieheteroseksualnych wyrażenie coming out jest czasem
skracane (w języku pisanym) do CO 18 (zapisywanego także jako c-o); spotyka się
również (choć jest to wyraźnie rzadsze) jego skracanie do samego coming. Przykłady takie można znaleźć choćby na forum internetowym przeznaczonym dla
osób LGBT+ (Forum Homogenizowane; forumlgbt.pl). Nie będą one jednak szerzej tutaj omawiane ze względu na fakt, że artykuł koncentruje się na polszczyźnie
ogólnej.
5. Inne wyrażenia używane w polszczyźnie
Oprócz opisanego wyżej wyrażenia coming out używana jest również w polszczyźnie kalka z języka angielskiego wyjść z szafy (< ang. to come out of the closet); jak
jednak wskazują kwerendy w NKJP oraz MoncoPL, jest ona znacząco rzadsza niż
coming out, co więcej, znaczna część jej wystąpień nie dotyczy stricte seksualności,
lecz raczej kłopotliwych sekretów rodzinnych itp.19 (zdarzają się także użycia dosłowne). Ogółem w NKJP znajduje się jedynie 19 poświadczeń tego wyrażenia w odniesieniu do orientacji homoseksualnej (wobec 140 poświadczeń konstrukcji coming
out w tym znaczeniu). Podobne proporcje – tym razem w odniesieniu do wszystkich
znaczeń – znajdziemy w MoncoPL: 316 wystąpień zwrotu wyjść z szafy (wraz forma
mi odmienionymi) wobec 3 537 poświadczeń wyrażenia coming out. Wyrażenie co
ming out jest częstsze zapewne dlatego, że jest krótsze i – co za tym idzie – łatwiejsze
w użyciu (a dodatkowo sprzyja mu być może jego angielskość).
W tym miejscu nie można nie dodać, że wyraz szafa może być użyty metonimicznie na określenie sytuacji udawania (w wypadku osoby nieheteroseksualnej)
orientacji heteroseksualnej, por. przykłady wynotowane z NKJP i MoncoPL (zob. też
Kita 2016: 38, 69‒71):
(19)

[…] metaforyczna „szafa” – otoczenie, przed którym udajesz hetero – w której
siedzisz, jak ten przysłowiowy trup rodzinny (Jestem gejem, www.forumowisko.pl 2005).

18 Nie sposób ustalić, z jaką częstotliwością występuje ten skrótowiec w NKJP czy MoncoPL, ze
względu na homografię z bardzo częstym słowem co (odpowiednio ponad 3 000 000 i 12 000 000
poświadczeń).
19 W znaczeniu ‘kłopotliwych sekretów’ używane są również takie konstrukcje, jak szkielet w szafie
(prawdopodobnie kalka ang. skeleton in the closet / skeleton in the cupboard) oraz trup w szafie.
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Psychiatrzy w szafach, aktywiści na ulicach. Te dylematy były nieobce wielu
innym psychiatrom gejom […] (onet.pl 2015).

Koniecznie trzeba w tym miejscu wspomnieć o innym anglicyzmie leksykalnym
powiązanym tematycznie z wyrażeniem coming out, a mianowicie o słowie outing.
Wyraz ten jest używany w języku polskim w znaczeniu ‘ujawnienia czyjejś nieheteroseksualnej (zwykle homoseksualnej, rzadziej biseksualnej) orientacji wbrew jego
wiedzy i/lub woli’, szczególnie w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne
(o czym świadczą jego poświadczenia w NKJP i MoncoPL).
Wyraz outing jest wyraźnie rzadszy niż konstrukcja coming out: w NKJP znajdziemy jedynie 32 poświadczenia, z czego znaczna część pochodzi z tego samego źródła, a mianowicie Wikipedii. Również w MoncoPL liczba poświadczeń jest
niewielka (82 wyniki). Co jednak najciekawsze, najstarsze wystąpienie tego słowa
w NKJP pochodzi z „Gazety Wyborczej” z 1993 r., a zatem jest znacznie wcześniejsze
niż użycie coming outu20:
(21)

Stosował pan outing – dwa lata temu w pierwszym programie niemieckiej
telewizji (ARD) ujawnił Pan nazwiska homoseksualistów ze świata kultury
i polityki. Oczywiście bez ich zgody (Podnieście ręce?, „Gazeta Wyborcza”
1993).

Tak wczesne wystąpienie omawianego leksemu jest zaskakujące także z tego powodu, że – jak się wydaje – wyraz zaczął być używany w polszczyźnie krótko po
pojawieniu się takiego znaczenia w języku angielskim (według OED pierwsze poświadczone wystąpienie słowa outing w omawianym znaczeniu pochodzi z 1990 r.).
Na marginesie warto dodać, że outing w angielszczyźnie jest dodatkowo definiowany bardziej ogólnie jako ujawnienie jakiejś informacji o kimś bez jego zgody. Także
to użycie słownik datuje na podobny okres (1991 r.; OED). To drugie znaczenie, niedotyczące już mniejszości seksualnych, zostało przejęte przez polszczyznę, jednak
w dość ograniczonym zakresie (5 poświadczeń w tym znaczeniu w MoncoPL, brak
takiego użycia w NKJP), por. następujący przykład:
(22) […] upublicznianie prywatnych materiałów, np. listów lub zdjęć ofiary (outing)
(samorzad.pap.pl 2014).
Co bardzo ciekawe, słowo outing jest czasem mylone z wyrażeniem coming out
i używane w znaczeniu ‘ujawnienia własnej (a nie czyjejś) nieheteroseksualnej orien-

20 Słowo outing nie trafiło jednak (przynajmniej na razie) do słowników języka polskiego, także tych
najnowszych (WSJP PAN).
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tacji’ (i tym samym odbiega od znaczenia słowa outing w angielszczyźnie, a zatem
jest pseudoanglicyzmem semantycznym21), por. następujące przykłady:
(23) Pisałeś też o outingu. W moim przypadku mama czegoś się wcześniej domyślała, choć raczej [nie] tego, że jestem geyem22 (Usenet, pl.sci.psychologia
1999).
(24) W języku angielskim pojawiło się słowo outing oznaczające otwarte przyznanie się do homoseksualizmu (G. Brzozowicz, F. Łobodziński, Sto płyt, które
wstrząsnęły światem. Kronika czasów popkultury 2000).
Warto również odnotować istnienie konstrukcji czasownikowej outować się
‘dokonywać coming outu’ lub outować kogoś (a także wyoutować) ‘ujawniać czyjąś
nieheteroseksualną orientację’, jak również przymiotnika wyoutowany ‘ujawniony,
jawny’. Co więcej, istnieje w polszczyźnie także forma autować się / autować kogoś
(odnotowana już w WSJP PAN23, zob. też poświęcony tym formom artykuł Anny
Niepytalskiej-Osieckiej (2016)). Formy te budzą pewne wątpliwości etymologiczne:
WSJP PAN traktuje wyrazy outować i autować jako warianty o tej samej etymologii, tj. pochodzącej z ang. out. Być może jednak zasadniejsze byłoby klasyfikowanie
leksemu autować (w znaczeniu związanym z orientacją seksualną) jako anglicyzmu
semantycznego (znaczenia związane na przykład ze sportem pojawiły się niewątpliwie wcześniej niż te związane z orientacją homoseksualną, co potwierdza kwerenda
w NKJP), a outować – jako anglicyzmu leksykalnego.
6. Uwagi końcowe
Wyrażenie coming out, które początkowo było używane przez środowisko osób
LGBT+, pojawia się obecnie coraz częściej w polszczyźnie ogólnej. Dotyczy nie tylko – jak na początku – orientacji homoseksualnej, ale też wszelkich preferencji odbiegających od modelu heteroseksualnego (biseksualizm, aseksualizm itp.). Używane jest także przez osoby heteroseksualne, aby podkreślić pewną nietypowość (na
przykład sapioseksualizm).
Co istotniejsze, wyrażenie coming out stale rozszerza swój zakres użycia: dzisiaj,
jak się wydaje, może pojawić się w niemal dowolnym kontekście dotyczącym jakiejś
21 Więcej informacji na temat pseudoanglicyzmów i ich typów można znaleźć w monografii Alicji
Witalisz (2016: 155‒159).
22 Warto zwrócić uwagę na nietypowy zapis tego słowa, będący czymś pośrednim pomiędzy ortografią angielską (gay) i polską (gej). Jak się wydaje, taki zapis był czasem stosowany dawniej, dziś
natomiast jest bardzo rzadki (co potwierdza NKJP).
23 Outować również jest odnotowany jako rzadszy wariant leksemu autować, ale tylko w niektórych
znaczeniach tego ostatniego. Znaczenie wyrazu autować jest zatem szersze niż znaczenie słowa
outować, co potwierdza kwerenda w MoncoPL.
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informacji, którą ktoś do tej pory o sobie ukrywał, a teraz postanowił ją ujawnić
(może ona dotyczyć pochodzenia, przynależności do określonej religii lub jej braku,
a nawet tak stosunkowo przyziemnych spraw, jak wysokość zarobków czy problemy
z włosami). Co jednak ciekawe, podobnemu rozszerzeniu nie uległo znaczenie wyrazu outing.
Omawiane wyrażenie zostało już zaadaptowane morfologicznie, na co wskazują
między innymi obecność liczby mnogiej (coming outy) oraz liczne formy odmienione, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej (coming outu, coming oucie, coming
outem, coming outów, coming outom, coming outach itp.). Zdarzają się także mniej
typowe przykłady form odmienionych, na przykład zapisywane z apostrofem: Im
więcej osób dokona coming out’u, tym większa będzie to podpora dla pozostałych, że
nie są sami („Gazeta Pomorska” 2009), ale nie są one częste.
Podobnie zaadaptowane są już formy wyoutować oraz outing (por. outingu, outin
giem czy outingi). Leksem ten (tj. outing) może jednak sprawiać problemy interpretacyjne i nie zawsze jest rozumiany w taki sam sposób.
Na zakończenie warto pokusić się o krótki komentarz normatywny. W wypadku
takich wyrażeń, jak coming out, wyraźnie odczuwana jest ich obcość, zwłaszcza na
poziomie grafii. Określenie to jest jednak wygodne w użyciu (może być skracane
do CO), a także bardzo uniwersalne i często stosowane. Jego znaczenie nie rodzi
trudności interpretacyjnych; wydaje się zatem, że sformułowanie to może zostać zaaprobowane, choćby ze względu na kryterium uzualne24.
Więcej problemów sprawiają takie wyrazy, jak outing. Jakkolwiek pożyczka ta jest
przyswojona morfologicznie, to jednak sprawia spore problemy interpretacyjne (por.
przykłady przywołane w artykule) i jej znaczenie nie do końca jest jasne. Określenie
outing jest też stosunkowo rzadkie i z tych powodów jego zaaprobowanie wydaje się
bardziej problematyczne. Również takie leksemy, jak outować się czy wyoutowany
wydają się nie do końca uzasadnione: jestem ujawnionym gejem brzmi chyba lepiej
niż jestem wyoutowanym gejem.
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On coming out and Related Constructions in Polish
Abstract
The aim of the present paper is to discuss the English lexical borrowing coming out, together with
some related constructions, used in Polish. The construction in question was originally used in Polish
in LGBT community to denote the process of disclosing one’s own non-heterosexual orientation; now,
however, it has significantly expanded its range of contexts. The construction is thus used in many
different contexts, connected with e.g. one’s religion, details about one’s earnings, etc. Interestingly
enough, the meaning of other constructions, such as outing, has not been extended. In the article,
descriptions of the meanings of the forms in question have been illustrated with numerous examples
taken from the National Corpus of Polish (NKJP) and the MoncoPL Corpus.
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Prozodia, semantyka, styl – o hierarchii
poziomów ekwiwalencji w tłumaczeniu piosenki kabaretowej
(studium przypadku: polskojęzyczne warianty Money… Freda Ebba)
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Wprowadzenie: warianty przekładu jako zapis zmagań tłumacza
Tłumaczenie piosenki kabaretowej, czyli komunikatu multimodalnego, którego semantykę współtworzą komponenty werbalne i muzyczne, a także ruch, kostium, rekwizyt i scenografia, można uznać za zadanie trudniejsze nawet od przekładu tekstu
poetyckiego. Uzyskanie pełnej ekwiwalencji wobec oryginału na wszystkich poziomach organizacji takiego komunikatu nie jest możliwe, toteż kluczową sprawą staje
się – zgodnie z klasycznym ujęciem Wernera Kollera (Lewicki 2017: 148–149) – hierarchizacja owych poziomów. Decyduje o niej sam tłumacz wybierający takie rozwiązania, które jego zdaniem dadzą efekt „adekwatności funkcjonalnej (functional
adequacy)” czy też „podobieństwa odbioru (similar response)” (Tabakowska 2001: 9).
Cel niniejszej pracy będzie stanowiła obserwacja tego, w jaki sposób owa hierarchia
funkcjonuje i jak może się zmieniać w poszczególnych wariantach translacji, czyli
„różnych przekładach tego samego oryginału” na jeden kod (Lewicki 2017: 174).
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Za materiał badawczy posłuży znany utwór Money… Freda Ebba (słowa) i Johna
Kandera (muzyka) z musicalu Cabaret, który na grunt polskiej kultury i polskiego języka przeniósł Wojciech Młynarski. Maszynopis (z odręcznymi poprawkami)
znajdujący się w archiwum Muzeum Literatury w Warszawie i libretto sygnowane
nazwiskiem Młynarskiego świadczą o tym, że podchodził on do tej piosenki parokrotnie, z różnymi pomysłami na oddanie w polszczyźnie poszczególnych fragmentów angielskiego tekstu. Przypuszczał zapewne, że przekład popularnego
dzieła – z pozoru komedii, będącej w istocie gorzką metaforą dziejów XX-wiecznej
Europy – przez lata posłuży artystom rodzimej sceny. Z właściwym sobie perfekcjonizmem dążył zatem do tego, by stworzyć jak najlepszą „reprezentację” (ibid. 2017)
śpiewanych partii Kabaretu w polskiej kulturze i polskim języku.
Translatorskie sposoby na ekwiwalencję brzmieniową
O kryteriach, według których Młynarski oceniał jakość przekładu, można się dowiedzieć z wywiadów i listów. Rozproszone są w nich jego uwagi autotematyczne.
Czytamy na przykład: „tłumaczenia naciągające, czy zmieniające dla wygody rytm
oryginału, czy dające np. rym żeński w miejsce oryginalnego męskiego nie interesują mnie” (Młynarski 1983: 40). Zgodnie z tą deklaracją autor zwracał baczną
uwagę na prozodyczną, czyli „muzyczną” (Pisarkowa 1998: 16) płaszczyznę tekstu.
Aby odtworzyć efekt korelacji melodii i mowy, musiał przede wszystkim zadbać
o wzajemną zgodność fraz muzycznych i tekstowych pod względem czasu trwania
oraz akcentu wyrazowego nadającego wypowiedzi określony rytm1. W przypadku
Money… jest to szczególnie istotne, ponieważ w tym właśnie utworze struktura rytmiczna współtworzy świat przedstawiony2 – atmosferę Berlina lat 30. XX w., czyli
miasta i ludzi u progu katastrofy – co uwidacznia się w wykonaniu oryginalnej piosenki przez duet Lizy Minnelli z Joelem Greyem (1972)3. Postaci wykreowane przez
dwoje artystów są karykaturalnie sztuczne między innymi za sprawą śpiewu charakteryzującego się silnym uwydatnianiem akcentów wyrazowych, występujących
1
2

3
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W pewnych przypadkach istotne bywają również inne cechy prozodyczne, a mianowicie intonacja i akcent zdaniowy uwydatniający wybrany komponent tekstu (Sierosławska 2008; Danielewiczowa 2015), a także cechy głosek (drżące, syczące, szumiące, zwarte), o czym za chwilę.
Na ten aspekt ukształtowania rytmicznego zwracała uwagę Maria Renata Mayenowa, która pisała: „Formy metryczne niejako alienują się, stają się wartościami same dla siebie lub przynajmniej
sygnałami tych wartości. Jeśli trochej w polskiej kulturze występuje często w funkcji wiersza
utworów dla dzieci, można użyć tej formy we wstrząsającym okupacyjnym wierszu o dzieciach,
skierowanym tylko pozornie do nich: »Ucz się, dziecko, polskiej mowy«, wygrywając tę jego wartość jako mechanizm, który przedstawia semantykę całego tekstu: nadaje mu charakter groteski,
ponurej niespójności” (Mayenowa 1979: 423).
Dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=CofN4q_qv0o.
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w większości przypadków na co drugiej sylabie, a ponadto oddzielaniem kolejnych
zgłosek mikropauzami (staccato). Za sprawą prostego, miarowego układu akcentowego, urywanego toku artykulacyjnego oraz specyficznego, niemelodyjnego tonu
głosu odnosimy pożądane przez twórcę wrażenie, jakby bohaterowie nie byli żywi,
lecz mechaniczni, co daje efekt komizmu4 i groteski.
Niektóre jakości dźwiękowe „zadane” tłumaczowi przez autora pierwotnego
tekstu oraz kompozytora melodii można było w polskiej translacji oddać stosunkowo łatwo, na przykład rytm trocheiczny, gdyż paroksytoneza jest w polszczyźnie
naturalna i powszechna5. Wyzwanie stanowiły natomiast jamby i anapesty z akcentem na ostatniej sylabie i z tego zapewne względu w polskich wersjach piosenki obserwujemy przesunięcia akcentuacyjne wobec pierwowzoru:		
Money makes the
world go around
…the world go around
…the world go around.
Money makes the
world go around
It makes the world go
’round
(O)6

Forsa w ruch porywa
świat
porywa świat
porywa świat
Forsa w ruch porywa
świat
Ten świat porywa
w ruch (L)

Forsa świat porywa
w wir
Porywa w wir
Porywa w wir
Forsa świat porywa
w wir
Nasz świat porywa
w wir (A; B)

Forsa wprawia w ruch
ten świat
w ruch ten świat
w ruch ten świat
Forsa wprawia w ruch
ten świat
W ruch wprawia cały
świat
(KA)

┴─┴─┴──┴
─┴──┴
─┴──┴
┴─┴─┴──┴
─┴─┴─┴

┴─┴─┴─┴
─┴─┴
─┴─┴
┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

┴─┴─┴─┴
─┴─┴
─┴─┴
┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

┴─┴─┴─┴
┴─┴
┴─┴
┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

4
5

6
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Zgodnie z teorią automatyzmu Henriego Bergsona, którego zdaniem „komicznem będzie takie
ugrupowanie czynów i zdarzeń, które da nam złudzenie życia, a równocześnie sprawi wrażenie
w ruch wprawionego mechanizmu” (Bergson 1902: 59; por. Buttler 1968/2001: 19–20).
Warto przy tym dodać za M.R. Mayenową, że „Mimo iż dwusylabowe wyrazy stanowią najliczniejszą klasę w słowniku polskim, wydaje się, iż trochej utrzymuje się trudniej niż amfibrach,
który wykorzystuje z łatwością trzy najliczniejsze klasy słownika: jedno-, dwu- i trzysylabowe
wyrazy” (Mayenowa 1979: 406).
Źródła oznaczyłam symbolami literowymi: 1) O – oryginał angielski (Masteroff, Ebb 1998); 2) A –
odnaleziony w archiwum maszynopis z odręcznymi poprawkami Młynarskiego (Money); 3) L –
libretto otrzymane od reżyserki (Eweliny Pietrowiak), sygnowane nazwiskiem Młynarskiego
(Masteroff, Ebb 2010); 4) B – zapis własny na podstawie wykonania Michała Bajora; 5) KA – zapis
własny na podstawie wykonania Joanny Kołaczkowskiej i Damiana Aleksandra.
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A mark, a yen, a buck
or a pound
…a buck or a pound
…a buck or a pound.
Is all that makes the
world go around
That clinking, clanking
sound
Can make the world
go 'round (O)

Marka, dolar, yen i lir
yen i lir
yen i lir
cały świat porywa
w wir
ich wdzięczny,
dźwięczny tryl
ten świat porywa w wir
(L)

Bo marka, dolar, jen
czy lir
Czy jen (yen) czy lir…
Czy jen (yen) czy lir…
Nasz stary świat porywa w wir
Nasz świat porywa
w wir
Ich wdzięczny,
dźwięczny tryl
(A; B)

Marka, dolar jen lub
funt
jen lub funt
jen lub funt
Wprawiają w ruch ten
cały świat
Ten dźwięk, ten brzęk,
ten blask
W ruch wprawia cały
świat (KA)

─┴─┴─┴──┴
─┴──┴
─┴──┴
─┴─┴─┴──┴
─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

┴─┴─┴─┴
┴─┴
┴─┴
┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

─┴─┴─┴─┴
─┴─┴
─┴─┴
─┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

┴─┴─┴─┴
┴─┴
┴─┴
─┴─┴─┴─┴
─┴─┴─┴
─┴─┴─┴

Kiedy porównamy schematy akcentowania zastosowane we wszystkich wariantach przekładu z pierwotnym modelem, zauważymy, że w polskich odmiankach zrezygnowano z rytmu anapestycznego, upraszczając tym samym kształt prozodyczny.
Realizacje sceniczne dowodzą jednak, że taka modyfikacja nie skutkuje brakiem
korelacji frazy tekstowej z frazą muzyczną ani też nie wpływa na możliwość pełnienia przez rytm funkcji reprezentatywnej: bardzo prosty, naprzemienny układ sylab
akcentowanych i nieakcentowanych w polskich wersjach językowych pozwolił na
zachowanie satyryczno-groteskowego rysunku postaci, co dobrze widać w wykonaniu Michała Bajora7.
W tłumaczeniu obserwujemy także dążność do uzyskania zgodnego z oryginałem układu rymów. Konsekwentnie zastosowano regularne rymy męskie, na ogół
dokładne8, co w polszczyźnie nie było łatwe, gdyż nasz zasób pełnoznacznych słów
jednowyrazowych jest bardzo ograniczony (Barańczak 1983: 75–76)9. Pozycja rymowa jest istotna ze względów stylistycznych i semantycznych, gdyż przykuwa uwagę
słuchaczy. Wskazane jest zatem, aby wyraz, który się w niej znajduje, nie raził niewłaściwym nacechowaniem i żeby jego znaczenie było w jakiejś mierze ważne dla
całości (ibid.: 80). Jeżeli uwzględni się wszystkie te uwarunkowania, nietrudno zro7
8
9
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Dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=UfnpSF_KApI.
Tylko w jednej odmiance użyty został asonans: blask – świat. Zauważmy ponadto, że udało się
uniknąć transakcentacji, którą Młynarski uważał za „nieznośną” (Młynarski 1983: 42; podobnie
Pisarkowa 1998: 105).
O tej sprawie pisała Magdalena Barczewska-Skarboń w kontekście przekładu musicalu Cats: „Język polski posiada mniejszą niż język angielski liczbę wyrazów jednosylabowych nacechowanych
semantycznie, co bardzo ograniczyło tłumacza libretta i spowodowało, że pełne treści wiersze
w przekładzie zostały ogołocone z poetyckich drobiazgów składających się na wartość artystyczną dzieła” (Barczewska-Skarboń 2005: 178).
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zumieć, dlaczego warianty przekładowe refrenu Money… różnią się właśnie w klauzulach. Tłumacz brał tu pod uwagę dwa rzeczowniki jednosylabowe, a mianowicie wir i świat. Polszczyzna dawała mu znaczną swobodę syntaktyczną, w związku
z czym mógł rozmaicie kształtować szyk wypowiedzenia w celu uzyskania takiej czy
innej postaci dźwiękowej.
W rezultacie powstały wariantywne, bliskoznaczne frazy: „forsa wprawia w ruch
ten świat”, „forsa w ruch porywa świat” oraz „forsa świat porywa w wir”. Świat, jak
stwierdziła Anna Barańczak, jest wyrazem o najwyższej frekwencji w pozycji rymu
męskiego w polskiej piosence XX w., podczas gdy wir nie znalazł się w stworzonym
przez badaczkę wykazie często rymujących się słów (ibid.). Użycie tego ostatniego
rzeczownika jest zatem niebanalne i intrygujące10. Nietrudno wskazać inne jeszcze
zalety jego obecności w refrenie, taką na przykład, że zawiera r, dzięki czemu służy
instrumentacji głoskowej. Zastosowana w oryginale gra fonetyczna world go around
przybrała w polskiej wersji językowej inną postać niż w angielskiej ze względu na
fundamentalne różnice artykulacyjne i akustyczne między sonorantami (EJO) zapisywanymi w obu kodach tą samą literą11. Charakterystyczny, powtarzalny efekt
dźwiękowy pierwowzoru – world go around – wykazujący pewne analogie do rozziewu (hiatus), został zastąpiony nagromadzeniem głoski drżącej: r pojawia się aż trzykrotnie w krótkich, trzy- lub pięciowyrazowych frazach: „forsa12 wprawia w ruch
[…]”, „forsa […] porywa w wir” 13. Widać więc, że Młynarskiemu zależało na tym,
by ocalić w tłumaczeniu ciekawą grę fonetyczną14. Wydaje się jednak, że artysta,
który niewątpliwie zdawał sobie sprawę z walorów fonetycznych słowa wir, nie był
pewien, czy jest to najwłaściwszy wybór leksykalny: w maszynopisie (A) wir pojawia
się w obu częściach refrenu, natomiast w drukowanej wersji libretta (L) pada już
tylko w części drugiej, zaś jedna z odmianek wykonywanych dziś na estradzie (KA)
nie zawiera go wcale, tak jakby ktoś doszedł do wniosku, że wyraz ów jest z jakichś
10 O problemach natury estetycznej związanych z powtarzalnością rozwiązań stosowanych przez
tłumaczy Jerzy Zagórski pisał: „Muzyka wyolbrzymia podłożone pod nią słowa. […] W prozie ani
zauważysz, że użyłeś słowa los na jednej stronie, a cios na innej […]. Ale gdy pójdziesz na kilka
oper i w każdej posłyszysz te same los i cios, i to po kilka razy w akcie, zamrze ci głos i stanie włos
na głowie” (Zagórski 1975: 361).
11 W wykonaniu Lizy Minnelli dodatkowym walorem jest imitowanie niemieckiego sposobu wymawiania głoski r.
12 Najważniejszy wybór leksykalny, czyli oddanie tytułowego, neutralnego stylistycznie money nacechowaną kolokwialnie forsą (wybraną z licznego zbioru synonimów), przypuszczalnie był także
motywowany fonetycznie.
13 Wir motywuje też użycie nazwy waluty nieobecnej w pierwowzorze: lir, która daje rym dokładny
i służy instrumentacji głoskowej.
14 Nie udało się to w przypadku onomatopeicznego efektu przesypujących się monet (clinking, clan
king sound). W jednym z wariantów tłumaczenia pojawia się wprawdzie tryl, może on jednak
ewokować brzęk metalu jedynie za sprawą kontekstowych „sygnałów wywoławczych” (Pszczołowska 1977: 44; podobnie Bańko 2008: 17–18), co jest tu dosyć problematyczne.
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względów nieodpowiedni. Wydaje się, że problem dotyczy tu innej płaszczyzny organizacji wypowiedzi, a mianowicie obrazowania.
Ekwiwalencja semantyczna: wybór leksyki a obrazowanie
W kognitywnym nurcie teorii translacji przyjmuje się, że zasadniczą „jednostkę
tekstu” stanowi właśnie „obraz” („scena”) (Tabakowska 2001: 99), a „stwierdzenie ekwiwalencji dwóch tekstów – oryginału i przekładu – jest […] stwierdzeniem
ekwiwalencji dwóch konceptualizacji” (ibid.: 161–162; podobnie Hejwowski 2004:
133 i 156). Ważnym założeniem semantyki kognitywnej jest to, że wyrazy i inne
struktury mowy użyte w wypowiedziach znaczą w taki sposób, iż poprzez sygnały
leksykalne i gramatyczne dają dostęp do utrwalonych w umysłach użytkowników
języka intersubiektywnych wyobrażeń o rzeczywistości: „obrazów”, „scen”, „skryptów” (Mandler 2004: 99–136). W refrenie Money… taką sceną są obroty naszej planety. Przekład musiał zatem dostarczyć „sygnałów tekstowych” (Hejwowski 2004:
69), czyli takich słów i wyrażeń, które tę „rzeczywistość mentalną” (ibid.) będą
niezawodnie ewokować. Można mieć wątpliwości, czy rzeczownik wir spełnia ten
warunek, gdyż silnie kojarzy się on z ruchem nie ciał kosmicznych, lecz wody, co
może w sposób niezamierzony przez nadawcę wpływać na wyobrażenia powstające
w trakcie słuchania piosenki.
Zwróćmy ponadto uwagę, że oryginalna fraza money makes the world go aro
und nie przynosi negatywnej charakterystyki aksjologicznej, przeciwnie, można
się w niej dopatrywać wartościowania pozytywnego (ujętego w ironiczny nawias):
wszak obroty Ziemi są naturalne i pożądane. Tymczasem wir – z wyjątkiem kontekstu wirowania w tańcu – ma zwykle ujemne konotacje: wiry wciągają pływaków,
a także łodzie i statki, bywają zatem niebezpieczne. Są one także, niezależnie od
skali, w jakiej występują, zjawiskami o dużej dynamice, niepoddającymi się kontroli człowieka, co również stanowi źródło ujemnego wartościowania, widocznego
w takich zleksykalizowanych metaforach i metonimiach, jak: wir ‘coś kłębiącego się
w bezładnym ruchu, kłębowisko’ (SJPD), wir spraw, wir wydarzeń ‘zdarzenia następujące szybko po sobie i przebiegające w sposób niekontrolowany’ (ISJP), zawirowa
nia ‘nieoczekiwane komplikacje w przebiegu jakichś spraw’ (ibid.), myśli a. obrazy
wirują nam w głowie ‘mamy zawroty głowy z powodu choroby lub silnych emocji; jesteśmy oszołomieni’ (ibid.). W procesie odbioru polskich wersji piosenki prawdopodobna jest aktualizacja tych skojarzeń, będących przecież częścią wiedzy potocznej,
należy zatem stwierdzić, że użycie rzeczownika wir zmniejsza ekwiwalencję semantyczną przekładu. Nie jest jednak tak, że innowacja Młynarskiego się nie broni. Jeśli
spojrzymy na nią z perspektywy pragmatycznej i uwzględnimy satyryczno-ironiczny charakter refrenu, możemy dojść do wniosku, że polski tłumacz wyraził to, co
w oryginale zostało tylko zasugerowane, czyli myśl o negatywnym wpływie postaw
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materialistycznych na życie społeczne, które wymyka się spod kontroli i dąży do
destrukcji.
Różnice i analogie stylistyczne 			
Wysiłki tłumacza zmierzające do jak najpełniejszej ekwiwalencji obserwujemy także na płaszczyźnie stylistycznej, co dobrze widać w pierwszej strofie piosenki:
If you happen to
be rich
And you find you
are left
by your lover,
And you moan
and you groan
quite a lot. (O)

Gdy masz szmal,
to chociaż się
zdarzy, że
zdradzi cię
Twój kochanek
lub kochanka
ucieknie hen
w świat. (B)

Gdyś bogata15,
może się
zdarzyć, że
rzuci cię
Ten najdroższy,
a ty w płacz,
cała w łzach.
(KA)

Gdy masz szmal,
to chociaż się
zdarzy, że
zdradzi cię
twój kochanek
lub kochanka
ucieknie hen
w świat. (L)

Gdy masz fart16,
to chociaż się
zdarzy, że
zdradzi cię
twój kochanek
lub kochanka
ucieknie hen
w świat. (A)

You can take it on
the chin,
Call a cab and
begin
to recover
On your 14-karat yacht!
WHAT!? (O)

Inny by wylewał
łzy,
lecz nie ty,
zwłaszcza gdy
masz na stanie
pełnomorski,
piękny jacht. (B)

Nie załamuj wtedy rąk,
spróbuj znów
znaleźć go,
a odnajdziesz
swój szczerozłoty jacht.
Jacht?! (KA)

Inny by wylewał
łzy,
lecz nie ty,
zwłaszcza gdy
masz na stanie
pełnomorski,
piękny jacht…
Ach? (L)

Inny by wylewał
łzy
lecz nie ty,
zwłaszcza gdy
masz na stanie…
pełnomorski,
piękny yacht.
(A)

Bohater oryginału opuszczony przez ukochanego/ukochaną (lover) jęczy i stę
ka (moan and groan). Bogactwo pomaga mu jednak uporać się z przeciwnościami
losu: take it on the chin. Ów frazeologizm bazuje przypuszczalnie na scenariuszu
walki na pięści (LID), podczas której zawodnik otrzymuje cios w szczękę, zawiera
więc element brutalności i reprezentuje styl niski („an informal expression”, CCED,
podobnie moan ‘complaint’). Tymczasem Młynarski, używając form trybu przypuszczającego, stworzył alternatywny obraz postaci, która na utratę obiektu miłości
reaguje w sposób sentymentalno-romantyczny: wylewa łzy. Obserwujemy tu zatem
wyraźną różnicę w wymiarze obrazowania, lecz także tylu: zwroty wylewać łzy czy
cała w łzach mają charakter nie kolokwialny, a wręcz przeciwnie – książkowy.
Intrygujące, że w innym fragmencie tłumacz podjął decyzję o ukształtowaniu
swojego tekstu w stylu niższym niż w oryginale:

15 Forma żeńska wynika z tego, że fragment ów śpiewa mężczyzna, który zwraca się do kobiety.
16 W maszynopisie szmal przekreślony odręcznie i w to miejsce wpisany fart.
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Money makes
the world go
around
Of that we both
are sure…
on being poor!
(O)

Aneta Wysocka
Forsa świat porywa w wir
[…]
Ten, co ma gołą
„de”,
najlepiej wie (B)

Forsa wprawia
w ruch ten
świat
[…]
A my, co tu kryć,
nie mamy nic
(KA)

Forsa w ruch
porywa świat
[…]
My dwoje co tu
kryć
nie mamy nic (L)

Forsa świat porywa w wir
[…]
Ten, co ma gołe
„d…”
Najlepiej wie (A)

W pierwowzorze sytuacja osób biednych została nazwana wprost, w sposób nienacechowany: being poor. W dwu wariantach tłumaczenia również zastosowano
frazę neutralną stylistycznie: nie mamy nic, w dwu zaś innych użyto potocznego,
rubasznego zwrotu: mieć gołą „de”; mieć gołe d… Zarówno w oryginale, jak i w przekładzie została więc zastosowana gra polegająca na zderzaniu ze sobą różnych stylów, obserwujemy ją jednak w innych fragmentach tekstu.
Pierwsza strofa wprowadza też pierwiastek absurdalnego humoru: jacht, na którym bogacz ma dojść do siebie (recover) po utraconej miłości, jest w oryginale 14-ka
ratowy, karat zaś to ‘jednostka masy stosowana w obrocie kamieniami szlachetnymi i perłami’ (SJP PWN). Na poziomie znaczenia leksykalnego wyrażenie 14-karat
yacht! jest zatem nonsensowne i dlatego następuje po nim, w pozycji rymowej, zapisany wersalikami zaimek WHAT!?. Surrealistyczny charakter 14-karatowego jach
tu został oddany w jednym tylko wariancie przekładu, w wyrażeniu szczerozłoty
jacht: zawiera ono wprawdzie aluzję nie do kamieni szlachetnych, lecz do kruszcu,
ale wykorzystuje analogiczny mechanizm metonimii. W pozostałych odmiankach
zrezygnowano z tego dowcipu: jacht (yacht) został w nich określony przydawkami
pełnomorski i piękny.
Element absurdu pojawił się natomiast w przekładzie kolejnej strofy, tym razem
portretującej biedaka. Zgodnie z konwencją językowo-kulturową zarówno angielszczyzny, jak i polszczyzny można go rozpoznać po ubraniu niezapewniającym ciepła oraz po braku (odpowiednich) butów (oryg.: you haven’t any shoes on your feet,
przekł.: „bose nogi masz”, „buty krzyczą jeść”, por. NKPP buty pić proszą). Ubogi
bohater szuka pocieszenia u księdza sportretowanego w stereotypowy, karykaturalny sposób (fat little pastor; „tłusty klecha”; „klecha, co z ambony grzmi”). Pojawia
się również trzecia postać: upersonifikowany głód. Scena z jego udziałem nawiązuje
w oryginale do skryptu utrwalonego w przysłowiu: When poverty comes in at the
door, love flies out of the window (ODP), przy czym Ebb wprowadził tu niewielką
modyfikację: gdy głód puka do okna, miłość wyfruwa drzwiami: But when hunger
comes […] See how l o ve f li e s out th e d o o r…. Angielskie przysłowie ma swój
pierwowzór łaciński, który przeniknął także do polszczyzny, gdzie przyjął postać
frazy: „Gdy bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem wylatuje” (NKPP). Tymczasem Młynarski, jak się wydaje, albo nie wziął pod uwagę tej frazy, albo uznał, że
jej wykorzystanie w przekładzie nie jest możliwe. W dwóch wariantach odnajdujemy wprawdzie scenę ucieczki przed głodem, niemniej jednak pominięto w niej
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postać miłości: „gdy zapuka w okno głód / […] Razem z klechą Bóg / Przez komin
zmyka precz!” (B, podobnie A). W konsekwencji strofa nabrała charakteru groteskowo-nonsensownego, co jest w stosunku do oryginału istotną zmianą stylistyczną,
a zwłaszcza semantyczną.
Podsumowanie
Z zestawienia wariantów przekładu Money… wyłania się pewna hierarchia poziomów ekwiwalencji przyjęta w tłumaczeniu utworu słowno-muzycznego. Hierarchia
ta, w pewnej mierze uwarunkowana specyfiką gatunku, nosi również znamiona
subiektywizacji i okazuje się nieostateczna, zmienna w czasie: stąd przypuszczalnie wzięły się kolejne odmianki. Analizy skłaniają do wniosku, że sprawami priorytetowymi były dla Młynarskiego znaczenie intencjonalne (rozumiane globalnie,
jako ogólna wymowa tekstu), a także – wbrew postulatom zawartym w niektórych
pracach teoretycznoprzekładowych (Bryll 2005: 160; por. także Maliszewski 2005:
142–143) – brzmienie: rytm i rym. Tłumacz-artysta patrzył na adaptowany przez siebie obcojęzyczny utwór nie tylko linearnie, lecz także całościowo. Starał się zachować jak najwięcej walorów oryginału w zakresie semantyki i obrazowania, a także
stylu. Jeśli z pewnych względów nie udało mu się oddać danej jakości estetycznej
(na przykład kontrastu, groteski, absurdu) w pierwotnym fragmencie tekstu, starał
się w miarę możliwości zrekompensować to polskim odbiorcom w innej jego partii.
Zdawał sobie przy tym sprawę, że stworzenie w polszczyźnie wartościowej reprezentacji dzieła słowno-muzycznego wymaga wejścia w rolę współtwórcy i czuł się w tej
roli całkiem swobodnie, co nie dziwi, gdyż jego główną domeną było pisanie piosenek, nie zaś ich tłumaczenie. Korzystając z artystycznej autonomii, co uważał za
nieuchronne i nieodzowne (Młynarski 1983: 41–42), skupiał się nie tyle na wierności
pierwotnemu tekstowi, ile na tym, by zapewnić widowni takie przeżycie estetyczne,
jakiego sam doświadczał, obcując z oryginałem.
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Prosody, Semantics and Style. On the Hierarchy of Levels of Equivalence
in the Translation of Cabaret Songs (Case Study: Polish Versions of Fred Ebb's Money…)
Abstract
The article is a case study and contains a comparative analysis of four variants of the Polish translation of Fred Ebb and John Kander’s song Money… from the musical “Cabaret”. The author of the
translation is Wojciech Młynarski, one of the most respected Polish songwriters of the second half of
the twentieth century. In the study, an assumption is made that Młynarski, who repeatedly changed
versions of his translation, sought to create the most faithful rendition of the songs from the musical
for the needs of the Polish stage. His efforts can be observed at four levels of text organization. The
translator aimed mainly for sound equivalence, i.e. conformity with the original song in terms of
rhythm (word stress), rhyme (consonance) and voice instrumentation and, to a lesser extent, sound
imitation. He also cared about pragmatic equivalence by rendering into Polish the original intentions,
with particular emphasis on the modes of indirect communication, such as irony and satire. However,
other aspects of equivalence remained in the background. Not everywhere the translator managed
to keep the cognitive equivalence, i.e. convergence of imagery, by translating scenes and scenarios
that were part of cultural knowledge into parallel ones and, more broadly, by trying to evoke similar
images in the mind of the reader and listener. His efforts to achieve the effect of broadly understood
stylistic equivalence were also noteworthy; only to a small extent they consisted in giving the right
stylistic coloring to the individual lexical items which had their English equivalents, and they mainly
boiled down to translating stylistic games that did not necessarily cover the same fragments of the
song, though were usually based on the same mechanism (a clash between low and high style, absurdity). The analysis shows that the translator adopted tabular rather than linear approach to the original.
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Germanizmy emotywno-oceniające w gwarach kujawskich:
nazwy osób 1
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1. Wprowadzenie
Kujawy – region położony w centrum polskiego obszaru językowego – historycznie
pozostawały na styku różnych wpływów językowych i kulturowych: wielkopolskich,
pomorskich, mazowieckich, niemieckich i rosyjskich. Przez ponad 100 lat były
podzielone między dwa państwa zaborcze, Prusy i Rosję. Część zachodnia Kujaw
(dawne województwo inowrocławskie) znalazła się w kręgu silnych oddziaływań
niemieckich, część wschodnia (dawne województwo brzesko-kujawskie), wchodząca
w skład Królestwa Kongresowego, podlegała wpływom rosyjskim. Dopiero na mocy
traktatu wersalskiego z 1919 r. region został scalony i przywrócony odrodzonemu
1
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państwu polskiemu. Pozostawanie Kujaw z jednej strony w kręgu oddziaływań językowych i cywilizacyjnych niemieckich i rosyjskich, a z drugiej – w sferze wpływów
gwar i kultur regionów sąsiednich skutkowało zróżnicowaniem zasobów kujawskiego słownictwa gwarowego. Nigdy jednak ten region, pomimo ważnej roli w dziejach
polskiej państwowości i bogatej kultury ludowej, wielokrotnie opisywanej przez etnografów, nie stał się przedmiotem odrębnych studiów leksykalnych, które w sposób
uporządkowany ukazałyby słownictwo Kujaw z punktu widzenia jego pochodzenia,
semantyki i zasięgu geograficznego2. Jedyne dotychczas opracowanie monograficzne gwar kujawskich autorstwa Zenona Sobierajskiego (1952), jakkolwiek bardzo
cenne, nie zawierało systematycznego przeglądu zagadnień leksykalnych. W obecnej sytuacji wszystkie dotychczasowe próby rejestrowania słownictwa gwarowego
z terenu historycznych Kujaw (zob. SGKK: 13–15), także te XIX-wieczne, a zwłaszcza
Słowniczek wyrazów kujawskich Oskara Kolberga (K4Kuj2: 268–279), stanowią ważne źródła do prowadzenia badań leksykalnych. Współcześnie gromadzenie materiałów gwarowych podczas eksploracji terenowych jest już bardzo utrudnione, bo
czynnych użytkowników gwar kujawskich nie ma zbyt wielu i są to zwykle osoby
najstarsze. Pogląd Władysława Lubasia (2003: 211), że obecnie „czyste dialekty” są
odmianami regresywnymi, ustępującymi na rzecz interdialektów, supradialektów,
języków miejskich, możemy odnieść z całą pewnością do współczesnej sytuacji językowej Kujaw, wykazującej wiele zbieżności w zakresie słownictwa z polszczyzną
potoczną i gwarami miejskimi (Bydgoszczy i Poznania). Interakcje zachodzące między gwarami, dialektami, różnymi formami postdialektalnymi a odmianą potoczną
jeszcze mocniej podkreśla Renata Kucharzyk (w druku). Wykazuje ona, że przenikanie leksykalnych elementów gwarowych do słownictwa potocznego jest procesem
dynamicznie zasilającym współczesne zasoby słownikowe Polaków, co uwidacznia
się choćby w komunikacji internetowej.
2. Rozumienie terminu germanizm
Gerd Hentschel (1995: 70) zauważa, że badacze różnie definiują pojęcie germanizmu
w języku polskim, co w dużej mierze wynika z różnych założeń przyjmowanych
przez lingwistów w opisie (por. Witaszek-Samborska 1993: 19). Stanowisko morfosemantyczne konkuruje z leksykalistycznym. W pierwszym podejściu jako źródło
zapożyczenia podaje się język, z którego etymologicznie pochodzi rdzeń danego lek2
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semu, w drugim – język, z którego dany leksem został bezpośrednio przejęty, bez
względu na ewentualne języki pośredniczące w jego wędrówce do polszczyzny.
W szerokim rozumieniu za niemieckie pożyczki w polszczyźnie G. Hentschel
(WDLP) uznaje leksemy, które przywędrowały do niej zasadniczo czterema drogami, co ilustruje schematycznie w następujący sposób:
I A → B;
II A → R → B;
III Q → A → B;
IV Q → A → R → B.

Drogi I i III są charakterystyczne dla bezpośrednich zapożyczeń z języka niemieckiego (A) do języka polskiego (B), natomiast drogi II i IV przedstawiają drogę
zapożyczeń, które z niemczyzny weszły do polszczyzny za pośrednictwem innych
języków (R). Rolę takiego medium do około XVI w. odgrywał język czeski, a od
końca XVIII w. język rosyjski. Wspólną cechą dróg I i II jest to, że zapożyczenia mają
swoje źródło w niemczyźnie lub we wcześniejszej fazie jej historycznego rozwoju,
w językach germańskich. Natomiast w wypadku dróg III i IV zapożyczenia przejęte
do polszczyzny z języka niemieckiego mają swoje źródło w innym języku (Q), często w łacinie, ale także w językach romańskich, przede wszystkim włoskim i francuskim. Zapożyczenia przejęte według schematu I stanowią najbardziej oczywiste
i jednocześnie prototypowe germanizmy w polszczyźnie.
Z uwagi na problemy związane z jednoznacznym ustaleniem między innymi pośrednictwa czeskiego w zapożyczaniu wyrazów pochodzenia niemieckiego
do polszczyzny oraz niekiedy silnego wpływu niemczyzny na formę zewnętrzną
i znaczenie leksemów przejmowanych za jej pośrednictwem do polszczyzny z innych języków (por. Karszniewicz-Mazur 1988: 266; WDLP) w artykule przyjmujemy
szerokie rozumienie terminu germanizm w gwarach kujawskich, obejmujące cztery
wyżej przedstawione drogi zapożyczeń. Do takiego podejścia skłania nas również
ciągle nierozstrzygnięta kwestia ustalenia dróg przenikania leksemów niemieckich
do słownictwa gwarowego, pomimo bogatej literatury na temat historii, asymilacji
i żywotności germanizmów w języku polskim (por. Hentschel 2016). Mamy świadomość, że wiele z nich miało charakter wędrowny, a to skutkowało inną dynamiką
rozpowszechniania się na różnych obszarach i w różnych środowiskach oraz terytorialnym i społecznym zniuansowaniem znaczeń. Analizą obejmujemy dwie grupy leksemów obcego pochodzenia, a mianowicie zapożyczenia właściwe, w których
przejęcie dotyczy formy zewnętrznej (często z elementami substytucji fonetycznej
i morfologicznej), jak i znaczenia wyrazu obcego, oraz derywaty od zapożyczeń,
które są zjawiskiem pośrednim między zapożyczeniem a wyrazem rodzimym (por.
Witaszek-Samborska 1993: 16). Pomijamy natomiast kalki i hybrydy, które zamierzamy omówić w innym opracowaniu.
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3. Dobór materiału i kryteria analizy
O wyborze słownictwa do tej z konieczności ograniczonej materiałowo analizy zadecydowało kryterium semantyczne i stylistyczne, interesują nas bowiem germanizmy w gwarach kujawskich, które obsługują stosunkowo wąski obszar rzeczywistości (są nacechowane antropocentrycznie i ekspresywnie3), wyrażają różne stany
emocjonalne mówiących oraz najczęściej łączą się z waloryzacją ujemną, rzadko
z wartościowaniem pozytywnym. Germanizmy nienacechowane również są obecne
w zasobie leksyki kujawskiej jako nazewnictwo odnoszące się na przykład do sfery
budownictwa czy transportu, ale te kategorie znaczeniowe nie będą przedmiotem
opisu w tym artykule.
Badacze zapożyczeń leksykalnych z języków obcych w polszczyźnie zwracali
uwagę na specyfikę wpływów germańskich, które zazwyczaj dotyczyły warstw słownictwa uważanego za „plebejskie”4, a „w czasach zaborów – jak zauważa Małgorzata
Witaszek-Samborska (ibid.: 36) – oznaczały wpływ języka narzuconego, znienawidzonego, pożyczki te nigdy nie stały się w polszczyźnie wyrazami modnymi […]”.
Według W. Lubasia (2003: 502) zapożyczenia z języków obcych prawie zawsze są
nacechowane ujemnie lub pozytywnie w zależności od prestiżu języka, z którego
zostały przejęte do polszczyzny. O jakości tego nacechowania decyduje dodatkowo –
zdaniem badacza – sposób przejęcia leksemu, to, czy został on wprowadzony do
leksyki przez obcowanie z kulturą wyższą, czy w drodze wzajemnych kontaktów
ludności w sferach życia codziennego.
W gwarach Kujaw przejmowanie zapożyczeń niemieckich, podobnie jak w przypadku innych odmian terytorialnych, mogło odbywać się w dwojaki sposób: na skutek bezpośrednich kontaktów autochtonicznej ludności z osadnikami niemieckimi
oraz przez przyswajanie germanizmów o proweniencji literackiej, z którymi rdzenni
mieszkańcy stykali się w kontaktach z obcą administracją, oświatą czy wojskiem
w okresie zaboru pruskiego czy podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny
światowej.
Za nadrzędne w charakterystyce zapożyczeń niemieckich uznajemy kryterium
semantyczno-stylistyczne, które pozwala odnieść badane przez nas jednostki do
3

4
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Za ekspresywne uznajemy wyrazy, które przekazują określony stosunek emocjonalny nadawcy
wobec osób, przedmiotów, czynności, zjawisk itp. Analizowane w artykule nazwy osób, zgodnie z najbardziej konsekwentną typologią ekspresywizmów leksykalnych zaproponowaną przez
Stanisława Grabiasa (1981: 28, 39–40), charakteryzują się ekspresywnością implicytną (np. eken
sztyjer, huncwot) lub eksplicytną (np. langus), a także różnym nacechowaniem, np. żart., iron.,
pogard. (por. Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, Żak-Święcicka 1986: 48). Przegląd różnych
stanowisk w kwestii rozumienia ekspresywności przedstawił Artur Rejter (2006: 58–71).
Taką konstatację znajdujemy także u Alicji Nagórko (1998: 336): „Materialne zapożyczenia z różnych języków odznaczają się swoistą wartością stylową, np. germanizmy należą na ogół do niskiego rejestru, rusycyzmy odznaczają się dodatkową aurą emocjonalną itp.”.
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dziedziny życia codziennego, a więc do słownictwa, które nie należy do specjalnie
wysokiego, prestiżowego rejestru, a służy ewokowaniu różnych emocji i ocen. Najwięcej uwagi poświęcamy śledzeniu relacji semantycznych, jakie zachodzą między
podstawą zapożyczenia, nacechowaniem emocjonalno-oceniającym leksemu niemieckiego a funkcją ekspresywno-wartościującą germanizmów gwarowych, często
zbieżną pod względem afektywnym z leksyką potoczną.
Za istotne kryterium klasyfikacyjne w charakterystyce leksemów gwarowych
uznajemy również kryterium geograficzne. Celem jego zastosowania jest ustalanie
zasięgów wyrazów i wyodrębnianie dialektyzmów wąsko- i szerokoterytorialnych.
Ostateczne rozstrzygnięcia co do rozpowszechnienia i żywotności poszczególnych
jednostek gwarowych nie zawsze są możliwe, niemniej jednak wyodrębnianie wyrazów specyficznie kujawskich, jak i poszukiwanie paralel leksykalnych z innymi
regionami (nie tylko sąsiadującymi z Kujawami) pod względem obecności ekspresywizmów pochodzenia niemieckiego wydaje nam się poznawczo cenne, nawet jeśli
byłoby tylko przyczynkiem do poznania wędrówek germanizmów w gwarach.
Słownictwo do przedstawionej niżej charakterystyki germanizmów emotywno-oceniających związanych z nazwami osób czerpiemy z 1. tomu Słownika gwary
i kultury Kujaw (SGKK) oraz kartoteki tego leksykonu, który ma charakter diachroniczno-synchroniczny i rejestruje dane językowe na zasadzie „krzyżowania” różnorodnych źródeł: zastanych, w tym XIX-wiecznych i późniejszych, ze zgromadzonymi na początku XXI w. materiałami gwarowymi, zebranymi w terenie metodą
ankiet leksykalnych i wywiadów częściowo ukierunkowanych. Baza empiryczna
SGKK obejmuje także dane atlasowe, źródła etnograficzne, teksty folkloru (por.
Sawaniewska-Mochowa 2016) oraz teksty literackie i paraliterackie, gawędziarskie
i wspomnieniowe tworzone przez mieszkańców regionu, którzy wykorzystują autentyczne środki gwarowe swoich rodzinnych stron. Rezygnujemy jedynie z przyjętych w SGKK szczegółowych zasad lokalizacji materiału gwarowego, ograniczając
się do ogólniejszych kwalifikatorów geograficznych. Sygnalizujemy też odpowiednim kwalifikatorem, z jakiego gatunku folkloru słownego został zaczerpnięty leksem gwarowy; stopień nacechowania ekspresywnych nazw ekscerpowanych z przekazów związanych z obrzędowością regionu (na przykład przywoływek/przywołówek
dyngusowych, czyli wywoływania dziewcząt w pierwszy dzień Wielkanocy wieczorem5) łączy się nierzadko z ich funkcjami satyrycznymi.

5
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Przebieg tego zwyczaju, odnotowanego już przez Kolberga (K 3Kuj1: 115), poprzedzającego właściwy dyngus w Poniedziałek Wielkanocny, nazewnictwo oraz funkcje ludyczno-towarzyskie i matrymonialne zostały obszernie udokumentowane w pracach etnografów (np. Przesławska 1974;
Dunin-Karwicka 2000: 84–86; Szkulmowska 2006: 39). Z kolei analizę przywoływek z perspektywy językoznawczej przedstawiła Anna Paluszak-Bronka (2009).
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4. 	Charakterystyka wybranych germanizmów emotywno-oceniających w gwarach kujawskich
w aspekcie porównawczym
Z obszerniejszego zbioru słownictwa kujawskiego pochodzenia niemieckiego wybieramy do analizy semantycznej, stylistycznej i etymologicznej nazwy odnoszące
się do fizyczności i psychiki człowieka oraz oceniające go ze względu na status materialny. Stan posiadania był istotnym kryterium kategoryzowania ludzi w społeczności wiejskiej.
Pierwsza analizowana grupa, obejmująca 3 jednostki, to określenia fizyczności
(wyglądu) człowieka, głównie nacechowane negatywnie. Leksem bela z formalnego punktu widzenia należy do zapożyczeń właściwych, ale w sensie onomazjologicznym jest przykładem derywacji semantycznej i pejoratywizacji dokonanej na
gruncie rodzimym. W gwarach Kuj zach to pejoratywne określenie człowieka grubego (SGKK). Jako źródło tego germanizmu w polszczyźnie wskazywane są różne
podstawy niemieckie i drogi zapożyczenia. Najbardziej przekonuje nas interpretacja
SEBań i SZN, że bela weszła do polszczyzny za pośrednictwem daw. niem. regionalizmu bäle z ang. bale ‘jednostka miary sukna’, prawdopodobnie miejscem zapożyczenia był Gdańsk, który w czasach Hanzy importował z Anglii i Szkocji najlepsze sukna. SEBr podaje natomiast, że bela jest niemiecką pożyczką od rzeczownika
Ballen, który początkowo stanowił wariant morfologiczny nazwy Ball ‘kula, piłka’,
a następnie wyodrębnił się w zn. ‘kłąb kciuka, przedstopie’, później pod wpływem
języka francuskiego również w zn. ‘coś spakowanego, paka towaru’ (Klu). Etymon
Ballen przyjmuje również PSWP (IV: 26). Z kolei WSJP PAN odsyła przy nazwie bela
w uogólnionym zn. ‘gruby zwój jakiegoś materiału’ do bela pot. ‘gruba belka’, derywat od belka, wskazując na śrwniem. balke ‘duży kawałek drewna’6. W pol. pot. bela
to ‘korpulentna kobieta’ bez nacechowania stylistycznego (SPLP za NSSPA: 8), lecz
o ekspresywności implicytnej. Wyraz bela w zn. ‘człowiek gruby’ jako ekspresywizm
został poświadczony z Wiel: A to bela! (SGP II: 38). Często występuje w gwarach we
fraz. z czasownikami być, najeść się, spaść się, upić się jak bela (ibid.), które niosą negatywną ocenę wyglądu i zachowań człowieka. Z nadmiernym spożywaniem alkoholu jako działaniem społecznie nieakceptowanym wiążą się nacechowane pot. fraz.
spić/upić/urżnąć się jak bela ‘mocno się upić’ (rubaszne według SPP: 249), pijany,
spity jak bela ‘pijany do nieprzytomności’ (PSWP IV: 27).
Pozostałe jednostki omawianej grupy to derywaty utworzone na gruncie języka
polskiego za pomocą rodzimych formantów. Wyraz beka powstał od germańskiej
pożyczki beczka i jest pospolitym, pejoratywnym określeniem człowieka grubego,
używanym w gwarach kujawskich zwłaszcza w porównaniach: Jestem chłopisko jak
beka, a niepodobny do człowieka [przywoływka] Kuj zach; tako grubo beka Kuj wsch
(SGKK). Według SEBań beczka weszła do polszczyzny w zn. ‘duże naczynie z drew6
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Dawniej tkaniny, papier i inne materiały nawijano na podłużny kawałek drewna – belkę. Podobne
uzasadnienie pochodzenia tego germanizmu w polszczyźnie znajdujemy w WDLP.
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nianych klepek’ (XIV w.) i pochodzi ze stbaw. *butša/*butše. Dziś w dialekcie baw.
Bütschen lub Butschen oznacza różne rodzaje naczyń, między innymi ‘małą beczkę’
i, co ciekawe, ‘waginę’, ‘dziewczynę lekkich obyczajów’, a także ‘ładną, uroczą dziewczynę’ (BWB). SEBr jako źródłosłów beczki podaje niem. rzeczowniki Butte ‘otwarty
zbiornik wykonany z klepek’ (Klu) i Bottich ‘beczka’ (Grin) o proweniencji gniem.
i płc. (Klu), zaznaczając jednak, że źródło to nie jest pewne. Leksem beka notuje także SPLP w zn. ‘osoba korpulentna, tęga, zwykle niewysoka’ oraz WSJP PAN ‘osoba
bardzo gruba’. W pol. pot. beka nie jest więc wyrazem nacechowanym stylistycznie,
lecz nazwą o ekspresywności implicytnej. Bekę zarejestrowano jako emocjonalizm
oceniający w gwarach Mp śr (o idzie jus ta beka!) oraz w porównaniach gruby jak
beka z Łęcz i Kasz śr (SGP II: 34).
Nazwą o nacechowaniu żartobliwym jest langus ‘wysoki mężczyzna lub chłopiec;
dryblas, drągal’: widzisz tygo langusa zgolonygo na połe? [gaw.] Kuj zach (SGKK).
Podstawą derywatu jest niem. przymiotnik lang ‘długi’, do którego dodano sufiks
-us, również co do pochodzenia obcy, nazywany w starszych gramatykach „sowizdrzalskim”, produktywny w gwarach, tworzący liczne ekspresywne nazwy wykonawców czynności typu chlajus ‘pijak’, gnijus ‘leń’, pierdus ‘plotkarz’, łgus ‘łgarz’
(Cyran 1977: 98). Langus występuje w tym samym zn. i z taką samą ekspresywnością
eksplicytną jak na Kujawach także w gwarze miejskiej Poznania (SGMP), natomiast
w gwarze miejskiej Bydgoszczy ma zn. rozszerzone ‘człowiek wysoki i chudy’ (GMB).
Inne źródła leksykograficzne tego wyrazu nie notują, odosobnione poświadczenie
pochodzi z Pał ‘drągal, dryblas’ (Binkowski 2009: 52).
Drugą grupę znaczeniową wśród germanizmów emotywno-oceniających w gwarach kujawskich stanowią nazwy osób oddające aspekt psychiczny, zazwyczaj wartościujące człowieka negatywnie. Grupa ta obejmuje łącznie 8 jednostek leksykalnych, z których większość, tj. 7 ekscerptów, należy do zapożyczeń właściwych,
a 1 jednostka jest derywatem utworzonym na gruncie rodzimym od zapożyczenia
właściwego.
Nieakceptowanymi społecznie cechami są łobuzerstwo i chuligaństwo. Ocenianie osób z punktu widzenia nosicielstwa tych cech i zachowań społecznych, które
są ich następstwami, znajduje odbicie w takich nazwach, jak: fagas, gałgan, huncwot
i rojber. W gwarach kujawskich wyraz fagas jest pejoratywnym określeniem ‘młodego chłopaka, niedorostka, łobuza’ Kuj zach (SGKK), które wywodzi się od fagás,
co w dialekcie dniem. oznacza ‘włóczęga; owca’ (SESł; SZN) i jako nazwa człowieka jest również nacechowane negatywnie. Co ciekawe, tylko w gwarach kujawskich
fagas rozwinął pejoratywne zn. ‘owczarz’: Fagas – tak chłopi nazywają z przekąsem
owczarzy (K4Kuj2: 270, 279); także fugas: Owczarz, którego pogardliwie zowią cza
sem fugasem (K3Kuj1: 58), co najprawdopodobniej łączy się ze wskazaną wyżej semantyką podstawy dniem. ‘owca, skop’ (SESł)7. Pejoratywizację nazwy fagas jeszcze
7
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Fagas jako termin zootechniczny ‘duża owca hodowana dla mięsa, wełny i mleka’ potwierdza
WSJP PAN.
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silniej rozwinęła pol. pot.: ‘pogard. z niechęcią o mężczyźnie’, ‘pogard. o mężczyźnie
wysługującym się, schlebiającym komuś’, ‘pogard. kelner, służący, lokaj, posługacz’,
‘cudzołożnik, kochanek zwykle zamężnej kobiety’ i in. (SPLP). W gwarach pol. fagas
to nazwa bardzo pojemna znaczeniowo, która wykazuje różne nacechowania, np.:
pogard. ‘o mężczyźnie’ z Mp pn i Lub, ‘o kobieciarzu’ z Łęcz, pejor. ‘o chłopcu’ z Suw,
Kraj, zdobrz; na Koc to ‘łobuz, nicpoń’ (SGP VII: 389).
Negatywną waloryzację człowieka odzwierciedla też gałgan ‘nicpoń, urwis, łobuz’ ogkuj (SGKK), pochodzący od niem. Galgen, będącego obraźliwym określeniem ‘złodzieja, łajdaka, nicponia’. Galgen to skrót od niem. złożenia Galgenschwen
gel ‘nicpoń’ (Gri; WDLP), zawierającego komponent Galgen ‘szubienica’ i Schwengel
‘serce dzwonu’ na oznaczenie ‘powieszonego łotra, hultaja’ (por. Klu)8. Gałgan ma
również w pol. pot. nacechowanie negatywne: ‘pot., pejorat.: łajdak’ (WSJP PAN),
‘nicpoń, łobuz, hultaj’ (SPLP) i ‘łobuz – energiczne dziecko’ (ibid.). W gwarach pol.
(w tym w tekstach folkloru z różnych regionów) szeroko rozpowszechniony w zn.
‘nicpoń, łajdak, hultaj, łobuz’ (SGP VII: 115).
Do germanizmów emotywno-oceniających należy również huncwot ‘szelma,
psubrat’: […] jest już na sądzie boskim, ale jo myśle, że huncwot chyba diabłów zasta
wioł za siebie, bo wszyndzie go brali do granio, taki z niego był grocz [z tekstu sztuki
Wesele na Kujawach Franciszka Becińskiego] (SGKK) i przestarzałe ‘łobuziak, gagatek, psotnik, urwis’: Huncwoty to takie psotne dzieci, które psikusy robią, broją. Ty
huncwocie jeden – tak krzyczeli, jak dziecko coś narozrabiało ogkuj (ibid.). Wyraz ten
jest zapożyczeniem właściwym z niem. Hundsfott ‘obraźliwe określenie niegodziwego, a zwłaszcza tchórzliwego człowieka’ (WDLP; Gri); pierwotnie było to bardzo
ordynarne wyzwisko, ponieważ właściwie oznaczało ‘pochwę suki’ (Klu). Huncwot
jest również negatywnie nacechowany w pol. pot., choć w WSJP PAN jest opatrzony
kwalifikatorem książk.: ‘o osobie, która zachowuje się źle, ale nie wyrządza wielkich szkód lub krzywd’. SPLP notuje leksem huncwot, co prawda bez dodatkowych
kwalifikatorów: ‘chłopiec lub młody mężczyzna sprawiający kłopoty wychowawcze,
zachowujący się niesfornie, niegrzecznie’ i ‘wyzwisko’, lecz poświadczone zn. wykazują wartościowanie ujemne tkwiące w nim implicite, w związku z tym pot. hunc
wot można uznać za wyraz o ekspresywności implicytnej. Huncwot potwierdzony
został w bydgoskiej gwarze miejskiej w zn. ‘łobuz, nicpoń’ (GMB). Jako ‘łobuz, nicpoń, hultaj’ ma zasięg niemal ogólnogwarowy, rzadziej występuje w Wp i na Kasz
(SGP X: 218).
Ostatnią nazwą odzwierciedlającą w gwarach kujawskich negatywną ocenę
człowieka ze względu na jego nieakceptowane społecznie cechy i zachowania (chuligaństwo) jest rojber ‘chłopiec naruszający normy współżycia społecznego, psotnik, chuligan’ ogkuj (SGKK). Wyraz pochodzi od niem. Räuber ‘kto dopuszcza
się rabunku lub kto z rabunku uczynił sobie rzemiosło’ (Gri). Podstawa niem. jest
8
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nazwą o ekspresywności implicytnej, ponieważ brakuje tu zewnętrznego wykładnika emocjonalności, a waloryzacja ujemna ‘rabuś, bandyta, zbój’ jest zawarta implicite w samym wyrazie. Rojber to regionalizm kontaktowy poświadczony w zbliżonych
zn. zarówno we współczesnym słownictwie śląskim: ‘psotnik, chuligan’ (FWBDL),
‘rozrabiaka, łobuz’ (SGŚ), ‘drań, łotr, łobuz’ (SGŚP), jak i w gwarze miejskiej Poznania: ‘łobuziak, nicpoń, urwis’ (SGMP) i Bydgoszczy (tu w zn. ograniczającym): ‘dziecko lubiące robić psoty’ (GMB). W świetle KSGP nazwa ma zróżnicowane zasięgi
semantyczne i geograficzne: na Śl, Mr i Kasz pn zachowuje zn. najbliższe podstawy
niem. i oznacza ‘zbója, bandytę, rabusia’, natomiast w zn. ‘zawadiaka, nicpoń’ zarejestrowana została z Pał, jako ekspr. określenie ‘łobuza’ z Kraj i Koc.
W słownictwie kujawskim obecne są również zapożyczenia właściwe z niem.,
jak: ekensztyjer, lofer i lump, waloryzujące negatywnie człowieka ze względu na
nieakceptowane społecznie cechy – próżniactwo i włóczęgostwo. Taką ocenę odzwierciedla nazwa ekensztyjer ‘człowiek z marginesu społecznego, ulicznik’: Panni
ce rzucały minchym jak pijane ekensztyjery [gaw.] Kuj zach (SGKK). Podstawę tego
leksemu, użytego tylko w tekście kujawskiego gawędziarza Henryka Lewickiego,
stanowi niem. Eckensteher ‘obijający się próżniak’ (Grin), będący złożeniem z Ecke
‘róg’ i Steher, rzeczownika nazywającego wykonawcę czynności od czasownika ste
hen ‘stać’. W DUW Eckensteher w zn. ‘próżniak, który wystaje na rogach ulic’ jest
opatrzony kwalifikatorami pot., wychodzący z użycia. Z uwagi na brak zewnętrznego wykładnika emocjonalności zarówno nazwa pol., jak i niem. stanowią wyrazy
o ekspresywności implicytnej.
Germanizmem o negatywnej waloryzacji jest również lofer, używany w gwarach kujawskich w odniesieniu do ‘człowieka, który nie ma stałego zatrudnienia,
lubi przebywać poza domem, włóczyć się, chodzić gdzie na plotki’ ogkuj (SGKK).
Podstawą nazwy jest niem. Läufer, obocznie Laufer, który Gri poświadcza w zn.:
‘biegacz’, ‘goniec, laufer’, ale także ‘ktoś, kto dużo biega’ i tutaj odsyła do złożeń
herumlaufer i landläufer ‘włóczęga, wagabunda’. Ostatnie zn., które odzwierciedla
lofer w gwarach kujawskich, w dzisiejszej niemczyźnie już nie funkcjonuje. Zarówno polską, jak i niemiecką nazwę można traktować jako wyrazy o ekspresywności
implicytnej. Lofer w zn. ‘łazęga, powsinoga’ znany jest z gwary miejskiej Poznania
(SGMP), w gwarze bydgoszczan to ‘człowiek, który lubi przebywać poza domem,
zmieniać miejsce przebywania’, jak i ‘niestateczny, niestały’ (GMB). W pol. pot. lofer
ma również nacechowanie pejoratywne, określa ‘lenia, utracjusza’ (SPLP). W gwarach nazwa nie jest zbyt rozpowszechniona, w zn. ‘łazęga, powsinoga’ KSGP dokumentuje z Wp i Maz; w zn. ‘osoba lubiąca chodzić gdzie na plotki’ z Kraj i Koc; lofer/
lojfer ‘włóczykij, łazęga, powsinoga’ na Pał (Binkowski 2009: 53).
Kolejnym zapożyczeniem niemieckim nacechowanym ujemnie w gwarach kujawskich jest lump, pogard. określenie ‘człowieka z marginesu, który włóczy się
po ulicach i odznacza się niechlujnym wyglądem i skłonnością do picia alkoholu’
ogkuj (SGKK). Lump został w swojej formie i zn. przeniesiony do pol. z niem. Lump
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‘człowiek w obszarpanym ubraniu, ubogi, nędzny, jednocześnie o nikczemnym
usposobieniu’ na początku XX w. (WDLP; Gri). Niemiecka nazwa człowieka Lump
rozwinęła się wtórnie z niem. Lumpen ‘gałgan, szmata’. Ani polska, ani niemiecka
nazwa osoby nie zawiera zewnętrznych wykładników emocjonalizacji, jej ekspresywność ma charakter asocjacyjny (zaniedbany, oberwany człowiek jest kojarzony
z formą lumpy ‘szmaty’). W pol. pot. lump to pogard. ‘człowiek z marginesu społecznego, pozbawiony zasad moralnych; brudny, niechlujny, pijak i włóczęga’ (WSJP
PAN; SPLP). Lump ‘drań’ został ujęty także w słownictwie lektu śląskiego (FWBDL),
lomp/lómp ‘zły, niechlujny człowiek, oberwaniec’ podaje też ze Śl SGŚP. W gwarach
jest nazwą o szerokim zasięgu i zniuansowanym zn., potwierdzoną z Pał, Koc, Mp,
Śl i Ciesz (KSGP).
Kolejną nazwą ujemnie wartościującą człowieka z powodu braku dbałości o wygląd i czystość jest fleja ‘nieporządny, niechlujny, brudny’, używana na Kuj zach
w takich kontekstach: jak fleja wyglądasz, jesz jak fleja (SGKK), derywowana od
niem. złożenia Fleituch, pochodzącego od flaien, fleien ‘czyścić, prać’ i Tuch ‘materiał, szmatka, ścierka’ (WDLP). W gwarach kujawskich ma nacechowanie pejoratywne i ekspresywność eksplicytną. Negatywna waloryzacja tej nazwy według
WDLP to rezultat asocjacji z takimi desygnatami, jak szmata, ścierka, które kojarzą
się z brudem. Postać fleja/flyja ‘człowiek brudny, nieporządny, niedbały, niechlujny’
potwierdza ze Śl SGŚP. SGMP notuje fleję ‘flejtuch, przede wszystkim o kobiecie’
jako wyzwisko. Fleja i flejtuch są też negatywnie waloryzowane w pot. pol.: pejor.
flejtuch (WSJP PAN), pogard. fleja (SPLP). Nazwa fleja jest udokumentowana z gwar
regionów sąsiadujących z Kuj, zchełm, zdobrz, Maz pn (SGP VII: 570).
Ostatnią analizowaną grupę stanowią nazwy kategoryzujące człowieka ze względu na jego status materialny, które odzwierciedlają podziały społeczne (majątkowe)
dawnej wsi. Grupa ta liczy 6 jednostek leksykalnych, z których 4 (bałor, betner/byt
ner, gbur, kietner) można uznać za zapożyczenia właściwe, a 2 (bamber, betnerok) za
derywaty utworzone na gruncie rodzimym. Omawianą kategorię można podzielić
na dwie podgrupy znaczeniowe: nazwy określające zamożnego gospodarza (bałor,
bamber, gbur) oraz nazwy biednego chłopa (betner/bytner, betnerok, kietner)9.
9
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Wyraz bałor (też bałer) ‘bogaty gospodarz’, rzadko już dziś spotykany na Kujawach (SGKK), pochodzi od niem. Bauer, którego formy prefiksalne gibûr i gibûro,
będące podstawą śrwniem. gebûr(e) (od niej z kolei wywodzi się pol. gbur), są poświadczone od VIII w., a postać bûr(e) jest udokumentowana od XIII w. Wymienione wyrazy były używane w trzech zn.: ‘domownik, współmieszkaniec, sąsiad’, ‘ktoś
(zależny, o niskim statusie) pracujący w rolnictwie; ktoś, kto prowadzi gospodarstwo
(określany daw. terminem jako cały chłop i półchłop w zależności od wyposażenia
i wielkości zagospodarowanej powierzchni)’ i pejor. ‘(w odniesieniu do deficytów
przypisywanych chłopom) ograniczony intelektualnie, niewykształcony, grubianin,
cham’ (Grin). Pejoratywne zn. wyrazu Bauer funkcjonowało już w średniowieczu.
Jak podaje Grin, Nikolaus von Jeroschin, pruski kronikarz żyjący w XIV w., określał
rolnika wyrazem ackermann, kojarzonym także w czasach braci Grimm ze słowami
szlachetniejszymi niż bauer, któremu przypisywano pospolitość, szorstkość i nieszlachetność i który służył do łajania chłopów. Z danych etymologicznych wynika,
że element zn. ‘bogaty’ rozwinął się na gruncie polskim, być może w związku z cechą
przypisywaną niemieckim osadnikom, ich umiejętnością dobrego gospodarowania
będącego źródłem bogactwa. W takim zn. bauer jest obecny także w polszczyźnie
ogólnej: ‘bogaty rolnik zatrudniający pracowników najemnych’ (WSJP PAN) i pol.
pot.: ‘bogaty chłop, zwłaszcza niemiecki, zatrudniający robotników’ (SZN), choć
w definicji ‘chłop, gospodarz niemiecki’ podanej w SPLP aspekt ‘bogaty’ nie został
uwzględniony. W czasie okupacji leksem bałor nabrał zabarwienia negatywnego:
Jeszcze bałor kozoł my robić, ale jo powiedziołym, że kóniec z pracom łu Mimców
Koniń (SGKK). Nazwę bałer/bauer ‘bogaty, zasobny gospodarz’ rejestruje ze Śl SGŚ
i SGŚP; natomiast w zn. ‘gospodarz (w czasie okupacji wyraz nacechowany negatywnie)’ zakwalifikowano w SGMP jako wychodzący z użycia i ekspr. Germanizm
bałor (też bałer, bałór) jest jednostką szerokoterytorialną; w zn. ‘bogaty gospodarz’
notowany z Wp, Kasz pd, zdobrz, Mp zach, śr i pd-wsch oraz Śl, jako ‘gospodarz niemiecki’ z pog Kuj i Wp, Łęcz, Mp pd-wsch (SGP I: 438).
Wyraz bamber również określa ‘bogatego gospodarza’ (SGKK), choć funkcjonuje także jako nazwa pogard. ‘o kimś ze wsi, prostaku’: bamber mówić dobrze nie
potrafił, tylko po wiejsku Kuj zach (ibid.). Bamber oznaczał najpierw osadników
niemieckich sprowadzonych w XVIII w. do wsi pod Poznaniem z posiadłości biskupa z Bambergu w Bawarii. WDLP podaje za Gri, że bamber pochodzi od Bam
berger, nazwy mieszkańca Bambergu, która miała w niem. odcień pejoratywny w zn.
‘chłop’. Bamber jest więc derywatem wstecznym. Do pol. pot. bamber wszedł w zn.
neutralnym ‘mieszkaniec wsi’ oraz trzech zn. nacechowanych: ‘(czasem z odcieniem
pogard.) niem. chłop, wieśniak’, ‘pogard. chłop, gospodarz wiejski, mieszkaniec wsi’
oraz ‘(o mężczyźnie) nieokrzesany, prostak, ordynarny, ciężko myślący’ w gwarze
ne na fiszce dokumentującej nazwę kietner: „biedny gospodarz w ustach małorolnych to swojak,
w ustach bogaczy wiejskich kietner/kiejtner, w zn. ośmieszającym papudrok” (KSGP).
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studenckiej (SPLP). Bamber został zarejestrowany ze Śl, podobnie jak w gwarach kujawskich, w dwóch zn. ‘gospodarz, rolnik’ i przezw. ‘gbur, nieokrzesaniec’ (SGŚP),
w SGŚ tylko jako ‘gospodarz’, FWBDL nie notuje. Także w gwarze miejskiej Poznania bamber funkcjonuje w dwóch zn.: ‘chłop, szczególnie bogacz wiejski’ i wyzw. pogard. ‘o kimś ze wsi, prostaku’ (SGMP). W GMB bamber ‘mieszkaniec wsi pracujący
na roli’ jest wyrazem neutralnym. W zn. ‘bogaty gospodarz’ jest znany z Wp, Pał,
zchełm, Koc, Kasz, Śl, a jako pejor. określenie ‘mieszkańca wsi, człowieka nieokrzesanego’ z Wp pn, Koc, Kasz (SGP I: 237).
Do grupy nazw określających bogatego gospodarza należy również gbur ‘zamożny chłop, właściciel dużego gospodarstwa rolnego’: Szostala, gbur nad gbury [z tekstu prozą] Kuj zach (SGKK). Wyraz ten pochodzi od śrwniem. formy gebûr ‘współmieszkaniec wsi, sąsiad, chłop’, ale także pejor. ‘prostak’ (SESł). Gwary kujawskie nie
przejęły z niemczyzny zn. zabarwionego negatywnie, choć pejoratywizacja nazwy
gbur ‘człowiek nieokrzesany, ordynarny, prostak, cham’ jest obecna w innych gwarach (SGP VIII: 243) i pol. pot. (SPLP). Gbur jest notowany ze Śl w SGŚP w dwóch
zn. ‘zamożny gospodarz’ i przenośnie ‘nieokrzesaniec, prostak’. Gbur w zn. ‘bogaty
gospodarz’ jest wyrazem o szerokiej geografii, udokumentowanym z Wp pn i pd,
Pał, Kraj, Bor Tuch, Koc, Kasz, Malb, Sztum, Lubaw, Ostr, zchełm, zdobrz, War, Mr,
Maz, Śl pn (SGP VIII: 242–243).
Drugą podgrupę nazw osób oddających zróżnicowanie mieszkańców wsi pod
względem stanu majątkowego stanowią dwa leksemy pochodzenia niem.: betner/
bytner (i poch. betnerok) oraz kietner. W związku ze zmianami cywilizacyjno-ekonomicznymi, jakie zaszły w społeczności wiejskiej, jednostki te straciły już żywotność. Z powodu skąpych danych (por. przypis 9) trudno dziś ocenić, czy były to
niegdyś nazwy neutralne, czy nacechowane emocjonalnie. Leksemy niem., które
są podstawą tych zapożyczeń, nie są pozbawione elementu wartościującego. Betner
‘biedny gospodarz’, termin używany daw. na Kuj zach (SGKK), prawdopodobnie
wywodzi się od niem. bettler ‘ktoś, kto żyje z jałmużny’ (Grin). Od podstawy betner
utworzona została przy użyciu formantu -ok nacechowana nazwa betnerok ‘biedny
gospodarz’ Kuj zach (SGKK). Gwarowy sufiks -ok wnosi silne zabarwienie ekspresywne, por. inne w gwarach kujawskich ekspresywizmy z tym formantem waloryzujące ujemnie ubogiego chłopa typu bidok, chudziok, papudrok czy paterok. W świetle dostępnych źródeł atlasowych i słowników gwarowych betner/bytner (i betnerok)
jest leksemem poświadczonym tylko z Kuj zach (SGP II: 73). Z kolei nazwa kietner
‘biedny gospodarz’, według danych atlasowych znana tylko na pn od Bydgoszczy
(Tryszczyn, Gościeradz), pochodzi najprawdopodobniej od niem. kötner, köthner
‘posiadacz chałupy, małego lichego domu’ (Gri). Podstawą tych rzeczowników jest
z kolei śrdniem. kote, dziś Kate ‘bardzo licha, biedna chałupa’ (Klu; DUW). Wyraz
Kate ma zabarwienie często pejoratywne (DUW), które prawdopodobnie przejęła
nazwa Kätner ‘mieszkaniec takiej chałupy’, choć takiej informacji DUW nie notuje. W gwarach kietner/ketner/kiejtner ‘chłop posiadający tylko dom lub dom i mały
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kawałek ziemi’ ma wyraźnie zasięg północnopolski (KSGP z Kraj, Bor Tuch, Koc,
Sztum, zchełm i War).
5. Wnioski
W artykule zostało zaprezentowanych w ujęciu porównawczym 17 nazw określających w gwarach kujawskich człowieka w aspekcie jego fizyczności, psychiki i statusu materialnego, pochodzących z języka niemieckiego. Z formalnego punktu widzenia większość analizowanych germanizmów stanowiły zapożyczenia właściwe
(12 jednostek), 5 – derywaty. Z kolei przeprowadzona analiza semantyczna materiału wykazała, że wśród pożyczek właściwych 6 jednostek (gałgan, huncwot, rojber,
ekensztyjer, lofer, lump) zostało przejętych do gwar kujawskich z zachowaniem zn.
i ekspresywności podstaw niem. (zaznacza się w gwarowych technikach nominacyjnych tendencja do zapożyczania z niem. nazw osób z waloryzacją negatywną).
Trzy pożyczki właściwe (bałor, betner/bytner i kietner) weszły do polszczyzny gwarowej jako nazwy gospodarza oddające dawne podziały majątkowe mieszkańców wsi.
MAGP nie precyzuje wprawdzie nacechowania tych leksemów, jednak biorąc pod
uwagę znaczenie etymonów, nie możemy jednoznacznie wykluczyć ekspresywności
implicytnej tych jednostek w gwarach kujawskich. Bogactwo i bieda są co prawda
kategoriami relatywnymi, ale aksjologicznie nieobojętnymi.
Różnice w zakresie zn. i nacechowania ekspresywnego w stosunku do źródła
niem. wykazują nieliczne jednostki słownikowe: fagas, który tylko w gwarach kujawskich stał się pejor. nazwą ‘owczarza’; gbur, który nie przyjął obecnego w niem.
odcienia pejor. ‘chłop nieokrzesany, grubianin prostak’ i oznaczał na Kuj zach, podobnie jak w gwarach północnopolskich, zamożnego gospodarza; z kolei leksem
bela stał się ujemnie wartościującą nazwą człowieka otyłego przez asocjację z belą
‘grubym zwojem jakiegoś materiału’. Derywaty beka, langus, fleja, betnerok, utworzone na gruncie rodzimym, zyskały najczęściej negatywny lub żartobliwy ładunek
emocjonalny dzięki wykorzystaniu technik nominacyjnych służących tworzeniu
ekspresywnych form gwarowych.
Spośród przeanalizowanych germanizmów kujawskich 9 jednostek (bela, beka,
fagas, gałgan, huncwot, lofer, lump, gbur, bamber) jest obecnych w odmianie potocznej, silniejszej kolokwializacji i pejoratywizacji uległ w pol. pot. fagas, wyłącznie
ekspresywizmem negatywnym stał się gbur, jako określenie pogard., a nawet wyzw.
funkcjonuje bamber.
Z punktu widzenia kryterium geograficznego szerszy zasięg terytorialny, potwierdzony z więcej niż trzech regionów, mają takie germanizmy, jak: fagas ‘łobuz’,
gałgan, huncwot (niemal ogólnogwarowy), lump, bałor, bamber i gbur jako ‘bogaty
gospodarz’, jednostkami o węższym zasięgu są: bela, beka, fleja, langus, lofer ‘łazęga,
powsinoga’, rojber ‘łobuz, nicpoń’ i kietner. W świetle dostępnych danych tylko z Kuj

^ LV 32 indb 145

2021-11-17 09:26:47

146

Zofia Sawaniewska-Mochowa, Katarzyna Siewert-Kowalkowska

zach poświadczone zostały nazwy betner/bytner (i derywat betnerok), określające
biednego gospodarza, oraz ekspresywizm ekensztyjer.
Skróty nazw regionów i określeń geograficznych
Bor Tuch – Bory Tucholskie; Ciesz – Cieszyńskie; Kasz – Kaszuby; Koc – Kociewie; Koniń –
Konińskie; Kraj – Krajna; Kuj – Kujawy (Kuj wsch – Włocławskie, Brzeskie, ok. Kowala, Kuj
Nadwiślańskie; Kuj zach – Inowrocławskie, Radziejowskie, ok. Kruszwicy, Strzelna, niektóre
gminy w pow. mogileńskim); Lub – Lubelskie; Lubaw – Lubawskie; Łęcz – Łęczyckie; Malb –
Malborskie; Maz – Mazowsze; Mp – Małopolska; Mr – Mazury; ogkuj – ogólnokujawskie;
Ostr – Ostródzkie; Pał – Pałuki; pd – południowy; pn – północny; pog – pogranicze; Suw –
Suwalskie; Sztum – Sztumskie; Śl – Śląsk; śr – środkowy; War – Warmia; Wiel – Wieluńskie; Wp – Wielkopolska; wsch – wschodni; zach – zachodni; zchełm – ziemia chełmińska;
zdobrz – ziemia dobrzyńska

Pozostałe skróty
ang. – angielski; baw. – bawarski; daw. – dawny, dawniej; dniem. – dolnoniemiecki; ekspr. –
ekspresywny; fraz. – frazeologizm; gaw. – gawęda; gniem. – górnoniemiecki; iron. – ironiczny; książka – książkowy; niem. – niemiecki; pejor. – pejoratywny; płc. – późnołaciński;
poch. – pochodny; pogard. – pogardliwy; pol. – polski; pol. pot. – polszczyzna potoczna;
pot. – potoczny; przezw. – przezwisko; stbaw. – starobawarski; śrdniem. – średnio-dolno-niemiecki; śrwniem. – średnio-wysoko-niemiecki; wyzw. – wyzwisko; zn. – znaczenie;
żart. – żartobliwy
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Emotive-Evaluative Germanisms in the Kuyavian Dialect: Names of Persons
Abstract
The article contributes to the knowledge on the sources of lexical borrowings from German into
Polish dialects. The subject of the analysis includes selected names of persons that are Germanisms,
characterized by expressiveness, and documented in the Kuyavian dialect. The vocabulary of this region has never been studied in this aspect. The material was taken from the 1st Volume of The Dialect
and Culture Dictionary of Kuyavia, and from its file. The term “Germanism” is understood broadly
in this paper. Germanisms are considered not only as proper borrowings from the German language
and dialects, but also as derivatives which were created in the native Kuyavian land on the basis of
German original forms, using various nominative techniques. Four ways of penetrating the German
influence into the Polish language were indicated. Various criteria were used in the analysis of these
German loans: formal, etymological, semantic and geographical ones. A typology of expressivisms,
developed by Stanisław Grabias, was utilised.
The article presents seventeen Germanisms in the Kuyavian dialect that define a man in terms
of his physicalness, psyche and material status, in the context of the comparison with the semantically similar vocabulary in other regions of Poland and with non-general varieties of Polish. These
are names that mostly reflect negative valuation (e.g. gałgan, fagas, huncwot, rojber, ekensztyjer, lofer,
lump), and that are already present in the meanings and expressiveness of the German basic forms.
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Końska mięta (Mentha arvensis), kobyli szczaw (Rumex obtusifolius)
i krowi mlecz (Taraxacum officinale).
O nazwach zwierząt domowych w ludowych fitonimach

Słowa klucze: etnolingwistyka, fitonimy, nazwy zwierząt, motywacja słowotwórcza, derywat asocjacyjny (onomazjologiczny)
Keywords: ethnolinguistics, phytonyms, animal names, word formation motivation, associative (onomasiological) derivative

Problematyka nazw zwierząt w ludowych fitonimach cieszy się w ostatnich latach
dużą popularnością – zagadnieniem tym zajmowały się Jadwiga Waniakowa (2012,
2015) oraz Wanda Stec (2016), a na gruncie rosyjskim – Svetlana Dubrovina (1990,
1991, 2010, 2014), Valeria Kolosova (2012, 2014, 2016) i Igor Brodskij (2017, 2018).
W artykule, stanowiącym pewne uzupełnienie prac polskich i rosyjskich badaczy, skupiam się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, w związku z tym, że gwarowe
fitonimy pozostają pod wpływem kultury ludowej, uważam, że nie powinno się
rozpatrywać ich w izolacji od niej; lepszym rozwiązaniem będzie a na l i z a na z w
ro ś l i n os ad z ona w kontek ś c ie, którego rolę w prawidłowym odczytaniu interpretacji znaczeniowej słowa podkreśla wielu językoznawców. Realizację tego postulatu – prezentacji ludowych nazw roślin na tle ludowych wierzeń oraz tekstów
folkloru – stanowią między innymi prace Wandy Budziszewskiej (1972, 1976), Haliny Pelcowej (2001), Marzeny Marczewskiej (2005), Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (2010), Anny Kaczan (2015), Olgi Kielak (2015) i Joanny Szadury (2019).
W artykule, podążając przetartym przez przywołane badaczki szlakiem, konteks-
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tem dla „zwierzęcych” nazw roślin uczyniłam ludową wiedzę, wierzenia i praktyki
związane ze zwierzętami oraz roślinami, czyli tzw. „dane przyjęzykowe”, które – jak
pisze S. Niebrzegowska-Bartmińska – nie tylko potwierdzają i weryfikują dane językowe, ale także wzbogacają i dopełniają bazujący na nich opis rekonstruowanego
wyobrażenia (Niebrzegowska-Bartmińska 2017: 24, 2020: 192).
Jak słusznie zauważa J. Waniakowa:
Przy rozpatrywaniu motywacji semantycznej nazw roślin podstawą jest dobre rozeznanie w kilku dziedzinach związanych z roślinami. Jedna z najważniejszych kwestii
to dobra znajomość botaniki w zakresie rozpoznawania gatunków, ich specyficznych
cech, takich jak ogólny wygląd, kształt i wygląd liści, kolor i kształt kwiatu, zapach,
pora kwitnienia i ewentualne właściwości lecznicze. Następnym kluczowym zagadnieniem jest wiedza o przeznaczeniu roślin na wsi i o ich wykorzystywaniu. Mogą tu
wchodzić w grę wspomniane właściwości lecznicze, przypisywane właściwości magiczne, obyczaje związane z roślinami, wierzenia i legendy. Z tym wiąże się również
konieczna wiedza, jak roślinę postrzegano i w jaki sposób jej używano w przeszłości (ze starożytnością włącznie), bowiem wielekroć mamy do czynienia z nazwami
starymi. Tylko przy dobrej znajomości tych wszystkich dziedzin można pokusić się
o właściwą rekonstrukcję motywacji semantycznej nazw roślinnych (Waniakowa
2012: 67).

Dużym ułatwieniem w postulowanym przez J. Waniakową „dobrym rozeznaniu
w kilku dziedzinach związanych z roślinami” jest możliwość sięgnięcia po wydane już zeszyty drugiego tomu lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych
(SSiSL) opisujące świat roślin: Zboża (2017), Warzywa, przyprawy, rośliny przemy
słowe (2018), Kwiaty (2019), Zioła (2019) oraz Drzewa owocowe i iglaste (2020). Autorzy zamieszczonych w słowniku artykułów hasłowych opisują między innymi wygląd i właściwości definiowanych roślin, czas kwitnienia i zbioru, sprawy związane
z uprawą i pielęgnacją, miejsce rośnięcia, zastosowanie praktyczne, obrzędowe, magiczne i lecznicze oraz symbolikę.
Podczas analizy „zwierzęcych” fitonimów, oprócz kwestii związanych z ludowymi wyobrażeniami roślin, należałoby jeszcze uwzględnić analogiczne zagadnienia
związane z ludowymi wyobrażeniami zwierząt – z ich wyglądem „ogólnym” oraz
wyglądem poszczególnych części ciała, z charakterystycznym zapachem, z niektórymi aspektami hodowli zwierząt, między innymi z ich żywieniem, z ludową weterynarią, z wykorzystaniem zwierząt w ludowej magii, w obrzędowości oraz w medycynie; wreszcie: z utrwaloną w folklorze symboliką poszczególnych zwierząt.
W przypadku „zwierzęcych” fitonimów w procesie nominacji dochodzi bowiem
do skojarzenia dwóch rzeczy: rośliny i zwierzęcia; uwzględnienie ludowej wiedzy
nie tylko o roślinach, ale także o zwierzętach pozwoli na pełniejszą rekonstrukcję
utrwalonego w nazwie związku zachodzącego między rośliną a zwierzęciem.
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Po drugie, analizując ludowe nazwy w kontekście kulturowym, spróbuję zastanowić się nad s t at u s em z w ier z ę c e go cz łonu na z w y. Dużym uproszczeniem
jest bowiem stwierdzenie, że obecność w fitonimach elementów zwierzęcych jest jedynie sygnałem podrzędności, gorszości i nieużyteczności dla człowieka tak nazwanych roślin (por. Machek 1954; Wróbel 2004: 51).
***
W artykule za podstawę materiałową przyjęłam ludowe nazwy roślin z komponentem zwierzęcym, które wyekscerpowałam ze słowników ogólnych i gwarowych języka polskiego, pozyskałam podczas „stacjonarnej” kwerendy w kartotece krakowskiego Słownika gwar polskich PAN (KSGP) (i uzupełniłam po czasie o kwerendę
„internetową”) oraz wynotowałam z XIX- i XX-wiecznych źródeł etnograficznych
na potrzeby rozprawy doktorskiej poświęconej językowo-kulturowym obrazom
zwierząt domowych (Kielak 2018). W pracy doktorskiej „zwierzęce” fitonimy posłużyły mi do rekonstrukcji cech zwierząt, między innymi wyglądu, części ciała,
kwestii związanych z hodowlą (w tym z karmieniem zwierząt) oraz z ludową weterynarią. W artykule zamierzam przyjąć odwrotny kierunek analiz – od cech zwierząt
do motywowanych nimi nazw roślin. Do „zwierząt domowych” zaliczam zaś zwierzęta z najbliższego otoczenia człowieka – hodowane na mleko, mięso czy wełnę,
pomagające w pracy na gospodarstwie, między innymi konia, krowę, owcę i świnię
(zob. Kielak 2020).
***
Lektura licznych prac poświęconych ludowym fitonimom (m.in. Pawłowski 1974;
Handke 1993; Tokarski 1993; Rogowska 1995; Pelcowa 2001, 2002; Skubalanka 2009;
Niebrzegowska-Bartmińska 2010; Waniakowa 2012) pozwala wydzielić wiele utrwalonych w gwarowych nazwach cech roślin, związanych między innymi z ich wyglądem (kształtem, budową i kolorem), właściwościami (takimi jak smak lub zapach),
a także z innymi odbieranymi zmysłowo własności, jak na przykład ostrość, lepkość
i czepliwość; nazwy własne roślin utrwalają ponadto miejsce oraz czas rośnięcia,
zastosowania praktyczne, lecznicze, obrzędowe i magiczne. Większość powyższych
cech da się wyodrębnić także podczas analizy nazw roślin zawierających element
zwierzęcy, co pokazali autorzy przywoływanych wcześniej prac.
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1. Fitonimy motywowane wyglądem zwierzęcia
Jerzy Bartmiński w szkicu poświęconym podobieństwom i różnicom między widzeniem (patrzeniem) i słyszeniem (słuchaniem) zauważył: „większość informacji
o świecie jest przyswajanych kanałem wzrokowym, a wiedza ludzka w najwyższym
procencie wywodzi się z patrzenia. Znalazło to językowy wyraz w tym, że słowa
wiedzieć i widzieć pozostają w związku etymologicznym” (Bartmiński 2020: 42). Za
prymarnością wzroku przemawia fakt, że znaczna część nazw roślin motywowana
jest właśnie ich wyglądem; tak też dzieje się w przypadku „zwierzęcych” fitonimów.
Wielkość. Najliczniejszą grupę nazw roślin motywowanych wyglądem zwierzęcia stanowią fitonimy nawiązujące do dużych rozmiarów zwierząt. W polszczyźnie
gwarowej „zwierzęce” nazwy noszą rośliny duże, okazałe, na przykład różne gatunki szczawiu: szczaw pospolity (Rumex acetosa), nazywany: kobylak (SKarł II: 388),
kobylec, kobyliszczak, kobyliszczaw (KSGP), koński szczaw (ibid.), szczaw tępolistny
(Rumex obtusifolius) – kobylak, szczaw kobyli (SKarł V: 287) oraz szczaw lancetowaty
(Rumex hydrolapathum) – kobyle liście (KąśSGO I: 448). Kobylakiem nazywane są
także inne duże rośliny, na przykład ‘łopian’ (Arctium) (PalRoś: 86) czy ‘krwawnik’
(Achillea) (KSGP).
Taki jest też stereotyp kobyły w polszczyźnie (Kielak 2018). Podobnie jak koń,
kobyła jest jednym z największych zwierząt z gospodarskiego obejścia, jej wielkość
implikują derywaty semantyczne – w znaczeniu przenośnym kobyłą określa się coś,
co ma duże rozmiary (powieść, artykuł, tekst), kobyła mówi się również wulgarnie
o wysokiej, niezgrabnej kobiecie (ISJP I: 635) – oraz derywaty strukturalne – kobyłką
nazywany jest ‘duży polny konik’, kobylarzem – ‘duży śledź’, a kobylarnikiem – ‘wilk
wielkiego wzrostu’ (SKarł II: 388–389).
Wełna/sierść/szczecina. Liczną grupę stanowią również nazwy roślin „puchatych”, „pierzastych”, przypominających swym wyglądem kędzierzawe, obficie porośnięte wełną owce. Podobieństwo kwiatostanów babki zwyczajnej (Plantago ma
jor), składających się z kłosków otoczonych mnóstwem białych niteczek, do owiec
legło u podłoża ludowych nazw baranki (PelcSGL V: 61), nadto: baśki (BańZioł: 12),
baźki (PelcSGL V: 65) – a warto przypomnieć, że w gwarach w ten sposób nazywane są pieszczotliwie młody baran lub owca – od dźwiękonaśladowczych zawołań
na owce: chodź, baziu, baziu, baziu! (BartPANLub III: 225, zob. także Waniakowa
2012: 68).
Na podobnej zasadzie, ze względu na podobieństwo czerwonych, puszystych
kwiatów melisy (Melissa) (SSiSL 2/4: 229) do barana, na Kaszubach i Pomorzu roślina ta nazywana jest czerwonymi barankami (SGP I: 376) oraz zielem barankiem
(K39Pom: 387). Chaber (Centaurea), którego ciemnoniebieskie kwiaty są zebrane
w „puszyste”, kuliste lub półkuliste koszyczki, nazywany jest w Małopolsce baranią
głową (SGP VIII: 438). Ze względu na puch pokrywający liście pierwiosnka (Primu
la) (SSiSL 2/3: 191) roślina nazywana bywa niekiedy barankiem (Lud 1898: 307).
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Na pograniczu ukraińskim chaber (Centaurea) to także wołoszek, wołoszka
(SW VII: 694). Zdaniem Doroty Piekarczyk i J. Szadury nazwy te nawiązują do wyglądu lekko owłosionej łodygi rośliny i pochodzą prawdopodobnie od wyrazu wo
łochaty ‘kosmaty, włosem porosły’ (SSiSL 2/3: 74). Wołoszek (BartPANLub I: 229),
wołaszek (K19Kiel: 91) to także częste w pieśniach pieszczotliwe nazwy wołu.
„Zwierzęce” nazwy noszą również „kosmate”, porośnięte drobnymi włoskami
owoce krzewów takich jak agrest (Ribes grossularia) – wieprzki (SKarł VI: 114), wie
przyny (FischRoś: 335), wieprzówki (SGŚP: 310), a także kudłacz (ibid.: 150), kudłacze
(SW II: 620) czy porzeczki (Ribes) – wieprznik (SKarł VI: 114), wieprzki (RogKasz:
118), wieprzuchy (SKarł VI: 115), buszki (od buszka ‘świnia, świnka’ (SGP III: 152)),
prȯsce (RogKasz: 118). W wypadku ludowych nazw agrestu i porzeczek, roślin o kulistych owocach, na motywację nazewniczą – oprócz „kosmatości” owoców – może
mieć wpływ także podobieństwo okrągłych owoców do „okrągłego” wieprza. Najsilniej utrwalonym elementem wyglądu wieprza w polszczyźnie potocznej i ludowej
jest bowiem jego tusza (Kielak 2018), por. wieprz ‘gruby mężczyzna’ (PSWP XLV:
322), we fraz.: tłusty jak wieprz (NKPP III: 518).
2. Fitonimy motywowane wyglądem poszczególnych części zwierzęcego ciała
Uważnie przyglądający się roślinom mieszkańcy wsi dostrzegali podobieństwo poszczególnych części roślin – kwiatów, owoców, liści czy korzeni – do poszczególnych
części ciała zwierząt – pyska/ryja, języka, oczu, kopyt, ogona, grzywy, a nawet jąder;
spostrzeżenia te znalazły odbicie w gwarowej leksyce.
Ogon. Podobieństwo długiego i cienkiego skrzypu (Equisetum) do zwierzęcego
ogona motywuje następujące fitonimy: koński ogon (Pelcowa 2001: 112), koni ogon,
koniogon (MajSłow II: 305), bydlęca chwostka, końska chwoszcz, końska chwoszczka,
świńska chwoszczka (SGP IV: 191–193), gdzie gwarowe chwost to ‘ogon, głównie zwierzęcy’ (ibid.: 189). Krowim ogonem (MajSłow II: 605) nazywana była także babka
zwyczajna (Plantago major) ze względu na podobieństwo łodyżek rośliny zakończonych kwiatostanem w formie kłosa do krowiego ogona (Waniakowa 2012: 76),
na podobnej zasadzie baranim ogonem nazywana jest dziewanna (Verbascum) (SGP
VII: 240) – roślina o gęsto ukwieconych, dużych, grubych łodygach (SSiSL 2/4: 121).
Grzywa. W gwarowej nazwie konwalii majowej (Convallaria majalis), końska
grzywa (MajSłow II: 232), utrwalone zostało podobieństwo łodyżki rośliny z kwiatami do grzywy konia.
Kopyta. Zdaniem mieszkańców wsi do końskiego kopyta podobne są liście kopytnika (Asarum europaeum), nazywanego także: kopytniak (ParGór: 40) czy kopy
teń (BańZioł: 61); etymologię tłumaczy zapisana na Lubelszczyźnie relacja potoczna:
kopytnik, bo ma liście jak koń kopyto: okrągłe, w środku przedzielone (SSiSL 2/4: 152).
Również ze względu na podobieństwo liści podbiału (Tussilago farfara) do końskich

^ LV 32 indb 155

2021-11-17 09:26:48

156

Olga Kielak

kopyt roślina ta nazywana jest w gwarach: kobyla stopa (RostSymb I: 331), kobilacz
(MajSłow II: 802), końskie kopyto (PelcSGL V: 221). Do koziego kopytka podobny
ma być z kolei podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), tzw. kozia stopa/
stopka (Wisła 1905: 46).
Pysk/ryj. Podobieństwo kwiatów oraz owoców niektórych roślin do zwierzęcego
pyska/ryja legło u podłoża ludowych nazw gajowca żółtego (Galeobdolon luteum) –
kozi pysk (ibid.: 47) oraz mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) – swinej pëski
(SGK IV: 60; RostSymb I: 341).
Język. Z uwagi na podobieństwo wizualne liści babki lancetowatej (Plantago lan
ceolata) do zwierzęcego języka w gwarach nosi ona nazwy: barankowy język (Wisła
1905: 245), baranie języki (PalZer: 54). Do języka wołu porównywany jest z kolei nasięźrzał (Ophioglossum), nazywany wołowym językiem (SKarł III: 264), a u podstaw
nazwy leży podobieństwo języka zwierzęcia do wyrastającego z pojedynczego liścia
kłoska rośliny (SSiSL 2/4: 248).
Oczy. W polszczyźnie gwarowej mniszek lekarski (Taraxacum officinale) nazywany jest również wołowe oczy, wole oczy (BańZioł: 75), wołowe oczka (MajSłow
II: 766). Podobne nazwy nosi knieć błotna (Caltha palustris) – wołowe oczy, wole
(AGMaz V: 147), wole ślipie (RogWag: 323), wołowiec – od „kwiatów dużych jak wole
oczy” (RostSymb I: 164) (nadto: bycze oko (SCiesz: 56), bycze oczy (SGŚWyd XIV: 13))
oraz jaskier ostry (Ranunculus acer) – bolёočё (SGK I: 65).
Z jednej strony nazwy te związane są z okazałymi rozmiarami kwiatów mniszka
czy knieci błotnej (por. Waniakowa 2012: 73); por. u Kolberga: wole-oczy (kwiat duży
żółty, liście jak u bani) (K3Kuj: 83), które – w przekonaniu mieszkańców wsi – mają
być podobne do dużych oczu wołu, taki bowiem stereotyp zwierzęcia utrwala polszczyzna, na co wskazują frazeologizmy typu: wołowe oczy ‘wielkie, wypukłe oczy’
(SF II: 607), wole oczy ‘oczy wyłupiaste, wytrzeszczone’ (PSWP XLVI: 51); w porównaniu: mieć oczy jak wół (NKPP II: 715).
Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że „wołowe” nazwy określają rośliny
o żółtych, jaskrawych kwiatach. Wspominam o tym nie bez powodu – w kulturze
ludowej rośliny o żółtych kwiatach, „które oślepiają jaskrawością, zwłaszcza gdy występują w dużych skupiskach” (Waniakowa 2012: 101), były uważane za powodujące
ślepotę (Kołosowa 2009). Na dawnej polskiej wsi mawiano, że jeśli ktoś mleczem,
nazywanym na wsi także ślepotą (PirPodl: 78), „zatrze oczy”, to oślepnie (ZWAK
1890: 214; por. także SSiSL 2/4: 243); Kaszubi wierzyli zaś, że wąchanie kwiatów jaskra, nazywanego bolёočё, lub choćby patrzenie na nie może spowodować ból oczu
(SGK I: 65). Jednocześnie te same żółte rośliny mogły leczyć choroby oczu, na przykład ślepotę leczono sokiem z mlecza (PalZer: 96).
Co ciekawe, w leczeniu kurzej ślepoty, czyli choroby oczu polegającej na niedowidzeniu o zmierzchu lub upośledzeniu widzenia przy przejściu z jasnego do ciemnego pomieszczenia (Buława 2019: 105), używano dawniej wątroby wołu, uchodzącego
w polszczyźnie – obok byka i konia – za symbol siły i zdrowia (Kielak 2020: 201).
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W Tarnowsko-Rzeszowskiem chorego na kurzą ślepotę okadzano wątrobą wołu
(K48Ta-Rz: 300), a w Łagowie dodatkowo zjadano część wątroby i obcierano oczy
połą od sukmany (BiegLecz: 141).
Na przykładzie „wołowych” nazw mniszka lekarskiego czy knieci błotnej widać,
że oprócz zaobserwowanego podobieństwa między kwiatami tych roślin a oczami
wołu w grę wchodzić mogła motywacja o charakterze kulturowym. Nieostrożnością
byłoby stwierdzenie, że u podłoża nazw typu: wołowe oczy, wole oczy legły ludowe
praktyki lecznicze, niemniej jednak na motywację pierwszą, wygląd roślin, mogła
nałożyć się motywacja druga, czytelna dzięki zrekonstruowaniu pewnej ścieżki asocjacyjnej: (okrągłe żółte) kwiaty – (duże, okrągłe) oczy wołu (= wół) – ślepota.
Jądra. Niektóre z ludowych fitonimów motywowane są podobieństwem kwiatów roślin do zwierzęcych jąder, na przykład lepnica rozdęta (Silene vulgaris) o żółtych lub białych beczułkowatych kwiatach nazywana jest na Podhalu baranie jojka
(KąśILG I: 191). W gwarach żywieckich baranimi jajami nazywany jest także czarny
bez (Sambucus nigra) – z uwagi na podobieństwo owoców krzewu do jąder zwierzęcia (WajNazw: 13). Także storczyk (Orchis), którego bulwiaste korzenie przypominają jądra, nazywany jest w gwarach m.in. kozłowa mąda, kozia mądka (RostSymb
I: 133) – od staropolskiego mądo, mądzie ‘gonada męska’ (SSiSL 2/4: 385). Znów motywacją dla odnotowanych powyżej nazw storczyka mogą być – oprócz podobieństwa wizualnego – utrwalone w kulturze cechy, zarówno rośliny, jak i zwierzęcia, do
którego się ją porównuje. Storczyk – jak pisze Ewa Hrycyna – ze względu na sztywne
pędy oraz bulwy przypominające jądra jest w tradycji ludowej kojarzony z męskim
członkiem, z tego też powodu uważano go za afrodyzjak i lek na impotencję (ibid.:
385–386). Kozioł zaś jest w kulturze tradycyjnej symbolem mężczyzny, męskiej życiodajnej siły i witalności, sprawności seksualnej i płodności (Kielak 2020: 197–198).
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przypisywana kozłowi aktywność seksualna
wiąże się również z ludową nazwą złocienia (Chrysanthemum) – kozie jajka (ZWAK
1895: 80), który „na sinus [= łono] i virga virilis [= męską różdżkę] nacierany działa
jako aphrodisiacum” (ibid.).
3. Fitonimy motywowane zapachem zwierząt
„Zwierzęce” nazwy roślin mogą być motywowane podobieństwem zapachu rośliny
i zwierzęcia, na przykład zgodnie z hipotezą etymologiczną ludowe nazwy waleriany
(Valeriana officinalis), m.in. koziołek, koziełek, kozłek, koźlik (ibid.), kozieł (RostSymb I: 313), oznaczają roślinę, której korzeń „czuć kozłem” (SSiSL 2/4: 159). Interesującym tropem – choć pozostającym jedynie w kwestii domysłów – jest ludowa
wiedza o apotropeicznym wykorzystaniu rośliny o „koźlej” nazwie oraz zwierzęcia. Na dawnej polskiej wsi jedzony na surowo kozłek miał chronić przed czarami
(BiegLecz: 26), kozłkiem okadzano także w razie opętania (SSiSL 2/4: 160). Podobnie
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kojarzona z diabłem koza, stanowiąca jednocześnie jego przeciwieństwo, niepodatna na czary, funkcjonowała jako apotropeion; wierzono, że sama jej obecność „na
oborze czy na szałasie chroni już inne zwierzęta przed czarownicami i ich nieczystymi zabiegami”; sztukę koziego mięsa kładziono zaś w usta opętanego, z którego
wyganiano diabła (Lud 1986: 128). Jednocześnie, zgodnie z ludową medycyną, kozłek
pomagał „niepłodnym paniom” (ZWAK 1895: 163), co pozostaje w związku ze wspomnianą już cechą tego zwierzęcia.
4. Fitonimy motywowane wykorzystaniem rośliny w charakterze pożywienia dla zwierząt
U podłoża wielu ludowych „zwierzęcych” nazw własnych roślin leżą nawyki żywieniowe zwierząt. Na paszę dla zwierząt przeznaczano dawniej m.in. buraki pastewne
(Beta vulgaris), tzw. bydlęce buraki, bydle buraki, buraki krówskie (SGP III: 116–117),
krówską ćwikłę (SGŚWyd VI: 113), bydlą ćwikłę (ibid.); buraki pastewne nazywane
były także: bidlå runkla, krowiå runkla (RogKasz: 32–33); nadto: bydlak, bydlara ‘odmiana buraków stosowanych jako pasza dla bydła’ (SGP III: 266), bydlona (ibid.: 270)
oraz ziemniaki pastewne, por. bydlaki (ibid.: 266), bydlona (ibid.: 270), bydlęce karto
fle (SW II: 282). Nazwa krowiáki (ZWAK 1893: 16), oprócz motywacji kulinarnej, ma
także związek z wielkością ziemniaków, krowiáki to odmiana dużych ziemniaków
(ibid.), nie jest wykluczone, że także inne nazwy mogą mieć podwójną motywację.
Małe, drobne odmiany ziemniaków, którymi karmiono świnie, nazywane były z kolei: svińónki (SGK V: 203), świńskie kartofle (ŚwiętNadr: 5), świńskie ziemniaki (SKarł
V: 371).
Dziki gatunek mięty (Mentha), podawany bydłu na pokarm, zeby łacnij zarło
(NowMed: 73), to mięta krowska (ibid.; JakZwycz: 114), mięta kobyla (UdzBiec: 371).
Na dawnej polskiej wsi jako pasza dla bydła używany był również skrzyp (Equise
tum), nazywany konskim sianem (SGOWM I: 307), czy pięciornik gęsi (Potentilla
anserina), tzw. swinio trawa, wieprzec (BrzusWieprz: 19); według relacji potocznej:
jest dobre dla świń, one to lubio (PelcSGL V: 482).
5. Fitonimy motywowane sposobem wykorzystania rośliny w ludowej magii
Motywacji dla „zwierzęcej” nazwy rośliny można niekiedy szukać także w ludowych
praktykach magicznych. Mniszek lekarski, którym również karmiono zwierzęta domowe, m.in. krowy (powsz.) czy świnie (ŻywPuszB: 195), nazywany jest następująco:
krowi mlecz (RostSymb I: 341), krówny mlecz (SGOWM IV: 162), mlecz świński (MajSłow II: 766), świni mlecz (BańZioł: 75), świniak (SW VI: 789). I tu pojawiają się wątpliwości – czy u podłoża ludowych nazw mniszka lekarskiego leżą jedynie upodobania kulinarne zwierząt (i powyższe przykłady należałoby zamieścić w poprzednim
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podrozdziale) czy także pewne ludowe praktyki magiczne związane z mlekopędnymi właściwościami rośliny? Jak pisze E. Hrycyna, „mlecz zawarty w łodydze stał się
też podstawą przekonania, że roślina ta zwiększa mleczność krów i jakość masła”
(SSiSL 2/4: 241), stąd mniszek nazywano także maślak, maselnik (SSiSL 2/4: 241). Podobnie knieć błotna, mająca – według ludu – działanie mlekopędne (WietSPog: 58),
o której mawiano, że po jej zjedzeniu mleko krowy zołciejse dawali i masło było zoł
ciejse (RogWag: 266), nazywana jest w kaszubszczyźnie: krowiåk, krowińc, krowinki,
krowianki, krowi kwiatë (SGK II: 264, 265).
Niewykluczone, że gwarową nazwę przestępu (Bryonia), krowi przestęp (KSGP),
motywują ludowe wierzenia, zgodnie z którymi roślina ta zwiększa mleczność krów
(powsz., zob. SSiSL 2/4: 315), najchętniej zaś wykorzystywały ją czarownice, którym
umożliwiała odbieranie mleka od cudzych krów i zwiększanie udojów swoich zwierząt (Wisła 1887: 102).
6. Fitonimy motywowane sposobem wykorzystania rośliny w ludowej weterynarii
Motywacją nazewniczą może być sposób wykorzystania rośliny w ludowej weterynarii, w leczeniu konkretnego zwierzęcia, którego nazwa utrwalona zostaje w nazwie rośliny. Na przykład mięta końska ‘mięta polna’ (Mentha arvensis) (Lud 1931:
57) była niegdyś wykorzystywana do leczenia kolki u koni (FischRoś: 439), a glistnik
jaskółcze ziele (Chelidonium majus), nazywany czyścicielem krowim (PirPodl: 72),
stosowano powszechnie w leczeniu tzw. żołwia u krowy – sokiem jaskółczego ziela nacierano spuchnięte i bolące krowie wymię (PalLas: 29; ZWAK 1882: 242; zob.
SSiSL 2/4: 150).
Związek ze świnią i świńskimi chorobami ma również bagno zwyczajne (Rho
dodendron tomentosum), nazywane w polszczyźnie ludowej: świńskim bagnem
(SGOWM I: 145), świniaczym bagnem (SGP I: 274), świńskim zielem (PalRoś: 72).
W ludowej weterynarii roślinę tę stosowano niemal wyłącznie w leczeniu świń
(ZWAK 1882: 268), a podstawą tego powiązania – zdaniem E. Hrycyny – był brzydki
zapach rośliny, przypisywany także świni (SSiSL 2/4: 66). I tak na przykład bagnem leczono gorączkę (PalLas: 13), kaszel (SGP I: 274) oraz krzywicę nóg u świń
(KąśILG I: 169), a w celu pobudzenia ich apetytu wrzucano do chlewów całe naręcza
pędów tej rośliny (KotUrok: 100).
Zakończenie
W artykule zgromadzone uprzednio ludowe fitonimy zawierające nazwy zwierząt
domowych uporządkowałam według kryterium semantycznego, wyróżniając nazwy roślin motywowane: (1) wyglądem zwierzęcia oraz (2) wyglądem poszczegól-
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nych części zwierzęcego ciała, (3) zapachem zwierząt, (4) wykorzystaniem rośliny
w charakterze pożywienia dla zwierząt, (5) sposobem wykorzystania rośliny w ludowej magii oraz (6) w ludowej weterynarii. Okazało się, że dla wielu nazw roślin
możliwa jest podwójna motywacja, bo z cechą fizykalną, postrzeżeniową wiązała się
jednocześnie cecha kulturowa.
Świadomie nie wyodrębniłam fitonimów motywowanych negatywnym wartościowaniem zwierząt. Przeprowadzone przeze mnie analizy potwierdziły spostrzeżenia J. Waniakowej, która zauważyła, że nie zawsze człon zwierzęcy obecny
w nazwach roślin wiąże się z negatywnym wartościowaniem zwierzęcia i nie zawsze
rośliny zawierające w swoich nazwach przymiotniki zwierzęce należałoby z góry zaliczyć do podrzędnych gatunków:
Według Henryka Wróbla (2004: 51) – w dużej mierze słusznie – przymiotniki pochodzące od nazw zwierząt, takie jak wilczy, koński, psi, koci, określają już w dobie
prasłowiańskiej podrzędne gatunki roślin, takie, które nie są użyteczne dla człowieka – niejadalne, niesmaczne itd. W związku z tym rośliny tego typu „pozostawia się”
zwierzętom. Z pewnością jest to teza w znacznej części prawdziwa dla przymiotników wilczy i psi […], choć przykładowo przymiotnik psi może być użyty dla zaznaczenia, że dana roślina jest ulubiona przez psy. To samo zresztą dotyczy przymiotnika koci. Natomiast jeśli chodzi o przymiotnik koński, to w grę mogą wchodzić duże
rozmiary rośliny, np. wielkie liście. Jeśli idzie o przymiotnik gęsi, to zwykle określa
on rośliny, które służą jako pokarm dla tych ptaków. Przymiotnik kaczy ma podobną
funkcję, przy czym może także określać rośliny rosnące w pobliżu wody, podobnie
jak przymiotnik żabi […]. Stąd wniosek, że właściwie za każdym razem konkretną
nazwę należy rozpatrywać indywidualnie (Waniakowa 2012: 117–118).

Podczas analiz okazało się, że zwierzęcy człon nazwy rośliny może mieć różny
status. Częste w złożonych nazwach roślin przymiotniki zwierzęce, poza podstawowymi znaczeniami relacyjnymi – ‘taki jak zwierzę’, ‘taki jak u zwierzęcia’, jak
w przykładach końska grzywa czy świńska chwoszczka – przyjmują znaczenia jakościowe. Kobyli, koński nie zawsze znaczą jedynie ‘związany z kobyłą, koniem’, ale
niekiedy także ‘duży, wielki’ (por. kobylasty ‘niezwykle, nieproporcjonalnie duży,
wielki’ (PSWP XVI: 320)), jak w nazwach: szczaw kobyli, szczaw koński, kobyle liście.
Przymiotnik zwierzęcy w członie nazwy rośliny wskazuje niekiedy na zastosowanie
konkretnej rośliny w charakterze zwierzęcego pożywienia lub lekarstwa. I tak na
przykład przymiotniki krowi czy koński, oprócz znaczenia ‘taki jak u krowy, konia’,
oznaczać mogą również ‘przeznaczony dla krowy, konia (na pożywienie, w charakterze lekarstwa)’, por. krowi mlecz – chętnie jadany przez krowy, dawany krowom
do zjedzenia z uwagi na swoje mlekopędne właściwości, mięta końska – wykorzystywana w leczeniu końskich chorób. Wreszcie: zwierzęce przymiotniki mogą nieść
ze sobą znaczenie ‘gorszy, nieużyteczny dla człowieka’, jak w przykładach: świnia
pokrzywa ‘jasnota biała’ (Lamium album), tzw. głucha pokrzywa z motywacją zanotowaną na Lubelszczyźnie: to ta, co nie parzy, taka nie jest prawdziwa, a świnia
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(PelcSGL V: 456) czy gryka świńska ‘gryka tatarka’ (Fagopyrum tataricum), „uważana raczej za chwast, występująca głównie w uprawach gryki spożywczej” (SSiSL
2/1: 386), i wpisywać się w funkcjonującą w języku polskim opozycję homo : animal,
w wyniku której dla ludzi w polszczyźnie zostały zarezerwowane wyrazy „lepsze”,
dla zwierząt – „gorsze” (Kempf 1985, 1989).
Podobnie rzecz się ma z odzwierzęcymi derywatami rzeczownikowymi – zarówno semantycznymi, jak i strukturalnymi – których znaczenie „usamodzielnia się”.
Babka zwyczajna czy pierwiosnek, nazywane w gwarach baranek, baranki, to w istocie nazwy metaforyczne, u podłoża metafory zaś legło podobieństwo „puchatych”,
„pierzastych” roślin do kędzierzawego zwierzęcia, por. obecne w polszczyźnie bara
nek ‘mocno skręcone włosy’ (ISJP I: 68), ‘o człowieku mającym kędzierzawe włosy’,
‘o zwierzęciu mającym kędzierzawą sierść’ (SGP I: 376).
Odzwierzęce derywaty strukturalne są przykładem derywatów asocjacyjnych
(onomazjologicznych) – o zakłóconej motywacji semantycznej, w których znaczenie podstawy nie wchodzi do leksykalnego znaczenia derywatu, wskazując jedynie na cechę kojarzoną ze znaczeniem derywatu; między innymi cechę wyrażaną
metaforycznie (Grzegorczykowa, Puzynina 1984: 315; zob. także Brzozowska 2000).
Parafrazy słowotwórcze gwarowych nazw szczawiu – kobylak, kobylec – mogłyby
brzmieć nie tyle ‘roślina podobna do kobyły’, ile ‘roślina duża, okazała (jak kobyła)’;
parafraza gwarowej nazwy ziemniaków – krowiáki – ‘odmiana ziemniaków dużych
(jak krowa)’, z kolei w parafrazach ludowych nazw waleriany – koziołek, kozłek –
mogłaby znaleźć się cecha jedynie kojarzona z kozłem ‘roślina, którą „czuć kozłem”’.
Wiele z polskich ludowych nazw roślin to w istocie kalki językowe. Nazwa świ
ni pysk jest kontynuantem dawnej łacińskiej nazwy mniszka lekarskiego rostrum
porcinum, a więc ‘ryj świni’ (Waniakowa 2012: 82). Fitonimy barankowy język, ba
ranie języki to kalki dawnych łacińskich nazw babki lancetowatej: arnoglossa (z gr.
ἀρνόγλωσσον, gdzie gr. ἀρήν ‘baran, jagnię, owca’ i γλῶσσα ‘język’), lingua agni
(łac. agnus ‘baranek, jagnię’), lingua arietis (łac. ariēs ‘baran’) oraz lingua vervecina
(łac. vervēcīnus ‘barani’) (ibid.: 178). Polska gwarowa nazwa skrzypu, koński ogon,
ma związek z łacińską nazwą equisetum, która powstała jako złożenie łacińskich
wyrazów equus ‘koń’ i seta ‘szczecina, sierść, włosie’ (Stec 2016: 106). Przykłady te
pokazują, że poszczególne rośliny kojarzone były z konkretnymi zwierzętami we
wcześniejszym procesie nominacji w innych językach świata.
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PSWP: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań
1994–2005.
RostSymb: J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, cz. I–II, Kraków 1900.
SCiesz: J. Krop, J. Twardzik, J. Pilch, J. Wronicz, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, red.
J. Wronicz, Wisła – Ustroń 1995.
SF: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1967–1968.
SGK: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1–7, Wrocław 1967–1976.
SGOWM: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. I–III, red. Z. Stamirowska, t. IV–V,
red. H. Perzowa, D. Kołodziejczykowa, t. VI, red. D. Kołodziejczykowa, K. Sobolewska,
t. VII, red. K. Sobolewska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1987 (t. I), Wrocław – Warszawa – Kraków 1991 (t. II), Warszawa – Kraków 1993–2018 (t. III–VII).
SGP: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źrodła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk
(t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–9, z. 2), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2–t. 10, z. 2),
t. 1–3: Wrocław – Warszawa – Krakow 1977–1991, t. 4–10: Krakow 1992–2019.
SGŚP: B. Podgórska, A. Podgórski, Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po
śląsku, Katowice 2008.
SGŚWyd: B. Wyderka (red.), Słownik gwar śląskich, t. 1–15, Opole 2000–2016.
SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś),
Kraków 1900–1911.
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SSiSL: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska (red.), Słownik stereotypów i symboli
ludowych, t. I: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, z. 2:
Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999, z. 3: Meteorologia, Lublin 2012, z. 4: Świat, światło,
metale, Lublin 2012, t. II: Rośliny, z. 1: Zboża, Lublin 2017, z. 2: Warzywa, przyprawy,
rośliny przemysłowe, Lublin 2018, z. 3: Kwiaty, Lublin 2019, z. 4: Zioła, Lublin 2019, z. 5:
Rośliny, drzewa owocowe i iglaste, Lublin 2020.
SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII,
Warszawa 1900–1927.
WietSPog: A. Wietrzyk, Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic), red. B. Grabka, R. Kucharzyk, Gorlice 2011.

Field Mint [Polish: “Horse Mint”] (Mentha arvensis), Curly Dock [Polish: “Mare Dock”]
(Rumex obtusifolius) and Dandelion [Polish: “Cow Dandelion”] (Taraxacum officinale).
On the Names of Farm Animals in Folk Phytonyms
Abstract
The subject of the article are folk phytonyms with an animal component. While analyzing the “animal” names of plants in the cultural context, the author reaches for so-called “co-linguistic data”
(i.e. folk knowledge, beliefs and practices) related to animals and plants. Also, she arranges the phytonyms according to the semantic criterion, distinguishing the names of plants motivated by: (1) the
animal’s appearance and (2) the appearance of the animal’s body parts, (3) animals’ smells, (4) the use
of a plant as animal food, (5) the way in which the plant is used in folk magic and (6) in folk veterinary medicine. The analysis of dialectal names of plants in the cultural context makes it possible to
consider the status of the animal part of the name. On the basis of her analyses, the author proves that
both in the case of complex plant names and noun derivatives, the animal part of the name becomes
“independent” in terms of a meaning and adopts qualitative meanings such as “big, great”, “dedicated
to an animal (as food or medicine)”, “worse, useless for a human being”.
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Zaprzedać duszę diabłu – reprodukowalność mitu
we frazematyce z polskiego obszaru gwarowego
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Mity to metafory duchowych możliwości człowieka.
Te same moce, które przenikają nasze życie,
przenikają życie wszechświata1.

1. Myślenie mityczne – myślenie symboliczne
Myślenie mityczne leży u podstaw wszystkich tradycyjnych kultur świata, które
w mitologii zawierają swoją opowieść o początkach istnienia. Religioznawcy i badacze mitu zgodnie przyjmują, że mit stanowi archetypowe doświadczenie sacrum
i w tym sensie jest niezniszczalny, przybiera coraz to nowszą postać symboliczną lub
objawia się w czynnościach noszących znamiona rytuału, które z racji powtarzalności zapewniają mu stałą pozycję w obrębie wyobrażeń przenikania się świata z zaświatami (Campbell 1994: 49; Lurker 1994: 9; Eliade 2000: 477; Szyjewski 2008: 73).
1
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Mit opiera się na percepcji dostępnej zmysłom, trzyma się doświadczenia, znosząc jednocześnie granicę między rzeczywistością ziemską a pozazmysłową, co stanowi o jego narracyjnej mocy (Szyjewski 2008: 73). Przebieg zdarzeń przedstawiony
w micie reprezentuje uniwersalny przyczynowo-skutkowy schemat narracyjny, który zostaje wykorzystany w interpretacjach zachowań ludzkich, opartych na wątkach
mitu, wielokrotnie powielanych i modyfikowanych w obrazowaniu symbolicznym.
Ustny przekaz stwarza sprzyjające warunki do wielogłosowego dialogu rzeczywistości z mityczną spuścizną, którą zbiorowa pamięć wybiórczo przechowuje i przetwarza (Masłowska 2014: 178–179). Powielanie wzorców jest zjawiskiem o szerokim
zasięgu, a ślady archaicznych matryc znaczeniowych przekazywanych w tradycji
oralnej zachowały się przede wszystkim we frazeologii, a przyjmując szerszą perspektywę – we frazematyce (Chlebda 2010, 2020).
2. Reprodukty mitu
Frazem (tu rozumiany jako reprodukt mitu) zaprzedać duszę diabłu stanowi punkt
wyjścia rozważań nad językowym sposobem przetwarzania i komunikowania doświadczeń natury psychiczno-duchowej, ściśle związanej z kulturą chrześcijańską
i sposobem jej adaptacji do ludowego systemu wartości uwarunkowanego stylem życia i stosunkiem do wcześniejszych wyobrażeń wierzeniowych. Podstawę materiałową stanowią frazemy (związki frazeologiczne i paremie) z polskiego obszaru gwarowego oraz języka potocznego, a także motywy folklorystyczne zaczerpnięte z bajek,
legend i opowieści wierzeniowych, nawiązujące do relacji między człowiekiem a diabłem w kwestii duszy. Kontekstowe odniesienia do zwerbalizowanych form kontaktowania się człowieka ze światem nadprzyrodzonym nie tyle stanowią wypełnienie
jego konotacyjnego schematu, ile wskazują na szersze zjawisko reprodukowalności2
znaczeń zakorzenionych w zbiorowej pamięci, sięgających mitycznych wyobrażeń
o istotach demonicznych, które wywarły wpływ na aksjologiczny status duszy oscylujący wokół pojęć kardynalnych dobra i zła, wolności i zniewolenia, życia i śmierci.

2
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Nawiązuję tu do koncepcji przedstawionej przez Wojciecha Chlebdę (2020), który wskazuje na
szeroki zasięg zjawiska powielania wzorców, obejmujący różne sfery działalności człowieka w całej rozciągłości czasowej, począwszy od epoki przedpiśmiennej po czasy współczesne. Ślady najbardziej archaicznych matryc znaczeniowych przekazywanych w tradycji oralnej zachowały się
przede wszystkich we frazeologii.
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2.1. Założenia metodologiczne
W analizie posługiwać się będę instrumentarium mieszczącym się w nurcie badań
kognitywnych:
1) teorii schematów przedpojęciowych: centrum – peryferii, siły, więzi, kontroli, równowagi, części – całości oraz skali (plus – minus), które odzwierciedlają doświadczeniowe podstawy konceptualizacji świata oraz antropocentryczny punkt widzenia, wynikający z budowy ciała ludzkiego i jego
sensorycznych zdolności (Johnson 1990; Krzeszowski 1994, 1999; Libura 2000);
2) podmiotowej interpretacji rzeczywistości „wpisanej” w strukturę języka (na
wszystkich poziomach: leksyki, semantyki, morfologii, tekstu) oraz porządkowania wspólnej dla danej społeczności wiedzy jako językowego obrazu świata
(w ujęciu tzw. etnolingwistyki lubelskiej)3;
3) teorii schematów narracyjnych (sceny, scenariusza) w zastosowaniu do narracyjności języka jako zdarzeniowego aspektu językowego obrazu świata, ujętego
w kategoriach celu, intencji, przyczyny i skutku (Filar 2013);
4) teorii reprodukowalności w zakresie szeroko rozumianej frazematyki (Chlebda
2020).
Przyjęcie koncepcji „narracyjności języka” w opisie małego fragmentu rzeczywistości, jakim jest akt zaprzedawania duszy diabłu, pozwala na przedstawienie go
w formie ustrukturyzowanego obrazu w ramach wielkiej narracji o świecie (opartej na chrześcijańskim światopoglądzie na temat duszy), w którym mieszczą się też
narracje małe (odwołujące się do mitów i ludowej demonologii zawartych w stereotypowych motywach tekstowych) oraz mikronarracje, ukryte w leksyce, frazemach,
a odzwierciedlające całą gamę interpretacji i ocen odnośnie do realizacji paktu człowieka z istotą demoniczną.
Wielka narracja, w którą wpisują się relacje człowieka z diabłem (w ujęciu chrześcijańskim), dotyczy wiedzy na temat biblijnego obrazu świata, w którym ścierają
się dwie przeciwstawne siły – dobra (uosobione przez Boga – stworzyciela świata)
i zła (reprezentowane przez diabła, dążącego do destrukcji bożych planów względem
człowieka i świata). Z aksjologicznej perspektywy istotny jest również chrześcijański
koncept duszy jako boskiego, nieśmiertelnego pierwiastka w ciele człowieka, który
w sposób naturalny powinien ciążyć ku dobru (Bogu), by zapewnić sobie wieczne życie w niebie. Zgodnie z doktryną chrześcijańską dusza – zdolna odróżniać
3
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Założenia badawcze dotyczące językowego obrazu świata tzw. szkoły lubelskiej stawiają człowieka
(jako podmiot i konceptualizatora) w centrum badań semantycznych, biorąc pod uwagę takie
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dobro od zła – służy człowiekowi za kompas, wskazując drogę do zbawienia. Jednakże człowiek posiadający wolną wolę ma prawo wyboru między dobrem doczesnym a wiecznym, co otwiera przed szatanem pole do działania. Kuszenie dobrami
doczesnymi ma na celu zawładnięcie duszą człowieka, by uczynić ofiarę narzędziem
w ręku diabła i zamknąć jej drogę do nieba.
Małe narracje dotyczące sporu Boga z szatanem o rząd dusz czerpią wprawdzie
inspiracje z wielkiej chrześcijańskiej opowieści o świecie, jednakże odbiegają od
antropogenezy biblijnej w kwestii udziału diabła w dziele stworzenia. Dualistyczną koncepcję aktu stworzenia poświadczają liczne wersje XIX-wiecznych ludowych
mitów kosmogonicznych pochodzących z różnych obszarów Słowiańszczyzny 4.
Starotestamentowa narracja znana z Księgi Rodzaju dotycząca losów pierwszych
rodziców – stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, obdarzonych nieśmiertelną duszą i umieszczonych w raju, a wskutek intrygi szatana pozbawionych wszystkich przywilejów i skazanych za karę na trud życia na ziemi – stanowi punkt
wyjścia ludowych interpretacji walki szatana z Bogiem o ludzkie dusze i władzę
nad światem5.
2.2. Mityczne podstawy reproduktów
Zgodnie z dualistycznym wzorcem mitu ludowego aktywność diabła ujawnia się
u zarania aktu stworzenia człowieka, o czym mówi jedna z jego wersji:
Zlepił Bóg z gliny człowieka, tchnął nań i człowiek zarusał się, ożył. Dyabeł, widząc
to wszystko, wybrał chwilę, gdy człowiek spał, tchnął nań – i osiedlił się w człowieku
duch zły i człowiek otrzymał skłonność do złego (Tomicki 1976: 87).

Biblijny motyw zrzucenia szatana – zbuntowanego anioła – z nieba na ziemię dał
podstawę do rozwinięcia, najważniejszego dla naszych rozważań, ludowego mitu
zwanego Cyrografem Adama. Mityczna treść zawarta w apokryfie opowiada o tym,
że diabeł – pozbawiony miejsca w niebie – uzurpuje sobie prawo do ziemi, którą zamieszkują i uprawiają pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Diabeł, widząc orzącego ziemię
Adama, pod groźbą pozbawienia go możliwości korzystania z jej płodów podstępnie
4

5
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Odnoszę się tu do fundamentalnego opracowania słowiańskiego mitu kosmogonicznego autorstwa Ryszarda Tomickiego (1976, 1980), przyjmując za autorem, że przywołane w tym dziele fragmenty mitu początku, pochodzące z różnych obszarów Słowiańszczyzny (głównie wschodniej
i południowej), stanowią wspólne dziedzictwo Słowian, zakorzenione w pamięci zbiorowej i zachowane w przekazie ustnym (zwłaszcza w folklorze).
Magdalena Zowczak (2000: 9) uważa Księgę Rodzaju za podstawowe odniesienie do analizy wierzeń ludowych oraz interpretacji wątków zaczerpniętych z biblijnego kanonu w kontekście kultury, w jakiej funkcjonują, a rozwijanych w przekazie ustnym, z uwzględnieniem jej modelu z przełomu XIX i XX w.
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wymusza umowę, w której pierwszy rodzic godzi się oddać we władanie szatana
„tego, co ma, a o czym nie wie”, czyli potomka, który pod nieobecność ojca przyszedł na świat (mit ukraiński, Tomicki 1980: 103). Jednakże symboliczna treść mitycznego wątku odnosi się do wszystkich potomków Adama i Ewy, czyli całej ludzkości, którą zawładnąć miałby szatan, o czym dobitnie świadczy wariant mitycznego
bogomilskiego wątku apokryfu, poświadczonego z Macedonii:
Po wyjściu z raju Adam martwi się jednak, co będą jedli, i robi Ewie wyrzuty z powodu grzechu. Ona odpowiada: „Orz, kop, mężu, to się wyżywimy”. Kiedy Adam rozpoczyna pracę, Diabeł przegania go, wyjaśniając, że on jest władcą ziemi. „Jeśli jest
jakiś sposób, żebym mógł żyć, rzekł Adam zrozpaczony, to co [mam] robić?” Diabeł
uspakaja go: „Osiągniesz sam bez trudu swoje życie, a ja ci [je] jeszcze ułatwię, jeśli
dasz mi zapis na swój ród, ten co się urodzi: żywi będą twoi, a umarli moi” (ibid.: 102).

W dalszych apokryficznych wersjach podejmujących motyw rzekomej umowy
Boga z diabłem o podział władzy nad niebem (należącym do Boga) i ziemią (przynależną diabłu), rozwijanych na bazie nowotestamentowej idei zbawczej ofiary Jezusa
Chrystusa, Syn Boży lub Archanioł zdobywają cyrograf (umowę Boga z diabłem)
ukryty przez diabła pod wodą (w rzece Jordan, w Morzu Czarnym), uwalniając tym
samym ludzkość od panowania diabła (ibid.: 103–104). Te apokryficzne wątki leżą
u podstaw narracji związanych z cyrografem, w których diabeł pokusami stara się
nakłonić człowieka do zaprzedania mu swej duszy.
Wprawdzie apokryf o Cyrografie Adama – w różnych wersjach – poświadczony
jest tylko z terenów Słowiańszczyzny wschodniej i południowej, nie można jednak
wykluczyć, że w swoim czasie występował na szerszym obszarze, skoro jego ślady
zachowały się w polskiej frazematyce gwarowej i w języku potocznym. Dla tekstów
folklorystycznych mit ten stanowił archetypową bazę, która dała podstawy do licznych transformacji.
3. 	Rekonstrukcja scenariusza przyczynowo-skutkowego wzorca narracyjnego
w mikronarracjach (w reproduktach frazeologicznych)
Mikro- i małe narracje, odnoszące się do handlu duszą, odwzorowują mityczny
schemat: ktoś zaprzedaje diabłu duszę, żeby zyskać x, który zawarty jest implicite lub
explicite w ich strukturze znaczeniowej.
Semantyczne jądro reproduktów, w których ujawnia się waloryzacja zarówno
samego czynu, jak i duszy, wynika ze znaczenia leksemu zaprzedać oraz negatywnych konotacji wskazujących na działanie nieetyczne, polegające na poświęceniu
wyższych wartości w imię niskich pobudek (zaprzedać ojczyznę wrogowi, zaprzedać
dzieci w niewolę). Czasownik ten ma ograniczoną i ustabilizowaną łączliwość leksykalną, występuje często z zaimkiem zwrotnym się, który wnosi asocjacje związane
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z wyrzeczeniem się prawa do wolności, a tym samym przyjęciem postawy służebnej
(zaprzedać się obcemu, zaprzedać się władzy) w zamian za inne korzyści.
Scena transakcji między podmiotem a diabłem zawarta we frazie zaprzedać du
szę diabłu wpisuje się w mit cyrografu, ale mikronarracja zawiera jedynie znikome
elementy scenariusza, gdyż wymienia tylko jednego uczestnika aktu – diabła w roli
kupującego, podczas gdy sprzedawca występuje w presupozycji. Wprawdzie jest
też dusza jako przedmiot targu, ale ani jej ekwiwalent, ani okoliczności zawierania
kontraktu nie zostały ujawnione. Niemniej nawet tak skrócona narracja wnosi szereg cennych informacji o sprzedającym, który podejmując decyzję o „zaprzedaniu”
duszy, ma świadomość zdrady wobec samego siebie. Oddając duszę pod władanie
diabła, nie tylko traci wolność na tym świecie, ale także skazuje się na wieczne męki
w piekle, wyrzekając się zbawienia. Kognitywne podstawy treści istotnych dla „zaprzedania duszy” ujawniają przedpojęciowe schematy wyobrażeniowe: siły (poddanie się działaniu mocy nieczystej), więzi (utrata więzi z Bogiem na rzecz związania
się ze złym duchem), kontroli (utrata kontroli nad swoim losem), peryferii (oddalenie się od Boga – centrum mocy), części (dezintegracja osobowości, a w konsekwencji utrata życia) oraz schematu skali, który wskazuje na ekstremalną wartość
minusową (ciało bez duszy staje się martwe, dusza trafia do piekła).
Nie znaczy to jednak, że przyczynowo-skutkowego schematu narracji o handlu
duszą nie da się zrekonstruować, gdyż reprodukowalność mitu znalazła wyraz w serii wyrażeń nawiązujących do prototypowego motywu zaprzedania duszy diabłu,
które otwierają możliwość uzyskania pełniejszego obrazu zdarzenia. Na jego rekonstrukcję składać się będą zawarte w nich mikronarracje, które dopełnią opis składników scenariusza: aktu zaprzedania duszy, jej ekwiwalentu, ról uczestników zdarzenia – ich intencji, przyczyn i skutków działania. Zastosowanie przedpojęciowych
schematów wyobrażeniowych do analizy poszczególnych składników scenariusza
pozwoli na ukazanie dominanty semantycznej, będącej filarem konstrukcyjnym danego fragmentu zdarzenia.
Informacje o finalnym akcie transakcji wnoszą frazemy z ekwiwalentem modalnym dla zaprzedać – podpisać / oddać (się) [diabłu], które kładą akcent semantyczny
bądź na samo złożenie podpisu, bądź wręcz na akt oddania się (lub kogoś – podległego sprzedawcy) pod władanie diabła, co oznacza pozbawienie się lub kogoś wolności i jest bezpośrednim powieleniem Cyrografu Adama. Schemat siły realizuje się
tu jako rezultat przymusu zewnętrznego – ofiara podpisuje, oddaje się pod władanie
dyspozytora mocy nadprzyrodzonej, por.:
diabłu podpisać ‘zaprzedać, zapisać kogoś diabłu’: poseł na fare ku staremu fararov́ i
i pov́ ada mu […] ze oćec go d’abłov́i potṕ isał (SGP V: 514);
oddać duszę diabłu, oddać się diabłu (ibid.: 515);
Było tak ńe zrobić, ńe předać mńe diabłoi̯ u (ibid.: 508).
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Natomiast mikronarracje zawarte w stereotypowych sądach o transakcjach
z diabłem wnoszą do scenariusza charakterystykę samych uczestników zdarzenia
oraz pełnionych przez nich ról, por.:
Bóg daje szczodremu/ščĕrėmu, a djåbėł skąpemu / χcëvėmu (ibid.);
D’i̯ oboṷ dycko na i̯ edna kupa vali (tam, gdzie jest dobrobyt, tam jeszcze dodaje)
(ibid.: 509);
Djåbeł to je ńerobijåša parobk, bo on za ńeṷo rob́ i (ibid.);
Trzymać się jak diabeł sołtysa: tšima š́ e i̯ ag di̯ abuͦ u̯ sou̯ tisa za gruͦ macke piyͤ nӡe
(ibid.: 516);
mieć spółkę z diabłem: to podobno mi̯ ou̯ spuu̯ ke z di̯ abu̯ ym i̯ i tyn di̯ abou̯ dostorcou̯
mu ṕińinӡy (ibid.: 515);
z diabłem dzierżyć: uͦ n z djobłum ӡ́ eržy, bo ṕińy̨ nӡy mo dycki peu̯ no kapsama (ibid.: 516).

Z narracji zawartych w przytoczonych przykładach wynika, że rola inicjatora
akcji przypada diabłu, który starannie dobiera sobie partnera kontraktu, opierając się na jego skłonnościach do lenistwa i chęci bogacenia się. Charakterystyka
sprzedawcy oparta na jego słabych stronach stawia go w roli pacjensa (uczestnika doświadczającego), podczas gdy diabeł – jako agens – kieruje akcją i realizuje
przyczynowo-skutkowy schemat wydarzenia: wybiera ofiarę (chciwą bądź leniwą), oferuje pieniądze lub pomoc w pracy (w zamian za podpisanie cyrografu),
a motywowany chciwością/lenistwem kontrahent przyjmuje propozycję, wchodzi w układ z diabłem (godzi się zaprzedać diabłu duszę za pieniądze lub pomoc
w pracy). Scenariusz opiera się głównie na schemacie siły, przy czym sprzedający
podejmuje działania pod wpływem „przymusu wewnętrznego” (chciwości), a diabeł korzysta z nadprzyrodzonego źródła mocy, stosując wobec ofiary presję w postaci „przymusu zewnętrznego”.
Więcej szczegółów wnoszą frazemy, których struktura znaczeniowa wskazuje
na konsekwencje konszachtów z diabłem. Mikronarracje pozwalają na rekonstrukcję relacji łączących sprzedającego z kupującym, odsłaniają intencje diabła oraz
skutki bratania się z mieszkańcem piekła. Scenę budują głównie schematy więzi
(sprzedający, wchodząc w bliskie związki z diabłem, traktuje go jak druha, członka
rodziny – brata, kuma, stryjka), siły (szatan wykorzystuje moc nadprzyrodzoną,
oczarowuje ofiarę, by nakłonić ją do wejścia w układ, a następnie porwać duszę do
piekła), część – całość (sprzedający traci duszę, ciało pozbawione duszy umiera),
skali (negatywnej ocenie podlega prawdziwa, ukryta intencja szatana oraz naiw
ność sprzedawcy). Kara stanowi ocenę czynu. Frazemy z komponentami piekło/
śmierć pełnią funkcję ostrzeżenia przed skutkami konszachtów z siłą nieczystą, co
wskazuje na to, że schemat destrukcji (część – całość) pełni tu funkcję dominu-
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jącą, podczas gdy schematy więzi i skali dopełniają znaczenie przekazu zawartego
w narracji, por.:
diachelskö przëjazń kuńczy sę wiedno szëbienicą (NKPP I: 426);
χto djåbła må za drëχa, přënӡe do ṕ ekła (SGP V: 509);
χto z djabłą je za jedno, dostąńe v ṕ ekle nålepši plac (ibid.);
zrób djåbłu abo djabłovi dobře, a on ce ṕekłem odpłaci (ibid.);
jak mász dziábła strykiem [‘stryjaszkiem’], to się leko do piekła dostaniesz (ibid.);
kto f ṕ ekle su̯ uźi, to musi di̯ abu̯ a f kuͦ motri v́ i̯ uͦ ść (ibid.).

Natomiast schematy więzi i siły zajmują prymarną pozycję w mikronarracjach
obrazujących podległą pozycję sprzedawcy w relacjach z diabłem (oddać się / popaść
pod władzę diabła, pracować na rzecz diabła). Schemat pojemnika ukazuje sposób,
w jaki „zły” jednoczy się ze swoją ofiarą (sprzedający ma diabła za skórą / za uszami,
jest podfutrowany diabłem), podczas gdy schemat skali zawiera ocenę sprzedawcy
(zły, dwulicowy) i jego związków z diabłem (konszachtów), por.:
bołem se diabłu oddać […], to mu djebli wszyćko powiedzieli (ibid.);
(kiegoś) djabła popaść, popaść diabła za rogi ‘diabeł kogoś podkusił’ (ibid.: 514);
diabłem narabiać ‘mieć konszachty z diabłem’ (ibid.)
diabłem być podfutrowanym, diabłem topić ‘być złym człowiekiem’ (ibid.);
mieć diabła za skórą / za uszami ‘mieć konszachty z diabłem’ (ibid.: 515);
rob́ić diabłu na kapelusz ‘pracować u kogoś po zachodzie słońca’ (ibid.);
składać diabłu na buławę ‘być dwulicowym’ (ibid.: 516).

Aksjologiczną wartość przedmiotu targu, jakim jest dusza, najlepiej oddają mikronarracje zbudowane na schematach skali (plus – minus) oraz siły (jako przymusu wewnętrznego), zawarte w wyrażeniach obrazujących determinację szatana,
by zdobyć duszę. Wartość duszy przedstawianej jako przedmiot pożądania diabła
stanowi jeden ze sposobów jej waloryzacji, por.:
zawzinty/łapczywy jak djaboł na dusze (SGP VI: 498);
czekac jak diabel na dobrą duszę (ibid.);
siedzi jak djaboł na grzysznej duszy (ibid.: 499);
siedzieć na grajcarze jak diabeł na duszy ‘być bardzo skąpym, strzec swoich pieniędzy’ (ibid.);
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stoi jak kat nad grzeszną duszą (ibid.);
strzec jak diabeł grzesznej duszy (ibid.);
strzec na (coś), jak diabeł na dusze (ibid.);
trząść się jak diabeł na dusze ‘być bardzo chciwym, pożądliwym, bardzo czegoś pragnąć’ (ibid.).

Schemat skali plus – minus zawarty w formułach przysiąg na duszę wskazuje
na jej najwyższą waloryzację z perspektywy ludzkiej (biegunowa pozycja na skali
plus). Ekwiwalentem aksjologicznym duszy są tu wartości kardynalne, prawda
i zbawienie, por. przysięga, zaklęcie wzmacniające zapewnienie, mówienie prawdy:
na moͧ i̯ duśu, ze provde godom! (ibid.: 497);
jako zbawiynio dusy pragnę, prawda! (ibid.).

Schematy skali oraz siły (jako przymusu wewnętrznego) ukazują też wartość
duszy z perspektywy sprzedającego, który skłonny jest zapisać ją diabłu, by zdobyć
przedmiot swego pożądania, jakim może być talent, wiedza tajemna bądź ukryte
w ziemi skarby. Już same nazwy przedmiotów pożądania – magiczne skrzypce, księgi
bacowskie, skarb (ukryty) – zawierają explicite charakterystykę przedmiotu targu,
a implicite wskazują na jego nabywcę oraz diabła jako inicjatora kontraktu. Na treść
przedstawionych niżej mikronarracji zawartych w nazwach przedmiotów kupna
składają się konotacje, które stanowią wspólną dla użytkowników języka wiedzę
o ich nadzwyczajnych właściwościach:
–– Magiczne skrzypce według ludowych wierzeń nadają muzyce nadzwyczajną
moc, która porywa słuchaczy do szaleńczego tańca aż do utraty tchu. Instrument
może też sam grać, bez udziału muzykanta. Skrzypcom przypisywano posiadanie duszy, z czym wiązano siłę oddziaływania muzyki na słuchaczy (Piotrowski
2017: 3–5).
–– Bacowskie księgi / bacowskie czary / bacowskie pacierze to spisana bądź ustnie
przekazana bacy wiedza dotycząca uprawiania czarów. Owe księgi czy przekazy zawierać miały tajne formuły magiczne zwane páciorzami bacowskimi, które miały zabezpieczyć owce, pasterzy i dobytek przed złymi siłami i urokiem
(KąśILG I: 166; Rak 2015: 72).
–– Ukryte skarby wiązały się z wierzeniami dotyczącymi zakopanych w ziemi kosztowności (złota, pieniędzy, drogich kamieni), których strzegły diabły i ludzkie
dusze za złoto kupowały (SSiSL I/3: 176). Przysłowia czart złoto na bagnach suszy;
czart złoto na bagnach przepala (NKPP III: 894) wnoszą do mikronarracji informacje o miejscach, na które diabeł wabi poszukiwaczy skarbów, dając im znaki
w postaci błędnych ogników. W ten sposób czart wciąga swe ofiary w pułapkę, by
zdobyć ich dusze – czart pokaże złoto, a wciągnie w błoto (NKPP I: 354). Opozycja
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błoto – złoto opiera się na schemacie skali, który służy ewaluacji samej transakcji
z diabłem o duszę. plus z wartością złoto przypada w niej duszy, a minus zrównuje rezultat targu z błotem.
4. 	Rekonstrukcja scenariusza narracyjnego w „małych narracjach” reproduktów mitu
(motywach tekstów folklorystycznych)
Bardziej rozbudowane formy wypowiedzi, jakimi są motywy tekstów folklorystycznych traktujących o zaprzedawaniu duszy diabłu, wnoszą więcej szczegółów do przyczynowo-skutkowego schematu wydarzenia. Małe narracje zawarte w motywach
pozwalają na uzupełnienie brakujących elementów scenariusza – czasu, miejsca,
okoliczności, w jakich odbywa się transakcja. Ujawniony zostaje sprzedawca oraz
powodujące nim motywy, dla których stawia on przedmiot pożądania ponad duszą.
4.1. Motyw diabelskiego muzykanta
Stereotypowym sprzedawcą duszy w zamian za talent / czarodziejskie skrzypce jest
ludowy muzykant, por.:
Każdy skrzypek sprzedaje duszę swoją czartu, a ten mu ją zabiera podczas skonania
(Muz; Kolberg 1967: 273);
Jednemu skrzypkowi dyabli dali zdolność do muzyki, lecz tylko na pewien czas, poczem miał im dać duszę (Muz; Pawłowicz 1896: 243);
Opowiadają, że przed kilkudziesięciu laty żył w Zalasowej skrzypek, któremu dyabeł
dał do muzyki tak wielki talent, że gdy grał, leżąc na łóżku, buty, nad nim na kołku
wiszące, poruszały się i obcas trzaskał o obcas (Muz; Pawłowicz 1896: 243).

Konstrukcja sceny opiera się przede wszystkim na schemacie siły w formie przymusu zewnętrznego. Diabeł niespodziewanie zjawia się przed muzykantem (zwykle
na weselu lub w karczmie), wręcza mu instrument i każe na nim grać, muzykant
ulega mocy, która stopniowo rozszerza zasięg i siłę oddziaływania – moc przechodzi
z diabła na grajka, a następnie z muzykanta na instrument (skrzypce, basy same grają), a dalej na przedmioty znajdujące się w pobliżu (buty się same poruszają i trzaskają obcasami), by ostatecznie udzielić się słuchaczom, którzy porwani muzyką
ruszają w obłąkańczy taniec kończący się śmiercią z wyczerpania (Piotrowski 2017:
3–5). Drugim filarem konstrukcyjnym sceny jest schemat więzi, jaką diabeł nawiązuje z grajkiem, obdarzając go niebywałym talentem, oraz schemat siły o długotrwałym działaniu, która uzależnia go od muzyki. Grajek podczas muzykowania
sam wpada w trans, a oddziałując na innych ludzi, staje się wykonawcą planu diabła,
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który nie tylko jemu odbiera duszę, ale zdobywa też dusze jego słuchaczy, którzy
ponieśli śmierć, zatraciwszy się w tańcu, por.:
Był owczarczyk z Mogilna, który miał flet zaczarowany. Kto jego głos usłyszał, musiał tańcować. Ksiądz nie wierzył pogłosce, poszedł do owczarczyka i kazał sobie zagrać. Chłopiec zagrał, a ksiądz musiał się na śmierć zatańcować (Knoop 1894: 754;
Piotrowski 2017: 5)
Jednemu skrzypkowi dyabli dali zdolność do muzyki, lecz tylko na pewien czas, poczem miał im dać duszę (Muz; Pawłowicz 1896: 243).

Śmierć grajka stanowi typowe zamknięcie narracji oparte na schemacie część –
całość. Porwanie duszy przez diabła w momencie śmierci muzykanta realizuje dalekosiężny diabelski plan dezintegracji, powielając archetypowy wzorzec czerpany
z Cyrografu Adama (zawładnięcie duszami całego rodzaju ludzkiego).
Jednakże teksty folkloru dostarczają alternatywnych wzorców zakończeń, w których wiara i religijna postawa grajka uwalnia go od mocy czarta. Grajek udaje się do
spowiedzi – traci talent, ale odzyskuje duszę. Finał scenariusza jest semantycznie
złożoną konstrukcją z hierarchicznie powiązanych schematów: siły – oddziałującej
na muzykanta w formie wewnętrznego przymusu (wiary i religijnych przekonań,
centrum – peryferii (zbliżenie do Boga – centrum mocy)), kontroli (wyrwanie
się spod wpływu diabła) oraz schematu część – całość (uratowanie duszy). Filarowym elementem konstrukcji jest schemat siły. Obrazowanie działania rozpoczętego
pod wpływem przymusu wewnętrznego pociąga za sobą włączanie dalszych schematów, współtworzących finał sceny. Schemat skali z waloryzacją plus na rzecz
uratowania duszy kosztem utraty talentu odgrywa decydującą rolę w aksjologicznej
ocenie bohatera i nadaje wydarzeniu pozytywny wydźwięk, por.:
Przed kilkunastu laty znaliśmy człowieka (we wsi Karwowie), o którym powiadano,
że dawniej ślicznie grać umiał i gdy tylko wziął w ręce albo powiesił je na ścianie, one
mu same grały. Ale przy spowiedzi ksiądz zakazał mu grać. Od tego czasu (mówili),
choć weźnie skrzypce do ręki, już nigdy nic nie zagra (Muz; Sadkowski 1903: 683).

Reprodukowalność znajduje wyraz w liczebności wariantów, które dopuszczają
zarówno odmienne zakończenia, jak i niestandardowy przebieg wydarzenia. Motywy bajkowe dostarczają licznych przykładów transakcji z diabłem, w których archetypowe role uczestników kontraktu zostają odwrócone. Choć okoliczności i cel nawiązania kontaktu między diabłem a muzykantem są podobne, to w finalnej scenie
inicjatywę przejmuje chytry grajek, który nie tylko narzuca warunki kontraktu, ale
także udaje mu się przechytrzyć diabła, por.:
[…] muzykant, wracając z wesela, zabłądził w lesie. Skrzypek zagrał na swoim instrumencie, a wtedy stanął przed nim diabeł w postaci → pana i zaoferował, że zaprowadzi
go do domu w zamian za duszę. Grajek, utargowawszy dodatkowo czapkę pieniędzy,
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zgodził się zawrzeć pakt, jednak – zamiast własnej – oddał czartowi duszę skrzypiec.
Czart zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, gdy porwana przezeń dusza – jako
„smolna” – w chwilę spaliła się w → ogniu piekielnym (Skrzyp; Saloni 1908: 254–255).

4.2. Motyw czarnoksiężnika – pana Twardowskiego
W ludowej tradycji utrwaliły się wątki przedstawiające Twardowskiego jako czarnoksiężnika, który wprawdzie zawarł pakt z diabłem i w zamian za wiedzę tajemną
podpisał cyrograf na duszę, jednakże dzięki mocy modlitwy wymknął się z pazurów diabła, gdy ten niósł go już do piekła, por.:
[…] w bocheńskim powiecie… lud mieści na księżycu czarownika Twardowskiego.
Szatan miał go tam porzucić, chociaż do piekła miał być porwany. Twardowski bowiem zaczął śpiewać godzinki, a śpiewaniem tem osłabił moc złego ducha. Na księżycu Twardowski pokutować będzie do sądnego dnia (SSiSL I/1: 185);
Jeszcze kiedyś mi mama, matka opowiadała, że Twardowski na księżycu jest, bo pokutuje… (Bartmiński 1989: 115, tamże liczne warianty zapisu).

Porównanie narracji opartych na wątku uwolnienia się z pęt diabła przez grajka
i czarnoksiężnika wykazuje wyraźne podobieństwo w konstrukcji scenariuszy. Obaj
bohaterowie ulegają czartowskiej mocy i obaj się od niej uwalniają dzięki odwołaniu się do mocy boskiej. Niemniej schemat wyobrażeniowy siły w postaci finalnej
konfrontacji sił dobra i zła jest w scenariuszu Twardowskiego dominujący i ukierunkowany na zobrazowanie mocy boskiego miłosierdzia oraz aksjologicznej wartości
wiary i pokuty.
4.3. Wątek bacy czarownika
Słowo baca jest terminem pasterskim rozpowszechnionym na całym obszarze Karpat, a na Podhalu, Spiszu i Orawie oznacza zwierzchnika juhasów – owczarzy wypasających w okresie wiosenno-jesiennym owce na halach (SKarł I: 32; SGP I: 240–241;
ZborSG: 7; KąśSGO I: 16; KąśILG I: 160). Ze względu na najwyższy prestiż, jakim
cieszył się ten zawód w społeczności góralskiej, jak też na rolę pasterstwa jako głównego pola działalności górali, wyraz ten został zaliczony przez Macieja Raka do kulturemów podhalańskich – najważniejszego słownictwa oddającego specyfikę tego
regionu (Rak 2015: 69–84).
Natomiast postać bacy czarownika jest wytworem wierzeń, które rozwinęły się
w narracjach o nadzwyczajnych zdolnościach zawdzięczanych wiedzy danej przez
Boga lub diabła, por.:
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Baca to cłek, co wselinijakie cary zná i ón je dochtorym dlá statku i ludzi, i wselinijakom biyde zratuje. Cary to wielgá siyła od Boga daná cłowiekowi. I cłek jom na złe
przýbráł, i z djabłym sie złoncył. Ale jak cłowiek kce dobra insymu przýcýnić, to kontrakt spisuje z janiołym, coby go spómóg, i wte djaboł ni má nijakiego przýstympu,
i mozno na dobre przýcýnić. Bace znajom wselinijakie przýwileje, takie ku dobrymu
i takie ku złymu (BazWP: 78; Rak 2015: 71).

Małe narracje pochodzące z relacji ustnych o słynnych bacach czarownikach pozwalają na odtworzenie aktu przekazywania wiedzy magicznej następcy czarownika
z określeniem miejsca, czasu, okoliczności oraz ról uczestników zdarzenia. Młody
baca (syn lub uczeń) zostawał mianowany następcą dopiero w momencie śmierci
swego poprzednika. W akcie wtajemniczenia umierający baca występuje w roli diabła, a cyrograf zostaje zastąpiony przysięgą zachowania tajemnicy oraz przyjęcia
obowiązku „czarowania” do końca życia oraz do przekazania tej wiedzy następcy.
Młody baca, przejmując wiedzę tajemną, zaprzedaje duszę diabłu, który występuje
w tle sceny6, por.:
Baca Wojc ie c h […] (ok. 1885–1951). Według informatorów pobierał nauki u starszego i doświadczonego czarownika z okolicy Kiczni, inni twierdzą, że praktykował
u bacy w Lewoczy, gdzie zaprzedał duszę diabłu.

Będąc w posiadaniu tajemnej wiedzy (prototypowo przekazanej przez ojca lub
dziada), czarownik mógł ludziom pomagać (sprowadzać urodzaj, panować nad pogodą, leczyć) lub szkodzić (niszczyć zbiory, powodować wyjałowienie ziemi, sprowadzać choroby na owce i bydło), por.:
Ja n […] (1880 – ?) […]. Był bacą, podobnie jak jego ojciec Jan. Obaj cieszyli się sławą
czarowników. Leczyli zwierzęta, które zachorowały w wyniku rzucenia carów, pomagali także ludziom;
Ja n […] (zmarł w 1914). Potrafił skutecznie przepędzać chmury gradowe, powstrzymywać ulewę podczas powodzi, a także przywoływać deszcz w trakcie suszy.
Tom a s z […] (ok. 1831–1913). Baca ten uważany był za jednego z najlepszych czarodziei w okolicy […]. Skutecznie odczyniał rzucone uroki. Leczył oraz udzielał rad
z zakresu medycyny, posługując się czarodziejską księgą, którą wraz z duchem-pomocnikiem przechowywał w dobudowanej do szałasu komórce.

Wątek bacy czarodzieja wnosi nowe możliwości reprodukowania mitycznego
motywu Cyrografu Adama. Novum – w stosunku do poprzednich interpretacji –
polega na wycofaniu się ze sceny transakcji głównego jej inicjatora – diabła. Zajęcie
6
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pozycji w tle zdarzenia wynika z dalekosiężnej strategii zdobywania dusz przy pomocy pośredników – czarodziejów, którym diabeł udzielił dziedzicznego dostępu
do wiedzy tajemnej. Ustanowienie zasady dziedziczenia, połączonego z obowiązkiem przekazania następcy umiejętności posługiwania się magią, zapewnia diabłu
niekończący się dopływ nowych dusz. Samospełniający się szatański plan znajduje
odzwierciedlenie w skondensowaniu przebiegu akcji. Początek i koniec zdarzenia
zbiegają się w czasie. Zaprzedanie jednej, a odebranie drugiej duszy odbywa się
w tym samym momencie, bez bezpośredniego udziału diabła. Natomiast początek
ciągu zdarzeń (pierwsze kuszenie) jest już bezpośrednim nawiązaniem do mitu Cyrografu Adama, w którym diabeł sięga po duszę syna pierwszego rodzica – Kaina.
Cały scenariusz opiera się na schemacie siły, który dla każdego z bohaterów stanowi inną motywację działania. Dla starego bacy jest to przymus zewnętrzny (przysięga), a dla młodego przymus wewnętrzny (żądza zdobycia magicznej mocy). Dla
wszystkich uczestników akcji jest to siła długiego oddziaływania z ambiwalentną
waloryzacją. Zdolność uprawiania białej magii wydaje się nie stać w sprzeczności
z religijnością ludową (magiczne zaklęcia wypowiadane są często razem ze słowami
modlitwy) i jest w kulturze pasterskiej akceptowana, co na skali ocen daje pozycję
plus, podczas gdy stosowanie czarnej magii otrzymuje wartość minus.
5. Powielanie wzorca – przeżywanie mitu
Dominująca w kulturze tradycyjnej ustna forma przekazu stwarzała sprzyjające warunki do reprodukowalności treści mitycznych, zwłaszcza że wspomagała je narracyjna siła przekazu. Odtwarzanie archetypowej sceny kontaktu pierwszego rodzica
ze złym sacrum, w której diabeł podstępem zmusza Adama do zaprzedania mu syna
Kaina, stanowi punkt wyjścia do poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje pociągają za sobą wszelkie relacje z siłą nieczystą. Powielenie mitycznego
zdarzenia w postaci mniej lub bardziej rozwiniętych wątków osnutych na Cyrografie Adama odsłania sposoby przeżywania mitu. Przewidywania zagrożeń i ostrzeżenia przed skutkami konszachtów z diabłem wnoszą głównie mikronarracje (paremie, frazemy). Natomiast małe narracje zawarte w motywach bajek, legend oraz
opowieści wierzeniowych skupiają się na przeżyciu dramatu ofiary knowań diabła,
a niekiedy satysfakcji z powodu udaremnienia szatańskich planów.
Różne warianty motywu Cyrografu Adama i związana z tym wielość interpretacji obecna w wielogatunkowym zbiorze tekstów współtworzą ustrukturyzowany
i wieloaspektowy obraz oparty na wzorcowym schemacie narracyjnym mitycznego
wydarzenia. Małe narracje i mikronarracje zawarte w motywach badanych tekstów
pozwoliły na rekonstrukcję scenariusza zaprzedawania duszy diabłu z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, profilowania postaci bohaterów dramatu (gospodarz leń, skąpiec, bogacz, pasterz czarownik) i całej gamy ocen (dobry – zły). Narra-
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cyjne ujęcie sytuuje scenę w szerszym kontekście językowego obrazu przenikania się
świata realnego z rzeczywistością nadprzyrodzoną.
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Selling One’s Soul to the Devil – Reproducibility of the Mythical Motif in Phrasematics
of the Polish Colloquial Language in the Context of Traditional Culture
Abstract
The author of the article discussed reproducibility of the mythical motif of “Adam’s pact with the
devil” in Polish traditional culture and in dialectal and colloquial phrasematics. The adoption of the
concept of “language narrativeness” in the description of a small piece of reality such as the act of
selling one’s soul to the devil, makes it possible to present this piece in a form of a structured image
within the frames of a great narrative about the world (based on the Christian belief concerning the
soul) which contains small narratives (referring to myths and folk demonology included in stereotypical text motifs) and micro-narratives that are hidden in lexis and broadly understood phrasematics and that reflect a whole range of interpretations and evaluations related to a person’s pact with
a demonic being.
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Nagłówek tego artykułu jest kontaminacją tytułów, którymi opatrzyła przynajmniej
trzy swoje publikacje prof. Krystyna Pisarkowa, autorka tekstów będących przedmiotem analizy pod kątem informacji na temat pojmowania przez Nią terminów
język i językoznawstwo: Język według Junga (1994a), Język według Bronisława Mali
nowskiego (1995a) i Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego (2000b, 2000c), prac,
które zgodnie z dokonaną przez Walerego Pisarka (2010) periodyzacją życiorysu Pisarkowej przypadły na przełom Jej młodości i naukowej dojrzałości.
Po raz drugi przychodzi mi się zmierzyć z nazwiskiem Pisarkowej, z Jej dorobkiem, osobowością i legendą (por. Kowalik 2010). I jest to tym trudniejsze, że dziś
trzeba także uwzględnić liczne teksty powstałe z inspiracji Jej pracami i wspomnienia, które się pojawiły, gdy – jak napisał prof. Pisarek – „Odeszła nagle, bez pożegnania” (Pisarek 2010: 20).
Moje doświadczenia w kontaktach z docent, a później profesor Pisarkową są
skromne, choć od samego początku poważne, bo pół wieku temu zakwalifikowała
do druku w „Języku Polskim” dwa moje teksty, w tym recenzję książki autorstwa
W. Pisarka Frekwencja wyrazów w prasie (Kowalikówna 1974). To wtedy zauważyła,
że mamy to samo imię i ten sam znak zodiaku. Być może był to szczegół, który sprawił, że wszystkie ścieżki wiodły mnie ku Niej. Po latach dowiedziałam się, że „od
dziecka pociągała Ją magia, horoskopy, wróżby z kart, z ręki itp.” (Pisarek 2010: 15).
Łączył nas także krakowski adres Straszewskiego 27, gdzie swoją siedzibę miał Zakład
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Językoznawstwa PAN, późniejszy Instytut Języka Polskiego PAN, bo nasza Pracownia Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego sąsiadowała z Pracownią Składni Historycznej, którą Pisarkowa kierowała po tragicznej śmierci (1969)
prof. Zenona Klemensiewicza. Zbliżyły nas również wyjazdy do Warszawy, by w Pałacu Staszica uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nowszych metod stosowanych
we współczesnej lingwistyce, i różne konferencje okołogramatyczne (a przy okazji
i pokoje hotelowe). A potem zostałam Jej koleżanką1 redakcyjną, kiedy w 1988 r. dołączyłam do zespołu Redakcji „Języka Polskiego”. Jako jedna z najmłodszych w tym
zespole Pisarkowa była bardzo zaangażowana w prace redakcyjne (może warto
przypomnieć, że był to czas, gdy Redakcji przewodniczył prof. Stanisław Urbańczyk, członkami zaś byli: prof. prof. Maria Dłuska, Antonina Obrębska-Jabłońska,
Jan Safarewicz, Władysław Kuraszkiewicz, Karol Dejna, Franciszek Sławski, Marian
Kucała, doc. Józef Reczek). Gdy w roku 2004 Pisarkowa objęła funkcję redaktora
naczelnego „Języka Polskiego”, stała się także moją szefową.
Kim była, kim nadal jest, że mimo upływu lat Jej postać wciąż angażuje uwagę?
Pamiętamy szczegóły życiorysu (czyją była córką, żoną, matką, babką) i inne fakty, daty, tytuły Jej artykułów. Odpowiedzi, nawet expressis verbis, są w Jej własnych
tekstach.
Na wizerunek uczonej intensywnie pracowała od chwili, gdy w 1949 r. – wtedy jeszcze jako Krystyna Harrerówna – przyjechała z Gdańska do Krakowa, by
podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdy dla polonistyki zrezygnowała z muzykologii. Umiała dostrzec szansę, którą stwarzało ówczesne krakowskie
środowisko uniwersyteckie (z filozofem Romanem Ingardenem, literaturoznawcami: Juliuszem Kleinerem, Stanisławem Pigoniem, i językoznawcami: Kazimierzem Nitschem, Zenonem Klemensiewiczem, Tadeuszem Lehrem-Spławińskim,
Jerzym Kuryłowiczem, Witoldem Taszyckim, Marią Dłuską, Tadeuszem Milewskim i kilku dalszymi). Jakkolwiek wielokrotnie pisała o wielkiej roli swoich nauczycieli w kształtowaniu Jej naukowej tożsamości, to jednak poszła swoją drogą,
co więcej – „poszła pod prąd” (Urbańczyk 1994: 5), wybierając składnię, która stała
się Jej tematem życia. Była „samodzielna” (ibid.: 6) i jak wspomina Jej koleżanka
z Pracowni Składni Historycznej Anna Kałkowska, „Krystyna wcześnie rozpoczęła twórczość naukową »na własne konto«, praca zespołowa nie była bowiem
jej żywiołem” (Kałkowska 2010b: 18), a w opinii wspomnianego S. Urbańczyka
Pisarkowa „od napisania rozprawy doktorskiej hulała po językoznawstwie coraz
swobodniej” (Urbańczyk 1994: 6), poszerzając obszar naukowej eksploracji o dyscypliny u nas mniej popularne lub wręcz nieobecne. „Rok po roku przynosił nowe
artykuły, zawsze pomysłowe, lecz wszystko to przyćmiła książka pt. »Składnia
rozmowy telefonicznej«” (ibid.). Każda następna publikacja była wydarzeniem,
1
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a książka o wyliczankach polskich – po prostu „wystrzałową publikacją” (ibid.: 7).
Nie mniejszy entuzjazm wzbudzały artykuły. Na wyselekcjonowanej przez W. Pisarka liście szczególnie ważnych pozycji, zwłaszcza przez biegunowo zróżnicowaną tematykę, znalazły się: „O Ajnach (1972), o modalności (1973), posesywności
(1974), neutralizacji opozycji temporalnej (1973), o dosłowności w języku literackim [genialne!] (1977), o przejęzyczeniach [rewelacyjne!] (1977), kreatywności językowej (1978), o tytułowaniu (1979), kauzatywności (1981), o teorii zmiany językowej (1984), o filozofii języka i wolności (1986), a także o nazwach młodzieżowych
zespołów muzycznych (1970) i o Przekrojowej rubryce z powiedzonkami »Heca
hecą« (1971)” (Pisarek 2010: 14), dwa artykuły – jak widać – opatrzone zostały dodatkowymi, wysoko je waloryzującymi komentarzami.
K. Pisarkowa szybko stała się znana z niezwykle szerokich zainteresowań naukowych – od historii języka, zwłaszcza składni polskiej na różnych etapach jej rozwoju,
przez zagadnienia filozofii języka i jego artystycznej postaci w zróżnicowanych formach literackiej ekspresji, interpretację tekstów o różnej proweniencji, semantykę,
pragmatykę, po teorię przekładu międzyjęzykowego i intersemiotycznego, folklor
i język w wariancie mówionym. Dostrzegała wartości, o jakie wzbogacały wiedzę
o języku nowe metodologie, ale umiała też dostrzec ich uproszczenia, które miały
służyć wyrazistości koncepcji, a może też bezradność wobec pragmatyki codziennych zachowań językowych. Nie pomijała doniosłości pojęcia systemu, ale podkreślała ważność wyjątków, ich urodę, konieczność uwzględniania kontekstu i potrzebę powrotu do filologicznej analizy tekstu. Rozległość problematyki to nie tylko
pochodna kontaktów z licznymi pozapolskimi środowiskami lingwistycznymi, ale
i otwartość na innowacyjne koncepcje, wyjątkowa wyobraźnia i umiejętność oglądu
zjawisk z różnych perspektyw, dar wychwytywania subtelności i znajdowania dla
nich właściwych środków wyrazu. Coraz to nowsze, zaskakujące swoją odkrywczością wątki dopiero z czasem znajdowały naśladowców. K. Pisarkowa cieszyła się
opinią niekwestionowanego autorytetu w wielu dziedzinach, wiele osób, mimo dystansu i respektu, jaki wzbudzała, zabiegało o kontakt z Nią, także dla Jej walorów
osobowych.
I choć ciągle żywo pamiętam uwagę Romana Laskowskiego, że „Postęp w nauce
polega w znacznym stopniu na porządkowaniu zastanego systemu pojęć poprzez
wykrycie założeń, na jakich ten system pojęć jest zbudowany” (Laskowski 1987: 120),
to jednak ustalenie, jak K. Pisarkowa rozumiała przywołane w tytule pojęcia języka
i językoznawstwa, nie przychodzi łatwo. W liczącej ponad 350 tekstów Jej bibliografii
i wśród niewymienianych w tych zestawieniach z nazwy blisko stu haseł Jej autorstwa w Encyklopedii wiedzy o języku polskim (Urbańczyk 1978, por. też Urbańczyk
1991) trudno wskazać pozycję, której tytuł obiecywałby gotowe definicje interesujących nas pojęć. Zresztą kiedyś napisała, że nie rozwija pewnych wątków z szacunku
dla odbiorcy, żeby go nie urazić, bo uważała je za zbyt oczywiste. Jeśli więc chcemy poznać interpretację pojęć i terminów w ich historycznym i pragmatycznym
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uwikłaniu, musimy sami do nich dotrzeć zalecaną przez Nią filologiczną metodą
czytania, tym razem Pisarkowej, i wyłuskiwania z tekstów sformułowań, z których –
jak z rozrzuconych chronologicznie puzzli – można próbować szkicować teorię języka i językoznawstwa, jednak bez pewności, że jest zgodna z Jej duchem.
W dorobku Pisarkowej jest kilkanaście publikacji, których tytuły zawierają terminy język i językoznawstwo. Pojawiały się one co jakiś czas w coraz to nowszych
konfiguracjach tematycznych. We wszystkich jednak zostały uwikłane w kontekst
sprawiający wrażenie, że nie one są w nim najważniejsze.
K. Pisarkowa miała już w dorobku dziesięć publikacji, gdy zamieściła w „Języku Polskim” artykuł Pomocnicze elementy języka muzykologii (1963/1994). Sześć lat
później pisała o Głównych zasługach profesora Klemensiewicza dla kultury języka
(1969a) i… tresurze poprzez język (1969b). Jako 37 pozycję do swojej bibliografii dodała Tango po niemiecku. Na marginesie niektórych przekładów z Mrożka na język
niemiecki (1967a), gdzie wykorzystała wyniesione z domu kompetencje w zakresie
dwóch języków. Poza jednostkowym użyciem języka niemieckiego w Jej tekstach
pisanych po polsku pojawia się tylko język polski: Konotacja semantyczna nazw
narodowości w języku polskim (1976a). Dalsze tytuły sygnalizują zainteresowanie
zróżnicowaniem polszczyzny, a dokładniej jej odmianami. Interesował Ją język na
turalny (Rozważania o argumentacji w języku naturalnym, 1977c), literacki (O do
słowności w języku literackim, 1977b), język potoczny (Odchylenie a kreatywność
w języku potocznym, 1977a, Odchylenie twórcze w języku potocznym, 1978b). Potem
przywołała pojęcie wspólnego języka (Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego,
t. 1: Więzy wspólnego języka, 2000b) i języków pierwotnych (Językoznawstwo Broni
sława Malinowskiego, t. 2, 2000c). W zastępstwie języka pojawiała się czasem mowa
(Mowa a postaci dewerbalizacji, 2001, Zaimek w polskim zdaniu. 1. Obserwacje pod
miotu zaimkowego w mowie potocznej, 1967b, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy,
1976b), a gdy tekst dotyczył języka polskiego, używała leksemu polszczyzna (Szkic
pola semantycznego zapachów w polszczyźnie, 1972, Możliwości i ograniczenia opisu
zmian składniowych w polszczyźnie, 1981). Tytuły sygnalizują również zagadnienia
z różnych poziomów języka, zwłaszcza syntaktycznego (Historia składni języka pol
skiego, 1984). Z zagadnień mieszczących się w polu języka w Jej pracach pojawiła się
filozofia języka (W kręgu filozofii języka i wolności, 1986b), kultura języka (Główne
zasługi profesora Klemensiewicza dla kultury języka, 1969a), historia języka (Z prag
matycznej stylistyki, semantyki i historii języka, 1994b, Historia języka a historia
sztuki, 2000a). Do tematów ogólniejszych należy dyscyplina, której przedmiotem
jest język – językoznawstwo obok rzadszej lingwistyki (Miejsce składni historycznej
we współczesnym językoznawstwie polskim, 1973, Roman Ingarden a językoznawstwo,
1971 i Adam Heinz jako historyk językoznawstwa, 1986a).
Dokładne zreferowanie nawet tak zawężonego tematu znacznie przekracza możliwości artykułu, więc ograniczam się do kilku, ale znaczących pozycji. Mam świadomość arbitralności swoich decyzji co do doboru tekstów i ich merytorycznego
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uporządkowania. Wydaje mi się jednak, że przywołane poniżej obserwacje i myśli
Pisarkowej zasługują na uwagę, refleksję, może nawet na zapamiętanie.
„Człowiek klasyfikuje prawdopodobnie wszystko – pisze prof. Pisarkowa – bo
wybór i porządkowanie jest koniecznym warunkiem naszego przeżycia. Zapewne
jednym z pierwotnych i ogólnych kryteriów klasyfikacji jest podział na dobre i złe,
czyli kwalifikacja oceniająca” (Pisarkowa 1999: 109). „Nauka zawsze dąży do ujawnienia prawdy. Ale to wspólne dążenie zawsze wymaga od nauki haraczu, którym
jest milcząca zgoda na fałsz uogólnienia” (ibid.: 111). Rozwijając ten wątek, stwierdzała za Karlem Popperem, że „Dwie z najistotniejszych dla ewolucji wiedzy wynalezionych wartości to »postawa krytyczna oraz prawda obiektywna«” (Popper 1996:
61–62). To one – zdaniem Pisarkowej – powinny być motywem do poszukiwania
teorii. Poszukiwanie korespondencji prawdy z faktami, czyli funkcjonowanie owych
wartości, umożliwia „język, najważniejszy produkt ludzkiego umysłu”, który równocześnie pozwala na ogląd teorii, „jak gdyby należały do świata poza nami” (ibid.).
Doniosłość Popperowskiej obserwacji rekapitulowała Pisarkowa uwagą, iż chodzi tu
o to, „co językoznawstwo postrzega jako funkcję metajęzykową, jedną z najistotniejszych funkcji języka” (Pisarkowa 1999: 115).
Pojmując język „jako najdobitniejszy znak człowieczeństwa, a język narodu
jako najuchwytniejszą cechę narodu” (Pisarkowa 1969a: 249), badaczka uznała, że
czynnikiem, który wyznacza kierunek nauki o języku, jest kultura języka, zarówno
w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wykorzystując w tej dziedzinie materiały i działalność prof. Z. Klemensiewicza, wydobywała istotne dla zagadnienia
ustalenia dotyczące dziejów miłośnictwa języka, podtrzymywała Klemensiewiczowską potrzebę popularyzacji językoznawstwa i upowszechniania kultury języka, podkreślała osiągnięcia w zakresie teorii kultury języka, to jest dokumentacji materiału,
ustaleń terminologicznych (między innymi pojęcie i granice normy), tendencji zmian
językowych, udziału jednostki w kształtowaniu języka, stylistycznego zróżnicowania języka.
Nawiązując do wspomnianej wyżej roli jednostki w procesie kształtowania języka, warto zwrócić uwagę na teksty Pisarkowej poświęcone uczonym, którzy nie
tylko byli autorytetami w zakresie normy językowej, ale i odegrali ważną rolę
w kształtowaniu teorii lingwistycznej. Spośród sporej grupy uczonych, którym Pisarkowa poświęciła swoje teksty, trzeba wymienić filozofa R. Ingardena i językoznawców, poza wspomnianym Z. Klemensiewiczem także Adama Heinza, J. Kuryło
wicza i T. Milewskiego.
O Klemensiewiczu pisała co najmniej ośmiokrotnie (por. np. Pisarkowa 1969a,
1969c), nie tylko jako o swoim fascynującym profesorze, wykładowcy, promotorze
pracy magisterskiej i doktorskiej, przełożonym, ale i o jego dorobku polonistycznym, skrupulatnie wyliczając pola działania i szczególne zasługi w dziedzinie kultury języka, o jego autorytecie naukowym. Jego idee badań składniowych kontynuowała i rozwijała w swoich publikacjach i zadedykowała mu swoje najważniejsze
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dzieło – Historię składni języka polskiego (1984). Wspominała jego naukową pasję,
zaangażowanie w dydaktykę na różnych szczeblach i na różnych forach kształcenia,
ale i talenty, którymi obdarzyła go natura, punktualność, elegancję i takt w relacjach
międzyludzkich.
Sylwetkę T. Milewskiego (1906–1966) przypomniała na łamach „Języka Polskiego” (Pisarkowa 2006) w czterdziestolecie jego śmierci. Długa jest lista powodów, dla
których spotkania z profesorem zapadały w pamięć, bo podejmował tematy daleko
wykraczające poza dyscyplinę polonistyczną (teorię języka, historię językoznawstwa, typologię i geografię lingwistyczną, zagadnienia dotyczące języków indoeuropejskich i nieindoeuropejskich, kultury Indian amerykańskich), a z problematyki
polonistycznej również budzące emocje próby ustalenia proweniencji polskiego języka literackiego. Skupiał wokół siebie ludzi ciekawych świata, podsuwał lektury,
o które nie było łatwo w polskiej rzeczywistości, co nieraz owocowało publikacjami.
Nietrudno dostrzec w dorobku Pisarkowej pozycje, w których widać ślady inspiracji tamtymi spotkaniami. Nieobojętne też były zapewne walory osoby profesora, empatycznego, zainteresowanego sprawami swoich podopiecznych, studentów
i doktorantów.
Swoją fascynacją naukową sylwetką prof. J. Kuryłowicza (1895–1978) Pisarkowa
podzieliła się z czytelnikami „Przekroju” (1978a). Jej podziw budziła nie tylko swoboda, z jaką poruszał się po materiale języków żywych i dawno wymarłych, bliższych i odległych typologicznie, ale i dociekliwość badawcza, niezwykła intuicja,
umiejętność stawiania pytań i formułowania uogólnień o faktach, odkrywania praw,
według których funkcjonują elementy w systemach języków naturalnych, przewi
dywania zmian i budowania teorii.
Nazwisko A. Heinza (1914–1984) pojawiło się w związku z jego publikacją Dzieje
językoznawstwa w zarysie (Heinz 1978), co dało Pisarkowej asumpt do sportretowania go jako historyka językoznawstwa (Pisarkowa 1986a). Za pierwszoplanowy walor
książki uznała to, że jest „zbudowana na wyrazistej filozofii historii lingwistyki”
(ibid.: 13), że autor napisał ją z autopsji, opierając się na własnej lekturze tekstów, że
zrezygnował z kompilacji i referowania innych, wcześniejszych podsumowań. Zdaniem Pisarkowej Heinz – mimo uznania dla gramatyków hinduskich – wyraźnie
faworyzował Greków i to im przypisywał „pierwsze naprawdę naukowe widzenie
języka. […] Im to zawdzięczamy odkrycie dwuklasowości struktury języka […], ich
przeczuciom – odróżnienie systemu i tekstu, ujrzenie izomorfizmu faktów i zjawisk
językowych” (ibid.: 14). Heinz, pisząc o powstaniu językoznawstwa diachronicznego, wykorzystał porównanie czystej synchronii do malarstwa bez perspektywy,
co Pisarkowa – badaczka uprawiająca językoznawstwo o silnych korzeniach historycznych – uznała za wyjątkowo trafne obrazowanie. W Jej oczach Heinz jawił się
„jako filozof głęboko wierzący w założony, idealny porządek świata i opisywanego
obiektu” (ibid.). Metodologicznie najbliższy był mu strukturalizm, jednak wobec zaistniałych faktów stwierdził: „Każda epoka dochodzi do okresu swej kulminacji, po
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którym następuje albo jej upadek, albo przewartościowanie […]” (cyt. za: ibid.: 15),
tym, co się okazało trwałe w ewolucji lingwistyki, była semantyka (ibid.: 14).
R. Ingarden (1893–1970) – zdaniem Pisarkowej – uprawiający filozofię w sposób
wszechstronny, był żywo zainteresowany problemami i metodami językoznawczymi, „zabierał głos w sprawach najistotniejszych dla językoznawstwa” (Pisarkowa
1971: 3). Szeroko znane jest jego stanowisko w kwestii roli języka w dziele literackim,
zwłaszcza w poezji, i rozważania dotyczące składników znaczenia słowa oraz postulat jego analizy na tle kontekstu syntaktycznego. Z analizy jednego typu wyrazu
wnioskował o dyspozycjach pozostałych wyrazów, co pozwoliło mu na wyodrębnienie między innymi gramatycznych części mowy. Wyrazy uważał za składniki języka
o ustalonym brzmieniu i znaczeniu, które umożliwiają ich użycie w zdaniach. Poza
semantyką wyrazu interesował się semantyką grupy i zdania, zwłaszcza gdy pojawiły się koncepcje transformacyjno-generatywne. Krytycznie oceniał między innymi
fonologiczne koncepcje szkoły praskiej, podobnie odnosił się do językoznawstwa
statystycznego. Ingarden inspirował nie tylko, gdy rozwijał pewne koncepcje, ale też
wtedy, gdy z niektórymi polemizował. Za godny upowszechnienia uznała Pisarkowa
ustalony przez Ingardena „system określeń językowych dla systemu wartości estetycznie doniosłych” (ibid.: 8–9).
„Język naturalny ma swoją historię, znaczenia wyrazów – swoje ewolucje” (Pisarkowa 1999: 113). „[…] wraz ze zmianą języka i wraz z rozwojem nauki zmieniają się niepostrzeżenie także języki nauk. […] wymaga podejścia historycznego sam
język. Jego sprzeczna natura: zmienna, podatna na wpływ czasu, a jednocześnie
przez zbiorową tradycję stale kontrolowana, wymaga jednocześnie diachronicznego
i synchronicznego spojrzenia” (ibid.: 117). O dychotomiczne podejście upomniała się
Pisarkowa także w odniesieniu do językoznawstwa, o wyróżnienie dwóch nauk językoznawczych: językoznawstwa historycznego i niehistorycznego (ibid.: 109). Twierdziła bowiem, że „Istota nauki, odkrywanie i wielomodelowe wyjaśnianie prawdy,
to wprowadzanie zmian w panujących stanach świadomości i legalizowanie zmian
uświadomionych” (ibid.: 115, zob. też Pisarkowa 2007).
Język jest produktem historii, co więcej, K. Pisarkowa mówiła nawet o władzy
historii nad językiem, którego wszystkie zmiany występują w porządku chronologicznym, co daje możliwość ustalenia chronologii względnej zmiany wobec innej.
Różnic między wyrazami pozornie równoznacznymi upatrywała w odmienności
właśnie ich historii (Pisarkowa 1992).
Jako ilustracja uwarunkowania takich zmian może służyć ewolucja koncepcji języka B. Malinowskiego, przywołana w kontekście analizy pojęcia wolności (Na mar
ginesie wolności. Z pytań Malinowskiego do językoznawstwa, Pisarkowa 1996: 231):
Zadaniem języka miało niegdyś być służenie najprostszym funkcjom pragmatycznym. […] Takim go widział, obserwując pracę, praktyki magiczne, dramaty i rozrywki Trobriandczyków. Później […] z dystansu lat i przestrzeni dzielącej go od Trobriandów nie tylko przyzna językowi oprócz funkcji pragmatycznej – symboliczną.
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Teraz wyprowadza jedną z drugiej, umieszczając symboliczną funkcję w hierarchii
kulturowej wyżej, skoro twierdzi, że to z gestów rozwinęły się symbole.

„Język i odpowiednie symbole szkicują sensy wszelkich wartości kolektywnych
i indywidualnych […]” (ibid.: 234; zob. też Pisarkowa 2002). Co więcej, K. Pisarkowa
uważała, że język kieruje myśleniem, nadaje kształt naszej świadomości i uczuciom.
Bez języka człowiek staje się bezradny, wręcz bezdomny, a rezygnacja z języka ojczystego może skutkować zmianą osobowości (Pisarkowa 1992).
Ewolucyjny charakter ma również wywodzone z renesansu, pozytywnie nacechowane pojęcie kreatywności „jako określenie ludzkich możliwości […] w […]
metaforycznym użyciu” (Pisarkowa 1978c: 14)2, zastosowane najpierw w psychologii (XIX w.) bez wartościowania, a zajmujące „dziś pozycję centralną w teorii językoznawstwa” (ibid.: 13). Pojęcie kojarzone z nazwiskiem Wilhelma von Humboldta
ewoluuje od koncepcji obejmującej „i wytwór, i siły wytwórcze” w kierunku pojęcia
włączającego „kategorie czysto pojęciowe: mity, podania, wierzenia ludowe” (ibid.:
15). W rozumieniu Noama Chomsky’ego kreatywność językowa to „umiejętność
tworzenia i rozumienia nieskończonej ilości zdań”, a także przypisywana rodowitym użytkownikom języka (native speakers) umiejętność rozpoznawania zdań niepoprawnych (ibid.: 14). W opinii Pisarkowej „Kreatywność Humboldtowska, poetycko idealistyczna i Chomsky’ego kreatywność (generatywność) dwudziestowieczna
nie są tym samym […]. Wspólne jest im to, że są procesami, a nie cechami procesów.
[…] Dla Chomsky’ego generatywna jest gramatyka – nie język” (ibid.: 17‒18). W koncepcji strukturalistycznej – jak konstatowała Pisarkowa – nie ma miejsca dla pojęcia
kreatywności (ibid.: 21). Ważnym momentem dla interpretacji znaczenia kreatywności było wprowadzenie przez Romana Jakobsona dwóch dalszych pojęć: metafory i metonimii, umożliwiających interpretowanie „wszelkich znaków językowych
w dwóch wymiarach” – wertykalnym przez podobieństwo do innych znaków oraz
horyzontalnym na podstawie kombinacji i przyległości (ibid.: 28). „Język w ogóle
polega na interpretowaniu rzeczywistości przy pomocy metafor” (ibid.: 29).
Język jako narzędzie działania mające wpływ na zachowanie człowieka może się
okazać środkiem przymusu (Pisarkowa 1996: 234), a o sile zorganizowanej i sprawnej propagandy uczona pisała na marginesie sztuki-widowiska Petera Handke Ka
spar, rozwijając tytuł – czyli tresura poprzez język (Pisarkowa 1969b).
Inny aspekt rozważań dotyczących języka dokumentuje niewielka książeczka
wydana w PAN-owskiej serii „Nauka dla Wszystkich” Język według Junga. O czyta
niu intencji (1994a). O wyborze na lekturę tekstów Junga zadecydowała nie tylko ich
treść, ale – być może – i osobowość ich autora. Carl Gustav Jung (1875–1961) z wykształcenia był lekarzem, z zamiłowania podróżnikiem, był profesorem w Zurychu
2
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i Bazylei związanym przez jakiś czas z Sigmundem Freudem, był także filozofem
o dorobku liczącym 20 tomów, twórcą własnej szkoły psychologii analitycznej. Dla
Pisarkowej, zainteresowanej językoznawstwem pragmatycznym, publikacje Junga
stały się doskonałym materiałem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak dokonujemy działań za pomocą języka, czego dokonujemy językiem. „A pytamy dlatego,
że chcemy się dowiedzieć, jakie są przyczyny i skutki działań językowych” (ibid.: 4).
Te przyczyny to intencje aktów mowy, które rzadko są jawne. Stopień jawności intencji nie jest oczywisty, dlatego że w naszym życiu ważną rolę odgrywa podświa
domość. Formułowaniu intencji lub ich maskowaniu służy wybór kodu. Budowanie
kodu to nadawanie znaczeń użytym znakom, a decyduje o nim podświadomość,
której jako uczestniczki komunikacji bronił Jung. Źródeł kodu upatrywał w historii, w literaturze i języku etnicznym. Jako argument za istnieniem podświadomości
podawał jej uniwersalność, opartą na wspólnocie motywów mitycznych, symboli,
archetypów. Z podświadomości – zdaniem Junga – wywodzą się zdolności twórcze,
„w niej powstają szkice pierwszych wersji naszych myśli, zapisów, koncepcji” (tekstu
poetyckiego, prozy, artykułu, referatu…). „W świetle jego wywodów to właśnie podświadomość okazuje się obiektywna – bo niezależna od naszej świadomej tresury.
[…] zasadą podświadomości jest autonomia” (ibid.: 26). Jung przypisuje podświadomości transcendentną funkcję, która manifestuje się we śnie, filozof przygląda się
sposobom istnienia w podświadomości archetypu, zastanawia się nad rodowodem
mitu, szuka wykładni snu, uruchamia procedury jego deszyfracji. „Poznanie podświadomości sprawia, że świadomość ma szanse stać się mniej jednostkowa, mniej
niepowtarzalna, bardziej kolektywna” (ibid.: 30). Przy tej okazji ujawniają się stereotypy. Spośród rozsianych w tekście obserwacji Pisarkowej trzy szczególnie zapadają w pamięć: „Jung stawia zdumiewająco śmiałym gestem znak równości między
geniuszem a wariatem” (ibid.: 28), „Każdy z nas ma w sobie coś ze świętego i coś ze
zbrodniarza” (ibid.: 30), „Świat jest książką z obrazkami […]” (ibid.: 28).
„Niespełnione marzenie czynnego uprawiania muzyki – pisze W. Pisarek – rekompensuje pisaniem o niej jak o języku” (Pisarek 2010: 14). Kojarzenie zjawisk
z tak różnych dyscyplin jak językoznawstwo i muzykologia znajduje uzasadnienie
i w pokrewieństwie ich elementów, i w doświadczeniach życiowych K. Pisarkowej.
Wszak wywodzi się Ona z domu artystycznego: matka Stanisława z Kamińskich
była nauczycielką muzyki i pianistką, a i Pisarkowej gra na fortepianie nie była obca,
zaś na początku zawodowej samodzielności była związana z Polskim Wydawnic
twem Muzycznym. Język muzykologii traktuje jako specjalistyczną odmianę języka
ogólnego stosowaną do opisu dzieła muzycznego i jego elementów. Spośród dwóch
możliwych form opisu – ściśle naukowego, wykorzystującego terminologię specjalną, i popularnego, dokonywanego przez niespecjalistów lub dla niespecjalistów –
charakteryzuje tę drugą, gdzie w funkcji terminów występują środki pomocnicze
przejęte z języka ogólnego, służące do charakterystyki barwy dźwięków, rysunku (architektoniki utworu), ruchu (opisu melodii), estetyki literackiej (poetyki,
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stylistyki), składni i gramatyki. W niezwykle subtelnych analizach, zdradzających
wysokie kompetencje tak w zakresie językoznawstwa, jak i w dziedzinie muzykologii,
przyznaje stosowanym określnikom status neosemantyzmów. Wskazując na istotne
właściwości elementów muzycznych, pośrednio charakteryzuje elementy językowe:
„Przypisywane muzyce funkcje dzieli od funkcji znaku językowego jeszcze jedna,
być może najistotniejsza różnica. Mimo związków z określonymi kulturami, etnicznymi i historycznymi – znaki muzyki są ponadnarodowe” (Pisarkowa 1963/1994: 211).
Refleksje językoznawczo-muzykologiczne – zdaniem Pisarka – znajdują „dojrzały
wyraz w intersemiotycznych analizach wieloznaczności świata i melodii na Psałterz
polski Mikołaja Gomółki” (Pisarek 2010: 14; zob. Pisarkowa 1998: 37–59).
Analizując teksty o muzyce, Pisarkowa zauważyła, że ich język charakteryzuje
się obecnością metafor i związków frazeologicznych, i cytując Stanisława Skorupkę,
skonstatowała
W języku potocznym im przenośnia bardziej utarta i oklepana, tym lepsza. Właśnie
oklepaność i pospolitość decyduje o tym, że staje się ona zwrotem językowym […].
Jest to twierdzenie, które trzeba odnieść także do języka naukowego, w ogóle do języka bez ambicji artystyczno-ekspresywnych, do języka realizującego przede wszystkim funkcję komunikatywną […] (Pisarkowa 1963/1994: 177).

Od tekstu artystycznego oczekiwała, a może nawet wymagała, przełamywania
stereotypów.
Z innej perspektywy patrzyła Pisarkowa na te dwie formy ekspresji, snując refleksje (Pisarkowa 1988) na marginesie lektury Związków muzyki ze słowem autorstwa Michała Bristigera (1986). W dyskusji – czy nawet w zdecydowanej polemice
z autorem – pokazała krok po kroku, akapit po akapicie, jak wnioski podsumowujące analizy różnych środków przekazu, wbrew pozornym zbieżnościom, wymagają
mocnych argumentów i ostrożności w ich uogólnianiu.
Do tematyki muzycznej nawiązała w swojej wypowiedzi dotyczącej stylu, który
uważała za predykat wartościujący nie tylko dzieła sztuki, ale i zwykłe przedmioty,
a także człowieka (prezydent w wielkim stylu). To wartościowanie generalnie przyjmowała za pozytywne, chyba że – jak twierdziła – odnosi się ono do obiektu deprecjonowanego przez samą nazwę (oszust w wielkim stylu). To właśnie teksty muzyczne
wykorzystała jako ilustrację sposobów manifestacji cech relewantnych stylu, kodu,
możliwości wartościowania wykonania itd. W różnorodności zastosowań pojęcia
stylu dostrzegała między innymi możliwość identyfikacji odmian języka naturalnego, wyodrębnionych ze względu na cechy charakterystyczne, funkcje, zastosowanie
(styl kancelaryjny, naukowy, uroczysty, potoczny…) (Pisarkowa 1995b).
Rozległość tematyki, jakiej poświęcała swoją uwagę Pisarkowa, pozwala uznać
językoznawstwo za dyscyplinę humanistyczną o znacznej pojemności, gdzie głównym obiektem jest język we wszystkich jego przejawach i funkcjach, gdzie wszystkie elementy, zarówno te mikro-, jak i makro-, zasługują na uwagę (choć wyraźnie
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widać pewne preferencje uczonej, skoro wśród wielu uwag znalazła się też i taka:
„żywym istnieniem, »dziwolągiem« o […] płynnej istocie jest tzw. system gramatyczny”) (Pisarkowa 1999: 117).
Bez wątpienia problemem, któremu Pisarkowa poświęciła najwięcej uwagi, była
składnia, zarówno w aspekcie dokumentacyjnym (por. opracowane zespołowo
tomy, poczynając od Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przy
kładów (1966) po Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór
przykładów (1977) – ZKSS, ZKSŚXVI, ZKSŚXVII, ZKSŚ1700–1780, ZKSN1780–1822,
ZKSN1822–1863, ZKSN1863–1918), jak i teoretycznym. Nie zaskakuje więc w Jej bibliografii ani synteza Historia składni języka polskiego (1984), ani próba określenia
Miejsca składni historycznej w językoznawstwie polskim (1973).
Zamieszczony prawie przed półwieczem w „Języku Polskim” artykuł nosi wyraźne znamiona owych czasów, kiedy w badaniach dominowała synchronia, a „Zainteresowanie diachronią znalazło się w cieniu i legło odłogiem” (ibid.: 158). Przypominając wcześniejsze badania w zakresie składni, podważyła Pisarkowa przede
wszystkim powszechne wówczas przekonanie, „jakoby się składnia jako odrębny
dział językoznawstwa narodziła dopiero w latach trzydziestych XX w.” (ibid.: 159–
160). Wskazała szereg prac z okresu między- i powojennego, które uznała za istotne
osiągnięcie w dorobku w zakresie badania składni. Mając na uwadze przydatność
badań diachronicznych dla syntez synchronicznych, sformułowała konkretne cele
cząstkowych analiz, które miały wypełnić luki w wiedzy o systemie syntaktycznym,
jak zbadanie zjawiska zastępowania składni kazualnej dopełnień wyrażeniami przyimkowymi, kształtowanie się środków wyrazu modalności, spójniki hipotaktyczne
i niehipotaktyczne, wyrażanie predykacji oraz strukturalizacja zjawisk stylistycznych – wchodzenie do systemu zjawisk języka mówionego (ibid.: 169–172).
Pisząc o językoznawstwie i języku jako zjawisku społecznym, trudno nie zwrócić
uwagi na idiolekt samej Pisarkowej, który jako język osobniczy zdumiewa swoją indywidualnością, niepowtarzalnością. I nie chodzi tu tylko o kreatywność przejawiającą się w dobitności, wariantywności środków wyrazu, zaskakujących asocjacjach,
w gromadzeniu szeregów składniowych, swoistej barokowości, ale także w kreowaniu zindywidualizowanego kodu, który przełamuje standardy dyskursu naukowego.
Z powodzeniem można do Niej odnieść to, co napisała o Jungu: „omawiane […]
fragmentarycznie elementy jego myśli narzucają dostatecznie wyraziście potrzebę
zaakcentowania w języku i jego opisach tego, co twórcze, indywidualne, fantastyczne, fantazyjne, wolne w dwójnasób; ani nie dające się zniewolić, ani niezdolne do
zniewalania” (Pisarkowa 1994a: 42). „Atrakcyjność językoznawstwa jako partnera
reprezentującego nowoczesność wynika z długotrwałego już związku partnerskiego ze strukturalizmem oraz ze świeżego romansu z cybernetyką i logiką formalną” (Pisarkowa 1999: 114). Łakomą partnerką dla wielu „niewinnych”, jeszcze nie
zbuntowanych, usamodzielniających się nauk jest zwykła nauka dedukcyjna, nomotetyczna, formalna (formalistyczna), zdolna do inspiracji uogólnionych i uogól-
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niających. „Odkąd się do językoznawstwa wślizgnęła pragmatyka […], odżyła […]
możliwość powrotu do tekstu […]. Wraz z nią legalna stała się interpretacja tekstu”
(Pisarkowa 1994a: 3). Przywołując ją w kontekście wyśmiewanych szkolnych pytań
o to, „co autor chciał powiedzieć” swoim dziełem, Pisarkowa komentuje: „Odbywała
się […] ona cichcem, między wierszami, była słabością wstydliwą, nieracjonalną,
pozbawionym narzędzi odruchem niekontrolowanej emocji. Dzięki temu była bezkarna” (ibid.: 4). Wiadomo, że wiele uwagi poświęcała tekstom poetyckim (pisząc
także własne). Jednocześnie miała świadomość, że „Ulegamy złudzeniu […], że każda liryka jest rozchwytywana, że każda jest gorąco zaangażowana w bezpośrednio ją
dotykającą rzeczywistość polityczną, że każda żeruje na historii, literaturze i języku
lub żywi się nimi. Tymczasem wcale tak nie jest” (ibid.: 9). Nawiązując do intencji
aktów mowy, stwierdziła, że materia podświadomości jest śliska. Próby odkrywania
i opisywania, a nawet klasyfikowania intencji aktu mowy ograniczają się zazwyczaj
do grzebania w świadomości odbiorcy.
Wydaje się, że nie każdemu autorowi redaktorzy pozwoliliby na taki indywidualizm. Ale żeby mieć takie teksty, trzeba było być Pisarkową. „Miała w środowisku
status gwiazdy” (Kałkowska 2010a: 414), zapewne między innymi dlatego, że „nie
tylko miała imponująco rozległą wiedzę językoznawczą i dogłębne poczucie etyki
naukowca i humanisty, ale także wykazywała subtelną wrażliwość na najdrobniejsze
niuanse języka, na jego sensy i brzmienia” (Tabakowska 2010: 249).
Do walorów, jakie wymienił prof. Urbańczyk, pisząc K. Pisarkowej jubileuszową
laurkę – że poza wybitną inteligencją, wiedzą i pomysłowością naukową ma Ona
jeszcze „inne zalety, wesołe usposobienie, dowcip, […] wdzięk osobisty” (Urbańczyk
1994: 8) – dodać by można i odwagę bycia sobą, która umożliwiła Jej wprowadzenie
na parnas nauki licznych zjawisk z obrzeży językowych i wykreowanie ich na problemy nowoczesnej lingwistyki.
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ZKSN1822–1863: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1822–1863). Wybór przykła
dów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1975.
ZKSN1863–1918: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykła
dów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1977.
ZKSS: Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław 1966.
ZKSŚXVI: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów,
oprac. Z. Klemensiewicz i in., Wrocław 1971.
ZKSŚXVII: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykła
dów, oprac. A. Kałkowska, K. Pisarkowa, J. Twardzikowa, Wrocław 1972.
ZKSŚ1700–1780: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przy
kładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1973.
Bibliografię prac Krystyny Pisarkowej zamieszczają dwa wydawnictwa jubileuszowe: K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace
Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków 1994 (bibliografia z lat 1954–1992, s. 287–299);
I. Bobrowski (red.), Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków 2003
(bibliografia z lat 1992–2002, s. 7–14).

Language and Linguistics According to Krystyna Pisarkowa (1932–2010)
Abstract
Krystyna Pisarkowa’s rich output is characterised by a variety of forms and a wide range of topics, as
well as an innovative interpretation of linguistic phenomena. The following paper can be described
as biographical and substantive. The text contains certain facts from Pisarkowa’s life that are connected with certain spheres of her scientific activity in which she succeeded, references to people who
played a significant role in her life, as well as development of her research interests. The publications
which are mentioned in the paper have been selected according to Pisarkowa’s attitude to language,
its essence, pragmatic-functional-stylistic variety, as well as potential context and purpose which lies
beyond its typical usage. Moreover, an attempt has been made at reconstructing Pisarkowa’s views on
the range, shape and place of linguistics among humanistic disciplines.
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Mój tekst składa się z trzech części. W pierwszej będzie mowa o prof. Krystynie Pisarkowej w roli opiekuna naukowego. W drugiej prześledzę inspirującą rolę jednego
Jej artykułu w twórczości czternaściorga uczonych. Trzecia część nosi tytuł Suple
ment, bo rzeczywiście jest suplementem, a nadto o pewnym suplemencie traktuje.
1. Krystyna Pisarkowa jako promotor
Prof. K. Pisarkowa wypromowała sześcioro doktorów1. Oto ich lista:
–– 1971: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Zdania rozwijające w polskim systemie
opozycji hipotaktycznych;
–– 1980: Anna Kałkowska, Struktura składniowa listu;
–– 1982: Barbara Greszczuk, Konstrukcje porównawcze i ich rozwój w języku polskim;
–– 1985: Anna Krawczyk, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki fra
zeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała;

1

^ LV 32 indb 203

Podaję za: Karpluk 2010: 162 i Kowalik 2010: 9.

2021-11-17 09:26:51

204

Anna Tyrpa

–– 1993: Tadeusz Szczerbowski, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego
kabaretu lat osiemdziesiątych;
–– 2001: Magdalena Ruta, Dwujęzyczna twórczość literacka. Przypadek Kalmana
Segala.
W dalszym ciągu tekstu pragnę podzielić się własnymi refleksjami na temat
prof. Pisarkowej w roli opiekuna naukowego. Żeby powiedzieć, jakim promotorem
była, muszę najpierw wyjaśnić, jak doszło do tego, że zgodziła się wziąć mnie pod
swoje skrzydła. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. Mieczysława
Karasia, który stał się moim przełożonym najpierw w Instytucie Filologii Polskiej
UJ, a potem w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Było więc oczywiste, że będzie również promotorem mojego doktoratu. Postanowiłam zająć się
frazeologią gwarową, korzystając z dostępu do kartoteki Słownika gwar polskich,
w którego opracowaniu brałam udział. 10 sierpnia 1977 r. prof. Karaś zakończył życie. W naszym Zakładzie Dialektologii Polskiej IJP PAN nie było wówczas nikogo z habilitacją, kto mógłby opiekować się doktorantką. Zwróciłam się o radę do
prof. Romana Laskowskiego. Ten skierował mnie do prof. Andrzeja Marii Lewickiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jeździłam regularnie do Lublina na
zebrania frazeologiczne, ściągające badaczy z całej Polski. Wreszcie spytałam dyrektora IJP PAN, prof. Stanisława Urbańczyka, czy prof. Lewicki mógłby zostać moim
promotorem. Odpowiedź była odmowna2. Wtedy pomyślałam o prof. Pisarkowej.
Znałam Ją z zebrań naukowych i odczytów, w czasie których prezentowała nowe
prądy w językoznawstwie, ale także zachwycała urodą, elegancją, wdziękiem i dowcipem. Zgodziła się, choć łatwo mogła odmówić, nie będąc dialektologiem. Z czasów
naszej współpracy zapamiętałam Jej opinię, że gdy dążymy do czegoś, to odsuwamy
od siebie inne sprawy. Doradziła mi, żebym nie jechała do Ostrowa Wielkopolskiego
na ślub i wesele kuzyna; posłuchałam. Nigdy jednak nie wywierała na mnie presji,
nie pytała, ile już napisałam i kiedy skończę.
Inspiracje, które płynęły od promotorki do doktorantki, polegały głównie na
wskazywaniu nowych lektur (często w języku angielskim), nowych badaczy, nowych
kierunków lingwistycznych. To właśnie prof. Pisarkowa zaproponowała, żebym
pierwszą część pracy poświęciła zagadnieniu odczytywania z języka wiadomości
o ludziach, którzy ten język stworzyli i go używają.
Przedstawię teraz losy tego rozdziału, który poniekąd zaczął żyć swoim odrębnym życiem. W 1985 r. wzięłam udział w Konferencji Młodych Językoznawców
w okolicy Kielc i wygłosiłam referat Przez poznanie języka do poznania człowieka,
w którym idee teoretyczne okrasiłam wynikami swoich badań frazeologii gwarowej.
Na konferencji zjawił się dziennikarz, mój kolega z czasów studiów, i ogłosił w gazecie „Echo Dnia” wywiad ze mną pod tytułem Przez badanie języka do poznania
człowieka (Machnik 1985). W 1987 r. ukazała się moja praca doktorska (Krawczyk2
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-Tyrpa 1987). Prof. Jerzy Bartmiński (recenzent doktoratu) zaproponował mi publikację rozdziału wstępnego w czasopiśmie „Etnolingwistyka”, co nastąpiło w 1989 r.
(Krawczyk 1989). Artykuł ten przeczytał moskiewski etnolingwista Nikita Iljicz Tołstoj i umieścił w swoim tekście następujący przypis: „Zob. krótki, ale nasycony faktami przegląd kierunków etnolingwistycznych w artykule Anny Krawczyk” (Tołstoj
1992: 16). Był to dla mnie niesamowity zaszczyt. Również w 1992 r. ukazał się mój
artykuł Przez poznanie języka do poznania człowieka (Krawczyk 1992).
Dr hab. Dariusz Bralewski (łódzki romanista) zaproponował mi powtórne wydanie książki w Oficynie Wydawniczej Leksem, co nastąpiło w 2005 r. (Tyrpa 2005).
W roku 2006 moja córka Agnieszka rozpoczęła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zwróciła się do mnie z zapytaniem: „Mamo, czy to ty jesteś
tą Anną Krawczyk, której artykuł Język źródłem wiedzy o człowieku poleciła nam
prof. Dorota Szumska?”.
W 2013 r. brałam udział w konferencji w Wilnie. Tam prof. Kristina Rutkovska
powiedziała mi, że prof. Tołstoj tenże artykuł zalecał czytać doktorantom w Instytucie Slawistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, a ona do nich należała. Wtedy K. Pisarkowa już nie żyła, ale zdążyłam powiedzieć o tym prof. Waleremu Pisarkowi, wyrażając
wdzięczność dla jego żony. Prawdopodobnie opinii prof. Tołstoja zawdzięczam fakt,
że w 2019 r. K. Rutkovska poprosiła mnie o recenzję pracy doktorskiej (Girininkaitė
2019) napisanej w Wilnie. Wielkim przeżyciem było dla mnie odczytanie jej w języku angielskim w sali Uniwersytetu Wileńskiego. Tego wszystkiego nie byłoby bez
naukowych inspiracji prof. Pisarkowej3.
Ze zdziwieniem odczytałam kiedyś przypis w artykule na temat frazeologii słów
ręka i Hand niemieckiej badaczki Eugenii Rechtsiegel: „Eine ausgezeichnete Aufarbeitung dieser thematischen Gruppe für die polnischen Dialekte bietet Krawczyk-Tyrpa A., Frazeologia somatyczna w gwarach polskich […]” (Rechtsiegel 1992: 342).
Potem znalazłam informację, że K. Pisarkowa w 1969 r. napisała recenzję książki
E. Rechtsiegel (Pisarkowa 1969)4. Być może znały się i to moja promotorka przekazała jej informację o Frazeologii somatycznej.
Lata 1988–2003 spędziłam w Bydgoszczy, ale mój kontakt z K. Pisarkową trwał
nadal. Pisywałyśmy do siebie. Była też łaskawa opublikować w „Języku Polskim”
recenzję mojej pracy habilitacyjnej (Pisarkowa 2002). W 2003 r. wróciłam do Krakowa, gdzie znów się spotykałyśmy. W 2008 r. zaprosiła mnie do redakcji „Języka
Polskiego” i powierzyła mi funkcję sekretarza naukowego, którą pełniłam przez dwa
lata, nabywając nowych doświadczeń i umiejętności. Jakim promotorem była dla
mnie K. Pisarkowa? Hojnym i wiernym do końca.
3
4

^ LV 32 indb 205

Inspiracje promotorki docenia też inny Jej doktorant: „Chciałbym wyrazić wdzięczność Pani Profesor Krystynie Pisarkowej za zainteresowanie mnie kiriwiną (językiem Wysp Trobrianda) oraz
za wieloletnie inspiracje naukowe” (Szczerbowski 2003: 309).
O tej recenzji wspomina Stanisław Urbańczyk we wstępie do wyboru prac Krystyny Pisarkowej
(Urbańczyk 1994: 7).

2021-11-17 09:26:51

206

Anna Tyrpa

2. Krystyna Pisarkowa – autorka pewnego artykułu
W roku akademickim 1970/1971 K. Pisarkowa przeprowadziła ankietę dotyczącą
stereotypów narodowych wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Skonfrontowała wyniki z danymi leksykalnymi i paremiologicznymi. Efekt badań przedstawiła na sesji Instytutu Badań Literackich PAN „Walka
z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej (Ksenofobia a postawa otwarta)” w 1971 r.
Z powodu sprzeciwu cenzury tekst Jej referatu nie wszedł do tomu pokonferencyjnego Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej (Stefanowska 1973;
por. Pisarkowa 1976/1994: 220, 233). W roku 1973 niemiecka badaczka Uta Quasthoff
opublikowała książkę, której tytuł w przekładzie na język polski brzmi Uprzedze
nia społeczne a komunikacja. Analiza językoznawcza stereotypu (Quasthoff 1973).
K. Pisarkowa połączyła swój odrzucony przez cenzurę tekst z informacją o pracy
U. Quasthoff i tak powstał artykuł Konotacja semantyczna nazw narodowości, opublikowany w 1976 r. w „Zeszytach Prasoznawczych” (Pisarkowa 1976/1994). Maria Peisert zauważyła: „Zapewne np. jakieś pozajęzykowe względy zdecydowały, że w artykule Pisarkowej nie została przedstawiona konotacja semantyczna nazwy Rosjanin,
choć – jak wynika z informacji wstępnej – została ona przez nią zbadana” (Peisert
1992: 210). Można się tylko domyślać, że usunięcie fragmentu o stereotypie Rosjanina wpłynęło pozytywnie na decyzję cenzury.
W dalszym ciągu tekstu pragnę przedstawić prace, dla których autorów omawiany tekst stanowił inspirację. To jeden słownik i dwadzieścia trzy monografie. Nie
biorę pod uwagę artykułów, bo trudno byłoby je zliczyć.
Dziesięć lat po tym, jak K. Pisarkowa badała stereotypy u studentów, w 1980 r.
ukazał się Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Jego pomysłodawca i kierownik naukowy J. Bartmiński pisał w Założeniach teoretycznych słowni
ka: „Jak słusznie stwierdza K. Pisarkowa, można przyjąć, że »stereotypy są równoznaczne z konotacją semantyczną nazwy«” (Bartmiński 1980: 13).
Do tego zdania, cytowanego za J. Bartmińskim, nawiązał po 20 latach antropolog kultury pracujący w Instytucie Sztuki PAN Zbigniew Benedyktowicz w podrozdziale Stereotyp i symbol swojej książki Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu
(Benedyktowicz 2000: 96).
Inny tekst J. Bartmińskiego, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki z 1985 r. (Bartmiński 1985), skierował uwagę rusycysty Andrzeja Kępińskiego, autora książki Lach
i Moskal. Z dziejów stereotypu, na artykuł K. Pisarkowej. Uczony pisze:
Jak uważa Jerzy Bartmiński, który dokonał przeglądu stanowisk badaczy i analizy
zastosowania stereotypu w badaniach językoznawczych, za początek lingwistycznych badań nad stereotypami w Polsce można uznać rozprawy Walerego Pisarka
i Krystyny Pisarkowej. Autorka bardzo inspirującej pracy o konotacji semantycznej
nazw narodowości traktuje stereotypy jako zjawisko psychologiczne, socjologiczne
i z racji obecności w każdym języku – językowe. Istotna dla nas jest teza, iż stereotypy
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funkcjonują w systemie języka jako nadwyżki wartości znaczeniowej nad znaczeniem podstawowym i etnonimy zawierają w swych konotacjach składniki emocjonalnego nacechowania w postaci subiektywnych ocen, uprzedzeń i norm pragmatycznych […] (Kępiński 1990: 13).

W 1980 r. powstała książka Marii Brzeziny Polszczyzna Niemców (wydana dopiero w 1989 r. (Brzezina 1989)), w której bibliografii, a również w bibliografiach kolejnych monografii tej autorki: Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty
rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów (Brzezina 1997) oraz
Kozak ukraiński. Studium językowe (Strycharska-Brzezina 2005) znajdujemy artykuł
K. Pisarkowej.
Do omawianego tekstu sięgnął Ryszard Tokarski w swej książce Struktura pola
znaczeniowego (studium językoznawcze). Wspomina o nim w podrozdziale Kono
tacja jako treściowy składnik wyrazu. Pisze o tym, że „potencjalnie tkwiące w jednostce leksykalnej cechy nieistotne, przywoływane w niektórych tylko kontekstach”
(Tokarski 1984: 14) są różnie określane przez różnych badaczy, a przez K. Pisarkową – jako stereotyp. Dodaje: „Bardzo bogate konotacje mają, jak wykazała K. Pisarkowa, nazwy narodowości” (ibid.).
W 1987 r. ukazała się rozprawa doktorska Anny Krawczyk-Tyrpy Frazeologia
somatyczna w gwarach polskich (Krawczyk-Tyrpa 1987). Rozdział 1.1 zatytułowany Język źródłem wiedzy o człowieku przynosi przegląd prac, w których jest mowa
o utrwaleniu w języku kodowanych w nim w ciągu wieków schematów myślenia
wspólnoty językowej. Wśród nich jest wymieniony artykuł K. Pisarkowej Konotacja
semantyczna nazw narodowości (ibid.: 19–20)5. Nie mogło zabraknąć odniesienia do
tego tekstu w książce tejże autorki Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich:
Krystyna Pisarkowa w swoim pionierskim artykule zastosowała dwie metody: analizę utrwalonych w języku i zapisanych w słownikach leksemów i frazemów oraz
ankiet y, które weryfikują znajomość tych jednostek u współczesnych Polaków, ewentualnie wzbogacają stare stereotypy o nowe elementy. Kontynuatorzy badań tej uczonej także często stosowali ankietowanie (Tyrpa 2011: 15).

Artykuł, o którym mowa, znalazł się w bibliografii dwóch monografii z zakresu
aksjolingwistyki z 1992 r. Są to: Język wartości Jadwigi Puzyniny (Puzynina 1992)
i Wartościowanie w języku potocznym Elżbiety Laskowskiej (Laskowska 1992).
W 1994 r. ukazała się monografia rusycysty T. Szczerbowskiego O grach języ
kowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, w której
wstępie czytamy: „Z wdzięcznością przyjąłem nieocenioną pomoc promotora, Pani
Prof. Dr hab. Krystyny Pisarkowej” (Szczerbowski 1994: 5), a rozdział 5 Stereotypy
etniczne jako element „wspólnego świata” obfituje w odesłania tekstów kabaretowych
5
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do fragmentów artykułu promotorki na temat stereotypów Żyda, Cygana, Niemca,
Amerykanina i Murzyna. Artykuł K. Pisarkowej znalazł się również w bibliografii
kolejnej książki T. Szczerbowskiego Gry językowe w przekładach „Ulissesa” Jamesa
Joyce’a (Szczerbowski 1998).
Aleksandra Niewiara poświęciła problematyce stereotypów narodowych aż pięć
swoich książek. W pierwszej z nich – Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach
i dziennikach z XVI–XIX wieku – kilkukrotnie powołuje się na tekst K. Pisarkowej,
wspominając o tym, że uczona posłużyła się metodą ankietową (na wzór socjologów) (Niewiara 2000: 9), że uważała słowo za bodziec do uruchomienia stereotypu
(ibid.: 10), że skłaniała się do poglądu, iż nazwy własne oprócz referencji mają też
charakterystyki stereotypowe (ibid.: 15), oraz twierdziła, że:
Po pierwsze – apelatywa z czasem stają się li tylko nazwami pospolitymi nie kojarzonymi już bezpośrednio z nazwą narodowości, po drugie – pewne stereotypowe cechy,
kiedyś silnie zakorzenione w świadomości, z czasem ustępują. Niektóre apelatywa
stają się wtedy niemotywowane (ibid.: 22).

W książce Imagologia. Pamięć zbiorowa, umysł i kultura z 2019 r. Niewiara wymienia tych, którzy zajmują się stereotypami: filozofów, socjologów, literaturoznawców, psychologów, kulturoznawców, a wśród językoznawców właśnie K. Pisarkową
(Niewiara 2019: 9). W kolejnych trzech monografiach: Moskwicin – Moskal – Rosja
nin w dokumentach prywatnych. Portret (Niewiara 2006), Kształty polskiej tożsa
mości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.)
(Niewiara 2009) i My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle
imagologii i pamięci zbiorowej (Niewiara 2020) w bibliografiach nie zabrakło artykułu o konotacji semantycznej nazw narodowości.
Artykuł ten stał się też inspiracją dla socjologa Zbigniewa Bokszańskiego, który
w książce Stereotypy a kultura snuł rozważania:
Ciągle zdaje się natomiast powracać kwestia hybrydalnego charakteru koncepcji
stereotypu. Hybrydalność owa wydaje się polegać głównie na prezentowanej wyżej
niejednoznacznej przynależności ontologicznej stereotypu. Pisarkowa za Quasthoff
pyta: „Czy stereotyp należy do parole czy do langue?”. Pytanie to pojawia się wprawdzie w kontekście psycho- i socjolingwistycznego podejścia do badań stereotypów,
ale jak się wydaje, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby opozycję de Saussure’a potraktować jako ogólniejsze, nie tylko językoznawcze rozróżnienie. W takiej właśnie
postaci widać, co podkreśla U. Quastoff, że stereotyp jako całość nie daje się bez
reszty przypisać kategorii langue (Bokszański 2001: 31).

Nie pominęła artykułu K. Pisarkowej Dorota Brzozowska, autorka książki Polski
dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość. Wymieniła go, omawiając stan badań nad
stereotypami i humorem (Brzozowska 2008: 35).
Znalazł się on w bibliografii monografii Beaty Ziajki Językowo-kulturowy obraz
świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykła
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dzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie
chrzanowskim) z 2014 r. (Ziajka 2014).
W tym samym roku ukazała się praca Mirosławy Sagan-Bielawy Dziedzictwo
pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej.
W podrozdziale Funkcja stereotypu w świadomości społecznej autorka przypomina
interdyscyplinarność tego pojęcia sformułowaną przez K. Pisarkową i to, że omówiła Ona bogatą literaturę przedmiotu (Sagan-Bielawa 2014: 56). W podrozdziale
o nazwach własnych pisze:
K. Pisarkowa analizowała znaczenia przenośne, związki frazeologiczne, derywaty
słowotwórcze, przysłowia, synonimiczne nazwy przezwiskowe, przyporządkowanie
epitetów nazwom narodowości. Stereotyp definiowała jako nadwyżkę wartości znaczeniowej nazwy własnej nad znaczeniem prymarnym (ibid.: 60).

Wreszcie ustalenia K. Pisarkowej pomogły badaczce polszczyzny w Polsce zjednoczonej po zaborach odnieść się do określeń typu Galicjak, Galicjanin:
Nawiązując do badań konotacji semantycznej nazw narodowości, możemy stwierdzić, że Galicjok i jemu podobne przezwiska stały się przykładami „nazw niemal pospolitych”, jak określa je Krystyna Pisarkowa […], apelatywów, których konotacja semantyczna stanowi stereotyp grupy, w tym wypadku grupy regionalnej (ibid.: 97–98).

W powyższym przeglądzie starałam się ukazać oddziaływanie jednego tekstu
K. Pisarkowej na czternaścioro autorów. Przeważają wśród nich językoznawcy poloniści, ale są też dwaj rusycyści, antropolog kultury i socjolog. Omówione książki
ukazały się w latach 1980–2020, czyli w ciągu czterdziestu lat. Pięć z nich powstało
w czasie, gdy pani profesor już nie było między nami. Dlatego w tytule mego wystąpienia użyłam określenia „ta, która inspiruje” w czasie teraźniejszym, bo inspiracja
trwa i będzie nadal trwała dzięki pozostawionym przez uczoną dziełom6.
3. Suplement
W latach 1974–1975 mój kuzyn Andrzej Ponikowski7 przebywał w Londynie. Mieszkał jako wolontariusz w domu katolickim w dzielnicy Ealing, przy ulicy Queen’s
6

7
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Pisała o tym Krystyna Kowalik: „Z całą pewnością Jej publikacje mają wyjątkowy walor poznawczy, odkrywając mało znane postaci, obszary i mechanizmy funkcjonowania języka. W stylu nie
do podrobienia teksty te zawierają wiele teoretycznych uogólnień, wskazówek metodologicznych
i przemyśleń filozoficznych. To Jej osobisty wkład w dorobek polskiego językoznawstwa i inspiracja dla przyszłych badaczy” (Kowalik 2010: 13).
Wnuk Antoniego Ponikowskiego, premiera Polski (1918, 1921–1922), ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego oraz kultury i sztuki (1917–1918, 1921–1922) i rektora Politechniki Warszawskiej (1921–1922, 1923–1924 oraz pełniącego obowiązki rektora w 1945 r.).
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Walk, gdzie opiekowano się ludźmi ciężko chorymi. Dom będący pod zarządem
zakonu serwitów8 istniał od lat 60. do lat 90. XX w. Instytucja ta funkcjonowała
częściowo dzięki dobroczynności. Pewnego razu kuzyn został poproszony o przywiezienie zbioru książek od pewnego ofiarodawcy mieszkającego na obrzeżach
Londynu. Książki były przeznaczone do wyprzedaży, a zysk miał zasilić fundusz
domu opieki. Ponieważ mój kuzyn był anglistą językoznawcą (magisterium zdobył
na seminarium prof. Jana Rusieckiego), odkupił te książki, które uznał za przydatne
dla siebie. Wśród nich znalazł się egzemplarz dzieła Charlesa K. Ogdena i Ivora A.
Richardsa The Meaning of Meaning z 1930 r. z suplementem autorstwa Bronisława
Malinowskiego – The Problem of Meaning in Primitive Languages (Ogden, Richards
1930). W 1981 r. A. Ponikowski wstąpił do zakonu dominikanów, a zgromadzone lektury lingwistyczne ofiarował mnie. Ja z kolei, wiedząc o tym, że prof. K. Pisarkowa
zajmuje się Malinowskim – udostępniłam Jej tę książkę, a dzięki temu znalazłam się
w gronie osób, którym dziękowała:
Dziękuję […] prof. dr Annie Krawczyk-Tyrpie, słuchaczce moich najwcześniejszych
wykładów o językoznawstwie „Bronia”, której zawdzięczam magiczny antykwaryczny londyński – upstrzony niezliczoną ilością rękopiśmiennych uzupełnień, może
Austina, a może nawet samego Wittgensteina – egzemplarz książki Richardsa i Ogdena z Suplementem Malinowskiego (Pisarkowa 2000: 5).

Rzeczywiście, ten egzemplarz jest pokryty licznymi podkreśleniami, uwagami
na marginesach, przyklejonymi kółeczkami, a wszystko w wielu kolorach. Są to
plastyczne dowody niezwykle intensywnej lektury. Fotografię jednej strony dzieła
umieściła K. Pisarkowa w swojej monografii Językoznawstwo Bronisława Malinow
skiego, opatrując ją podpisem „Antykwaryczny egzemplarz The Meaning of Meaning
z barwnymi notatkami nieznanego właściciela” (ibid.: 155). Udostępniając tę książkę,
mogłam się choć odrobinę zrewanżować prof. Pisarkowej za wszelkie dobro, którego
od Niej doświadczyłam.
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Krystyna Pisarkowa – The One Who Inspires
Abstract
The article consists of three parts. In the first one: Krystyna Pisarkowa as a Supervisor, the author
shares her memories from the times when she wrote the doctoral thesis supervised by Pisarkowa.
In the second part: Krystyna Pisarkowa – the Author of an Article, the author discusses how the
text by Pisarkowa entitled Semantic Connotation of Nationalities provided inspiration to fourteen
authors of twenty-three monographs and one lexicon. Most of those scholars are experts in Polish
language and linguists, but the thoughts included in Pisarkowa’s article also influenced two experts
in Russian studies: one sociologist and one anthropologist of culture.
Those books were published within 40 years (1980–2020). Five of them were published after the
death of Krystyna Pisarkowa. This proves the power of her article’s influence.
The third part of the article is entitled Supplement. It describes the history of the book by Ogden
and Richards: The Meaning of Meaning. A Study of The Influence of Language upon Thought and of
The Science of Symbolism with Supplementary Essays by B. Malinowski and F. G. Crookshank, which
followed a strange route from London and reached Pisarkowa who used it while writing: Linguistics
by Bronisław Malinowski, vol. 1: Bonds of Shared Language (2000).
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Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego 1

Słowa klucze: etnolingwistyka, Bronisław Malinowski, Krystyna Pisarkowa, komunikacja fatyczna,
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Dwutomowa publikacja wydana przez wydawnictwo Universitas w roku 2000 pt. Ję
zykoznawstwo Bronisława Malinowskiego – tom 1 autorstwa Krystyny Pisarkowej,
tom 2 pod Jej redakcją – jest wedle deklaracji wstępnej „formą hołdu dla Bronisława Malinowskiego, dla nauczycieli językoznawstwa, dla językoznawców i Wszystkich, którzy dostrzegają w języku istotny składnik człowieczeństwa” (Pisarkowa
2000a: 7). Dla krakowskiej lingwistki gorszący był fakt, że „recepcja filologicznej
warstwy dzieła Malinowskiego jest na Zachodzie żywsza niż w Polsce”, w której
„niedostatecznie dostrzegamy wkład przemyśleń językoznawczych [Malinowskiego – uzup. J.B., S.N.-B.] do światowej lingwistyki”. „Poczucie sprawiedliwości –
dodaje Pisarkowa – nakazywało przede wszystkim przypomnienie czytelnikowi
polskiemu dwóch tekstów czysto językoznawczych (Malinowski 1920 i 1923)” (Pisarkowa 2000a: 8). Rozległość horyzontów językowych Malinowskiego uznaje K. Pisarkowa za wręcz „niewiarygodną”, ze względu na bogactwo zapisanego przez niego
1
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materiału w postaci „tekstów zaklęć magicznych w języku trobriandzkim i tysięcy
słówek trobriandzkich, które można wycedzić z jego dzieł”. Pisarkowa nie kryje swego podziwu, że „ów samotny, chorowity, wrażliwy fizycznie i psychicznie geniusz,
opisujący w tropiku w warunkach terenowych świat człowieka na podstawie obserwacji egzotycznej grupy 1300 prostych ludzi” (ibid.: 9) posiadł czynną znajomość
języka tubylców i ręcznie na maszynie do pisania sporządził wielotysięczne listy leksemów kiriwińskich.
Pierwszy tom omawianej publikacji, pióra samej Pisarkowej, przynosi na 283 stronach biografię „brytyjskiego antropologa” w Krakowie i gruntowną analizę lingwistycznego dorobku Malinowskiego, zaopatrzoną w obszerną bibliografię jego prac
i licznych różnojęzycznych opracowań o nim (s. 285–302), a także kalendarium życia
Malinowskiego, spis 17 ilustracji, indeks nazwisk, obszerne anglojęzyczne streszczenie (s. 317–342).
Tom drugi zawiera dwie kluczowe rozprawy Malinowskiego (odpowiednio z lat
1920 i 1923) po raz pierwszy przetłumaczone przez Tadeusza Szczerbowskiego na język polski, mianowicie: Formanty klasyfikujące w języku Kiriwiny (s. 49–101) i Prob
lem znaczenia w językach pierwotnych (s. 5–48) oraz obszerny pakiet zatytułowany
Słownictwo Kiriwiny z dzieła Bronisława Malinowskiego ułożone jako leksykon kiri
wińsko-polski i polsko-kiriwiński według pomysłu Krystyny Pisarkowej [opracowane]
przez Tadeusza Szczerbowskiego (s. 103–417).
Malinowski, rdzenny krakowianin, urodził się w rodzinie profesora slawistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lucjana Malinowskiego, ukończył CK III Gimnazjum
im. Króla Jana Sobieskiego i odbył studia na Wydziale Filozoficznym UJ zwieńczone
doktoratem. Pisarkowa skrupulatnie notuje jego młodzieńcze przyjaźnie ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i Leonem Chwistkiem, późniejsze kontakty z Kazimierzem Nitschem, Janem Rozwadowskim, Jerzym Kuryłowiczem, pisze o młodości
spędzonej w klimacie artystyczno-naukowym młodopolskiego Krakowa z czasów
przed I wojną światową. Przywraca więc niejako Malinowskiego pamięci mieszkańców Krakowa i regionu, w którym poznawał świat i lokalną kulturę, także gwarę
zakopiańskich górali, zanim (mając 25 lat) opuścił rodzinne miasto, wyjeżdżając na
studia do Lipska i Londynu. Nigdy potem do Polski nie wrócił.
Zatytułowaliśmy nasz artykuł „odkrywaniem” Malinowskiego, co może wydać
się zaskakujące, bo przecież badacz ten od dawna był w Polsce znany: jego debiut
naukowy Totemizm i Egzogamia ukazał się po polsku w trzech częściach w „Ludzie” (Malinowski 1911, 1912, 1913), w roku 1922 uczony dostał propozycję objęcia
katedry antropologii w Krakowie (której wtedy nie był w stanie przyjąć), w roku
1930 został wybrany na członka zagranicznego Polskiej Akademii Umiejętności. Już
przed wojną ukazała się jego książka Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich
w przekładzie Józefa Obrębskiego (1939), a w latach 1980–2004 wydane zostały przez
Państwowe Wydawnictwo Naukowe (później Wydawnictwo Naukowe PWN) jego –
pisane po angielsku i cieszące się światowym uznaniem – najważniejsze prace w po-
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staci okazałej 13-tomowej serii pt. Dzieła. Znalazły się w niej najgłośniejsze publikacje: t. 1 – Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii
ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu. O zasadzie ekonomii myślenia (1980a)2;
t. 2 – Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Życie seksualne dzikich w północno
-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Tro
brianda Brytyjskiej Nowej Gwinei (1980b); t. 3 – Argonauci Zachodniego Pacyfiku.
Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei (1981); t. 4 – Ogrody
koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących
rolnictwu na Wyspach Trobrianda, cz. 1: Opis ogrodnictwa (1986); t. 5 – Ogrody ko
ralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rol
nictwu na Wyspach Trobrianda, cz. 2: Język magii i ogrodnictwa (1987a); t. 6 – Seks
i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach po
krewieństwa (1987b); t. 7 – Mit, magia, religia (1990); t. 8 – Jednostka, społeczność,
kultura (2000a); t. 9 – Kultura i jej przemiany (2000b); t. 10 – Wolność i cywilizacja
oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki (2001); t. 11 – Abo
rygeni australijscy. Socjologiczne studium rodziny i inne prace przedterenowe (2002);
t. 12 – Tubylcy Mailu oraz inne szkice o kulturze Australii i wysp Pacyfiku (2003);
t. 13 – Ekonomia meksykańskiego systemu targowego i inne prace (2004).
Okazało się jednak, że te 13-tomowe Dzieła nie objęły (jak można się było spodziewać) dzieł wszystkich. Komitet redakcyjny Dzieł złożony z socjologów, powstały
z inicjatywy ucznia Malinowskiego, krakowskiego socjologa Andrzeja Waligórskiego, a działający pod kierunkiem również socjologa Andrzeja Palucha, wyłączył obie
wspominane rozprawy językoznawcze z lat 1920 i 1923, nie mówiąc już o rezygnacji
z wykorzystania materiałów archiwalnych. Sam sposób wydania wzbudził ostrą krytykę, bo w przedrukach oryginalnych polskich tekstów Malinowskiego dokonano
licznych zmian w imię ich modernizacji. W opublikowanej przez Pisarkową recenzji
pierwszych tomów Dzieł Malinowskiego – pod wymownym tytułem Barbarzyńcy
w Ogrodach koralowych. Przyczynek do interdyscyplinarności (Pisarkowa 1998a) –
recenzentka uznała modyfikacje wprowadzone przez wydawcę za „nieprzyzwoite”.
Zainteresowanie Pisarkowej Malinowskim zbiegło się w czasie ze zwrotem pragmatycznym, jaki dokonał się w polskiej lingwistyce na przełomie lat 70. i 80. Krystyna Pisarkowa miała w tym zwrocie znaczący udział. Już w roku 1976, zaraz po
wydaniu głośnej książki o Składni rozmowy telefonicznej (1975), opublikowała znakomity szkic pt. Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy (1976), potem wyborowi swoich prac w roku 1994 nadała tytuł Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii
języka. Wybór zagadnień. W Malinowskim Pisarkowa znalazła inspirację i bratnią
duszę. W pięcioleciu 1995–2000 opublikowała serię artykułów poświęconych Malinowskiemu i będących świadectwem Jej autentycznej „fascynacji Broniem” (jak to
2
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sama określiła w 2000 r.). Były to kolejno: Język według Bronisława Malinowskiego
(1995), Doba na Kiriwinie (1996a), Na marginesie wolności. Z pytań Malinowskiego
do językoznawstwa (1996b), Sacrum w magii Trobriandów (1998b), Zaklęcie magiczne
a korespondencja tekstu z faktem (1998c), Zaklęcie magiczne w przekładzie Bronisła
wa Malinowskiego (1999a), The Reception of Bronisław Malinowski’s Work and the
Obligations of a Linguist (1999b) oraz O więzi i funkcji fatycznej wg Bronisława Ma
linowskiego (2000c).
Uwagę Pisarkowej zwróciła też w tym samym czasie praca Anny Wierzbickiej
Understanding Culture through Their Key Words (1997) – choć pracująca w Canberze
Wierzbicka do myśli Malinowskiego nie sięgała – oraz dorobek niemieckiego badacza Guntera Senfta, który w szeregu studiów i później książek kontynuował badania
Malinowskiego nad językiem Kiriwiny (Senft 1986, 1996). Recenzje prac Senfta opublikowała w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” (Pisarkowa 1999c,
1999d). Efektownym zwieńczeniem tych zainteresowań Pisarkowej było Jej opus
magnum – Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego (Pisarkowa 2000a, 2000b).
Wypunktujmy, co w szczególności znalazła Pisarkowa u Malinowskiego.
1. Przede wszystkim koncepcję więzi fatycznej (ang. phatic communion), która
zdaniem Pisarkowej zbliża do samej istoty humanistyki, czyli do komunikacji jako
takiej. Mowa ustanawia więź między partnerami komunikacji, Pisarkowa – mając
tego świadomość – formułę „więzy wspólnego języka” umieściła w podtytule swojej
książki o Malinowskim. „Komunia fatyczna” stanowiła podstawę pojęcia „kontekstu sytuacyjnego” i „pragmatycznej funkcji języka”3. Zacytujmy Malinowskiego, który zdawał sobie sprawę ze swego nowatorstwa:
Niewątpliwie stykamy się tu z nowym typem funkcji języka – kusi mnie, aby go
nazwać komunikacją fatyczną [phatic communion] – […] chodziłoby tu o odmianę
mowy, w której więź jedności powstaje po prostu przez wymianę zdań. […] [Wyrazy]
pełnią funkcję społeczną, i to jest ich cel główny, ale nie są ani wynikiem refleksji
intelektualnej, ani nie muszą refleksji słuchacza wywoływać. […] Cóż można jednak uważać za sytuację, gdy grupa ludzi opowiada sobie bez wyraźnego celu plotki?
Polega ona właśnie na przyjaznej atmosferze towarzyskiej oraz na osobistym uczestnictwie ludzi. […] Raz jeszcze język jawi nam się w tej funkcji nie jako narzędzie
refleksji, lecz jako sposób działania (Malinowski 1923/2000: 25).

„Język – pisał dalej autor – w swojej pierwotnej funkcji i autentycznej postaci ma
zasadniczo charakter pragmatyczny, jest sposobem zachowania, jest nieodzownym
elementem wspólnych działań człowieka” (ibid.: 26). Tę tezę Malinowski ilustrował
opisem pracy rybaków, którzy po wypatrzeniu ławicy ryb zmierzają do zapędze3
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nia jej w sieć, suną łodziami bezszelestnie i porozumiewają się krótkimi słowami:
„Chwyć!”, „Puść!”, „Unieś sieć!” itp.
„Słownictwo, nawet sposób mówienia i zachowania – wszystko jest podporządkowane kontekstowi akcji, której służą, którą tworzą. Bez uczestnictwa w niej nie
dowiemy się niczego o użytym w jej trakcie języku. Także język jest sposobem
zachowania” – pisze w nawiązaniu do obserwacji Malinowskiego K. Pisarkowa
(2000a: 167).
Malinowski stwierdzał:
Sądzę, że omawiając funkcje mowy w zwykłych formułach towarzyskich, docieramy
do jednej z podstawowych stron natury człowieka jako istoty społecznej. W każdym
człowieku tkwi dobrze znana tendencja do gromadzenia się, do bycia razem, do radości z towarzystwa innych. Wiele instynktów i wrodzonych skłonności, jak lęk czy
agresywność, wszelkie odmiany uczuć społecznych, jak ambicja, próżność, żądza
władzy i majątku, zależą od tej fundamentalnej tendencji, decydującej o tym, że sama
obecność innych jest człowiekowi niezbędna.
Otóż mowa ściśle się wiąże z tą tendencją, albowiem dla człowieka, jakim go
stworzyła natura, milczenie innego człowieka nie jest czynnikiem uspokajającym,
lecz przeciwnie – czymś niepokojącym i niebezpiecznym. Obcy, który nie mówi językiem plemienia tubylców, jest dla wszystkich jego członków naturalnym wrogiem.
Dla umysłu pierwotnego, czy to wśród tubylców czy w naszych klasach niewykształconych, milczenie lub małomówność odczytuje się nie tylko jako nieżyczliwość, ale
po prostu jako zły charakter. […] Przełamanie milczenia, wspólnota słów jest pierwszym aktem nawiązania wspólnoty duchowej, która dopełnia się jedynie przez łamanie chleba i „komunię” spożywania pokarmów (Malinowski 1923/2000: 24).

Obserwacje dokonane na materiale archaicznego plemienia melanezyjskiego
Malinowski odnosił do sposobu posługiwania się językiem także w społeczeństwach
rozwiniętych, takich jak angielskie czy amerykańskie. Zacytujmy jeszcze jeden fragment jego tekstu:
Chciałbym od razu dodać, że chociaż zaczerpnąłem omawiane przykłady z życia tubylców, moglibyśmy znaleźć dokładne analogie wszystkich dotąd rozważanych typów użycia języka wśród nas. Splot wyrazów, który jednoczy załogę statków podczas
złej pogody, słowa towarzyszące kompanii żołnierzy w czasie akcji, język techniczny
towarzyszący jakiejś akcji praktycznej lub zajęciom sportowym – wszystko to przypomina w sposób znamienny pierwotne sposoby użycia mowy człowieka w akcji,
a nasze rozważania można by równie dobrze oprzeć na współczesnym przykładzie.
Powyższą ilustrację wybrałem ze wspólnoty tubylców, ponieważ chciałem podkreślić, że natura mowy pierwotnej jest właśnie taka, a nie inna.
Przy tym w zwykłych zwrotach towarzyskich i w plotce używamy języka dokładnie tak samo, jak robią to tubylcy, a nasza rozmowa staje się analizowaną powyżej
‘komunikacją fatyczną’, która służy tworzeniu więzi między ludźmi połączonymi
zwykłą potrzebą towarzystwa, lecz nie służy komunikowaniu myśli. „Cały świat zachodni jest zgodny co do tego, że ludzie muszą się często spotykać i nie tylko dlatego,
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że miło rozmawiać, lecz że jest sprawą powszechnej kurtuazji mówić cokolwiek, nawet wtedy, gdy właściwie nie ma o czym gadać” – jak zauważają Autorzy. [To cytat
z Charlesa K. Ogdena i Ivora A. Richardsa The Meaning of Meaning – uzup. J.B.,
S.N.-B.]. W rzeczywistości bywa tak, że nie ma potrzeby niczego komunikować,
a nawet nie ma czego komunikować. Dopóki jednak istnieją słowa nadające się do
wymiany, komunikacja fatyczna wprowadza zarówno u tubylców, jak i wśród cywilizowanych atmosferę grzeczności w stosunki społeczne (ibid.: 25–26).

Pisarkowa twierdzi, że pomysł funkcji fatycznej i sam termin przejął od Malinowskiego Roman Jakobson, który włączył ją do własnego zestawu funkcji języka
(Pisarkowa 2000c: 168; zob. Jakobson 1960: 431–473).
2. Drugą wyróżnioną i szczególnie wysoko ocenioną przez Pisarkową cechą dorobku Malinowskiego jest kontekstualizm i funkcjonalizm. Słowo jest przez badacza
Trobriandów traktowane jako element szerszej całości, jednostek rozmaitego formatu: zdania, tekstu, sytuacji, całej kultury – i dopiero w kontekście realizuje swoje
funkcje4. Pisarkowa stwierdza:
[…] znaczenie wyrazu w języku naturalnym nie zostaje nadane ani nie wynika z kontemplacji, lecz pochodzi z kontekstów i sytuacji, w których się wyrazem posługiwano
(Pisarkowa 2000a: 172).
Słownictwo jest „siecią nazw powiązanych z innymi nazwami, sytuacjami i kontekstami, w których żyją, a nie listą haseł” (ibid.: 136).
Malinowski ubiega […] przejawy nowoczesnej lingwistyki, […] zajmuje się tekstem
jako jednostką językową, choćby dlatego, że jego zainteresowania dotyczą tekstów
zaklęcia magicznego (Pisarkowa 2000b: 229).
Pełny obraz relacji między słowem a tym, za co ono odpowiada, uzyskujemy dopiero, rozważając całą scenę, scenariusz, rekwizyty, aktorów i ich reakcje (Pisarkowa
2000a: 154).

Sam Malinowski podkreślał ścisłą więź relacji język–kultura i wyznaczał lingwistyce kulturowej szczególne miejsce wśród nauk humanistycznych:
Lingwistyka bez podstaw kulturowych musi zawsze być tylko domkiem z kart.
W równym stopniu jest prawdą, że bez języka wiedza o jakimkolwiek aspekcie kultury jest niekompletna. Jest to faktycznie równoznaczne z powiedzeniem […], że język
jest sam w sobie siłą kulturową (Malinowski 1987a: 54).
[…] nauka języka wymaga etnograficznego tła kultury ogólnej, […] językoznawstwo
musi być działem, w istocie najważniejszym, ogólnej nauki o kulturze (Malinowski,
cyt. za: Pisarkowa 2000b: 36).
4
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3. Wyjątkowo fascynujący dla K. Pisarkowej okazał się problem tzw. formantów
klasyfikujących w kiriwinie (określanych przez Malinowskiego jako classificatory
particles, dosłownie ‘cząsteczki’ klasyfikujące). Chodzi o morfemy o funkcji semantycznej wchodzące w skład form wyrazowych na zasadzie aglutynacji, na przykład
morfem kay ‘o znaczeniu drzewa i rośliny; rzeczy z drewna; długie przedmioty’ jest
dodawany do nazw różnych przedmiotów, np.:
kay-guli ‘gałąź w płytkiej wodzie’;
kay-navari-la ‘jego/tego/czyjś korzeń, korzeń rośliny’;
kay-mata-la ‘przód czółna’;
kayluya ‘specjalne naczynie drewniane’;
kay-mili ‘moździerz’, por. -mili ‘rozgniatać; kruszyć, tłuc’;
kay-tutu ‘młot(ek)’, por. -tutu ‘wbijać, klepać (młotkiem)’.

W artykule Classificatory Particles in the Language of Kiriwina Malinowski uporządkował cały bogaty zespół kiriwińskich „partykuł klasyfikujących” według kryteriów semantycznych, zestawiając tabelę kiriwińskich formantów klasyfikujących
z 8 klasami, a w ramach nich 42 jednostki5:
Grupa I
1.	 Tay, to, tau – istoty ludzkie, mężczyźni
tay używa się z liczebnikami
to – z przymiotnikami
tau – z zaimkami wskazującymi
2.	 Na – osoby płci żeńskiej, zwierzęta
3.	 Kay – drzewa i rośliny, rzeczy z drewna, długie przedmioty
4.	 Kway – rzeczy okrągłe, duże; kamienie; abstracta
5.	 Ya – liście, włókna; wyroby z liści, włókna; płaskie i cienkie przedmioty
6.	 Sisi – konary, gałęzie
7.	 Lila – rozwidlone gałęzie, rozwidlone patyki
8.	 Kavi – kamienna brzytwa, ostrza z kamienia
9.	 Kwoya – kończyny ludzi i zwierząt, nogi, ramiona, palce u rąk
10.	Luva – drewniane naczynia, półmiski
11.	 Kwoyla – garnki gliniane
12.	Kada – drogi
13.	Kaduyo – rzeki, strumienie, cieśniny morskie
14.	Vilo – wioski

5
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Grupa II
15.	 Kila – kiście („garście”) bananów
16.	Sa – grona, wiązki, kiście orzeszków betelowych
17.	Bukwa – wiązki orzechów kokosowych
Grupa III
18.	Pila – części całości; ułamki, kierunki
19.	Vili – części oderwane, odkręcone
20.	Bubwa – części odcięte poprzecznie
21.	Utu – części odcięte; małe kawałki
22.	Si – kawałeczki
Grupa IV
23.	Kabulo – wypukłości, końce przedmiotu
24.	Nutu – rogi, kąty ogrodu
25.	Niku – przedziały w czółnie
26.	Kabisi – przegródki w spichrzu yamowym
27.	Nina – części pieśni, formuły magiczne
28.	Mayla – części pieśni, formuły magiczne
29.	Kubila – duże działki ziemi (podziały własności)
30.	Siwa – części morza (podziały własności łowiska ze względu na prawa połowu
ryb)
31.	Kala – dni
32.	Siva – pory
Grupa V
33.	Kapwa – pliki, pakunki, zawiniątka
34.	Oyla – partie ryb
35.	Um’mwa – wiązki taro
36.	Kudu – zwoje pnączy
37.	Yuray – wiązki 4 kokosów, 4 jajek, 4 manierek
Grupa VI
38.	Kasa – rzędy
39.	Gili – szeregi na muszki na pasku
40.	Gula – kupki
Grupa VII
41.	Liczebniki bez prefiksu stosuje się do liczenia koszy yamów
Grupa VIII
42.	Uwa – długości, rozpiętość dwóch ramion, objęcie od końca do końca.

^ LV 32 indb 222

2021-11-17 09:26:52

Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego

223

Wszystkie te morfemy znalazły się w słowniku kiriwińsko-polskim i polsko-kiriwińskim ułożonym według pomysłu K. Pisarkowej przez T. Szczerbowskiego (zob.
Szczerbowski 2000, 2002). Słownikowi warto poświęcić więcej uwagi, bo – jak wiadomo – sam Malinowski unikał tworzenia słownika dwujęzycznego, kiriwińsko-angielskiego, w przekonaniu, że mógłby on fałszować wiedzę o znaczeniu znaku,
która mieści się w kontekście i w tle komunikacji. Pisał:
Tłumaczenie nie jest wyłącznie sprawą prostego dopasowywania symboli słownych;
tłumaczenie musi zawsze polegać na ujednoliceniu kontekstów kulturowych. […]
Gdy dwie kultury są tak bardzo różne, jak kultura trobriandzka i angielska, gdy wierzenia, poglądy naukowe, organizacja społeczna, moralność i dorobek kultury materialnej są diametralnie różne, wówczas większość słów jednego języka nie znajduje
w drugim języku nawet odległych odpowiedników (Malinowski 1987a: 45–46).

To twierdzenie autor Ogrodów koralowych ilustrował przykładem kluczowego
słowa garden ‘ogród’. Pisał:
Jest […] sprawą oczywistą, że termin angielski może oznaczać wszystko: od działki
podmiejskiej do parku, od ogródka działkowego do ogrodu warzywnego i w żadnym z tych znaczeń ani też w żadnym ze znaczeń metaforycznych, w jakich ten termin może być stosowany, nie może być przetłumaczony na język trobriandzki. Tak
więc od razu napotykamy na poważną „lukę” w słownictwie naszych melanezyjskich
przyjaciół. Nie posiadają oni bowiem żadnego słowa, które byłoby odpowiednikiem
naszego ogólnego terminu garden – ogród.
Z drugiej jednak strony, posiadają serię słów: bagula, buyagu, tapopu, kaymata,
kaymugwa, baleko, z których każde oznacza pewien typ lub rodzaj, aspekt lub fragment ogrodu. „Przetłumaczenie” któregokolwiek z tych terminów przez znalezienie
odpowiednika angielskiego byłoby jednak nie tylko błędne, ale i po prostu niemożliwe albo byłoby raczej rzeczą niemożliwą znalezienie angielskiego słowa, które odpowiadałoby w pełni któremukolwiek z tych terminów. Ponadto oddanie terminu używanego przez tubylców nawet przez kombinację słów angielskich byłoby co najmniej
zwodnicze (ibid.: 46).

4. Dla lingwistów reprezentujących nurt lingwistyki antropologiczno-kulturowej
(etnolingwistyki) szczególnie bliskie są te fragmenty książki K. Pisarkowej, które mówią o Malinowskim jako etnolingwiście. Wprawdzie krakowska uczona nie
wspomina, że to od Malinowskiego pochodzi nazwa etnolingwistyka, bo on pierwszy
w rozprawie o partykułach klasyfikujących z roku 1920 postulował wypracowanie
„teorii etnolingwistycznej”6, ale w swojej książce jeden z rozdziałów zatytułowała
6
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„Główny temat niniejszego artykułu, formanty klasyfikujące języka kiriwińskiego, przedstawiono tu przede wszystkim jako fakt językowy. Jednak służy on nam także jako przykład ogólnej propozycji, takiej mianowicie, że istnieje pilna potrzeba stworzenia t e or i i e t nol i n g w is t yc z ne j [podkr. J.B., S.N.-B.], byłaby zarówno pomocna w badaniach prowadzonych wśród
tubylców, jak i użyteczna w pracy etnografa” (Malinowski 1920/2000: 91). Senft (1998) uważa
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Postulat teorii etnolingwistycznej (Pisarkowa 2000a: 115–120). Jednak tematu szerzej
nie rozwinęła.
Zwróćmy więc na koniec uwagę na to, że prekursorskie postulaty Malinowskiego dotyczące sposobu definiowania znaczeń są bardzo bliskie współczesnym etnolingwistom. Malinowski stawiał pytanie – „Jaka procedura [objaśniania znaczeń]
byłaby więc poprawna?” i przedstawiał ją na przykładzie jednego ze słów używanego przez tubylców na określenie ogrodu – buyagu. Postulował dokonanie metodologicznej reinterpretacji techniki zaprezentowanej szczegółowo na dziesięciu
stronach Ogrodów koralowych i ich magii (Malinowski 1987a: 137–148, w punktach
16–26). Przypominał kontekst sytuacyjny, w którym słowo buyagu może być stosowane, wskazywał „układ społeczny, prawny i techniczny, dzięki któremu część
ziemi uprawnej zostaje wyznaczona pod ogród w roku następnym i traktowana jako
»przyszły ogród«”; pisał dobitnie, że „definiowanie terminu za pomocą analizy etno
graficznej, to […] umieszczenie go w jego kontekście kulturowym, przez zestawienie
go z wyrażeniami podobnymi i synonimicznymi, przez porównywanie go z wyrażeniami przeciwnymi, przez dokonywanie analizy gramatycznej, a przede wszystkim
przez podanie licznych, dobrze dobranych przykładów” (ibid.: 49). Pokazywał
paralelizm między zastosowaniem werbalnym i rzeczywistą sytuacją: gdy tylko on
(tj. busz) zostaje wycięty, buyagu, czyli «parcela ogrodowa», przeciwstawiana jest
odila, buszowi, całej ziemi, jaka znajduje się na zewnątrz, która również nazywa
się yosewo, «niewyciętym buszem poza parcelą ogrodową». Termin buyagu zostaje
precyzyjnie zdefiniowany przez przeciwstawienie słowa buyagu dwóm słowom od
ila i yosewo, a w następnym zdaniu słowom kapopu i kaulaka. Równie ważny jest
stosunek tego terminu do terminów pokrewnych bakula i baleko, jak i fakt, że jeden
z terminów odnoszący się do podziału ziemi, kwabila, nigdy nie jest stosowany w odniesieniu do ogrodu, który jest uprawiany (ibid.: 47).

Przytoczyliśmy dłuższą wypowiedź autora Ogrodów koralowych i ich magii, by
zilustrować maksymalizm metodologiczny Malinowskiego, który przed autorem
dwujęzycznego słownika przekładowego stawiał wysokie wymagania, bardzo trudne do spełnienia.
Sam Malinowski w praktyce w swoich rękopiśmiennych notatkach poszedł jednak drogą zdroworozsądkową i podawał przybliżone ekwiwalenty angielskie słów
kiriwińskich. To dzięki tym notatkom T. Szczerbowski podjął się ułożenia normalnego dwujęzycznego słownika kiriwińsko-polskiego i polsko-kriwińskiego. Efekt
jest zgodny z przewidywaniami Malinowskiego7. Szczerbowski, układając słownik

7
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Malinowskiego za twórcę terminu etnolingwistyka i według słownika Webstera najwcześniejsze
użycie ang. terminu ethnolinguistics przypada właśnie na rok 1920 (zob. https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnolinguistics).
Podawane odpowiedniki nawet w przypadku nazw konkretnych typu kalasia – słońce, kubwa
na – Gwiazda Poranna (Wenus), kuna – deszcz, urigowa – krokodyl, kupira – bęben, mata – oko,
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kiriwińsko-polski, nie mógł spełnić wygórowanych postulatów Malinowskiego, natomiast – jak zauważa Pisarkowa (2000a: 195) – do postulatów Malinowskiego zbliżyli się w swoich pracach etnolingwiści: A. Wierzbicka w książce o słowach kluczach
z roku 1997 i zespół Jerzego Bartmińskiego, wydający od roku 1996 Słownik stereo
typów i symboli ludowych (SSiSL). Podzielamy tę opinię. Doprecyzujmy jednak, że
w istocie postulat Malinowskiego został spełniony wcześniej, bo w roku 1980, przez
J. Bartmińskiego w Zeszycie próbnym Słownika ludowych stereotypów językowych
w definicjach haseł KOŃ, SŁOŃCE, KUKUŁKA, TALAR i innych (SLSJ), a przez
A. Wierzbicką w 1985 r. w książce Lexicography and Conceptual Analysis (1985). Proponowana przez Malinowskiego metoda opisu znaczenia jest zgodna z założeniami
metodologicznymi lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, w którym
część haseł jest eksplikowana na kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu stronach.
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Krystyna Pisarkowa’s Discovering of Malinowski
Abstract
The article is concerned with the two-volume publication Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego
[Bronisław Malinowski’s Linguistics], edited by Krystyna Pisarek. Its first volume contains the editor’s
thorough analysis of the linguistic achievements of this Polish-born British anthropologist, while
the second volume includes translations of Malinowski’s works and a dictionary of the Kiriwina
language. The linguistic importance of Malinowski’s works had been underestimated: his articles
“Classificatory Particles in the Language of Kiriwina” (1920) and “The Problem of Meaning in Primitive Languages” (1923) were not included in the thirteen-volume collection of his writings (Dzieła
[Works]). Pisarkowa, in turn, does recognize Malinowski’s contribution to linguistics and considers
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the following to be his unique achievements: (1) the discovery of the phatic function of speech (adopted by Roman Jakobson in his classification of language functions); (2) an explicit formulation of the
principle of contextualism and the pragmatic aspect of word meaning; and (3) a precise description of
the Kiriwina system of classificatory particles.
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Historia składni języka polskiego ukazała się w 1984 r., a więc nieomal 30 lat od wydania Gramatyki historycznej języka polskiego Zenona Klemensiewicza, Tadeusza
Lehra-Spławińskiego i Stanisława Urbańczyka (Klemensiewicz, Lehr-Spławiński,
Urbańczyk 1955). Przez ten czas część dotycząca składni ogólnego języka polskiego opracowana przez Z. Klemensiewicza, a także gromadzony i wydawany sukcesywnie najpierw pod jego kierunkiem, a następnie pod kierownictwem Krystyny
Pisarkowej zbiór Zapomnianych konstrukcji składni (ZKSS, ZKSŚXVI, ZKSŚXVII,
ZKSŚ1700–1780, ZKSN1780–1822, ZKSN1822–1863, ZKSN1863–1918) stały się nie tylko podstawą nauczania, ale i punktem odniesienia dla prowadzonych badań. Czas
ten przyniósł również zmiany metodologiczne, rozwój analiz i modeli strukturalnych, w tym semantycznych i generatywnych, które w znaczący sposób wpływały na powstające opracowania cząstkowe, a także na perspektywę oglądu składni
przez samą Pisarkową1. Mimo że model opisu Klemensiewiczowskiego stanowił dla
Niej punkt wyjścia, ponieważ był, jak pisała, „uporządkowaniem najpewniejszym
1

^ LV 32 indb 229

Widać to chociażby w uwzględnionej w bibliografii i wykorzystanej w książce ogromnej liczbie
monografii i artykułów poświęconych składni historycznej, wśród których znalazło się aż 27 prac
samej autorki.
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i najbezpieczniejszym” (Pisarkowa 1984: 8), z jednej strony znacznie jego granice
rozszerzyła, z drugiej – w porównaniu z opracowaniem Klemensiewicza – zawęziła.
Owo zawężenie dotyczy zakresu materiału – o ile Klemensiewicz opisywał zarówno struktury ciągłe, jak i nieciągłe w historii składni, o tyle autorce zależało przede wszystkim na przeanalizowaniu struktur nieciągłych, będących świadectwem
zmiany językowej i tym samym uzasadniających potrzebę opisu diachronicznego.
Celem takiego opisu nie jest jednak ustalenie dokładnej charakterystyki zmienności systemu składniowego, niemożliwe jest bowiem na podstawie dostępnego
materiału formułowanie wniosków ogólnych: „Mówiąc o ostrożności w uogólnianiu, myślę o tym, że nie można układać na podstawie materiału polskiego bardzo
dokładnego obrazu zmiany ani też dać opisu zmienności systemu składniowego
w ogóle” (ibid.: 6). Argumentując, autorka przywołuje Raimo Anttilę: „dla każdego
z indoeuropejskich języków trzeba by napisać gramatyki na identycznych zasadach,
aby wydobyć różnice obiektywne (nie wynikające z różnic opisów)” (ibid.: 5). Poziom
najwyższy takiego opisu ogólnego byłby już poziomem gramatyki uniwersalnej.
Jaki jest zatem sens uprawiania polskiej składni historycznej? Dla Pisarkowej to
stworzenie takiego opisu, który historię składni ukazywałby jako historię umiejętności składniowego kształtowania tekstu. Sens teoretyczny stanowiłby więc efekt
dodatkowy i przyczynkowy wobec sensu praktycznego:
Sens niewątpliwy, a zarazem praktyczny i szczegółowy, to nie tylko ukazanie […]
opisu zmian w systemie syntaktycznym […]. Jest to po pierwsze możliwość dostarczenia materiału i nawet rozwiązań, rozstrzygnięć dla teorii i praktyki kultury języka. […] Po drugie jest to […] możliwość empirycznego, nie wymodelowanego odkrycia struktur pierwotnych lub choćby pierwotniejszych, surowych lub „surowszych”,
wyjściowych w stosunku do odbijających wtórne, późniejsze stadia ewolucji, np. kondensacji (struktury „absolutne”, „zanurzone” itd.) (ibid.: 6).

Aby wskazany cel zrealizować, składnia historyczna powinna mieć charakter
kontrastywny, a punktem odniesienia musi być współczesna polszczyzna, zarówno
w odmianie pisanej, jak i mówionej. Punktem wyjścia należy uczynić zjawiska wewnątrzjęzykowe, ponieważ, jak pisze Pisarkowa: „Badanie tych zjawisk jest zawsze
możliwe i zawsze konieczne, podczas gdy badanie zjawisk zewnętrznych jest nie zawsze możliwe i nie zawsze konieczne” (ibid.: 8)2. Takie badanie nie może jednak
odbywać się za pomocą metody przekrojów synchronicznych: „Nie można opisywać
systemów poszczególnych periodów we wzajemnych opozycjach, ani tym bardziej
wychodzić od zjawisk ogólniejszych i kategorialnych, obserwując ich zmienność na
tle stałości innych” (ibid.: 6). Przyczyną owej niemożności jest relatywizm katego2
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Takie podejście, nazwane „ewolucją perspektywiczną”, reprezentuje w badaniach słowotwórczych, w zakresie wyrażeń funkcyjnych ściśle powiązanych ze składnią, Krystyna Kleszczowa
(2003, 2015).
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rii składniowych, który wpływa na sposób przeprowadzania analizy, w tym przede
wszystkim na określanie granic zdania i jego składników. Dotyczy to nieostrych
różnic między zdaniem i równoważnikiem zdania, zdaniem prostym i złożonym
(co wiąże się między innymi z brakiem interpunkcji w najdawniejszych tekstach),
zdaniami podrzędnymi i współrzędnymi (ze względu na homonimię wskaźników
nawiązania), a także płynnej granicy między modalizatorami i okolicznikami oraz
między dopełnieniami i okolicznikami (ibid.: 9–10). Problemem jest również, według Pisarkowej, brak idealnego strukturalistycznego opisu dla systemu synchronicznego (w zakresie składni)3.
Ze względu na tego typu czynniki autorka postuluje odejście od statycznego modelu opisu, choć, jak zauważa, „sama synchronia jest podobnie jak pojęcie systemu
językowego przydatną abstrakcją naukową” (ibid.: 10). Diachroniczne ujęcie opisu
składniowego wymaga natomiast sformułowania „systemu” tendencji: „Pewne jest
bowiem, że wszystkie systemy naturalne zawierają w sobie tendencje dynamiczne”
(ibid.). Owo poszukiwanie tendencji, które odbywa się na każdym poziomie opisu
składniowego, uwzględnia przy tym obecność nieukierunkowanych zmian ewolucyjnych (jak na przykład ruchomość i wahania w obrębie argumentów implikowanych i nieimplikowanych). Stają się one wraz z innymi procesami niezbędnym kontekstem dla wspomnianego sytemu tendencji, ponieważ „inaczej wygląda podobna
zmiana oglądana w izolacji niż na tle kontekstu innych zmian” (ibid.: 8).
Przystępując do opisu zmian składniowych, Pisarkowa pozostaje częściowo
przy tradycyjnym modelu zdania i jego głównych kategoriach, takich jak zdanie
proste i złożone, podmiot i orzeczenie, określniki grupy podmiotu i określniki
grupy orzeczenia itp. Świadectwem zmiany jest przesunięcie punktu ciężkości
na semantykę, analiza konstrukcji nacechowanych modalnie, rozwinięcie analizy wypowiedzeń zestawionych (odniesienie do pragmatyki i teorii aktów mowy),
opis wypowiedzeń złożonych podporządkowany wskazanym tendencjom. Autorka sięga przy tym do terminologii składni logiczno-semantycznej, zwraca uwagę na różnice między strukturą powierzchniową i semantyczną wypowiedzenia,
stopień zanurzenia dodatkowej predykacji w strukturę zdania pojedynczego,
kwestie implikacji oraz kwantyfikacji, co w znacznym stopniu nie tylko poszerza
perspektywę samego opisu, ale też umożliwia uchwycenie natury zachodzących
zmian. W podsumowaniu kolejnych rozdziałów przedstawia wyodrębnione przez
siebie tendencje, a także wskazuje granice czasowe wymienionych procesów. Należy tu podkreślić, że odnotowane tendencje często pokrywają się z procesami,
co wynika z faktu podporządkowania opisu poszczególnym poziomom struktury
3
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To, czy dysponujemy już takim modelem i czy można go wykorzystać w badaniach diachronicznych, wciąż jest pytaniem otwartym, na co wskazują dyskusje toczone zarówno wśród historyków języka, jak i badaczy współczesnej polszczyzny (zob. Pastuch, Siuciak 2016; Mika, Rojszczak-Robińska, Ziółkowska 2018).
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składniowej 4. Wśród najważniejszych zatem procesów i tendencji wskazanych
przez Pisarkową należałoby wymienić następujące:
1) W związku głównym: tendencję do wykształcania dwuczłonowego schematu
zdania: S + P; modyfikację podmiotu przy zaistnieniu dodatkowych informacji
semantycznych (przypadek podmiotu w grupach kwantyfikowanych ilościowo,
podmiocie złożonym, nacechowaniu modalnym); wyrównanie przypadka podmiotu do mianownika, co prowadzi do konfliktu między funkcją semantyczną
kategorii morfologicznej a strukturą składniową (zgoda); kształtowanie czasowników posiłkowych; ogólną tendencję do eliminowania struktur skondensowanych, zintegrowanych przez struktury proste, bliskie takiemu wzorcowi, w których suma elementów formalnych odzwierciedla płaskie, lecz jednoznaczne
odbicie zawartości semantycznej; przechodzenie struktur biernych w bezpodmiotowe i bezosobowe; formalne różnicowanie zdań jednoczłonowych i zdań
z podmiotem domyślnym (ibid.: 62–65).
2) W grupie czasownikowej w ramach związków z okolicznikiem: przejście od form
kazualnych do przysłówków; kostnienie form wycofujących się (kazualnych)
w wyrażenia frazeologiczne (ibid.: 91–92).
3) W grupie czasownikowej w ramach związków z obiektem (argumentem konotowanym przez predykat): zmianę rekcji ze względu na semantykę; czworakie
zmiany w relacji przypadek–wyrażenie przyimkowe: a) kazus > kazus, b) kazus >
> prepozycja + kazus, c) prepozycja + kazus > prepozycja + kazus, d) prepozycja + kazus > kazus; tendencję do przekształcenia składni syntetycznej w analityczną5; tendencję do specjalizacji semantycznej (określone połączenia przyimka
z przypadkiem), przy czym możliwą fazą końcową procesów jest przechodzenie
w tendencję do wahań, ambiwalencji lub nawet wymarcia jednej z alternatywnych form składniowych; zyskiwanie lub utratę tranzytywności (ibid.: 116–121).
4) W grupie imiennej: możliwe zmiany i przesunięcia przebiegają w kierunkach zaprogramowanych przez warianty składni w grupie – kongruencja może się przekształcić w rekcję, rekcja w kongruencję lub w inną rekcję; predykaty zanurzone
mogą się rozwijać w wypowiedzenie złożone parataktycznie lub hipotaktycznie; występowanie nazw własnych (a więc elementów o referencji jednostkowej)
w grupie rozbudowanej o element denotacyjny (rama ‘meta’); zmiany w grupach
z nazwą własną kwantyfikowaną ilościowo (nazwy jednostek miar) i w konstrukcjach posesywnych (ibid.: 141–142).
5) W ramach złożonych konstrukcji zdaniowych ogromną rolę według Pisarkowej
odgrywa upiśmiennienie: „Rozwijanie wypowiedzenia złożonego jest jednocześ4
5
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Proces rozumiem jako przebieg w czasie następujących po sobie, pozostających we wzajemnej
zależności zmian jakiegoś stanu, natomiast tendencję jako kierunek zmiany. Proces jest zatem
przejawem tendencji (zob. Krążyńska, Mika, Słoboda 2015: 18)
Co ciekawe, tę tendencję Pisarkowa nazywa procesem (Pisarkowa 1984: 116).
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nie połączone z ogromnym wysiłkiem oddzielenia języka pisanego od mowy”
(ibid.: 176), które reprezentują różne stopnie i warianty integralności składniowej.
Wśród procesów i tendencji powiązanych z tą fundamentalną zmianą wskazać
należy: tendencję do przechodzenia od konstrukcji nierozrywalnych, nacechowanych morfologicznie (na przykład narzędnik predykatywny, tryb syntaktyczny, bezokolicznik) z dużym ładunkiem semantycznym, przez konstrukcje z partykułami, spójnikami i przysłówkami, do zdań ze skorelowanymi wskaźnikami
zespolenia (ibid.).
6) W ramach wypowiedzeń nacechowanych modalnie (modalność rozumiana jest
jako stosunek nadawcy do wypowiedzi) tendencją ogólną jest wzrastająca złożoność struktury składniowej, ponadto: konstrukcje składniowe i elementy leksykalne zastępują lub wspomagają ułomne tryby nacechowane: rozkazujący i przypuszczający; wykładniki leksykalne i syntaktyczne nacechowane modalnie mogą
ulegać gramatykalizacji i leksykalizacji (ibid.: 205).
7) W obrębie konstrukcji zestawionych obserwujemy z jednej strony tendencję,
żeby spójność zestawienia sygnalizowana była wykładnikami dystansu między
oboma tekstami zestawionymi (wprowadzenie cytatu), z drugiej – tendencję, aby
gwarantować spójność związków składniowych (mowa zależna); równoczesne
działanie obu tendencji prowadzi do kontaminacji mowy zależnej i niezależnej
oraz wypowiedzenia zestawionego ze złożonym (ibid.: 221–222).
8) W obrębie wypowiedzeń złożonych (dwukrotnie) należy przede wszystkim
wskazać tendencję do kształtowania opozycji parataksy i hipotaksy; przechodzenie od zespoleń bezspójnikowych do wskaźników zespolenia; starzenie się i wymieranie wskaźników zespolenia; odnawianie wskaźników zespolenia – zmianę
funkcji i znaczenia przez uzupełnianie spójnika partykułą lub innym spójnikiem; kształtowanie się skorelowanych wskaźników zespolenia (ibid.: 245).
Wszystkie wskazane tendencje i procesy zilustrowane są w tekście drobiazgowymi analizami szczegółowych zagadnień, które otwierają pole do dyskusji, dalszych
analiz, są inspiracją do uzupełniania przestrzeni opisu składniowego w aspektach
nieuwzględnionych w pełni przez Pisarkową, jak na przykład zmiany w obrębie wyrażeń funkcyjnych czy funkcje składniowe nominalizacji.
Autorka zwróciła uwagę na ogromny wpływ semantyki na zmienność systemu
składniowego:
[…] funkcja semantyczna morfemu i leksemu różni się od funkcji semantycznej fonemu. Jej aktualizacja dokonuje się w większym kontekście. Oznacza to, że dokonuje
się ona w kontekście syntaktycznym, co ma ogromne znaczenie także dla składni.
[…] zmienna semantyka morfemów i leksemów przyczynia się bardziej niż jakiekolwiek (bezpośrednie czy pośrednie) czynniki interakcji społecznej do przekształcania funkcji elementów w struktury syntaktyczne, a w następnym kroku także samej
struktury syntaktycznej (ibid.: 7–8).
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Równie inspirującym zagadnieniem jest „różnorodność zanurzenia w leksyku
lub zależności struktury składniowej od leksyku i stopnie podatności na zmiany
właśnie w zależności od stopnia zanurzenia w leksyku” (ibid.: 9)6.
Pisarkowa stawia także przed swoimi następcami zadania o charakterze bardziej
fundamentalnym, a ich realizacja możliwa jest jedynie w wyniku uogólniania wniosków pochodzących z badań szczegółowych nie tylko zjawisk nieciągłych, ale również tych obecnych w polszczyźnie od najdawniejszych czasów. O ile te ostatnie potwierdzają tezę o konserwatyzmie składni i są istotnym punktem odniesienia, o tyle
pierwsze nadają w ogóle sens analizie historycznej (ibid.: 12). Do owych zagadnień
fundamentalnych zalicza Pisarkowa: nieodwracalność zmiany językowej (w składni); nacechowanie reliktów nieproduktywnych (w składni, ale może to dotyczyć
również słownika lub frazeologii); nacechowanie pozytywne jako przedmiot reguły
i negatywne jako wyjątek w regule; relację między zmianą analogiczną a uproszczeniem oraz uproszczeniem a „elaboracją”; kwestię leksykalizacji; odporność form częstych na zmiany; reinterpretację jako czynnik zmiany; równowagę systemu, granice
tej równowagi, możliwość jej utraty (ibid.: 6). Lista ta wciąż pozostaje inspiracją dla
każdego badacza składni historycznej.
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Inspiracje te znalazły wyraz w pracach poświęconych wyrażeniom funkcyjnym (Kleszczowa 2015)
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Krystyna Pisarkowa’s The History of Polish Syntax – The Testimony of Change
and the Source of Inspiration
Abstract
The author of the article shows Krystyna Pisarkowa’s monograph as a text which presents a diachronic approach to Polish syntax in a new and modern way, taking into account the times and the Polish
linguistic tradition. Focusing on discontinuous phenomena in the history of the Polish language,
Pisarkowa separates tendencies and processes typical of each syntactic level. Not only does she discuss
traditionally described elements of simple and complex utterances, but she also takes into account the
semantic structure of sentences and their pragmatic aspect. Therefore, Historia składni języka polsk
iego [The History of Polish Syntax] is a testimony of a methodological change and a quest for adequate
solutions, as well as a source of inspiration for further generations of researchers.

^ LV 32 indb 235

2021-11-17 09:26:53

^ LV 32 indb 236

2021-11-17 09:26:53

LingVaria
Rok XVI (2021) | 2 (32) | s. 237–244
https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.19
Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Kinga Tutak
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
kinga.tutak@uj.edu.pl

O Rachunku sumienia jako zadaniu tłumacza
Krystyny Pisarkowej
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Formuła lingvariowych Przypomnień – od tego roku Przypomnień i inspiracji – jest
na tyle szeroka, że w artykule mogą się pojawić wątki autobiograficzne. Od nich
zatem rozpocznę ten tekst. Otóż najpierw jako doktorantka w Instytucie Polonistyki
UJ, później już jako nauczyciel akademicki uczęszczałam na wykłady prof. Krystyny
Pisarkowej, która nota bene zrecenzowała mój pierwszy artykuł naukowy dotyczący
składni (Tutak 2000), opublikowany w „Języku Polskim”. Bacznie śledziłam wszystkie anonse informujące o prelekcjach K. Pisarkowej i dzięki temu mogłam wysłuchać
wykładów poświęconych rachunkowi sumienia i spowiedzi. Z charakterystycznym
błyskiem w oczach prof. K. Pisarkowa mówiła o spowiedzi jako całokształcie aktów
myśli i mowy, gdy grzesznik świadomie i dobrowolnie ujawnia swoje złe uczynki
i okoliczności towarzyszące złym postępkom, a także wyraża skruchę, wstyd i żal –
przed innym człowiekiem – kapłanem, ale w obliczu Boga. Badaczka podkreślała,
że w tekstach starożytnych oraz średniowiecznych wyznań grzechów rozpoznajemy
elementy autobiografii (Pisarkowa 2012: 12) – tak jest w Wyznaniach św. Augustyna
z przełomu IV i V w. czy w Księdze śpiewów żałobliwych św. Grzegorza z Nareku
z końca X w. Dla mnie był to bardzo cenny trop, ponieważ zajmowałam się wówczas
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piśmiennictwem osobistym. Do tego wątku badawczego, tzn. do związku rachunku sumienia z autobiografią, jeszcze powrócę w dalszej części niniejszego artykułu,
w tym miejscu natomiast chciałam podkreślić, że przedmiotem mojego zainteresowania nie będzie tu rachunek sumienia jako konkretna forma wypowiedzi wpisana w dyskurs religijny. Temu zagadnieniu były poświęcone artykuły Marii Wojtak
(2007a, 2007b) i Lucyny Wardy-Radys (2009)1. Spróbuję zrekonstruować sposób,
w jaki prof. K. Pisarkowa postrzegała spowiedź i rachunek sumienia, i w tym celu
posłużę się własnymi notatkami z prelekcji oraz książką Rachunek sumienia jako
zadanie tłumacza (Pisarkowa 2012), która ukazała się w krakowskiej oficynie Petrus
dwa lata po śmierci autorki. Na pewno nie uda mi się poruszyć wszystkich wątków zaproponowanych przez K. Pisarkową, ponieważ Jej opus posthumum to pogłębiona analiza rozmaitych tekstów mistrzów życia duchowego: historycznych, poe
tyckich (Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza), filozoficznych (św. Augustyna,
św. Grzegorza czy Jeana Leclercqa). Ważne i niezwykle cenne jest to, że w tej analizie
K. Pisarkowa nie wypowiada ostatniego słowa, ale pozostawia miejsca niedookreś
lenia2, które może i powinien uzupełnić czytelnik. Tym samym autorka książki
wchodzi w dialog z odbiorcą, ta interakcyjność tkwi w strukturze tekstu, w sposobie argumentowania, nawet w doborze cytatów, a jej sygnałami są różne środki
(typo)graficzne, jak: podkreślenia lub wytłuszczenia fragmentów tekstu oraz znaki
interpunkcyjne – wykrzyknik (także zwielokrotniony) w tekście głównym i w wypowiedziach parentetycznych, pytajnik oraz wielokropek3. Na taki indywidualny
styl Uczonej zwróciła uwagę Janina Labocha, która w artykule z 2012 r. pisała o innej
pracy K. Pisarkowej:

1

2
3
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Maria Wojtak wskazuje na trzy formy przekazu rachunku sumienia: 1) w oficjalnych dokumentach Kościoła; 2) w opracowaniach teologicznych, liturgicznych i katechetycznych; 3) w modlitewnikach jako konkretna realizacja wykorzystywana przez wiernych (Wojtak 2007a: 289–290,
2007b: 105). Analizie genologicznej i aksjologicznej zostały poddane teksty wydawane od drugiej
połowy XX w. do współczesności. Również Lucyna Warda-Radys (2009) bierze pod uwagę teksty
XX-wieczne skierowane do dzieci.
W rozumieniu Romana Ingardena (1988).
Por. „Bo kazanie bywało, jak uświadamia Leclercq, już wtedy mówione i odczytywane; przepisywane, i nie… przepisywane. Ten gatunek był instytucją!” (Pisarkowa 2012: 28); „Wybrane fragmenty Słów Grzegorza ilustrujące problemy żywe w rachunkach Księgi dowodzą, że ich zawartość
i sens zderzają się z jego metajęzykowym, ale słownym sformułowaniem tego, co wiadome (pod)świadomości” (ibid.: 206); „Walter Benjamin (1892–1940), myśliciel, pisarz niemieckojęzyczny pochodzenia żydowskiego, wyemigrował do Francji (1933); zagrożony ekstradycją (Gestapo!), zginął
śmiercią samobójczą w Hiszpanii […]” (ibid.: 222, przypis 5); „Spowiadać się więc miała królewna
ze wszystkich grzechów powszednich, śmiertelnych, jawnych, tajemnych, własnych i cudzych [!!!],
także tych, których nie pamięta, i tych, których nie uważa za grzech […]” (ibid.: 141); „W świetle
nowelizacji przepisów ortograficznych, bo dozwalają wyjątkowo pisownię rozdzielną nie »jeśli
tego wymaga intencja nadawcy«, dodatkowy problem dla teorii przekładu, bo któż zna wszelką
intencję nadawcy?” (ibid.: 223, przypis 7).
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Liczne przykłady wyekscerpowane z badanych tekstów, które wymagają od czytelnika książki nie tylko przeczytania, ale również przemyśleń i głębokiej analizy według
instrukcji i wskazówek autorki pracy, stawiają nas czytelników przed koniecznością
wykazania się umiejętnością aktywnej postawy odbiorczej. Przyjmując taką postawę,
znajdziemy w książce Składnia rozmowy telefonicznej niezwykle cenne źródło inspiracji badawczych (Labocha 2012: 142).

Warto w tym miejscu dokonać pewnego uściślenia bibliograficznego. Otóż w tomie prac ofiarowanych prof. K. Pisarkowej zatytułowanym Anabasis z 2003 r. została zamieszczona bibliografia prac Uczonej z lat 1992–2002. Ostatni segment tej listy
publikacji to zapowiedzi wydawnicze W druku, a wśród nich jako 296. opracowanie
znalazł się Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza z lokalizacją: w Księdze refera
tów konferencji orientalistycznej, 20–21 V 2002 r. (Bobrowski 2003: 13). Rzeczywiście,
artykuł ukazał się jeszcze w 2002 r. w 24 tomie „Prac Komisji Orientalistycznej”
Polskiej Akademii Nauk Języki orientalne w przekładzie (Pisarkowa 2002).
Zarówno w tytule artykułu, jak i w tytule książki został zarysowany związek
między rachunkiem sumienia i przekładem, związek, który domaga się komentarza,
ponieważ, jak czytamy w nocie wydawniczej na czwartej stronie okładki monografii, „może na pierwszy rzut oka zaskakiwać”. Spróbuję zatem wyjaśnić, w jaki sposób
K. Pisarkowa rozumie rachunek sumienia, bo jest to rozumienie wykraczające poza
tę wykładnię, którą znajdziemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W tym tak
ważnym dla katolików dokumencie podkreśla się, że poprzez rachunek sumienia
może się dokonać nawrócenie (KKK, punkt 1435), czyli „powrót do życia zgodnego
z nakazami wiary” (WSJP PAN). Przypieczętowaniem tego aktu jest przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania, tzn. przystąpienie do spowiedzi. Jak czytamy w KKK,
dzięki spowiedzi człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze za nie
odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by
umożliwić nową przyszłość (KKK, punkt 1455). K. Pisarkowa traktowała spowiedź,
a właściwie spowiadanie się, jako ważny i świadomy zwerbalizowany akt wykonawczy, który jest jednocześnie rozmową z Istotą najwyższą (Pisarkowa 2012: 6). Kapłan
spowiednik pełni funkcję pośrednika w komunikacji z Bogiem. Jak podkreślała Badaczka, nie znamy jednak spowiedzi – poza spowiedziami własnymi – bo są objęte tajemnicą (ibid.: 51). Czy mamy zatem dostęp do rachunku sumienia poprzedzającego spowiedź? Warto zwrócić uwagę na dwa wymiary tego złożonego aktu.
I tak rachunek sumienia to energeia, działanie rewidujące pamięć człowieka i jego
lojalność wobec Boga. Grzesznik w myśli czy wręcz w mowie wewnętrznej przypomina sobie, odtwarza, porządkuje, wreszcie wyznaje swoje złe postępki. Stanowią
one wykroczenia przeciw prawu Boskiemu, które w Ewangelii według św. Marka
zostaje sprowadzone do największego przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją
siłą. […] Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12, 30-31, cyt. za:
BT: 1274). Rachunek sumienia jako działanie rozpoczyna się wprawdzie w dyskur-
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sie wewnętrznym (Pisarkowa 2012: 59), ale domaga się translacji4, przekładu tajnej
prawdy o grzechu czy grzechach na język naturalny, bo – jak pisze K. Pisarkowa –
owa werbalizacja jest istotnym i najtrudniejszym krokiem przybliżającym do wyzwolenia (ibid.: 62). Takie jest główne przesłanie pracy o rachunku sumienia jako
zadaniu tłumacza w rozumieniu Waltera Benjamina (1923/2011)5 – główne, ale nie
jedyne, K. Pisarkowa zwraca bowiem uwagę na drugi wymiar czy aspekt aktualizacji rachunku sumienia: rachunek sumienia jako ergon, wytwór, konkretny gatunek –
użytkowy, czyli pierwotny w ujęciu Michaiła Bachtina, który jednak może podlegać
literackiej transformacji czy mutacji (Wilkoń 2001: 77). K. Pisarkowa uwzględnia
zarówno dawne penitencjały, czyli katalogi grzechów, wraz z zachowanymi tekstami
spowiedzi z XIV–XVI w., jak i Wyznania św. Augustyna, Księgę śpiewów żałobliwych
św. Grzegorza z Nareku czy poemat Miłosza Orfeusz i Eurydyka z 2002 r.
Postaram się teraz uzupełnić – przynajmniej częściowo – miejsca niedookreślenia w analizie zachowanych tekstów historycznych spowiedzi polskich zamieszczonych w książce na stronach od 122 do 137. Nie wszystkie są kompletne, tylko dwa
teksty z początku XV i XVI w. zawierają pełną ramę tekstową z formułą inicjalną
i finalną zamkniętą modlitewną aklamacją Amen. W formule inicjalnej nadawca
zostaje przywołany najczęściej jako ja grzeszny człowiek, natomiast w tekście głównym ujawnia się poprzez odpowiednie zaimki i formy werbalne. Trudno tu zresztą
mówić o nadawcy, należałoby raczej wprowadzić za M. Wojtak (2019: 33) pojęcie roli
illokucyjnej nadawcy, w którą wchodzą penitenci uczestniczący w spowiedzi wspólnotowej lub indywidualnej. Właśnie w tekście spowiedzi nr 1 z końca XIV w. występuje nadawca zbiorowy – my grzeszni ludzie. Tu za K. Pisarkową warto wyjaśnić,
że tradycja spowiedzi od starożytności chrześcijańskiej do średniowiecza zakładała powszechność, „publiczność” pokuty poprzez wspólnotowe wyznanie grzechów
i modlitwę, od XV w. według wzorca powtarzanego za kapłanem, ze wstawienniczym kajaniem się i odpowiedzialnością za cudze grzechy włącznie. Reliktem we
współczesnej liturgii mszy jest odmawiany przez wszystkich wiernych akt pokuty
o incipicie Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, który według nauczania Kościoła
katolickiego gładzi grzechy powszednie. Stopniowe utajnianie doprowadziło do spowiedzi indywidualnej (od XVII w. stosowano słuchalnicę, czyli konfesjonał) i wreszcie do surowego nakazu tajemnicy spowiedzi. Stąd źródła konfliktów politycznych,
zagrożenia dla spowiedników (Pisarkowa 2012: 57–58), a w państwie autorytarnym,

4
5
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W artykule z 2002 r. Krystyna Pisarkowa (2002: 58) porównała dzieło „translacji” z przenoszeniem relikwii świętego z miejsca, w którym się odbył obrzęd pogrzebu, do innego kościoła, gdzie
wykonywano oficjum.
K. Pisarkowa zaproponowała autorski przekład eseju Waltera Benjamina z 1923 r. „dla zintensyfikowania kontaktu z oryginałem” (Pisarkowa 2012: 146). Pomiędzy akapitami pojawiły się krótkie
komentarze tłumaczki (por. ibid.: 146–159).

2021-11-17 09:26:53

O Rachunku sumienia jako zadaniu tłumacza Krystyny Pisarkowej

241

komunistycznym spowiedź jako narzędzie inwigilacji, jak pokazuje Ivan Ostro
chovský w filmie Słudzy z 2020 r.
Powróćmy do tekstów spowiedzi. Formuła inicjalna zawiera czasownik performatywny w 1. os. lp. lub lm., który konotuje grupę nominalną (rzadziej przyimkową)
w dopełniaczu: kaję się mych wszech grzechow; spowiadam się mych wszyćkich grze
chow lub s moijch (sic) wszystkich grzechow, także w połączeniu szeregowym spowia
dam się i winna się dawam moich wszystkich grzechow.
Czasownik performatywny otwiera również miejsce dla grupy nominalnej w celowniku odpowiadającej odbiorcy (częściej odbiorcom) spowiedzi, na przykład
w tekście nr 3 z końca XV w. czytamy:
Ja grzeszny człowiek spowiadam się Bogu wszechmogącemu, pannie Maryjej i matuchnie jego, świętemu Pietru, świętemu Pawłu i wszyćkim świętym, i tobie kapłanie
w miasto Boga ustawiony mych wszyćkich grzechow wiadomych i niewiadomych,
com się jich dopuścił od mego porodzenia aż do dzisiejszego dnia (ibid.: 124).

Zasadnicza część tekstu to wyznanie grzechów, czyli, jak pisze K. Pisarkowa,
samokrytyczny donos grzesznika na siebie samego (ibid.: 11). Kolejne kategorie
grzechów są wprowadzane za pomocą formuły z czasownikiem performatywnym,
na przykład w spowiedzi nr 1 spowiadamy się Bogu naszemu miłemu, w spowiedzi
nr 3 dawam się winien. Ta część tekstu ma strukturę addytywną (Wojtak 2019: 105),
przyjmuje formę wyliczenia pod asercją (Wojtak 2007b: 108) popełnionych grzechów. I tak: w ośmiu tekstach (na dziewięć zachowanych dokumentów) penitent
spowiada się z grzechów pięciu zmysłów oraz z siedmiu grzechów śmiertelnych (dziś
to tzw. grzechy główne), w dalszej kolejności z niespełnienia sześciu lub siedmiu
uczynków miłosiernych (dziś tzw. grzechy zaniedbania) i z nieprzestrzegania dekalogu. W trzech spowiedziach penitent uznaje się winnym z dwunastu członków
wiary chrześcijańskiej – chodzi o rozpowszechnioną w średniowieczu listę dwunastu grzechów, odtworzoną w XX w. przez Cyrille’a Vogela na podstawie pism nowotestamentalnych i tekstów ojców apostolskich. Na tej liście znalazły się: nieczystość,
zabójstwo, bałwochwalstwo, magia, chciwość, kradzież, zawiść, kłamstwo, złość,
pycha, niestałość i głupota oraz pijaństwo i nieumiarkowanie (Vogel 1982: 14–15).
Najbardziej szczegółowy jest schemat spowiedzi dziewiątej, który jest prezentem od
spowiednika. Otwiera go następujące przypisanie:
Najmiłościwsza krolewno, nie raczy wasza miłość waszej miłości kapła<na> a bogomodlce niedostojnego zapominać i s łaski waszej miłości nie wypuszczać, a racz wasza miłość ten dar malućki wdzięcznie przyjąć, boć jest barzo potrzebny zbawieniu
i pożyteczny (Pisarkowa 2012: 132).

Adresatką dedykacji i zarazem beneficjentką „książeczki do spowiedzi” – jak ją
nazwał w 1898 r. wydawca, Lucjan Malinowski (Zabytek: 1) – jest bliżej nieznana
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królewna Jadwiga6. Oprócz standardowego zestawu grzechów penitentka uznaje się
winną: z dziewięci cudzych grzechow, z ośmiora błogosławieństwa (o które nie dbała),
ze trzech cnot boskich albo bogomownych, to jest wiary, nadzieje i łaski, wreszcie ze
trzech cnot zawiesistych, to jest na ktorych7 żywot człowieczy ma się obracać (roztropności, sprawiedliwości, stałości albo mężności) (Pisarkowa 2012: 135–136).
Formuła finalna zawiera prośbę skierowaną do odbiorców spowiedzi (w tym do
ojca duchownego) o rozgrzeszenie, czyli o uwolnienie od wszystkich grzechów. Oto
koda spowiedzi nr 2 z początku XV w.: „[…] i proszę tworca wszemogącego w Trocy
jedynego i miły Matki Boże, i wszech świętych, i ciebie, occze duchowny, by mie
raczył rozdrzeszyć mych wszech grzechow wiadomych i niewiadomych, Amen”
(ibid.: 124).
Według K. Pisarkowej przytoczone przykłady staropolskich spowiedzi należy
traktować jako teksty docelowe swoistego wewnątrzjęzykowego przekładu z wewnętrznego języka wyjściowego, który zapewne nie tylko W. Benjamin, ale i niejeden duchowny uzna za uniwersalny język prawdy (ibid.: 121). Jak pisała szwajcarska mistyczka Adrienne von Speyr, „[…] swoim grzechom trzeba się przyglądać tak
długo, aż staną się całkowicie oczywiste – same grzechy i ich okoliczności, to, co je
poprzedziło, oraz następstwa. […] Trzeba więc widzieć swoje grzechy tak ostro, jak
to tylko jest możliwe, i wystawiać je na przenikliwe światło prawdy” (von Speyr 1998:
163–164). Właśnie prawda, dążenie do poznania prawdy o sobie jest tym, co może
łączyć rachunek sumienia i spowiedź z autobiografią. Przypomnijmy: Philippe Lejeune, który stworzył podwaliny teorii autobiografii i wyznaczył kierunki refleksji
nad nią, widział w autobiografii utwór referencjalny. Nadawca tekstu autobiograficznego zawiera z odbiorcą nie tylko pakt autobiograficzny, ale i referencjalny sprowadzony do zasady: „Obiecuję mówić całą prawdę i tylko prawdę” (Lejeune 1975: 42).
Również Gérard Genette (1991) uznawał autobiografię za jeden z gatunków faktu, jej
autor bowiem bierze odpowiedzialność za autentyczność asercji w swojej wypowiedzi (Tutak 2003: 17). Badania rozmaitych form autobiograficznych, które przeprowadziłam, świadczą o tym, że rachunkowi sumienia pojmowanemu w duchowości
ignacjańskiej jako examen conscientiae, to jest badanie świadomości, i spowiedzi
traktowanej jako confessio, czyli wyznanie grzechów, najbliższa jest ta odmiana
autobiografii, którą określa się mianem solilokwium augustiańskie8. W tradycji augustiańskiej cechami inwariantnymi solilokwium są: dialog (względnie monolog)
udramatyzowany, pragnienie poznania prawdy (w szczególności o sobie samym),
Bóg jako dawca natchnienia, adresat i świadek „rozmowy”, pokora wobec Niego,
samotność jako warunek skuteczności rozmyślań (Kulczycka 2013: 172). Oczywiście
zarówno rachunek sumienia, jak i solilokwium wykluczają takie postawy, jak ego6
7
8
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Być może chodzi o Jadwigę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego i Barbary Zapolyi, późniejszą
elektorową brandenburską.
Tak w: Zabytek: 11, w: Pisarkowa 2012: 136 – najktorych.
O podziale na nurt augustiański i antyaugustiański w tradycji solilokwiowej por.: Kulczycka 2013.
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tyzm czy koncentrowanie uwagi podmiotu tylko na sobie, ponieważ badanie własnego sumienia ma na celu wyższe dobro, wykraczające poza dobro partykularne,
mianowicie otwarcie się na Boga, na drugiego człowieka oraz na komunię Kościoła.
W czasie sympozjum poświęconego prof. K. Pisarkowej 9 kwietnia 2021 r. w cyklu „Przypomnienia i inspiracje” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zwracano uwagę na wiele ważnych prac Badaczki, wręcz fundamentalnych
dla polskiej lingwistyki, jak Składnia rozmowy telefonicznej (Pisarkowa 1975a) i Wy
liczanki polskie (Pisarkowa 1975b), Historia składni języka polskiego (Pisarkowa 1984),
Język według Junga. O czytaniu intencji (Pisarkowa 1994), Pragmatyka przekładu.
Przypadki poetyckie (Pisarkowa 1998) i wiele innych. Do tej listy warto włączyć Ra
chunek sumienia jako zadanie tłumacza, który – jak czytamy w nocie wydawniczej –
jest dziełem niedokończonym. Świadczy jednak o tym, że prof. K. Pisarkową żywo
interesowały zagadnienia z pogranicza teolingwistyki i lingwistyki tekstu i że także
w tym zakresie Jej badania mogą inspirować, mogą zachęcać do stawiania kolejnych
pytań i do poszukiwania odpowiedzi na nie.
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On Rachunek sumienia jako zadanie tłumacza
[Examination of Conscience as a Translator’s Task] by Krystyna Pisarkowa
Abstract
The author of the article tries to reconstruct the way in which Krystyna Pisarkowa perceived confession and examination of conscience. Pisarkowa discussed those forms of confessing one’s sins in
a series of lectures, in an article of 2002, and in a book published two years after her death. The main
message of these works is the connection between the examination of conscience and translation according to the approach of Walter Benjamin. In the opinion of Pisarkowa, examination of conscience
is a complex act of thought and internal speech that needs to be translated into a natural language.
Also, Pisarkowa takes into account the second dimension of updating the examination of conscience,
which is related to functioning of a certain genre in religious discourse. She provides some examples
of old Polish confessions and she analyses them in terms of textology, which deserves our special
attention.
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„Ile przemilczam, tego nie wypowiem”:
o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej
i ich przekładzie na język niemiecki
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Wstęp
Krystyna Pisarkowa rozpoczyna swą książkę poświęconą pragmatyce przekładu
od odwołania się do Księgi Rodzaju, gdzie Jahwe wobec budowniczych wieży Babel
wypowiada znamienne słowa: „pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał
drugiego!” (Rdz 11, 7, cyt. za: BT: 32).
Żyjemy w świecie pomieszanych języków. I nie dotyczy to tylko sfery wielojęzyczności, nad którą próbują mniej lub bardziej skutecznie zapanować tłumacze-pośrednicy. Doświadczenie pomieszanego języka, języka, który staje się niezrozumiały dla
drugiego, gdy próbujemy wyrazić siebie, jest dużo głębsze, bardziej fundamentalne.
Dotyczy przewartościowania słów, przeinaczenia znaczeń.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
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tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

– pyta Wisława Szymborska w znanym wierszu Nic dwa razy (Szymborska 2005:
260). Słowa, choć nie wszystkie, mogą mieć śmiercionośną moc, „nie wszystkie słowa // skazują na śmierć”, sarkastycznie zauważa poetka w wierszu Z nie odbytej wy
prawy w Himalaje (ibid.: 68), a w Niespodzianym spotkaniu gorzko konstatuje „Nasi
ludzie nie umieją mówić ze sobą” (ibid.: 92). Język drugiego przestaje być moim językiem. Język drugiego, który mnie rani, narusza moje wartości, skazuje na śmierć
cywilną, emocjonalną, relacyjną. Pisarkowa pisze, że „warianty przypadków wymagających pośrednika w komunikacji […] bywają […] liczne, wielorakie, nieprzewidywalne” (Pisarkowa 1998: 7). Każda próba zakomunikowania siebie może skończyć
się fiaskiem, materia języka – wymknąć się spod kontroli, a zdania i słowa mogą osaczyć swego autora, z czego wyśmienicie zdaje sobie sprawę Szymborska: „Nad białą
kartką czają się do skoku // litery, które mogą ułożyć się źle, // zdania osaczające, //
przed którymi nie będzie ratunku” (Radość pisania, Szymborska 2005: 10).
By porozumienie mogło zaistnieć, komunikacja nierzadko potrzebuje tłumacza.
Kim jest tłumacz? Tłumacz to osoba, „która powinna zrozumieć sensy oryginału
bez względu na to, jak trudny czy »przekształcony« kreatywnie jest kod, w którym
autor sens swojego dzieła zaszyfrował” (Pisarkowa 1998: 11), a przekład, będąc „zdarzeniem kreatywnym, semiotycznym”, jest jednocześnie „partnerskim aktem komunikacji” (ibid.).
A zatem, odwracając tę logikę, drugi, który mnie rozumie i potrafi odszyfrować moją wypowiedź, jest w jakimś sensie zawsze tłumaczem, uprawiającym przekład intralingwalny w sensie jakobsonowskim, interpersonalny bądź może wręcz
„intrarelacyjny” (por. Jakobson 2009: 44). Interpersonalny i intrarelacyjny w sensie,
który nakreśla Szymborska w wierszu Złote gody: „Pewnego dnia odpowiedź padła
przed pytaniem. // Którejś nocy odgadli wyraz swoich oczu // po rodzaju milczenia,
w ciemności” (Szymborska 2005: 88). Sztuka polega tutaj na rozumieniu już nie tylko słowa, ale i milczenia. Odczytanie milczenia staje się największym wyzwaniem.
Tłumacz powinien być zatem – znowu oddając głos poetce – niczym archeolog(ia):
„Jeżeli tylko zechcę, // (bo czy zechcę, // nie powinieneś być do końca pewien), //
zajrzę do gardła twojemu milczeniu” (Archeologia, ibid.: 142).
Czym jest milczenie? K. Pisarkowa odnotowuje w odniesieniu do cytowanego
w swej książce tekstu Artura Rubinsteina, iż to „zbudowany z pamięci na faktach
i uczuciach tekst literacki” (Pisarkowa 1998: 34). Ale czyż każdy tekst literacki nie jest
zbudowany w pewnym sensie z pamięci, na faktach i uczuciach?
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Jakie uczucia skrywa milczenie? Jakie fakty każą zamilknąć? Jakie doświadczenia
sprawiają, że o pewnych sprawach lepiej nie rozmawiać? Jak coś powiedzieć, żeby nie
powiedzieć? Czy milczenie wypływa z bezsilności? Z kapitulacji po zburzeniu wieży
Babel? Ale jest przecież też milczenie zachwytu, oniemienie, milczenie kontemplacji.
I w końcu milczenie śmierci, gdy „cisza bez oddechu // to niezła muzyka” (Obmy
ślam świat, Szymborska 2005: 8). Czy można mówić zatem o polifonii milczenia, bo
milczenie niejednym do nas mówi głosem? A gdy milczy kobieta? Czy wymowność
milczenia się jeszcze bardziej komplikuje? W końcu kobieta „Musi być do wyboru. //
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło” (Portret kobiecy, ibid.: 90).
„Od wszelkich słów piękniejsze jest Twoje milczenie, bo tyle nim wyrażasz”, odnotowuje polska mistyczka Alicja Lenczewska (2016: 291). Dotychczas rozumiano
rolę tłumacza jako pośrednika w świecie wypowiedzianego, w świecie słów. Ale czy
tłumacz może i powinien być też pośrednikiem w niewypowiedzianym, przemilczanym? Mistrzem rozumienia ciszy, bezsłowia, słowa zdławionego? Ciszy, która może
być złowroga bądź ekstatyczna, pełna resentymentu bądź mistyczna – „Tak wielka
jest potęga ciszy i tak słodka cisza Twej miłości – święty Oblubieńcze mój” – pisze
dalej Lenczewska (ibid.) w mistycznym uniesieniu.
Cisza wdziera się w tekst poetycki, staje się środkiem wyrazu w sposób szczególny w wierszach Szymborskiej. Może to nie przypadek, że już w dwóch utworach otwierających dwujęzyczne wydanie opusu poetki cisza jest tematyzowana, cisza staje
się mową, jak w wierszu Obmyślam świat, gdzie przemawia cisza przyrody, a kto język ten zrozumie, tego ów cud komunikacji „przy życiu umocni”, choć jest to pewna
utopia, mrzonka, bo przecież ten obmyślony świat to wydanie drugie, poprawione,
nikomu – jak by się wydawało – niepotrzebne, „psom na buty” (Szymborska 2005: 6):
Mowa Zwierząt i Roślin,
gdzie przy każdym gatunku
masz słownik odnośny.
Nawet proste dzień dobry
wymienione z rybą
ciebie, rybę i wszystkich
przy życiu umocni.
Ta, dawno przeczuwana,
nagle w jawie słów
improwizacja lasu!
Ta epika sów!
Te aforyzmy jeża
układane gdy
jesteśmy przekonani,
że nic tylko śpi!
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Ten poprawiony świat to zatem figura raju, w którym każdy rozumie każdego,
nawet gdy ten drugi milczy, nawet gdy śpi, a w razie gdyby język drugiego był obcy,
„masz słownik odnośny”.
Jednocześnie owo milczenie i cisza to kategoria poetycka, element poetyki Szymborskiej, na co noblistka wskazuje wyraźnie w kolejnym wierszu tomu, Radość pisa
nia, w którym konstatuje: „Cisza – ten wyraz też szeleści po papierze // i rozgarnia //
spowodowane słowem »las« gałęzie” (ibid.: 10).
Czy Karl Dedecius, który przełożył wiersze zebrane w tomie, ową ciszę jednak potrafił zinterpretować? Czy potrafił zinterpretować milczenie? Czy zauważył
przemilczenie?
1. Przemilczenie jako kategoria estetyczna
Przemilczenie jest celowym chwytem oratorskim oraz poetyckim. Internetowy
Słownik języka polskiego PWN podaje, że polega ono na „na celowym niemówieniu
o czymś” (SJP PWN Przem), według zaś Stanisława Sierotwińskiego jest to:
Zaznaczone lub domyślne, jakby puste miejsce, luka w treściowym wypełnieniu konstrukcyjnego schematu utworu. Niekiedy przemilczenie jest wyczuwalne jako spoisty motyw fabularny i wymaga odgadnięcia przez czytelnika jego sensu, bywa też
chwytem stylistycznym (Sierotwiński 1986: 198–199).

Autor ten wyróżnia przy tym przemilczenie eliminujące oraz postulujące. Przemilczenie eliminujące to takie, które wynika z selekcji „przedstawionych elementów rzeczywistości, z wyboru tych, które zostały uznane za ważne, i pomijania
nieistotnych” (ibid.: 199), natomiast przemilczenie postulujące wymaga od czytelnika uzupełnienia, rekonstrukcji, domyślności. Jest ono zatem sposobem zaangażowania czytelnika w odbiór tekstu, aktywizacji. Pokrewnym zabiegiem literackim
jest niedomówienie, inaczej niedopowiedzenie, polegające na urwaniu zdania bądź
innym zaznaczeniu opuszczeń w celu na przykład naśladowania mowy potocznej
pod wpływem silnych emocji, stosowane również właśnie jako omówione powyżej
przemilczenie postulujące (por. ibid.: 156).
Przemilczenie i niedopowiedzenie zalicza się w retoryce do najważniejszych
figur myśli. Retoryka wyróżnia figurę zwaną urwaniem. Mirosław Korolko podaje, iż figura ta, nazwana po grecku aposiópesis, po łacinie zaś reticentia, po polsku
oznaczająca „umilknięcie, przerwanie wypowiedzi, niedopowiedzenie”, polega „na
przerwaniu wypowiedzi w środku mowy” i pozostawieniu reszty „domysłowi słuchaczy” w celu wywołania różnorakich reakcji, na przykład uczuć takich jak wstyd,
gniew, niepokój (Korolko 1990: 115).
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2. Udosłownienie i dopowiedzenie jako problem przekładu wierszy Wisławy Szymborskiej
W wierszu Wielka liczba przemilczenie można uznać za jedną z zasad konstrukcyjnych, sama Szymborska tematyzuje je, pisząc: „Ile przemilczam, tego nie wypowiem” (Szymborska 2005: 46). Wobec ogromu świata i jego przejawów podmiot
liryczny, który można tutaj, jak sądzę, utożsamić z poetką, zmuszony jest do selekcji
i eliminacji: „Wybieram odrzucając, bo nie ma innego sposobu, // ale to, co odrzucam, liczebniejsze jest, // gęstsze jest, natarczywsze jest niż kiedykolwiek” (ibid.).
Pierwszy rodzaj przemilczenia to zatem przemilczenie eliminujące, jednak odrzucenie dotyczy nie tylko tego, co nieważne, wręcz przeciwnie – to, co prześlepione,
niepomyślane, nieodżałowane, jest gęste i natarczywe. O czym poetka nie mówi?
Nie chce mówić? Co przemilcza? Czym są owe nieopisane straty, których kosztem
powstaje poezja? Czy to pusty dom obrastający przybudówkami echa? Czy to samotność wśród czterech miliardów ludzi na tej ziemi? Życie zredukowane tylko do
pewnych wymiarów („Czy jednak cała żyję”, ibid.)? Eliminacja, odrzucenie pewnych
życiowych możliwości? Tego, czego podmiot liryczny nie dopowiada, musi domyślić
się odbiorca. To on powinien odkryć, jakie są źródła owej przestrzeni wewnętrznej,
jakim kosztem ta przestrzeń powstaje.
Owo przemilczenie, niedopowiedzenie jako zasada konstrukcyjna znajduje wyraz również w zastosowanych środkach formalnych. Autorka posługuje się przemilczeniem postulującym. Na poziomie formalnym milknie, przerywa wypowiedzi,
nie dopowiada. Już w pierwszej zwrotce czytamy:
Ale tego sam Dante nie zatrzymałby.
A cóż dopiero, kiedy nie jest się.
I choćby nawet wszystkie muzy do mnie (ibid.).

No właśnie, kim się nie jest? Dantem? Tak wielkim poetą jak Dante? Czytelnik
zmuszony do dopowiedzenia zaczyna się zastanawiać. Może się też zadumać nad
tym, co to właściwie znaczy, że „wszystkie muzy do mnie”.
Czy dochodzi tutaj do głosu typowy dla Szymborskiej sceptycyzm, który poetka
dzieli z innymi poetami współczesności? W odczycie noblowskim zaczyna wszak
od tego, że „Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzliwy nawet – a może przede
wszystkim – wobec samego siebie. Z niechęcią oświadcza publicznie, że jest poetą –
jakby się tego trochę wstydził” (Szymborska 1996). Czyż zatem owo niedopowiedzenie to wyraz wstydu, że „nie jest się”, czy raczej rodzaj rezygnacji, nawet bowiem
z pomocą wszystkich muz nie osiągnie się szczytów poezji wyznaczonych przez
wielkich poprzedników? W końcu podmiot liryczny nie mówi tubalnym głosem,
jego odpowiedź na powołanie to nie głos romantycznego poety-demiurga, lecz ledwie szept poetki-myszki. Przemilczenie staje się wyrazem typowej dla Szymborskiej
autoironii.
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Z kolejnym przemilczeniem czytelnik skonfrontowany jest w drugiej zwrotce,
gdy poetka pisze:
Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza.
Nie wystarczało nigdy, a tym bardziej teraz (ibid.).

Pierwszy z tych wersów kończy się kropką. W tym miejscu kropka jest rzeczą
osobliwą, w normalnym użyciu mowy oczekiwalibyśmy tu znaku zapytania. Użycie
kropki jest jednak zabiegiem celowym poetki, zaznacza bowiem koniec zdania, którego część znowu została przemilczana, a które można by uzupełnić choćby tak oto:
„Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza, żeby nie całkiem umrzeć?”. Kropka wiąże
się z intonacją opadającą: to, co podmiot liryczny przemilcza w ten sposób, a co zdradza w piśmie interpunkcja, to zmęczenie, frustracja, może depresja. Ów depresyjny
stan, wynikający z rozrachunku z własnym życiem, potwierdza gorzka konstatacja
w następnym wersie: „Nie wystarczało nigdy, a tym bardziej teraz”. Na przemilczaną
depresję wskazuje też metafora z trzeciej zwrotki tego samego wiersza, gdzie podmiot liryczny, snując refleksję na temat swych snów, stosunkowo bezludnych, mówi
o tym, że zbiega z progu w dolinę. Dolina może symbolizować ów stan obniżonego
nastroju, cichego smutku, wyobcowania, załamania (por. wyrażenia potoczne mieć
dolinę, mieć doła), przeżywanej podświadomie żałoby (obecność w snach zmarłych).
Cóż jednak dzieje się z owym przemilczeniem w przekładzie? Już w przypadku pierwszego przemilczenia, niedopowiedzenia, owego „nie jest się”, które można by uzupełnić „Dantem”, ale też „jak Dante”, Dedecius dopowiada. Jego przekład
tego wersu brzmi: „Geschweige denn jemand, der Dante nicht ist” (dosłownie: „Nie
mówiąc już o kimś, kto nie jest Dantem”), a i kolejny wers zostaje uzupełniony
i brzmi: „Und stünden mir alle Musen auch bei”, czyli: „I nawet gdyby wszystkie
muzy mnie wspierały”. Przemilczenie postulujące, zmuszające w oryginale czytelnika do wysiłku współtworzenia, znika w przekładzie, ale znika też efekt, który Szymborska w ten sposób osiąga, a mianowicie wrażenie rezygnacji. Gdy bowiem jesteśmy
zrezygnowani, bezsilni, często nie dopowiadamy, bo nie mamy siły. W przekładzie
niemieckim mamy do czynienia z pewnym stwierdzeniem faktów, ale brak w nim
wykładnika emocjonalnego, owej bezsilności myszy u podnóża góry, niemocy wobec nieogarnionej rzeczywistości.
Omówiona powyżej fraza: „Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza.” również ulega w przekładzie modyfikacji. Brzmi ona: „Lebe ich aber ganz, und ist das genug?”.
W tym miejscu tłumacz konwencjonalizuje, zmieniając kropkę oryginału na znak
zapytania, przekształcając tym samym wypowiedź podmiotu lirycznego wyrażającą
zrezygnowanie w zwykłe pytanie retoryczne. W ten sposób ponownie znikają przemilczane w oryginale emocje zmęczenia, frustracji, może depresji.
Kolejna modyfikacja dotyczy dodania niewielkiego słówka „da” w przekładzie
niezwykle istotnego wersu stanowiącego swoisty rachunek zysków i strat. „Kosztem
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nieopisanych strat – wierszyk, westchnienie” podsumowuje gorzko Szymborska.
Z jednej strony na szali życie w pełni, z drugiej – niepozorna twórczość. Znowu
przemilczana frustracja? „Da ein Gedichtchen, dort ein Seufzer („tu wierszyk, tam
westchnie”) zniemcza Dedecius, co po raz kolejny osłabia wymowę pełnego tragizmu mocowania się ze sobą, czy warto dla sztuki poświęcać życie wśród ludzi, żyć
w samotności.
W kontekście poetyki przemilczenia istotną rolę odgrywa również pauza zamykająca przedostatni wers utworu. „Skąd się ta przestrzeń bierze we mnie –”. Padające po pauzie, zamykające wiersz „nie wiem” wybrzmiewa znowu zmęczeniem
i rezygnacją. Mimo iż nie mam siły, jest jeszcze we mnie jakaś przestrzeń, można
by dopowiedzieć, choć nie wiem skąd. Przeniesienie pauzy na początek ostatniego
wersu w przekładzie ponownie zmienia wydźwięk utworu („Wo kommt diese Weite
in mir noch her // – ich weiß nicht.”). Kieruje raczej recepcję w kierunku dialogu
wewnętrznego, niż jest indykatorem bezsilności, zmęczenia, przygnębienia.
Jednocześnie owo „nie wiem” jest kluczowe dla Szymborskiej, czemu dała wyraz
w odczycie noblowskim:
Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa: „nie wiem”. Małe, ale mocno
uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych,
i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła Ziemia. […] Poeta […], jeśli jest
prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie „nie wiem”. Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, już ogarnia go wahanie, już
zaczyna sobie zdawać sprawę, że jest to odpowiedź tymczasowa i absolutnie niewystarczająca (Szymborska 1996).

Dlatego tak niebezpieczne jest, gdy tłumacz wie, gdy wie za szybko, gdy niefrasobliwie uzupełnia to, co nie zostało powiedziane, co zostało przemilczane. Dlaczego przemilczane? Nie wiem. Ale mogę się jako czytelniczka domyślać, mogę próbować rekonstruować…
Innym wierszem Szymborskiej, w którym pojawia się przemilczenie, jest Portret
kobiecy. Już wers inicjujący utwór wskazuje na niedopowiedzenie. „Musi być do wyboru” (Szymborska 2005: 90). I dalej: „Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło”
(ibid.). Konstatacja ta brzmi gorzko. Bohaterka Szymborskiej musi się dostosowywać, zmieniać jak kameleon.
Cały wiersz zbudowany jest ze stwierdzeń ubranych odpowiednio w zdania orzekające. Dopiero pod koniec utworu pojawia się pytanie: „Dokąd tak biegnie, czy
nie jest zmęczona.”, na które pada odpowiedź: „Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic
nie szkodzi.” (ibid.). W tej quasi-pytającej wypowiedzi znów znamienne jest użycie kropki, choć oczekiwalibyśmy znaku zapytania. Dedecius zastępując w wersji niemieckiej kropkę pytajnikiem, wygładza tekst i konwencjonalizuje przekaz:
„Wo rennt sie so hin, ist sie nicht müde?”. Odpowiedź w przekładzie brzmi: „Doch
nein, nur ein wenig, ziemlich, es macht nichts” (ibid.: 91).
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Co zmienia wprowadzenie do tekstu znaku zapytania? Pytajnik wpływa na intonację wypowiedzi. Podczas gdy intonacja zdania pytajnego wznosi się, kropka
wskazuje na obniżenie intonacji. Kiedy w wypowiedzi intonacja mimowolnie opada, mimo że powinna się wznosić? Niczym kąciki ust – wtedy, gdy jesteśmy smutni,
zmęczeni, zniechęceni, rozczarowani. Jak wiemy, emocje wpływają na ton modalny,
w związku z czym mówi się o prozodii emocjonalnej, dzięki której uzewnętrzniają się uczucia nadawcy (Rymarczyk 1999: 136). Niższy ton wiązany jest z przygnębieniem, zmęczeniem, depresją, wyższy – z pozytywnymi stanami emocjonalnymi
takimi jak radość czy ekscytacja. Użycie kropki w oryginale, pociągające za sobą
intonację opadającą, sugeruje zatem, że w wierszu mamy do czynienia ze swoistym
dialogiem wewnętrznym podmiotu lirycznego, który sam przed sobą nie chce się
przyznać do zmęczenia, frustracji, może przygnębienia. Są to uczucia, które próbuje wyprzeć. W końcu kobieta dorzuca „nic nie szkodzi”, przyznając, że jest bardzo
zmęczona. Pytajnik w przekładzie zmienia tę perspektywę, interlokutorem staje się
ktoś zewnętrzny wobec tytułowej bohaterki, a przemilczane uczucia, które odczytać
można tylko po tonie głosu, znikają. Mamy zatem tutaj w wierszu dwa rodzaje polifonii – raz słyszymy różne głosy w monologu (czy raczej dialogu wewnętrznym), raz
mamy do czynienia z klasycznym dialogiem.
Kolejnym utworem Szymborskiej, w którym pojawia się przemilczenie, jest Pogoń
(Szymborska 2005: 64–66). W wierszu interpretacyjnie otwarte jest, kim są „oni”,
o których opowiada podmiot liryczny. Czy to anioły bądź inne istoty niebieskie, na
co wskazywałaby „boska nieuchwytność”? Czy kosmici („nie po to chodzę po Księżycu”)? Czy wytwory dziecięcej wyobraźni („być dzieckiem, któremu się zdaje”)?
Już pierwsza zwrotka zawiera przemilczenia postulujące:
Wiem, że powita mnie cisza, a jednak.
Nie wrzawa, nie fanfary, nie poklask, a jednak.
Ani dzwony na trwogę, ani sama trwoga (ibid.).

W kolejnych zwrotkach przemilczenie postulujące pojawia się konsekwentnie,
w związku z czym można uznać je za zasadę konstrukcyjną wiersza: „mądrości w kulach kryształu, a jednak.” (2 strofa), „Niczego, co by mogło świadczyć, że.” (4 strofa),
„Nigdy im włos nie spadnie z głowy, abym miał.” (6 strofa). Ponieważ Szymborska
w sposób ewidentny nie dopowiada, nie kończy myśli, K. Dedecius zabieg zauważa
i odwzorowuje go w przekładzie, poza szóstą zwrotką, gdzie, niestety, dopowiadając,
nadinterpretowuje. Zwrotka ta brzmi w całości tak:
Od wieków znam ich talent do znikania w porę,
ich boską nieuchwytność za rogi, za ogon,
za rąbek szatki rozdętej w odlocie.
Nigdy im włos nie spadnie, abym miał (ibid.).
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Ostatni wers Dedecius tłumaczy: „Kein Härchen fällt ihnen je vom Kopf meinet
wegen” (ibid.: 65), co można spolszczyć jako „Nigdy żaden włos nie spada im z głowy
ze względu na mnie”. Jest to istotne zawężenie, gdyż przemilczenie Szymborskiej
można by przecież uzupełnić na przykład tak, że nie spada im włos z głowy, żebym
miał jakiś dowód rzeczowy, coś pewnego w ręku oprócz dziecięcej wiary, tlącej się
wbrew sceptycyzmowi dorosłego, który odarty ze złudzeń argumentuje: „Nie ma
ich, nigdy nie było”. Czy zatem byty, które wydają „z siebie przeciągłe milczenie”,
to tylko fantasmagorie, przydepnięty cień? A może urwane zdania Szymborskiej są
zaproszeniem do refleksji metafizycznej? Pozbawiony iluzji dorosły wie wprawdzie
swoje, a jednak.
Rozważania te rozpoczęłam od namysłu nad ciszą i milczeniem. Na koniec
chciałabym stąd przyjrzeć się jeszcze jednemu utworowi noblistki pod wymownym tytułem Trema i przeanalizować użyte w nim znaki interpunkcyjne, a dokładniej – zwrócić uwagę na kropkę i pauzę (por. Szymborska 2005: 22–24). Trema jest
specyficznym zespołem odczuć, wywołującym szereg objawów, między innymi
fizjologicznych, gdy głos albo zamiera w gardle, albo się łamie. Człowiek musi zamilknąć, by zapanować nad oddechem, by opanować myśli, gdyż do symptomów
tremy należą też objawy poznawczo-emocjonalne. Może to być uczucie niepokoju,
strach, wahanie, niepewność. Kropka oznacza zamilknięcie. Kiedy pojawia się zaraz
za podmiotem, wypowiedzenie jest niepełne, urwane, zduszone. Tak właśnie, jakby
podmiotowi lirycznemu głos utknął w gardle, gdy mówi:
Poeci i pisarze.
Tak się przecież mówi.
Czyli poeci nie pisarze, tylko kto – (ibid.).

Ostatni wers kończy pauza, powtarzająca się regularnie w kolejnych zwrotkach. Pauza oznacza zawieszenie głosu, zamilknięcie. Znów jakby na dłuższy
oddech, na zamyślenie, dając może czas na uspokojenie rozkołatanego serca
i spanikowanych myśli.
Jakże inny rytm ma przekład – nie ma w nim miejsca na zbędne emocje (por.
Lampenfieber, Szymborska 2005: 23–25). Tempo zwiększa się poprzez połączenie
wersu pierwszego i drugiego. Pozostało tylko stwierdzenie i pytanie logiczne, pauza
bowiem – mimo iż włączona w zdanie – stanowi jedynie chwilowe, retoryczne zawieszenie głosu:
Die Schriftsteller und die Dichter – heißt es allgemein.
Die Dichter sind also – keine Schriftsteller, sondern? (ibid.).

W dalszych zwrotkach przekładu pauza w ogóle znika. Pozostają tylko logiczne
konstatacje:
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Poeci to poezja, pisarze to proza –

Die Dichter sind für die Dichtung. Die Schriftsteller für die Prosa.

W prozie może być wszystko, – również i poezja,
ale w poezji musi być tylko poezja –

Prosa lässt alles zu, auch Dichtung,
doch Dichtung nichts als Dichtung, heißt es.

Zgodnie z afiszem, który ją ogłasza
przez duże, z secesyjnym zawijasem P,
wpisane w struny uskrzydlonej liry,
powinnam raczej wefrunąć niż wejść –

Gemäß dem Aushang, der sie anzeigt
mit großem D im Jugendstilgeschnörkel,
schön eingezeichnet in die Saiten einer beschwingten Lyra,
müßt ich den Saal befliegen eher als betreten

I czy nie lepiej boso,
niż w tych butach z Chełmka
tupiąc, skrzypiąc
w niezdarnym zastępstwie anioła –

Und besser barfuß
als in diesem Schuhwerk aus der Kleinstadt
das klopft und knarrt
in unbeholfener Vertretung eines Engels (ibid.).

Te pierwsze zwrotki pokazują wyraźnie, że w utworze oryginalnym podmiot
liryczny jest pełen wątpliwości. Natomiast w wersji niemieckiej po prostu stwierdza, relacjonuje fakty. Znika wahanie, a przecież – jak już cytowałam wcześniej –
owo wahanie jest według Szymborskiej kwintesencją postawy poetyckiej, gdyż
każda wypowiedź zakończona kropką jest absolutnie niewystarczająca, wymaga
rewizji. Co innego, gdy poeta kropki nie postawi – jej brak otwiera przestrzeń, rozszerza horyzonty.
Pominięcie pauzy zmienia nie tylko wydźwięk wiersza. Na skutek wprowadzonych do utworu zmian interpunkcyjnych dochodzi w nim do zaburzenia „powierzchni ikonicznej” w sensie, o którym pisał Antoine Berman (2009: 257).
Podsumowanie
K. Pisarkowa podkreśla wielką rolę środków pozajęzykowych, współkształtujących
wyraz emocji:
[…] naszą komunikację językową wspomagają nieustannie środki pozajęzykowe,
w tym muzyczne. Bywają one nie tylko takim brzmieniem, które nazywamy artykułowaniem dźwięków, ale także współkształtowaniem wyrazu emocji, które nawet
może sprawiać wrażenie podobieństwa do kodu pojęciowego. Podpatrywanie muzyka, który nadaje „burzy uczuć” kształt muzyczny, może budzić domysł, że ekspresja
muzyczna zmierza, podobnie jak ekspresja językowa, od dźwięku nieartykułowanego do porządku zezwalającego na kodyfikację (Pisarkowa 1998: 35).

Jak w muzyce, tak i w poezji, ale przecież i w codziennej komunikacji obok dźwięku czy słowa wielką rolę odgrywa pauza, cisza, milczenie. Ponieważ „[t]ekst poetycki funkcjonuje jako przekaz zaszyfrowany wielowarstwowo i intersemiotycznie”

^ LV 32 indb 254

2021-11-17 09:26:54

„Ile przemilczam, tego nie wypowiem”: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej…

255

(ibid.), tłumacz musi nie tylko pytać o czystą propozycję, ale również zwracać uwagę
na treści emocjonalne, zaszyfrowane w tekście, i dążyć „do wydobycia składników
istotnych z pozornie drobnych akcentów semantycznych” (ibid.: 36).
Na koniec warto przypomnieć jeszcze jeden passus z dzieła badaczki, stanowiący doskonałe podsumowanie niniejszych rozważań. Pisarkowa podkreśla w nim, że
problem przekładu poezji może leżeć w niedosłowności użytych w utworach środków językowych, które nie stanowią kodu pojęciowego, lecz w sposób aluzyjny informują o emocjonalnym sensie całości utworu:
Uogólnienie liryki może się skupiać na sensach i hasłach, które poeta uznał za klucze do tekstu, bo nadał w nich syntetyczną (może być aluzyjną) informację o poznawczym lub emocjonalnym sensie całości. […] Takich wartości kodu poetyckiego
i miejsc, w których się mieszczą, nie wolno przeoczyć. A niebezpieczeństwo kryje
się w niedosłowności poezji, w tym, że użyte środki językowe mogą podobnie jak
muzyczne nie aspirować do kodu pojęciowego. Są one swoistą próbą przekładu pewnych ogólnych parametrów świata uporządkowanego szczątkami wspólnego języka
sprzed zburzenia wieży Babel. Parametry te nie mieszczą się i tak w leksemie, gdyż
tworzą jego otoczkę semantyczną w postaci ogólnej konotacji, jak ʻradośćʼ, ʻnadziejaʼ,
ʻmiłośćʼ, ʻdobroʼ, ʻpięknoʼ vs. ʻsmutek i rozpaczʼ, ʻlękʼ, ʻnienawiśćʼ, ʻzłoʼ, ʻbrzydotaʼ
i podobne pierwiastki człowieczeństwa (ibid.: 36).

Z taką sytuacją nierozpoznania informacji o emocjonalnej wymowie utworu
mamy ewidentnie do czynienia w omówionych tekstach. Dlatego na postawione na
wstępie pytanie, czy tłumacz powinien być pośrednikiem w niewypowiedzianym,
przemilczanym, mistrzem rozumienia ciszy, bezsłowia, słowa zdławionego, trzeba
odpowiedzieć zdecydowanie twierdząco. Bez tej wrażliwości trwać będzie nieustannie wzajemne rozmijanie się w komunikacji, co wyśmienicie wyraziła Szymborska
w wierszu Na wieży Babel (2005: 194).
Kończąc te rozważania, chciałabym wyrazić wdzięczność i złożyć hołd prof.
K. Pisarkowej za liczne inspiracje i intelektualne obdarowania, gdyż, jak sama napisała, „wszystkie nasze własne teksty zawdzięczamy po trosze tym, z którymi rozmawiamy, których słuchamy, których czytamy, do których mówimy i dla których piszemy. Akt komunikacji jest wzajemnym obdarowywaniem się” (Pisarkowa 1998: 36).
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“How Much I Dissemble I shall not Utter”: on Aposiopesis
in the Poems by Wisława Szymborska and Their Translation into German
Abstract
Krystyna Pisarkowa emphasises the importance of means which participate in shaping the expression
of emotions in a poetic text, and calls for extracting from the text “essential ingredients from seemingly minor semantic accents” (Pisarkowa 1998: 36). In this article, the author takes this inspiration
and analyses how Wisława Szymborska applies silence in her poems as an aesthetic category and an
expression of choked emotions, what indicators of silence she uses, and what happens with this silence
in the translation of her poems into German by Karl Dedecius. The author concludes that a translator
should be able to empathise with emotions and be an intermediary not only for the word, but also for
the unspoken.
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Czy historia i filologia mogą umiejętnie rozwiązać swoje zadanie
bez ścisłego związku z filozofią,
a mianowicie z filozofią historii i filozofią języka?
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Przeszukując zbiory Biblioteki Narodowej w poszukiwaniu spuścizny przedstawicieli polskiego psychologizmu lingwistycznego przełomu XIX i XX w., natknąłem
się na rozprawkę młodego, wówczas dziewiętnastoletniego studenta Szkoły Głównej
Warszawskiej Jana Baudouina de Courtenay. Praca datowana na 10 marca 1864 r.,
nosząca tytuł Czy historia i filologia mogą umiejętnie rozwiązać swoje zadanie bez
ścisłego związku z filozofią, a mianowicie z filozofią historii i filozofią języka?, jest
prawdopodobnie najstarszą z poznanych dotychczas naukowych rozpraw (a właściwie juweniliów) polskiego językoznawcy. Została ona przedłożona przez Baudouina
de Courtenay najprawdopodobniej jako rozprawa ćwiczeniowa przygotowana w ramach kursu filozofii i logiki prowadzonego przez dra Henryka Struvego. Liczący
wówczas dwadzieścia cztery lata H. Struve w 1863 r. otrzymał stanowisko adiunkta
w warszawskiej uczelni, a już w następnym roku awansował na stanowisko profesora, obejmując tym samym Katedrę Filozofii.
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Warto przypomnieć, że Struve w ramach działalności dydaktycznej prowadził
zajęcia z filozofii, logiki, estetyki i psychologii1, na które uczęszczało wielu późniejszych wybitnych przedstawicieli polskiego pozytywizmu oraz świata nauki. Obok
Baudouina de Courtenay w gronie jego słuchaczy znaleźli się Adam Antoni Kryński2, Lucjan Malinowski3, Piotr Chmielowski4, Julian Ochorowicz5, a także literaci –
Adolf Dygasiński, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.
Oddana do rąk czytelnika rozprawka wydaje się tym bardziej interesująca, że
na jej marginesach oraz pod ostatnią kartą rękopisu zostały naniesione czerwonym
atramentem komentarze samego H. Struvego. Współtworzą one wraz z treścią pracy
interesujący dialog, toczący się między wykładowcą a stawiającym swe pierwsze kroki naukowe Baudouinem de Courtenay, poświęcony metodologicznej i filozoficznej
naturze języka, historii oraz filologii. Wspomniana polemika i spór naukowy wymagają oddzielnego opracowania, dlatego też nie będą w tym miejscu rozpatrywane.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że młodzieńcza rozprawa Baudouina wskazuje nie tylko na źródła wczesnych inspiracji naukowych, ale też na wyraźną ewolucję
jego poglądów. Widoczna jest ona zarówno w rozumieniu miejsca językoznawstwa
w typologii nauk, jak i w spojrzeniu na naturę samego obiektu badania naukowego
oraz praw rządzących jego rozwojem.
Jak wynika z treści rozprawy, już w 1864 r. młody Baudouin de Courtenay uznawał za konieczne rozróżnienie nauk fizycznych, do których zaliczał także lingwistykę, i historycznych, wśród których znalazła się filologia. Tę ostatnią rozumiał on
1

2
3
4
5
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W zbiorach Biblioteki Narodowej zachowały się rękopisy wykładów, które Struve prowadził
w Szkole Głównej od roku 1863. Dowiadujemy się z nich, że obszerny wykład logiki został poprzedzony wstępem psychologicznym, na który składały się elementy nauki o bytności i pojęciu duszy
(od dualizmu Kartezjusza, przez idealizm Barucha Spinozy, Immanuela Kanta i Georga Hegla,
aż po realizm Johna Locke’a i Davida Hume’a), zagadnienia teorii świadomości i tzw. bezświadomości, a także uwagi o działaniu duszy, wśród których Struve objaśniał problematykę tworzenia
wyobrażeń, pojęć i idei. Sama część główna wykładu z logiki zawierała elementy teorii poznania
(przede wszystkim relacji podmiot poznający – przedmiot poznania), naukę o pojęciu, sądzie,
wnioskowaniu, prawach logicznych, skończywszy na elementach logiki stosowanej wraz z omówieniem problematyki definiowania, argumentacji oraz podstaw metodyki badań. Tak przygotowany wykład (spisany na ponad sześciuset stronach rękopisu) dawał słuchaczom szeroki, ale też
praktyczny (umożliwiający faktyczne wdrożenie w myśl naukową oraz w światopogląd) wgląd
w problematykę filozoficzną.
Adam Antoni Kryński (1844–1932) – językoznawca, leksykograf, twórca jednego z systemów ortografii polskiej, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, współautor Słownika języka
polskiego wydawanego w latach 1900–1927.
Lucjan Malinowski (1983–1898) – językoznawca, dialektolog i folklorysta, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Piotr Chmielowski (1848–1904) – historyk literatury, krytyk literacki i publicysta, nauczyciel i pedagog, od 1903 r. profesor Uniwersytetu Lwowskiego.
Julian Ochorowicz (1850–1917) – psycholog i filozof, zapoczątkował psychologiczne badania eksperymentalne w Polsce (założył niepubliczny ośrodek w Wiśle).
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jako ogólną wiedzę na temat języków i literatur narodowych. Literacką spuściznę
antycznych i współczesnych mu społeczności Baudouin postrzegał jako jedną z estetycznych form ekspresji ich ducha z punktu widzenia ich historycznego rozwoju.
Być może są to echa nie tylko myśli przywołanego w rozprawie Friedricha Augusta
Wolfa (niemieckiego filologa uznającego język i tekst literacki za główne źródło interpretacji ludzkiej natury), ale też inspiracji filozofią Wilhelma von Humboldta6,
zderzoną z późnoromantyczną myślą o duchu narodów.
Jednakże głównym kryterium metodologicznym, które skłoniło Baudouina de
Courtenay do rozdzielenia nauk historycznych i fizycznych (a co za tym idzie filologii i lingwistyki), jest wolitywny charakter obiektu badania tych pierwszych. Jak
czytamy w rozprawie:
Przy tej nieskończonej zmianie mowy ludzkiej działają prawa czysto naturalne, prawa fizjologiczne i psychologiczne, ale bez udziału woli ludzkiej, a gdzie nie ma woli,
tam nie ma historii.

Dla filologa język jest więc środkiem, medium pośredniczącym między badaczem a intepretowanym faktem, dla lingwisty natomiast jest on sam w sobie obiektem poznania. To przekonanie będzie towarzyszyło polskiemu lingwiście do końca
jego naukowej działalności. W bardziej radykalnym tonie zostanie ono powtórzone
w pierwszym odczycie na Uniwersytecie Dorpackim O zadaniach językoznawstwa
z 1888 r., opublikowanym kilka lat później w III tomie „Prac Filologicznych”:
Filologia, tak jak rozwinęła się ona historycznie i jak ją przeważnie uprawiają jej
przedstawiciele, jest uczonością, erudycją, znajomością szczegółów, nie zaś nauką,
nie umiejętnością w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, gdy tymczasem językoznawstwo jest jednolitą, ściśle określoną umiejętnością (Baudouin de Courtenay 1891: 93).

6
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Baudouinowska inspiracja myślą Humboldta wyraźna jest w całym okresie jego działalności naukowej. Okazuje się jednak, że w teoretycznych pracach polskiego lingwisty filozofia Humboldta
(zob. Sobotka 2019), a zwłaszcza pogląd o języku jako manifestacji ducha narodu, interpretowana była niejednoznacznie. W przedstawionej tu rozprawie duch narodu pojmowany jest w kategoriach idealistycznych. Wydaje się, że w późniejszym okresie, a na pewno od lat 80. XIX w.,
Baudouin de Courtenay rozumiał koncepcję Humboldta nieco odmiennie, bo w ujęciu antropocentrycznym, bliższym założeniom kantyzmu (zob. Kowalski 2016). Oczywiście polski lingwista nigdy nie odwoływał się wprost do założeń aprioryzmu królewieckiego filozofa. Podobieństwa – co do zasad ontologicznych i teoriopoznawczych – widoczne są jednak w założeniu, że
język jest tworem wyłącznie psychicznym, a więc podmiotowym. Łączy się to z przekonaniem,
że rzeczywistość także ma naturę antropocentryczną. Baudouin niejednokrotnie zaznaczał, że
nie ma bezpośredniego wglądu w świat poszczególnych jednostek ludzkich. Język indywidualny,
choć realizowany wyłącznie w społeczeństwie, jest jednym z mechanizmów kształtowania i rozumienia rzeczywistości. Jest to jednakże problem wymagający szerokiej analizy, ponieważ – co należy zaznaczyć – ontologiczny status rzeczywistości nie jest w pracach Baudouina przedstawiony
w sposób spójny i jednoznaczny (zob. Kowalski 2020).
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O ile jednak stosunek Baudouina do filologii i jej miejsca w typologii nauk nie
uległ znacznym przekształceniom, o tyle jego stosunek do samej lingwistyki zmienił się zasadniczo. Już z początkiem lat 70. XIX w. Baudouin de Courtenay w sposób wyraźnie odmienny od tego z przedłożonej rozprawy zapatrywał się na kwestię
praw językowych (praw głosowych). Z ujęcia czysto obiektywistycznego i fizykalistycznego uczony przeniósł pojęcie prawa językowego na grunt psychologiczny. Pozostając w przekonaniu, że zadaniem lingwistyki jest objaśnianie faktów oraz praw
rządzących życiem języka, samo pojęcie faktu oraz prawa językowego Baudouin
uznał za wynik podmiotowej interpretacji rzeczywistości, za jeden z mechanizmów
uogólniania i oglądu przedmiotu doświadczenia:
Zarówno prawa, jak i siły to nie istoty, nawet nie fakty, ale produkty działań umysłu człowieka, służące uogólnieniu i łączeniu faktów i znalezieniu dla nich ogólnych
[sic!] wyrażenia, ogólnej formuły. Nie są to demoniczne idee polecane przez filozofów wiadomego kierunku, ale pojęcia rodzajowe (Artbegriffe), tym doskonalsze, im
więcej zjawisk można nimi objąć. Z innej strony te prawa i siły, jak wszelkie pojęcia
i kategorie umysłowe, nie są jednolite w swym składzie, ale okazują się wypadkowymi niezliczonego mnóstwa łączących się ze sobą wyobrażeń i pojęć (Baudouin de
Courtenay 2016b: 117).

Stąd już tylko krok do uznania lingwistyki za naukę stricte psychologiczną, a następnie – przynajmniej od końca lat 80. XIX w. – psychologiczno-socjologiczną (na
co niemały wpływ mógł mieć między innymi Ludwik Gumplowicz 7). Pogląd o przynależności lingwistyki do nauk przyrodniczych i fizycznych został więc przez Baudouina ostatecznie odrzucony i niejednokrotnie poddany krytyce:
Szumnobrzmiący frazes o „organizmie języka” […] uległ niweczącej krytyce Stein
thala […]. Ten sam frazes, odegrzany przez Augusta Schleichera, wychodzącego z założenia, że językoznawstwo jest nauką przyrodniczą, i zgodnie z tym twierdzącego,
że języki są organizmami, musiał się rozwiać wobec tej prostej uwagi, że nie może
istnieć niezależnie od człowieka, że, co więcej, język, jako język, fizycznie wcale nie
istnieje, i że podstawa ciągłości indywidualnej języka jest wyłącznie psychiczna (Baudouin de Courtenay 1974: 159).

Samo pojęcie praw głosowych Baudouin de Courtenay uznał z czasem za jedno
z tych, które powinny zostać wyrugowane z obszaru lingwistyki i zastąpione ekwiwalentem psychologicznym.
Zmiana paradygmatu lingwistycznego wpłynęła wyraźnie na stosunek badacza do problemu ewolucji języka. W swej młodzieńczej pracy Baudouin uznał, że
7
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Ludwik Gumplowicz (1838–1909) – socjolog i prawnik. W swojej teorii socjologicznej zakładał istnienie zjawisk społeczno-duchowych (dziś powiedzielibyśmy: psychospołecznych), które kształtowane są w wyniku organizacji i działań zbiorowości ludzkich – jednym z powyższych zjawisk
był w koncepcji Gumplowicza język.
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o zmianach historycznych możemy mówić jedynie w przypadku tych nauk, które
za obiekt badania uznają wytwory ludzkiego ducha, językowi natomiast – podobnie jak innym wytworom świata natury – przysługuje wyłącznie wzrost naturalny.
Mówienie o historii mowy ludzkiej jest bowiem wynikiem pomieszania pojęć, które
po dogłębnej analizie danych językowych lingwista powinien odrzucić. Tu również
uwidacznia się wskazany postulat Baudouina, w świetle którego przedmiot nauk
przyrodniczych (fizyki, biologii, zoologii, geologii) nie jest i nie może być poddany
działaniom wolitywnym, które wpływałyby na jego stan i rozwój w czasie. Tak jak
nie sposób zmienić obiegu krwi w organizmach zwierząt, tak nie ma możliwości
świadomego i celowego wpływu na zmianę praw rozwoju języka.
Na gruncie lingwistycznego psychologizmu Baudouin wyraźnie zrewidował
swoje wcześniejsze założenia. Przede wszystkim przyjął kryterium ontologiczne,
przypisujące realne istnienie wyłącznie językowi indywidualnemu (konstytuowanemu w psychice konkretnej jednostki ludzkiej). Tak pojmowany język ulega ciąg
łemu rozwojowi w czasie, a granice tego rozwoju wyznacza życie ludzkie. Z tego
powodu rozwój nie może przysługiwać językowi ogólnemu, jako że jest on jedynie
naukowym uogólnieniem (a w potocznym doświadczeniu – hipostazą). Dlatego też
język ogólny, w myśl późniejszych poglądów Baudouina, najobszerniej wyłożonych
w Zarysie historii języka polskiego z 1922 r. (zob. Baudouin de Courtenay 1983), może
być rozpatrywany tylko z punktu widzenia swojej historii. Historia nie może być
jednak traktowana jako ontologiczny tryb temporalnego istnienia języka, ale jako
sposób jego naukowego oglądu (ma zatem charakter epistemologiczny)8.
Młodzieńcza rozprawa Baudouina de Courtenay otwiera przed badaczami jego
spuścizny o wiele szersze niż w przedstawionym przeze mnie zarysie spektrum
rozważań i dalszych analiz. Szczególnie inspirujący wydaje mi się wątek nagłej, jak
widać, zmiany metodologicznego sposobu myślenia. Zwrot ku psychologizmowi
(którego zapowiedzi trudno dopatrywać się w młodzieńczej pracy – mimo żywego
zainteresowania myślą W. von Humboldta i Heymanna Steinthala) dokonał się na
przełomie lat 60. i 70. XIX w. i bardzo mocno wpłynął na polską, rosyjską, a nawet
europejską lingwistykę przełomu wieków9.
8
9
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Na temat wyróżnionych przez Baudouina de Courtenay temporalnych trybów istnienia języka
indywidualnego i ogólnego piszę szeroko w pracy Język i czas. Studium myśli naukowej Jana Bau
douina de Courtenay i Ferdinanda de Saussure’a (Kowalski 2016).
Warto przypomnieć nazwiska zarówno uczniów Baudouina, jak i językoznawców pozostających pod bezpośrednim wpływem jego lingwistycznych poglądów – mam tu na myśli przede
wszystkim Mikołaja Kruszewskiego, Karola Appla (który rozwinął myśl Baudouina w kierunku
neokantyzmu i fikcjonalizmu), Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Stanisława
Szobera, Lwa Szczerbę, Siergieja Bulicza, Maxa Vasmera (prywatnie pierwszego męża najstarszej
córki Baudouina, Cezarii Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, światowej sławy etnografki). Nie sposób nie wspomnieć też o wpływach Baudouina na poglądy naukowe Ferdinanda de Saussure’a,
a także Romana Jakobsona i innych przedstawicieli praskiej szkoły lingwistycznej.
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***
W przedłożonej edycji rozprawy, spisanej czarnym atramentem na 61 kartach formatu A5, ortografia i interpunkcja zostały zmodernizowane zgodnie z zaleceniami
instrukcji Ireneusza Ihnatowicza (1962). Modernizacja dotyczy przede wszystkim:
1) rezygnacji z oznaczeń samogłosek pochylonych;
2) uwspółcześnienia zapisu form pochodzenia greckiego (typu: methoda, theorija)
oraz łacińskiego (typu: induktivna, klassifikaciji, lingwistiki etc.);
3) ujednolicenia zapisu wielkich i małych liter w nazwach dyscyplin naukowych;
4) uwspółcześnienia zapisu ortograficznego form czasownikowych typu: módz, po
módz, ledz, uledz;
5) dostosowania do dzisiejszych zasad ortograficznych pisowni łącznej i rozłącznej
wyrazów;
6) uwspółcześnienia interpunkcji;
7) rozwinięcia skrótów;
8) rezygnacji z obecnych w podsumowującej rozprawę części Tezy (karta 61) podkreśleń nazw dyscyplin naukowych (np. Filozofija języka, Psychologiji ludów,
Lingwistika).
Fragmenty nieczytelne lub zniszczone zostały zaznaczone pustym nawiasem
kwadratowym, natomiast formy rekonstruowane lub niejasne zostały wpisane w nawias kwadratowy. Ponadto w edycji zostały zachowane oryginalne formy fleksyjne,
również tam, gdzie pojawiały się one niekonsekwentnie (np. przy rozróżnianiu formy narzędnika oraz miejscownika przymiotników rodzaju nijakiego -ém i męskiego -ym, -im, np.: sztucznem utworzeniu, ale sztucznym utworem, sztucznym dziełem).
Wszystkie komentarze H. Struvego naniesione przez niego na marginesach
rękopisu znajdują się w przypisach końcowych i oznaczone są literami alfabetu
łacińskiego.
Komentarz główny, zapisany przez recenzenta na ostatniej stronie rękopisu (karta 62), został oddany kursywą pod tekstem rozprawki Baudouina de Courtenay.
Z przyczyn redakcyjnych tekst został podzielony na dwie części. Część II ukaże
się w kolejnym numerze „LingVariów”.
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1864
Rozprawa, mająca związek z kwestią jęz[yka]
CZY HISTORIA I FILOLOGIA MOGĄ UMIEJĘTNIE10 ROZWIĄZAĆ
SWOJE ZADANIE BEZ ŚCISŁEGO ZWIĄZKU Z FILOZOFIĄ,
A MIANOWICIE Z FILOZOFIĄ HISTORII I FILOZOFIĄ JĘZYKA?
Jeżeli tak: jakie zadanie historia i filologia samodzielnie bez pomocy filozofii
rozwiązują?
Jeżeli nie: na czym polega samodzielność historii i filologii obok filozofii?
***
Ponieważ między podanymi do dysputacji kwestiami w rzędzie umiejętności zupełnie pominiętą została umiejętność języka, jako samodzielna nauka, przeto czuję
się w obowiązku wystąpić w obronie jej samodzielności, w obronie jej samoistności.
Nasamprzód oświadczyć muszęa, że lingwistyki żadną miarą mięszać nie można
z historią, jak to słusznie czynimy z filologią, i że przeto filozofia języka, służąca
tamtej za podstawę, stanąć w żaden sposób nie może obok filozofii historii.
Wiadomo, że cały w ogóle gmach wiedzy ludzkiej rozpada się na dwa wielkie
działy: dział umiejętności historycznej i dział umiejętności naturalnych; tamte mają
do czynienia z dzieły człowieka, te zaś z dzieły Boga; sama tylko filozofia, jako badająca ostateczne zasady wszechświata, nie da się pod żadną z tych dużych klas podciągnąć, ale je obie razem w sobie zawiera i obejmuje, obie spaja ze sobą i łączy.
Otóż twierdzimy stanowczo, że językoznawstwo, czyli filologia porównawcza,
jest nauką fizyczną i metoda jej jest taką samą, jak metoda botaniki, geologii, anatomii, chemii i innych gałęzi badania natury, skutecznie jej używających 11. Na próżno
10 W artykule rzeczownik umiejętność występuje przede wszystkim w znaczeniu ‘nauka’ (np. umiejętność fizyczna, umiejętność naturalna); również przymiotnik umiejętny należy rozumieć jako
‘naukowy’, a przysłówek umiejętnie jako ‘naukowo’.
11 W rozprawie Baudouina nie dostrzegamy jeszcze tak znamiennego dla jego późniejszych poglądów psychospołecznego sposobu myślenia o działalności językowej. Co zrozumiałe, młody
badacz poszukuje dopiero własnej ścieżki rozumowania. Widoczne jest to w próbie uspójnienia
podejścia do języka jako do tzw. zjawiska fizycznego (lingwistyka jako umiejętność naturalna)
z teoretyczno-filozoficznym spojrzeniem Humboldta i Steinthala. Podjęte tu zadanie nie było
łatwe, ponieważ obie te koncepcje znajdują się na antypodach problematyki badań nad mową
ludzką. Na szereg wynikających stąd nieścisłości obecnych w rozprawie zwrócił uwagę w swoich komentarzach H. Struve. Mimo ambitnego przedsięwzięcia młody badacz nie mógł w 1864 r.
stanąć na właściwym mu później polu psychospołecznym i antropocentrycznym, tak dalekim od
tego, które bierze w obronę w poniższej rozprawce i które określa mianem lingwistyki jako nauki fizycznej lub naturalnej. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy był brak odpowiedniej
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jednak oglądamy się za słusznym przyznaniem tej nauce miejsca w rzędzie nauk
przyrodzonych; jedną z główniejszych przyczyn tego zjawiska może być to, że jedna
z nazw tej nauce nadawanych brzmi: „filologia porównawcza” b; zdawałoby się więc,
że filologia porównawcza jest nauką pokrewną filologii klasycznej, a więc nauką historyczną, i że przeto metoda jej jest metodą historii, historii sztuki, prawa, polityki
i religii. Nie należy się atoli łudzić tą nazwą; trudno powiedzieć, kto ją wynalazł, lecz
zdaje się, że użycie jej na tym się gruntuje, iż pierwszymi rozkrzewicielami (rozumie się dla czysto filologicznych celów) byli filolodzy klasyczni. Nietrudno jednak
dowieść, że choć językoznawstwo wiele zawdzięcza filologii klasycznej, to przecież
nie ma z nią prawie nic wspólnego i nie może być jej subordynowanym, jak to sądziła długo przesądna i konserwatywna filologia, zamieniwszy gramatykę na swoją
służebnicę do wszystkich niby to celów, i przez to złożywszy całość jej z samych
recept bez żadnej naukowej podstawy. Filologia uważa język za środekc; tymczasem
lingwistyk [sic!] bierze go za obiekt swego poznania; należy się więc nam zastanowić
nieco nad naturą tego obiektu naszej nauki.
Język nie jest sztuką, nie jest sztucznym utworem, nie jest to agregat konwencjonalnych głosów w celu udzielania sobie wzajemnie myśli, w celu pożycia społeczeńskiego; jakżeż bowiem można by się umawiać o właściwości tego lub owego
dźwięku, tego lub owego wyrazu dla oddania tego lub owego pojęcia, kiedy nie było
środka umówienia się, właśnie języka? Podobnie język nie jest produktem sztuki
ludzkiej w tym znaczeniu [ ]12.
[…] to przynajmniej o jej zewnętrznej formie może stanowić. I w samej rzeczy,
choćby lokalna różność i rozmaitość języków nie stanowiła wcale istotnego zarzutu przeciwko zaliczaniu językoznawstwa do nauk fizycznych, to przecież jednakże
historyczne zmiany i przemiany, czy to w dziedzinie jednego języka, czy też w obszerniejszem zakresie pewnej familii językowej, zdają się stanowić nieprzełamaną przeszkodę, zdają się stawiać nieprzepartą zaporę do łączenia językoznawstwa
z naukami fizycznymi. Każda część natury – indywidualna, jednostkowa, czy to
minerał, czy to roślina, czy też zwierzę, pozostaje w swym rodzaju i gatunku od
początku do końca swego istnienia (czyli, jak chcą niektórzy, bytowania) jednym
i tym samym, gdy tymczasem zapewne zaledwie bardzo mało języków po przebiegu
tysiąca lat może być uznanych za te same. Historyczne przekształcenia języka mogą
szybciej lub powolniej następować, mają jednak miejsce we wszystkich krajach i po
wszystkie czasy.
koncepcji socjologicznej, którą Baudouin de Courtenay mógłby wówczas zaadaptować na potrzeby rozwijanej przez siebie teorii (jak miało to później miejsce z koncepcją wspomnianego już
Gumplowicza). Na ten pogląd, który w pełni podzielam, zwrócił moją uwagę Oleg Leszczak. Należy bowiem przypomnieć, że na pełny rozkwit światowej socjologii oraz spór indywidualistycznej koncepcji Gabriela Tarde’a z realizmem społecznym Émile’a Durkheima ówcześni badacze
musieli zaczekać aż do lat 80. i 90. XIX w.
12 W rękopisie brak kart nr 5 i 6.
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Z tego wszystkiego można wnosić, że język, ponieważ w przeciwstawieniu do
innych płodów natury podlega przemianom historycznym, nie da się tak traktować jak materiał innych umiejętności fizycznych. Ten zarzut zdaje się być pozornie
uzasadnionym, lecz jeżeli go bliżej rozpatrzymy i rozbierzemy, przekonamy się, iż
polega on tylko na zagmatwaniu wyobrażeńd. Należy bowiem starannie rozróżniać
zmianę historyczną i wzrost naturalny. Sztuka, umiejętności historyczne, filozofia
i religia, mają wszystkie swoję historią, język zaś przypuszcza tylko wzroste.
Teraz nastręcza się uwaga, że jeżeli język pokazuje stały i prawidłowy proces
przemiany historycznej, to nie jest w mocy człowieka przemianę tę przyśpieszyć
lub wstrzymać. Jak nie można zmienić praw rządzących krążeniem krwi w naszem
organizmie, tak też nie można zmienić praw rządzących językiemf i kuć nowych
wyrazów, wyrażeń lub form wedle upodobania, tj. nie w duchu języka, lecz podług
własnego, choćby nawet genialnego widzimisię. A jak człowiek o tyle tylko rozkazuje naturze, o ile zna jej prawa i im się poddaje z uległością, tak też poeci i filozofowie tylko wtedy władną po mistrzowsku językiem, gdy prawa jego znają i są im
posłuszni.
Język nie może być zmienionym i ulepszonym przez pojedynczego człowieka,
choćby najgenialniejszego; na utworzenie języka składa się wewnętrzna, duchowa
praca całego narodug. Jest to może jedna z tych szczęśliwych rzeczy ludzkich, którymi żaden despota i samodzierżec absolutnie zawładnąć nie jest w stanie.
Nie wchodząc tu w przyczyny tego wzrostu językowego, tego wiecznego mienienia się (bo to nie może wchodzić w zakres ćwiczenia o stosunku lingwistyki do
filozofii, gdyż należy specjalnie do filozofii mowy), musimy to tylko przyjąć za fakt
i wybić sobie z głowy wszelkie marzenia tak o mowie objawionejh, jako też o sztucznem, z potrzeb życia społeczeńskiego wynikłem, utworzeniu mowy. Przy tej nieskończonej zmianie mowy ludzkiej działają prawa czysto naturalne, prawa fizjologiczne i psychologicznei, ale bez udziału woli ludzkiej, a gdzie nie ma woli, tam
nie ma historiij. I ta przemiana stanu językowego może być tak nagłą, że pomiędzy
dzikimi ludy po wymarciu jednej generacji charakter języka zupełnie zostaje zmienionym, i to jest właśnie życie języka w stanie natury, pod wpływem czysto przyrodniczym, bez żadnych ograniczeń i krępowań tego rozwoju ze strony literatury
czy cywilizacjik; i dlatego to takie języki, w stanie natury żyjące, są najciekawsze dla
badacza mowy.
Nie można być dosyć ostrożnym w życiu rozmaitych wyrazów, które przybrały
w nauce pewne określone znaczenie. Ściśle wziąwszy, nie daje się zastosować wyraz
„historia” lub „wzrost” do przekształceń ustawicznie się odmieniającej powierzchni
kuli ziemskiej. O „historii” mówimy tam, gdzie występują działania swobodnych,
wolnych sił l; „wzrost” ściąga się do naturalnego rozwoju istot organicznych. Tymczasem mówimy także o wzroście skorupy kuli ziemskiej, o niepowstrzymanem
wzroście różnych kryształów, i wiemy dobrze, co pod tym rozumiemy; w tym to
właśnie znaczeniu, nie zaś jak rośnienie drzewa, jesteśmy uprawnieni ująć wzrost
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językał. Jeżeli imieniem wzrostu można oznaczyć owe modyfikacje, które w przeciągu pewnego czasu zachodzą wskutek ciągle nowych kombinacji danych stosunków,
przez nieustannie nowe ich połączenia, i które to modyfikacje wyłamują się spod
prawidłowego działania wolnych sił, i jeżeli podług tej definicji możemy przyjąć
wzrost powłoki kuli ziemskiej, to ten sam wyraz i w tem samem znaczeniu daje się
też użyć, gdy mówimy o języku, nadajemy więc sobie prawo wyłączenia umiejętności mowy (lub języka) z umiejętności historycznych i umieszczenia jej w rzędzie
nauk fizycznych.
Braku pierwiastku historycznego w języku dowodzi i to, że on jest najtrwalszym
atrybutem każdego narodu; instytucje narodowe lec mogą pod naciskiem silnej woli
zdobywcy lub pod wpływem żywotniejszej i pełniejszą treścią cieszącej się cywilizacji; stosunki zewnętrzne polityczne podobnie łatwo ulec mogą zmianie; nawet zwyczaje i obyczaje narodu skazić może cudzoziemszczyzna; język tylko wszystkie te
burze stale przetrwać jest w stanie, dopóki dopiero zwykle naturalna śmierć nań nie
przyjdzie; mogą się wprawdzie chcieć wyrzec ojczystego języka klasy ucywilizowane
arcyprzemądrzałem, lecz zarzucić go zupełnie nigdy niepodobna. Język właśnie dlatego zachowuje z jak największą wytrwałością swoję indywidualność, że nie posiada
tak wyraźniej świadomości o swojem osobnem, indywidualnem charakterze, jak to
w innych organach życia narodowego ma miejsce. Twórcza energia życia lingwistycznego każdej mowy sprowadza także z czasem niektóre organiczne zmiany, ale
dzieje się tak nie po ukazu13 [sic!] gramatyków (gramatykarzy, albo jeszcze inaczej
wedle Żochowskiego14, mówników), ale niepostrzeżenie, idzie w ślad za postępem
i oświatą narodun.
Jeszcze jeden zarzut pozostaje do zbicia w tej materii, a jego bliższe roztrząśnięcie pomoże nam do jaśniejszego zrozumienia właściwego, realnego charakteru
języka. Wielkie periody wzrostu kuli ziemskiej, które wykryto za pomocą poszukiwań geologicznych, kończą się, ustają lub przynajmniej zbliżają się do końca w tym
czasie, kiedy odkrywamy pierwsze ślady życia ludzkiego i skoro historia człowieka
w najobszerniejszem tego słowa znaczeniu się rozpoczyna. Periody wzrostu języka
przeciwnie, rozpoczynają się naraz z historią ludzkości i biegną z nią równolegleo.
Utrzymywano przeto, że chociaż język może być niekoniecznie dziełem sztucznym,
to jednak byłoby niemożliwym zrozumieć życie i wzrost jakiego języka bez historycznej znajomości czasów, w których ten język się tworzył. Musimy, jak mówią,
wiedzieć, czy język, który za pomocą drobnowidza15 gramatyki porównawczej ma
być analizowanym, wyrósł dziko, wpośród nieokrzesanych plemion bez żadnej
13 Z ros. по указу ‘mocą rozporządzenia, dekretem’.
14 Mowa tu o Feliksie Żochowskim (1802–1868), gramatykopisarzu i encyklopedyście, autorze
prac Części mowy odmieniające się przez przypadki z roku 1838 oraz Mownia języka polskiego
z roku 1852.
15 Dawne określenie mikroskopu.
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literatury albo czy on przez poetów, kapłanów i mówców został wytwornie obrobionym, tj. czy został napiętnowany znamieniem epoki klasycznej. Znowu tylko z roczników historii politycznej możemy się nauczyć, czy język stykał się z drugim, jak
długo trwało to zetknięcie, który z dwu ludów stał wyżej duchowo, pod względem
cywilizacji, który zwyciężył, który został zwyciężonym, który z nich zaprowadził
prawo, religią i sztuki krajowe i wydał największą liczbę narodowych nauczycieli,
ludowych poetów i demagogów. Wszystkie te pytania noszą czysto historyczny charakter i umiejętność, która tak dużo czerpie ze źródeł historycznych, wyglądałaby
tylko jako anomalia w rzędzie nauk fizycznych.
Odpowiemy na to, że między umiejętnościami fizycznymi żadna wprawdzie nie
łączy się tak ściśle z historią ludzkości, jak umiejętność języka. Ależ w podobnem
związku z historią, chociaż może mniejszem, stoją i inne umiejętności fizyczne (zoologia, etnologia, botanika)16. Jeżeli więc i historia języka stoi w ścisłem związku z historią człowieka, to jednak jeszcze nie mamy powodu wykluczać językoznawstwa
z rzędu umiejętności fizycznych. Przy tym, chociaż rzeczywiście językoznawstwo
dużo może czerpać z historii, to jednak nigdy to nie przekracza granic pomocniczości i nikt się dopatrzyć nie jest tu w stanie przewagi pierwiastku historycznego.
Idziemy jednak dalej i twierdzimy, że językoznawstwo, jeżeli je dość prawdziwie definiujemy, może być uważanym za zupełnie niezawisłe od historii. Historia bowiem
mówi o narodach jako występujących na widownią wypadków politycznych i tylko
o tyle zasługuje naród na uwzględnienie w historii, o ile czyny swymi oddziaływa
na postęp ogólny i oświatę całej ludzkościp; językoznawstwo zaś zapatruje się na tę
kwestią ze swego stanowiska, ono zna o tyle różne ludy, o ile te różnymi mówią
językami; dla niego równouprawnione są języki groźnych Rzymian, jak i tak bardzo zwykle upośledzanych Etrusków lub Japygów, przeceniających się Greków, jak
i też wszystkich lekceważonych dla swego nieokrzesania barbarów, dumnych Anglikówr, jak i pogardzonych Irlandczyków, ogładzonych Francuzów, jak i nieokrzesanych Bretonów, Flamandów lub Prowensalów, podbijających Rosjan, jak i podbitych
Ostiaków, Kałmuków lub Samojedów; Polaków, jako też Rusinów i Litwinów, z których pierwszymi się pogardza, jako szalonymi świętojurcami, a o drugich powiada
się, że to taki gruby, nieokrzesany język, mięszanina wszystkich na świecie żyjących
(!!!)17. I choćby jeden żył jeszcze człowiek, który by pewnego zstępującego do grobu używał języka, to zawsze tu mamy język narodowy, a więc naród reprezentowany, tymczasem ze stanowiska historycznego (a także i filologicznego) o narodzie tu
mowy być nie może, i nawet śmiesznością byłoby coś podobnego utrzymywać. Co
więcej, narody mięszają się z sobą czy to skutkiem naturalnego zetknięcia się we
swych wędrówkach, czy też skutkiem podbojów; tymczasem języki nie mięszają się
16 Jak sądzę, można tu dostrzec mieszanie pojęcia historii (historii społecznej) z pojęciem ewolucji
(historii naturalnej).
17 Tak w oryginale.
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nigdy18 i nie ma ani jednego języka na świecie, który by można nazwać językiem mięszanyms, który by można uważać za mechaniczny zlepek, a choćby nawet chemiczny amalgamat kilku różnych części. Naród angielski to mięszaniec par‘excellencet;
tymczasem język jego nosi wprawdzie na sobie ogromne ślady wpływu obcego,
przechodniego, materiał nawet jego w większej połowie jest napływowym, a jednakże dusza jegou, jego organizm skłania nas do zaliczenia go w poczet języków
teutońskich, z którymi jako jedna rodzina podciąga się pod ogólniejszą jednostkę,
pod szczep aryjski, czyli indoeuropejski.
Tak więc należy zrobić różnicę pomiędzy historią a wzrostem. Wzrost w stosunku do języka jest niezależnym od ludzkiego humoruw, a tylko rządzą nim prawa,
którym posłuszne są organa tak ludzkiej myśli, jak i ludzkiego głosu. A choć językoznawstwo ze wszystkich umiejętności fizycznych najściślej się łączy z historią
polityczną, to jednak, ściśle wziąwszy, może się bez tej obcej pomocy zupełnie obejść
i można klasyfikować i analizować języki bez względu na indywidua, familie, plemiona, narody lub rasy, które ich używają, czyli mówią nimi.
Przejdźmy teraz do metody.
W umiejętnościach naturalnych panuje ogólne prawo, że ony [sic!] rozpoczynają od rozczłonkowania, postępują do klasyfikacji i na koniec dostają się do teorii,
czyli że metoda ich jest induktywną, a jako taka przedstawia trzy kolejno po sobie
następujące stopnie: stopień empiryczny, klasyfikujący i teoretyczny; prawo to cierpieć może wiele wyjątków i często się zdarza, że filozoficzne spekulacje należące
właściwie do ostatniego, czyli teoretycznego stopnia, już wiele prób pokazują, zanim
jeszcze zebrano i ugrupowano konieczne dane, czyli wiadomości pozytywne. Tak
np. w obu krajach, w których nasamprzód rozkwitło językoznawstwo, w Indiach
i w Grecji, zarówno zbierano czysto empiryczne prawa, jak też rzucano się w rozmaite, mistyczne teorie i różne domniemania o początku i istocie mowy. Cóż rozumiemy pod empirycznym traktowaniem? Kto był pierwszym, co dla języka tego
samego dokonał, co żeglarz dla gwiazd, co ogrodnik dla swoich kwiatów? Kto to
był, co pierwszy w język, czyli mowę, myśl włożył? Myśl zrobienia różnicy pomiędzy
imieniem a słowem19, pomiędzy artykułem (przedimkiem) a zaimkiem, pomiędzy
18 Nie sposób dziś stwierdzić, czy krytyczna uwaga H. Struvego wpłynęła bezpośrednio na poglądy Baudouina na mieszanie się języków. Faktem jest jednak, że w swych późniejszych pracach
Baudouin de Courtenay jednoznacznie odrzucił przedstawiony tu pogląd, uznając go wręcz za
szkodliwy dogmat głoszony nawet przez tak znakomitych lingwistów i indoeuropeistów jak
Berthold Delbrück (1842–1922) czy Friedrich Karl Brugmann (1849–1919). Problem ten, wraz
z uwagami krytycznymi wobec stanowiska obu przedstawicieli młodogramatyzmu, Baudouin
de Courtenay przedstawia szeroko w pracy О смешанном характере всех языков, która ukazała
się w tłumaczeniu Mirosława Skarżyńskiego w 21 tomie „Biblioteki LingVariów” (zob. Baudouin
de Courtenay 2016c). Warto zwrócić uwagę, że w przywołanej rozprawie polski lingwista uznaje proces „mieszania się” za fundament rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego (w tym
językowego).
19 Mowa o podziale części mowy na nominalne i werbalne.
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accusativem a nominativem, activem a passivem. Kto wynalazł te określające wyrażenia i w jakiem celu zostały one wynalezione. Na tym stanowisku stali już Grecy
i następnie Rzymianie, a rezultaty szkoły aleksandryńskiej służyły długo za podstawę wszystkim owym przemądrzałym gramatykom łacińskim i greckim, które nie
starały się wniknąć w istotne prawa językowe, ale tylko podawały goły materiał uporządkowany jako tako w celu łatwiejszego jego sobie przyswojenia?, boć celem tych
wszystkich gramatyk było jeno podać pewne recepty, którymi się kierować trzeba
przy czytaniu autorów lub przy użyciu piśmiennem danego języka. To jest stopnień
czysto empiryczny.
Lecz umysł ludzki nie zadawalnia się gołym zestawieniem faktów i podciągnięciem ich pod pewne z góry ustalone kategorie. On się zapytuje, zastanawia się nad
formami, np. języka, skąd się te formy wzięły, dlaczego ta lub owa forma ten lub ów
stosunek wyraża? Lecz na to nie znajduje dostatecznego wyjaśnienia we własnem języku, stara się więc poznać inne języki dla przekonania się, czy tam także w podobnyż sposób te same względy i stosunki się wyrażają, i dla zobaczenia, czy z porównania odpowiednich form w kilku językach nie da się coś stanowczego w tym względzie
orzec. A ponieważ jest to naturalną koleją rzeczy świata tego, iż chcąc wyjaśnić twór
młodszy, trzeba poznać ten, który go poprzedził, rzuca się więc człowiek do badania
starszych języków y i w samej rzeczy przekonywa się, że formy języka młodszego są
tylko okaleczeniami, oszlifowaniami pełniejszych form języka starszego, co więcej,
że sam materiał językowy i tu, i tam składa się z mniej więcej podobnych pierwiastków, i to doprowadza do wniosku, że musi istnieć jakaś wewnętrzna spójnia pomiędzy rodowodem obu tych języków (rozumie się, poszukiwanie to może się dziać
li tylko w zakresie języków, o których bezpośredniej jednopodrugości historia nam
powiada); tym sposobem języki romańskie znajdują swe wyjaśnienie w łacinie, nowogrecki w starogreckiem, języki słowiańskie w starosłowiańskiem (choć tylko jako
w najstarszej siestrze, nie zaś jako w matce), niemiecki w gockiem itp.; lecz to nie
wystarcza; widzimy, że łacina, grecki, starosłowiański, gocki itp. mają także formy
spólne i spólny mniej więcej materiał językowy, lecz tu brak czegoś, co by spośredniczyło te formy, co by im wszystkim służyć mogło za podstawę, bo wszystkie te języki
zostają do siebie w stosunku prawie współrzędności, nie ma zaś czegoś znacznie od
nich starszego; – i oto przypadkiem, trafem, jakimś zrządzeniem życzliwego bóstwa sprzyjającego rozwojowi i rozkwitowi wszystkich nauk i umiejętności wpada
nam w oko sanskryt; tu lubujemy się pełnością i pierwotną jeszcze symbolicznością
form, nienaruszonością i wyrazistością pierwiastków językowych, a z tym wszystkim zupełnie podobnych do form i pierwiastków języków poprzednich (powyżej
przytoczonych), tak że uznajemy ten język za najstarszy i w głębokiem uniesieniu
w pierwszej chwili robimy go matką gockiego, łaciny, greckiego, starosłowiańskiego itd., lecz głębsze rozejrzenie się w tych językach pokazuje nam, że sanskryt nie
wszędzie największą odznacza się starożytnością, że są formy pełniejsze w innych
właśnie powyżej wspomnianych językach; to nas zmusza do wniosku, że ten trzy-
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dziestowieczny sanskryt nie jest jeszcze matką innych mu pokrewnych języków, ale
tylko ich najstarszą siostrą; gdzie zaś ta matka? Gdzie jej szukać? Przynajmniej nie
na kuli ziemskiej; przebrzmiała ona, nie zostawiwszy po sobie najmniejszego śladu.
Cóż więc nam pozostaje? Oto z danych językowych, które mamy przed oczymaz we
wzpomnionych [sic!] językach, odtworzyć sobie, o ile można najściślej, tę pra-matkę
i tak, doszedłszy indukcyjnie do źródła, starać się teraz dedukcją zstępować coraz
niżej, z pokolenia w pokolenie; jeżeliśmy dobrze tę matkę wynaleźli, odtworzyli, to
nas ta nowa droga nie zmyli, w tej nowej podróży językowej nie zbłąkamy się na
bezdroża. Jak botanik po poznaniu szczegółowych części i cząstek rozmaitych roślin
bierze się dopiero do ich klasyfikacji, tak samo i badacz języka, badacz mowy ludzkiej musi naprzód poznać części języków, zanim się zabierze do ich klasyfikowania.
Tak więc otrzymamy genealogiczną familiąaa, rodzinę, grupę pokrewną pewnej liczby języków20; ależ to nie wszystko, poza tą pokrewną grupą pozostaje jeszcze cały zastęp języków, które z poznaną familią nie znajdują się w związku dostatecznem. Próbujemy więc porównywać z sobą tamte języki, a tak dochodzimy znów do pewnych
grup pokrewnych (rodzin, familii): semicka, tatarska itp. i tym sposobem tworzymy
genealogiczną klasyfikacją języków kuli ziemskiej (jakkolwiek jest to niepraktycznym w poznawaniu języków bez literatury i ciągłym zmianom podlegających, bo tu
nie może być ścisłej genealogii). Tu jest właśnie podstawa dla gramatyki porównawczej, czyli lingwistyki21. Oprócz tej genealogicznej klasyfikacji istnieje jeszcze druga,
klasyfikacja morfologiczna22, zasadzająca się na stosunku, w jakiem zostają do siebie
pierwiastek i ta cząstka wyrazu, która oznacza stosunek danego pojęcia do drugich,
i tu są możliwe tylko trzy klasy: jednozgłoskowość, aglutynacja i flekcyjność [sic!].
Nie zbadano jeszcze dostatecznie wszystkich familii językowych; i jakkolwiek nie
jest to nigdy w zupełności możliwym, to jednakże nauka jest na tej drodze i przy
wytrwałości swoich zwolenników dojść kiedyś może do możebnej (możliwej) doskonałości i pod tym względem; i wtedy będzie można śmiało, decydująco wstąpić
na stopień trzeci, jakkolwiek już teraz nie brakuje i tu bardzo gruntownych, bardzo głębokich i genialnych prac; i tu już wraca językoznawstwo do filozofii, godzi
20 Autor nawiązuje do teorii drzewa genealogicznego Augusta Schleichera (1821–1868) objaśniającej
historyczny rozwój języków ludzkich oraz ich ewolucyjne pokrewieństwo. A. Schleicher był również jednym z pionierów rekonstrukcji języka praindoeuropejskiego.
21 Młody Baudouin, co ze względu na czas powstania rozprawy wydaje się oczywiste, pozostaje pod
silnym wpływem komparatystyki lingwistycznej stworzonej przez germanistę Jacoba Grimma
(1785–1863) oraz wybitnego znawcę sanskrytu Franza Boppa (1791–1867). Ten ostatni, choć wciąż
mocno kładący nacisk na metodę historyczno-porównawczą w badaniach języków indoeuropejskich, nazywany jest głównym inspiratorem powstałej w latach 70. XIX w. w Lipsku szkoły młodogramatycznej, uznającej lingwistykę za analityczną naukę o prawach językowych.
22 Chodzi o odróżnienie klasyfikacji genetycznej (dokonywanej ze względu na historyczne pochodzenie i stopień pokrewieństwa) od typologicznej (strukturalnej) języków. Baudouin powołuje się
de facto na jedno – morfologiczne – kryterium badań typologicznych, w świetle którego języki
świata można podzielić między innymi na fleksyjne, aglutynacyjne czy izolujące.
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się z nią w najściślejszej harmonii i prawie że identyfikuje, jak to szczególnie z bystrych prac W. Humboldta, Steinthala23 i innych kilku jasno przegląda; nauka, przez
tych mężów pielęgnowana, stoi już ponad gramatyką porównawczą i nosi nazwisko
„filozofii mowy”; tak poprzednia, jak i obecna umiejętność muszą się posiłkować rezultatami fizjologii, psychologii i logiki; – a następnie filozofia mowy musi uznać za
pewniki wyniki gramatyki porównawczej, która znowu poddać się poniekąd winna
pod to wyższe kierownictwo, bez którego zginąć może pod nawałem szczegółów, nie
dobrawszy się do żadnej myśli ogólnej. Zadaniem tego trzeciego stopnia, stopnia teoretycznego, na którem to właśnie stoi filozofia mowy, jest zbadanie: początku mowy
(czy od jednej czy od kilku par ród ludzki, czy od jednej, czy od kilku mów wszystkie
języki pochodzą?), istoty mowy jako najtrwalszego atrybutu człowieka w przeciwstawieniu do zwierzęcia, dalej rozwój języka, wcielanie się myśli w formę językową
i odwrotnie, oddziaływanie głosu (języka) na myśl, onomatopeja, w ogóle stosunek
wzajemny myśli i dźwięku, i inne tym podobne, bardzo ciekawe i żywotne kwestie.
Z trzeciej jeszcze strony przypatrzmy się językoznawstwu, a mianowicie ze strony jego praktyczności i praktycznych z niego korzyści, i chociaż powinno to być
dla umiejętności rzeczą prawie obojętną, to jednakże każdy, choćby najidealniejszy
uczony wyznać musi otwarcie, że gdyby nie miał pewnej praktycznej, zewnętrznej
pobudki (oprócz daleko istotniejszego wewnętrznego poczucia potrzeby pracy na
ukowej) do nauki, toby zapewne stracił do niej zapał, zupełnie by ostygł, i że w ogóle
koniecznością jest dla rozwoju każdej umiejętności, żeby ta umiejętność zadawalniała pewne potrzeby praktyczne; bo inaczej nie znajduje ona poparcia w ogóle, a co
więcej, nie znajduje ludzi, którzy by ją pielęgnować chcieli; nie mówię tu o prawdziwych apostołach i męczennikach nauki, ale też przecie na nich nie spoczywa rozwój umiejętności; oni dają jeno impuls do badania, tchnąc ducha wszechożywczego w zwykłych pracowników. Tymczasem zdaje się, że umiejętność mowy niewiele
może ofiarować owej, naszym zwłaszcza czasom właściwej i bardzo usprawiedliwionej, zasadzie użyteczności. Nie może nam ona skutecznie pomóc przy uczeniu się
obcych (cudzych) języków ani też nie jest zdolną utworzyć uniwersalnego języka.
Poucza ona nas jeno o istocie języka, a to zdaje się wcale niedostatecznym, aby jakiejś
nowej, młodocianej nauce zapewnić spółudział, spółczucie i poparcie publiczności.
Jednakże mamy problemy, które, chociaż pozornie ciemnego i spekulatywnego charakteru, były wszakże w stanie wywrzeć potężny wpływ czy to na złą, czy na dobrą
stronę w historii ludzkości, czyli człowieczeństwa. Ludzie walczyli przed laty za jednę ideę i za jedno słowo życie swe poświęcali; ależ niektóre problemy, które od naj23 Jan Baudouin de Courtenay nieczęsto przywoływał nazwiska oddziaływujących na jego myśl
filozofów. Humboldt i Steinthal, którzy obok Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Richarda Avenariusa (głównie w kwestiach metodologicznych) należą do nielicznych wyjątków, zostali również
wspomniani w jego późniejszym Autobiogramie z 1897 r. (zob. Baudouin de Courtenay 2016a) oraz
w artykule Językoznawstwo wydanym pierwotnie w 33 tomie Wielkiej encyklopedii powszechnej
ilustrowanej z 1903 r. (zob. Baudouin de Courtenay 2016d).
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dawniejszych czasów aż do dnia dzisiejszego wstrząsały światem, należą całkowicie
do umiejętności mowy.
Spróbujmy kilka przykładów: 1) Nieoszacowaną przysługę wyświadcza naprzód
lingwistyka mitologii; albowiem dochodzi ona do tego rezultatu, że nazwy bóstw
są to pierwotne nazwania przedmiotów zmysłowych konkretnych, które następnie przez abstrakcją uduchowiono, tak np. έ̓ ως oznacza pierwotnie tylko świtanie,
brzask dnia, Ζεύς jeno świetnie błyszczące niebo itd.; a kwestią tę rozwiązała gramatyka porównawcza. 2) W średnich wiekach toczyła się walka pomiędzy nominalizmem a realizmem, która wzburzała kościół przez długie stulecia i na koniec
utorowała drogę reformacji; a była to tylko sprzeczka o imiona, walka o naturę języka i o stosunek wyrazów do naszych pojęć z jednej strony, a z drugiej strony do
rzeczywistych, czyli istotnych rzeczy świata zewnętrznego. Nazywano kacerzami
tych, którzy uważali, że wyrazy, jak sprawiedliwość lub prawda, oznaczają tylko
pojęcia naszego ducha, nie zaś widne przy świetle dziennem przedmioty (rzeczy).
A przecież kwestia ta redukuje się na kwestią początku i istoty mowy, co rozwiązać
zadaniem jest językoznawstwa.
W nowszych czasach dano lingwistyce rozstrzygać niektóre jak najzawikłańsze
kwestie, czyli pytania polityczne i socjalne: „Narodowości i języki w przeciwstawieniu do dynastii i traktatów”; ten konflikt przekształcił już w części kartę Europy
i mógłby ją jeszcze więcej przekształcić; w Ameryce pobudzono filologów porównawczych do dowodzenia niemożebności spólnego początku języków i ras ludzkich,
aby umiejętnymi argumentami24 uzasadnić nieszczęsną teorią niewolnictwa. Nie
można sobie wystawić, aby się nauka bardziej spodlić, zbezcześcić i zhańbić była
w stanie, jak na tytule owego płodu literatury amerykańskiej, gdzie pomiędzy profilami różnych ras ludzkich profil małpi umyślnie za bardziej ludzki głoszono niż
profil nieszczęśliwego Negra25.
A wszakżeż i propagatorowie panslawizmu centralizacyjnego starali się wszelkimi siłami przeciągać na swoję stronę badaczy języka, aby ci, zapomniawszy o historycznych przedziałach, w imię jeno jedności, a nawet tylko bliskiego podobieństwa
językowego wzywali wszystkie ludy słowiańskie do dobrowolnego zlania się w jednę
niekształtną i nieruchomą bryłę, surowy materiał dla zabawki swego posiadacza.
W ostatnich czasach problemat stanowiska człowieka pomiędzy światem materialnym a światem duchowym zajął jedno z bardzo wydatnych miejsc między problematami umiejętności naturalnych, czyli nauk przyrodzonych. Zadaniu temu wielu
ze znakomitych uczonych poświęciło wszystkie swe siły, całe swoje życie, nie rozwiązawszy zaspakajająco tego zadania, a jednak kwestia ta zachowała cały powab
24 Tu w znaczeniu ‘argumentami naukowymi’.
25 Prawdopodobnie Baudouin wspomina tu o pracy Josiaha Clarka Notta i George’a Gliddona Indi
genous Races of the Earth z roku 1857 bądź wcześniejszej o trzy lata publikacji tych samych autorów Types of Mankind.
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świeżości i niby za pomocą odmładzającej różdżki czarodziejskiej na zawsze swą
moc zachowa. Choćby państwo zwierzęce tak daleko rozciągniono, że różnica pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem polegałaby tylko na pewnej modyfikacji mózgu,
to jednak zostaje tu zawsze granica (czyli przedział), o zniszczenie, a nawet choćby
wstrząśnienie której nikt jeszcze nie śmiał się pokusić – granicą tą jest mowaab. Nawet ci, co myślenie redukują tylko do pewnego rodzaju czucia, radzi nieradzi muszą przyznać, że nie ma pod słońcem ani jednego zwierzęcia, które by mówić było
w stanie. Jeżeli przeto umiejętność mowy daje nam głębokie wejrzenie w istotę tej
różnicy, która zgodnie ze zdaniem wszystkich zachodzi pomiędzy człowiekiem a innymi ożywionymi stworzeniami, jeżeli stawia ona niewzruszoną granicę pomiędzy
człowiekiem i zwierzęciem, to może ona też w dzisiejszej chwili rościć sobie słuszne
pretensje do uznania przez tych, którzy ze szczerym podziwieniem, śledząc postęp
fizjologii porównawczej, uważają się jednak za obowiązanych energicznie wystąpić
przeciwko miałkim teoriom materialistów i przeciwko płytkim i nieuzasadnionym
ich dowodzeniom.
Tym sposobem zbiliśmy, o ile nam sił starczyło, zarzuty zaprzeczające językoznawstwu należnego miejsca w rzędzie nauk fizycznych, do którego sobie ono słusznie rości pretensje, i to tak co do: 1) przedmiotu tej nauki, który wcale nie przypuszcza w swym rozwoju historii, a jeno wzrost przyrodzony; 2) co do metody, czyli
raczej co do historycznego urzeczywistnienia się tej metodyac, w której nauka nasza
przechodzi trzy właściwe każdej umiejętności fizycznej stopnie, tj. stopień empiryczny, kwalifikujący i teoretycznyad, odpowiednie dziecięctwu, młodości i wiekowi
męskiemu (broń Boże starości i zgrzybiałości) każdej nauki przyrodzonej; 3) na koniec postaraliśmy się nawet o obronę samodzielności językoznawstwa ze stanowiska
jego praktyczności i zastosowania, co właściwie wychodzi poza zakres ściśle umiejętnego roztrząsania tego przedmiotu, chcąc go jako tako wyczerpać, nie należy i tej
strony pomijać.
***
Komentarze H. Struvego do rozprawy J. Baudouina de Courtenay:
a
b

c
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dowieść raczej!
„Jedną z najgłówniejszych przyczyn”, że językoznawstwo do rzędu nauk fizycznych się nie zalicza, nie jest bynajmniej nazwa, lecz przede wszystkiem pogląd na sam język, na samą nazwę. Kto
język, mowę, uważa za objaw ducha ludzkiego, a nie jego fizycznej natury, ten musi zaliczyć językoznawstwo do rzędu nauk duchowych historycznych. Przeciwne zdanie ustalić się może tylko
na udowodnieniu, iż język, mowa jest wynikiem, objawem fizycznej, zewnętrznej natury ludzkiej.
A zatem jest pewna wspólność pomiędzy filologią a lingwistyką przy wszelkiej różności metody
badania języka; filologia klasyczna bada języki klasyczne jako objawy rozwoju i kultury duchowej;
to samo zadanie ma filologia słowiańska względem języków słowiańskich, germańska względem
języków germańskich itd. Lingwistyka zaś bada sam język jako taki i wszystkie jego objawy, niezawiśle od celów historycznych; ale o ile język jako taki w sobie pierwiastki duchowe zawiera,
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o tyle lingwistyka je także uwzględnić winna. Cała ta sprzeczka o stosunek filologii do lingwistyki
opartą zresztą być winna na jasnym wywodzie pojęcia jednej i drugiej. Autor zaś pojęcia filologii
wcale nie dotyka, lecz zdaje się z pewnem uprzedzeniem filologii się przeciwstawia, wykazując
namiętnie słabe jej strony. Filologia jako taka nie odpowiada za tych, którzy jej nie pojmują, podobnie jak filozofia nie myśli się bronić przed zarzutami czynionemi półgłówkom; wszelkie zaś
namiętne bicie w słabe strony obcej, a uzasadnionej umiejętności wyłączonem być winno z umiejętnego rozbioru. Umiejętność nie polega na dobrym lub złym humorze badacza, lecz na spokojnej, obiektywnej prawdzie. To przeciwko zbyt żywym „oświadczeniom”, „twierdzeniom” itp.
d Autor niestety wszelkie zdanie przeciwne zawsze tylko do wyrazów i wyrażeń redukuje, zamiast
uwzględnić rzecz, treść zdania przeciwnego.
e To jest znowu twierdzenie!, a nawet twierdzenie znoszące po części zdanie objawione na poprzedzającej stronie, że język ma „historyczne zmiany i przemiany”, „historyczne przekształcenia”.
f Jeżeli niehistoryczność języka tylko na tym ma polegać, że człowiek samowolnie zmienić nie
może praw językowych, to natenczas sama historia i wszelkie umiejętności nie mają historii, bo
i ich zasad człowiek samowolnie odmienić nie może. Historyczność nie polega na możności zniesienia lub odmienienia samych praw rozwoju, lecz tylko na możności odstępowania od tych praw
wskutek wolności ducha. Prawa same zostają niezmienne i oddziałują nawet, gdy człowiek wskutek swej wolności od nich odstępuje. Że zaś język odstąpić może od własnej swej prawidłowości
wskutek duchowej wolności, tego dowodem właśnie skażenie języka, owe kucie nowych wyrazów,
wyrażeń lub form według upodobania, o czym autor sam wzmiankuje. Gdyby język nie miał historii, to by on sam siebie zepsuć by nie mógł, chyba tylko wskutek wpływów fizycznych, jak drzewo i każda istota podlegająca prawom konieczności sama siebie zepsuć nie może. Jednak język
sam w sobie odstąpić może od własnych prawidłowości, jak to w epokach zepsucia językowego
widziemy.
g I państwo zmienionem być nie może przez jednego człowieka, i w ogóle wszelka umiejętność
i wszelkie objawy życia duchowego polegają na połączonem działaniu całej ludzkości, ale z tego
wnosić nie można, by nie miały historii. Wszystko, co tylko jest wynikiem duchowej pracy, z natury rzeczy musi mieć historię, bo czas jest żywiołem ducha, a historia treścią czasu.
h Czy bez dowodów?
i Czy prawa psychologiczne są prawami czysto naturalnemi?
j Historia sama nie jest wynikiem jednostkowej woli, lecz woli ogólnej ducha ludzkiego. Podobnie
i język jako „wewnętrzna i duchowa praca” ducha ludzkiego potrzebuje być wynikiem woli jednostkowej, a jednakowoż być w swej istocie historycznym, tj. zawisłym od rozwoju ducha ogólnego w ludzkości.
k Więc zawsze literatura i cywilizacja wpływają na rozwój języka. Na rozwój innych [istot fizycznych] zapewne już w ten sposób wpłynąć nie są zdolne.
l Gdzie działa duch w różnicy od natury.
ł Więc język nie wzrasta nawet na zasadzie praw organicznych, lecz ma tylko wzrost podobny ciałom nieorganicznym?
m Śmierć jest aktem historycznym, istoty nieorganiczne, kryształy, kula ziemska itp. nie umierają,
według tej analogii i język umierać nie powinien, lecz jak kamień przetrwać wszelkie zmiany
ducha.
[Komentarz dopisany ołówkiem – M.K.:] Autor sam jest przemądrzały!!!
[Odpowiedź dopisana ołówkiem przez Baudouina – M.K.:] Podobnie też krytyk.
n Więc organiczne przynajmniej? Cóż się w ogóle dzieje w świecie umiejętnym po ukazu? I sama
historia nie rozwija się po ukazu polityków, a jednakże jest i zostaje historią; więc i język może
mieć historią, choćby się zmieniać nie mógł według woli gramatyków.
o Należy się zastanowić, czy ta równoległość nie jest wynikiem przyczynowego związku.
p Jest to wielkie ograniczenie historii; historia jako taka bada wszystkie objawy życia narodowego
i wszystkie objawy ludzkości. I dopiero na zasadzie takiego badania krytycznego osądza, które
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fakta, jakie narody do postępu ogólnego się przyczyniły. Hunnowie, Mongołowie i inne narody
mało się przyczyniły do prawdziwego postępu, [owszem] wstrzymywali go, a jednak należą do
historii i są przedmiotem jej badania. To samo można powiedzieć i o językach.
[Od tych słów zaczyna się karta 16, na której marginesie H. Struve dopisał pionowo ołówkiem komentarz; jego zapis ortograficzny oraz układ wersyfikacyjny pozostawiam w wersji
oryginalnej – M.K.:]
Autor czy nie p. intuicyją
Hugo’nem się przejął – same arcydowcipne
antytezy!!!
W rzeczywistości nader dużo jest języków mięszanych, o czym każdy się przekonać może, kto
zwiedza plemiona pograniczne pomiędzy narodami, np. Szlązacy, [Wolinianie], Sabaudczycy, Elzaci itp. Że umiejętność tą mięszaninę oczyszcza i w idei czystość języków zachowywa, nie ma
kwestii. Ale to samo ma miejsce i co do narodów mięszanych.
[Komentarz spisany ołówkiem, prawdopodobnie cytat lub parafraza – M.K.:] To wielki targ, na
który każdy naród coś na wystawę przyniósł (szkaradnie kradniesz!)
[Odpowiedź Baudouina, również spisana ołówkiem – M.K.:] Łżesz, bo to wcale nie kradzione.
Więc ma duszę? Jest żywym, zależnym od ducha?
Ta różnica co do języka bynajmniej nie została przeprowadzona, jak tego dowodem historyczne
wyrażenia autora o języku.
I historia od niego jest niezależna i ma swoje prawa.
Czy botanik, starając się poznać roślinę, musi się zwrócić ku przeszłości? A anatom czy potrzebuje
wyszukać dziadów i pradziadów człowieka, aby poznać skład jego ciała? Dla nauk przyrodniczych
zawsze status quo wystarcza do wszechstronnego poznania rzeczy. Wszelkie nauki zaś, które już
z natury rzeczy przeszłość badać muszą, aby teraźniejszość poznać, są naukami historycznemi.
Językoznawstwo do nich należy, bo bez zbadania „starych”, nieistniejących języków, tj. bez zbadania przeszłości, nie ma umiejętnej zasady. Rozwój języka następuje po sobie, jest czasowy, historyczny i dlatego do przeszłości przywiązany. Rozwój natury zaś jest przestrzeniowy; istoty naturalne nie następują po sobie, lecz istnieją obok siebie. I dlatego też zawsze w chwili teraźniejszej
całą naturę poznać można; przeciwnie język w chwili teraźniejszej przedstawia tylko małą część
swej treści, bo teraźniejsze formy językowe są wynikami wcześniejszych, starych, a podstawą dla
nowych, nieznanych jeszcze.
tj. nie przed oczyma, lecz tylko jako z przeszłości zachowane.
Dla botanika nie ma genealogii, tylko klasyfikacja. Że w języku o genealogii koniecznie mówić
potrzeba, dowodem, iż w istocie swej jest historycznym.
Więc mowa właśnie z duchem ludzkim tak ściśle związaną jest, że stanowi nawet istotną różnicę człowieka od zwierząt. Czy taki ważny objaw ducha ludzkiego może być przedmiotem nauki
fizycznej?
Owszem, zdaje się, że autor w gruncie rzeczy uważa język w istocie swej za historyczny, duchowy,
i tylko dla jakiegoś przedwczesnego uprzedzenia tej historycznej istocie języka zaprzecza. Autor
bynajmniej nie starał się nawet dowieść, iż język jest objawem czysto naturalnym, fizycznym,
a prędzej uprawnionym nie jest zaliczyć językoznawstwo do nauk fizycznych. Istota niefizyczna
nie może być przedmiotem badania nauki fizycznej.
Autor zapomina, że klasyfikacja języków w istocie jest czasową, historyczną, a nie przestrzeniową, jak klasyfikacja istot naturalnych.
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Can History and Philology Competently Address Their Tasks without a Close Connection with
Philosophy, Namely Philosophy of History and Philosophy of Language?
Abstract
The thesis by Jan Baudouin de Courtenay published here is probably the oldest of the texts by the
Polish linguist. The text was submitted in 1864 as a part of the logic and philosophy course taught at
the Warsaw Main School by Henryk Struve. It clearly shows an attempt by the young researcher to
embark on a scholarly path, which turns out to be far from the one Baudouin de Courtenay took later
in his academic activity. The future linguist argues here in defence of linguistics as a so-called physical science (a natural skill, as he often calls it in his dissertation), thus contrasting it with philology
and history.
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1. The characteristics of the Polish and Kashubian mythologeme dwarf
It has been stated that the cult of dwarves was typical of West Slavs (see SD II: 470;
also see Černý 1890: 20–35; Brückner 1902: 94–95, 1980: 208). It is also found in the
area of East Slavs (see Šamâkìna 2008: 229). The belief in elves was widespread in
the land of Kashubia. Furthermore, stories of dwarves can be found in Masuria,
Kuyavia, Mazovia, Silesia and in the Western Poland, also in Bukovina – in the
region, divided between Romania and Ukraine, which is located on the northern
slopes of the central Eastern Carpathians, where a Polish diasporic community still
exists (see KKLJ: 209; Kolberg XL: 60–68; also see Greń, Krasowska 2008: 7).
Lexemes in the shape of inherited words (I.1–12) and three types of borrowings
(II.1–6 / III.1–2 / IV) are used to name these mythological beings:
(I)
(I.1)

inherited Slavic forms –
Pol. dial. (pl.) białeludzie / zimneludzie ‘dwarves who cause adverse effects on
human health’ (Toeppen 1894: 29–30, 32);
(I.2) Pol. dial. (sg.) bożatko, bożątko, (pl.) bożęta, bodzieta ‘a household deity,
a dwarf; kindly spirits; dwarves’ (SGP II3: 408, 409; Dźwigoł 2004: 13–14);
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Kash. (masc., sg.) dremnè / (fem., sg.) dremnô ‘a dwarf / a female dwarf’ ↔
(masc., sg.) dromnė / (fem., sg.) dromnå ↔ (pl.) drebnê, drobne ‘soulless, shortstatured human-shaped beings whose height is 1 feet; mortal creatures who
extend the healthy lifespan to a thousand years; they use to act like humans:
they dance, listen to music, get married, baptise their offspring, call each other by name; they wear red clothes and caps of the same colour; these little
beings live in old graves, piles of stones, under the trees or in dough-troughs,
in a stable or in a human house near the hearth; they use dishes made of gold
and silver; dwarves have a king who wears a crown (see KKLJ: 103; SW I: 558;
SEK II: 62, 64, 72; Dźwigoł 2004: 22);
(I.4) Pol. dial. garbusik ‘a dwarf – an underworld guardian of treasures’ (SKarł II:
54–55);
(I.5) MPol. (dial.) kołtek (see Hartknoch 1679: 141; Manlius 1719: 235; SWOKarł:
292), Pol. dial. kałtek ‘a dwarf; a fiery flying dragon (i.e. a brownie) who brings
goods to some people’ (see SW II: 413; SWil I: 460; SWOKarł: 292) ↔ Pol. dial.
kautek ‘a dwarf in a red cap who reveals himself coming out from the soil or
from the crib in the stable’ (SGOWM III: 159; see subsection 2);
(I.6) Kash. (sg.) kråsńą ‘a small human-shaped being who dwells under tree stumps
(and especially under apple-trees or elder trees, etc.), under the floor, or behind
the stove in a human house’ ↔ (pl.) kråsńąta (kraśnięta / krôsnjęta) ‘dwarves
who take care of horses, braid horse’s mane’ ↔ (dim. sg.) kråsńǫtko ‘a midget’
↔ (pl.) krasńąči / krasńiči ‘dwarves’ ↔ (sg.) kråsńåk ‘a dwarf’ ↔ (masc., sg.)
kråsńik / (fem., sg.) †kråsńica ‘ditto’ (see SGK II: 236–238; KKLJ: 103; also see
Sychta 1957: 29; Kolberg XXXIX: 264);
(I.3)

Pol. dial. krasnoludek / krusnalek ‘a dwarfish man of a size of a fly or a bee who
lives in a mousehole; a red round intestine worm which accesses to human body,
potentially increasing his chances of becoming ill’ (Moraczewski 1842: 509; Toeppen
1894: 28–29) ↔ krasnyludek, kraśnoludek / kraśnyludek ‘a small human-shaped being who wears pointy red hat, dwells in the earth, in pits, ruins and all kinds of holes;
helpful to humans when they are in need’ ↔ (sg.) krosnalek, (pl.) krosnalki ‘a dwarf
of a size of an insect who lives in a mousehole and gets out from there to spree in the
night of the full moon; harmless to humans, but in the moment of fright it becomes
a giant’ (see Kolberg III: 104, XXXIX: 263; SW II: 530, 562);
(I.7) Kash. křąslåk ‘a dwarf’ (SGK II: 269; SKarł II: 494);
(I.8) Kash. kurpel ‘a dwarf’ (SGK II: 306; Dźwigoł 2004: 24)1;
(I.9) Kash. † malëčk ‘a dwarf’ (SGK III: 42; Dźwigoł 2004: 22);
1
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The origin of the mythologeme Kash. kurpel can evidently be related to Kash. kurdëpel ‘a dwarfish
man’ (SGK II: 304), i.e. the absorption of the structural elements -dë- is reflected, cf. Kash. kur-dëpel *‘a dwarf’ → kurpel ‘ditto’ (also see SESł III: 398–399).
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OPol. malylvdzye ‘dwarves, i.e. daemone sparvuli, quos Poloni domos incolere
credebant’ (SStp IV: 153; SEBr: 497), Pol. dial. (pl.) małoludy ‘dwarves’ (Dźwigoł
2004: 22);
(I.10) Kash. omerečk ‘a dwarf etc.’ (SGK III: 320; Dźwigoł 2004: 11)2;
(I.11) Pol. dial. pasiecznik ‘a dwarf who cares for bees’ (Dźwigoł 2004: 12);
(I.12) Pol. dial. podziemek, podziomek ‘a good-looking, small dwarf, helpful to
humans, who lives underground’ (see SKarł IV: 205; SW IV: 445; Dźwigoł
2004: 12);
(II) Germanisms –
(II.1) Pol. dial. chobołd, kołbuk (↔ Pol. dial. kołbóg, kołbug) etc., Pol. kobold, kob
olt ‘a mountain dwarf – a guardian of gems, crystals, and precious metals’ <
< G Kobold ‘a household deity / mountain spirit; a dwarf etc.’ (see Toeppen
1894: 20, 22–28, 30; KKLJ: 103; Kolberg XL: 54–58; also see SKarł II: 387; SW
I: 287, II: 383, 408; DWG V: 1548–1552; Dźwigoł 2004: 25–26; Kluge 2011: 510);
(II.2) Pol. dial. cwerg, cwergiel ‘a dwarf etc.’ < G Zwerg ‘a very small mythological
being; a very powerful supernatural creature; a dwarfish man etc.’ (see SGP
IV3: 560; also see Dźwigoł 2004: 25; Simek 1984: 475–477; Ström 1975: 170–171;
DWG XVI: 1095–1099);
(II.3) Pol. (dial.) karzeł ‘a dwarf etc.’, Pol. (dial./dim.; masc.) karlik, (fem.) karlica
‘a very small supernatural being’ etc. < MHG kleiner karl(e) ‘a slim man’ (see
Dźwigoł 2004: 22–23; SESł II: 91; SEBor: 223–224; MLex I: 1520);
(II.4) OPol. (dial.) krzat 1466, (dial.) skrzat, skrzatek 1500 etc. ‘dwarves, daemones
parvuli, quos Poloni domos incolere credebant etc.’ < EHG schrat ‘a dwarf’ (see
SStp VIII: 259–260; SW VI: 184; Götze 1920: 194; also see Brückner 1980: 303;
Dźwigoł 2004: 24–25; cf. SEBr: 497; SEBor: 554);
(I.5) Pol. skarbnik ‘a dwarf – an underworld guardian of treasures’ (SW VI: 132),
Pol. dial. skarbownik ‘a dwarf in a red hat – an underworld guardian of treasures in Czech’ (SKarł V: 140) ↔ (O/M)Pol. skarb ‘treasure, fortune; the Treasury’ ← OHG scarbôn, skarbôn ‘to chase, to carve’ ↔ *‘inscribed surface of
a coin’ (see SW VI: 131; SStp VIII: 216–217; Kluge 2011: 801; Kregždys 2016a:
576–577);
(II.6) Kash. (masc. sg.) ùndärėrčk, (fem. sg.) ùndärėrčka, (pl.) undererczki,
underêrczkji ‘dwarves’ < G Untererdschchen, Unterirdschchen, LG Underer
2
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The origin of the lexeme has not been elucidated (see SEK III: 365). Therefore, the hypothesis can
be put forward that Kash. omerečk ‘a dwarf etc.’ presupposes the remake of Kash. mora ‘a nightmare, a spook who rides a horse to death, braids horse’s mane, etc.’ (SGK III: 102–106; Toeppen 1894: 36; SEK III: 256), as the Kashubians believed that mainly dwarves took care of horses.
Kash. mora ‘a nightmare’ + suff. Kash. (n. deminutiva; masc.) -äčk / -ečk (see Lorentz 1925: 108) →
*morečk ‘a little nightmare → a dwarf’ → (because of taboo) om-e-r-ečk ‘a dwarf’ (with metathesis
of the root consonant *mo- to om- and added parenthetic resp. non-etymological -e-).
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dschkes ‘ditto’ (for more details see KKLJ: 68, 103; Pohl 1943: 192, 286; Hinze
1965: 503–504; Dźwigoł 2004: 11; DWG XI: 1499);
(III) borrowings from Romance languages –
(III.1) Pol. dial. inkluz, ankluz ‘a dwarf’3 (see Dźwigoł 2004: 16–17);
(III.2) Pol. dial. (pl.) petiki ‘dwarves’ (Greń, Krasowska 2008: 162) ← Rm. pitic
‘a dwarf’ (Cioranescu 1966: 631–632);
(IV) Graecismes –
Pol. gnom ‘a diminutive creature, a guard of terrestrial treasure’ (SW I: 860;
SWil I: 356) ← G Gnom ‘an haughty dwarf, a terrestrial spirit’ (↔ Fr. gnome /
It. gnòmo ‘ditto’) ← (Paracelsian Neologism) Gk. *γηνομος ‘a terrestrial being’ (see
DWG IV1: 651–655; Kluge 2011: 366; ESBM III: 99; Clédat 1914: 280; Pianigiani I: 625).
The Kashubians believed that dwarves were kindly beings: they used to play
tricks, took care of animals (and especially of horses). These supernatural beings
were generous to those who pleased them, e.g., they used to give gold or silver coins
(or horse manure turned into gold) in return for donated milk or clothes. They could
also move to malice if someone offended them or spied upon them (for more details
see KKLJ: 68, 103–104, 208). People used to blame dwarves for most misfortunes
(Toeppen 1894: 28).
The tradition of a dwarf and a dragon of treasure (i.e. brownie), who brings
stolen goods to his master, is of German origin (see SD II: 470; Dźwigoł 2004: 10;
Ivanova-Bučatskaâ 2006: 17; also see Brückner 1980: 208, 301–303) or, to quote Jonas
Balys, “[…] whether the Germans themselves got it from Scandinavia and the British Islands” (JBR II: 317). Such an assumption can also be confirmed by the existence of a type of female dwarves, which presupposes the result of degradation of
the old system of Western Germans’ religion, i.e. goddesses OHG Holda ↔ Holla
(↔ G Frau Holle), OHG Werra, MHG Bërhte, Stempe were demonised and, in the
long run, they became related to wives of dwarves (for more details see Grimm 1844:
467; Wackernagel 1878: 138, 379; MLex I: 191, II: 1174; also see Kolberg VII: 205; Gimbutas 2001: 195; Goos 2019: 246).
The functions, ascribed to dwarves, e.g., taking care of horses, helping people
(giving money, goods and services), are also of German origin (see Grimm 1844:
476–480; Kolberg VII: 246).

3
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Jan Karłowicz (SWOKarł: 224) related the origin of the mythologeme with It. inclusa ‘an appendage – something added or attached to an entity of greater importance or size’ ← adj. Lat. inclūsus
‘closed; pent-up’ (also see Pianigiani I: 864; ESUM II: 305).
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2. The origin and peculiarities of the usage of the mythologemes Pol. dial. kautek, G dial. (EPr.)
Kautke
The authors of the dictionary Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur (hereinafter SGOWM) did not indicate an area of the usage of the singular form of Pol.
dial. kautek ‘a dwarf’ (SGOWM III: 159). Given the geographical range of SGOWM,
prevalence of the form could be formally defined by the area of several subdialects
of Warmia-Masuria Province in northeastern Poland4:
(α)
(β)
(γ)

rural district of Ostróda city (G Osterode in Ostpreußen);
Olsztyn Voivodeship (G Allenstein);
rural district of Nidzica city (G Neidenburg).

Oskar Kolberg (XL: 67–68; also see SGOWM III: 145) presented the mythologeme
in the plural form, i.e. Pol. dial. kautki ‘dwarves in red caps who reveal themselves
coming out from the soil or from the crib in the stable’. The lexeme was recorded in
the North-Masurian subdialect of the Węgorzewo city (G Angerburg). The scholar
was the first who decided to relate Pol. dial. kautki to G Waldleute ‘woodmen resp.
silvestres homines’. Due to the difference of the appearance (α), location (β) and functions (γ) of the mythonyms, such an attempt raises the following doubts:
(α–β) kautki are dwarfish men / dwarves of a few inches in height (resp. “kilkucalowe” (Kolberg XL: 67), i.e. ~ 5–10 cm) who wear pointy red hats, dwell in the earth
and stables ≠ Waldleute – foresters whose height is more than 1 cubit (resp. 45–56 cm);
they are shaggy and greyish, covered with moss; these supernatural beings live in the
backwoods; they used to wear green clothes with red flaps and black tricorne hats5;
(γ) kautki take care of horses, braid horse’s mane ≠ Waldleute help women in the
kitchen and do the laundry, they also participate in hunting and work together with
millers6.

4
5

6
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It should be noted that the mythologeme is not recorded in the Atlas of Masovia (AGM). It is also
not mentioned in the Atlas Minor of Polish Dialects (MAGP I–XIII).
Cf. “[…] die als ein zusammen hausendes zwergartiges volk betrachtet werden, obgleich sie auch
einzeln auftreten und dann zumal die weiblichen sich jenen höheren wesen anschliessen […]”
(Grimm 1844: 451); “Sie sind klein von gestalt, doch etwas grösser als elle, grau und ältlich, haarig und in moos gekleidet; oft werden blossholzweibel, seltener die männer genannt, diese sollen
nicht so gutartig sein und tiefer in den wäldern wohnen, grüne kleider mit rothemaufschlag und
dreieckige schwarze hüte tragen” (ibid.).
Cf. “zuweilen helfen sie den menschen in der küchenarbeit und beim waschen, äussern aber immer grosse furcht vor dem wilden jäger der sie verfolge” (ibid.: 452); “Waldmännchen, die in einer
mühle dienste gethan und lange geholfen hatten, wurden dadurch verscheucht, dass ihnen die
müllersleutekleider und schuhe hinlegten” (ibid. 453).
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The authors of SGOWM related the origin of the mytholegeme to G dial. Kautke,
i.e. Pol. dial. kautek was attributed to Germanisms (see SGOWM III: 159; also see
Dźwigoł 2004: 25). Such a decision was made on the basis of the information presented in the above-mentioned O. Kolberg’s work.
Unfortunately, the decision of the compilers of the dictionary cannot be right because G dial. (EPr.) der Kautke ‘a dwarf; a household deity / mountain spirit’ is not an
inherited German word, but a lexeme of West Slavic origin7. This statement is to be
supported by the category of gender of the lexeme resp. by its masculine form, cf. der
Kautke (see PrWb III: 168; also see Grannas 1943: 32). If the word was the inheritance
of the Western Germans, the diminutive suffix G dial. -ke (↔ dim. suff. G -chen /
LG -ken / -kin) (see Schröer II: 68; DM: 474; König 2004: 148, 186; Young, Gloning
2004: 126; Polenz 2009: 97, 124; Schümann 2010: 70–71; Elsen 2011: 81–83; Casemir,
Fischer 2013: 90) should be obligatorily implied in the form of neuter (see Schümann
2010: 71; DM 391), cf. G dial. (EPr.) das Klênnutschke ‘a dwarf’ (see Fr I: 375), cf. also
G der Matz ‘a bird’ → G dial. das Mätzken = G das Mätzchen ‘a little bird’, G die
Magd ‘a girl’ → das Mädchen ‘a little girl → a girl’ (also see Young, Gloning 2004:
258; Kluge 2011: 591, 608). Walther Ziesemer (1924) did not mention any example of
a non-systemic gender change of the lexemes used in the East Prussian dialect.
Suff. G dial. -ke was also used to form diminutives of n. agentia type, cf. n. p.
G Hartke ← n. p. G Hartmut, Henneke ← Hans (see König 2004: 124; also see Pott
1859: 157, 229). It should be noted that suff. G -chen / G dial. -ke also presuppose the
connotation ‘helpful to humans’ of the words which belong to the same type of formation, i.e. n. agentia (see Schümann 2010: 71; DM 471).

7
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Hence, the etymology of G dial. (EPr.) der Kautke which is specified further is impossible:
EHG kaute ‘(grave) pit; a grave; ground pit to store vegetables, fertilizers etc.; a clay pit; a moat;
a bog etc.’ (DW: 692; DWG V: 364–365; Götze 1920: 132; FHNDWe; also see Kluge 2011: 483), cf. –
(I) mythologeme G Donnerkaute ‘Thunder’s pit’:
“[…] auf dem hessischen Knüllgebirge findet sich eine Donnerkaute […]” (Grimm 1844: 155),
i.e. […] there is a Thunder’s pit on the Knüllgebirge [i.e. Twisted Hill] in Hessen […],
cf. also top. G Donnerkaute (see DWG II: 1239), that in East Prussia were believed to emerge
a pit in the place where Thunder, in chase of a brownie, grasped the ground (see JBR I: 191);
(II) cf. the belief of the Kashubians, who took over the Germanic mythologeme dwarves, that
these supernatural beings dwell in old graves and communicate with the dead (for more details
see KKLJ: 103–104, 208)
+ dim. suff. G dial. -ke, which formally presupposes sememe *‘a small grave → (antonomasia)
grave spirit (resp. a shorty who lives in a grave (cf. Elsen 2011: 4, 81)) – a dwarf’, cf. also G dial.
(EPr.) Klênnutschke ‘a dwarf’ ← G dial. (EPr.) Kleinnutsch ‘bagatelle’ (Fr I: 375).
The hypothesis can be supported by the belief of the Germans that “Die Bergmännchen
weisen, ganz wie die Erdmännchen und Kobolde, auf Vorstellungen von Totengeistern hin […]”
(Vries I: 285), i.e. Mountain spirits, as well as dwarves and household deities, are identified with the
spirits of the dead.
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The loan status or West Slavic character of G dial. (EPr.) Kautke is also presupposed by the change of suff. Pol. ek to suff. G dial. -ke8, i.e. Pol. dial. kautek ‘a dwarf
in a red cap who reveals itself coming out from the soil or from the crib in the stable’
→ G dial. (EPr.) Kautke ‘a dwarf; a household deity / a mountain spirit’ (see Scheme).
The origin of Pol. dial. kautek ‘a dwarf’ can be justified by the statement of Franciszek Sławski (see SESł II: 375) that USrb. kołtk9 ‘ditto’ might have been ascribed to
the derivatives of the suff. WSl. *-unъ (n. agentis). Hence, it can be supposed that
both mythologemes reflect absorption of the structural elements -un-:
WSl. dial. *kołtun ‘a supernatural being’ (→ USrb. kołtun ‘a tree demon’ (SWOKarł:
292))
(↔ (M)Pol. (dial.) kołtun ‘a mat of hair (trichoma / plica incuborum); tangled hair;
a tangle of branches; problem; townie; nickname; (pl.) a type of potatoes; rheumatism’
< OUkr. ковтунъ 1584 (→ Ukr. кóвтýн ‘a mat of hair, wool or fur; skin disease
(Plica polonica)’ < PSl. *kъḷtunъ ‘a mat of hair’ (see SL II: 1053; SPXVI X: 492; SW II:
413–414; SKarł II: 409; SWil I: 512; Kucała 1957: 186; SEBr: 248; SESł II: 375–376; SEBor:
246; SEBań I: 763; SEMań: 86; SUM XVI–XVII st. XIV: 199; ESUM II: 487; ESBM IV:
311–312; ESSJ XIII: 191))
+ suff. -ek (n. deminutiva / n. qualitatis; n. actionis; n. agentis; n. instrumenti (for
more details see Grzegorczykowa 1979: 6–7, 15, 22, 26, 33, 40, 43, 45, 53–54; GWJPM:
397, 400, 408, 420, 426, 444))
→ MPol. *kołtunek, Pol. dial. *kałtunek / USrb. *kołtunek ‘a small mat of hair;
a dwarf’10
→ (with an absorption of -un-)11 MPol. kołtek ‘a mat of hair; earring’ (SPXVI X:
491; SW II: 413) ↔ MPol. (dial.) kołtek, Pol. dial. kałtek ‘a dwarf; an igneous brownie
which brings treasure’, USrb. kołtk ‘a dwarf’
→ Pol. dial. kautek ‘a dwarf’ with the root structural element -au-, which is of identical etymological value with Pol. dial. -ał- (due the vocalization of the lateral consonant ł) (for more details see Dejna 1973: 114–115; Schaarschmidt 1997: 142; see also
Kregždys 2016b: 61, 2020: 104).

Cf. G dial. Poschundek ‘order’ ← Pol. porządek ‘ditto’, G dial. Roschke ‘croissant, roll’ ← Pol. rożek
‘ditto’ etc. (for more details see Nyenhuis 2013: 150–153).
9 The lexeme was attributed to Germanisms by Renata Dźwigoł (2004: 25). The researcher rejected
the Slavic origin of the word presented by Franciszek Sławski (see SESł II: 375) and interpreted it
as it were a shortened form of USrb. kobołtk.
10 Cf. also Pol. dial. kołtunnik ‘a herb used to cure plica; ground-ivy (Glechoma hederacea)’ (SKarł
II: 409).
11 Cf. variation of the Germanism Pol. frasunek ‘concern, care’ ↔ MPol. fras ‘ditto’ (SW I: 773;
SPXVI VII: 123).

8
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PSl. *kъḷtunъ ‘a mat of hair’

OUkr. ковтунъ 1584 ‘ditto’

WSl. dial. *kołtun ‘a supernatural’

(M)Pol. (dial.) kołtun ‘a mat of hair’

USrb. kołtun ‘a tree demon’

suff. -ek (n. deminutiva)

antonomasia

The semantic shift of the mythologeme kautek (i.e. ‘a dwarf’ ← ‘a supernatural
being’ ← ‘a mat of hair’) was predetermined by antonomasia (i.e. mythological sub
ject ← an object with unsacred connotation – see Scheme), cf. the origin of the West
Slavic mythologeme willow ‘a devil’ ← ‘a dwelling of devil’ ← ‘willow tree’ (see SD I:
335), as it was thought that the dwarves used to felt mats of human hair:
“Sie sind die kleinen Wesen, die in Maßuren den Menschen das Haar verwirren,
so daß man einen solchen Koltki, wie man das verwirrte Haar selbst dann auch
wieder nennt, schwer entwirren kann. Es muß abgeschnitten warden” (Pohl 1943:
286), i.e. The Masurian little creatures used to felt a mat of human hair to make
Koltki, which can hardly be disentangled and must be cut off. The word Koltki is also
used to name tangled hair.

MPol. *kołtunek, Pol. dial. *kałtunek /
USrb. *kołtunek ‘a mat of hair; a dwarf’

MPol. (dial.) kołtek, Pol. dial. kałtek ‘a dwarf; brownie’, USrb. kołtk ‘a dwarf’

Pol. dial. kautek ‘a dwarf’

vocalization of sonant ł

suff. Pol. -ek → suff. G dial. -ke

absorption of -un-

Pol. dial. -au- = Pol. dial. -ał-

G dial. (EPr.) Kautke ‘a dwarf etc.’

Scheme. The sequence of the origin of Pol. dial. kautek, G dial. (EPr.) Kautke

Unfortunately, in the latest works on the formation of words in the Prussian language, Pol. dial. kautek was interpreted as a cognate of OPr. cawx ‘a devil’ E 11 (see
Biolik 2009: 59). It was evidently for that reason that some researchers attributed the
mythonym Pol. dial. kautek to the layer of the lexis of the Baltic origin (see Nepo-
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kupnyj 1976: 137; PrWb III: 168; Laučûte 1982: 47; Kiseliūnaitė, Kukure 2011: 193), but
they did not specify the relationship between the above-mentioned mythologeme
and the borrowing G dial. (EPr.) der Kautke ‘a dwarf; a household deity / a mountain
spirit’. It should be underlined that they did not present an etymological description
of the structural element -t-, absent in OPr. cawx.
It is true that Anatoly Nepokupny (1976: 137) tried to solve the issue with the
help of the diminutive Lith. kaukutis ‘a soul of an unbaptised child’ (LKŽe). Unfortunately, the explanation is fallacious. This statement would be really acceptable if
Lith. kaukutis was an inherited word of the East Balts, but the root kauk- is a loan
from the West Baltic area (see Smoczyński 1989: 309; also see Kregždys 2020: 81).
The above-mentioned diminutive is a late derivate which started to be used only in
Lithuanian12.
Moreover, the inherited West Germanic onyms (toponyms and proper names) of
the identical morphological structure and semantic value presuppose the new status
of OPr. cawx, i.e. a borrowing – a Germanism, but not an old inheritance, cf.:
(α1) top. EHG / G Kauxdorf ‘the country’s capital city in the region of Brandenburg in
Germany – some 112 km South of Berlin13’ (NTSGW II: 318) with the variant of top.
MHG Kuckuckdorf 1217 ‘cuckoo’s / devil’s village’14, the latter may be related to MHG
/ EHG kukuk ‘cuckoo; devil; a fool’ (see MLex I: 1765–1766; DWG V: 2521–2529; also
see DW: 722; Kluge 2011: 546);
(α2) p. n. EHG Andreas Kauxdorf 1522 (Lingke 1769: 133; Beuche 2012: 27), EHG Daniel
Kauxdorf 1524, 1569, 1575, Daniel Kauxendorf 1524 (Brüggemann, Brunken 1991: 1463)
presupposed by top. EHG Kauxdorf;
(β) G dial. Kaukengähl ‘saffron (Crocus); turmeric (Curcumae Longae Rhizoma)’ (Reichling 2012: 203) most probably is related to G dial. *kauken (pl.) ↔ G dial. (EPr.)
Kauken ‘dwarves’ (Pohl 1943: 286).
12 Latvian mythologeme Kuhḱitis ‘a dwarf’ has been recorded only in Kārlis Kristiāns Ulmanis’
dictionary (see Ulmann 1872: 124). Later the same form was included in Kārlis Mǖlenbachs’ dictionary, i.e. Latv. kūķītis ‘ditto’ (ME II: 333). The mythonym was not recorded in the old writings
and dialectal dictionaries. It is evidently for that reason it should be attributed to the group of
learned words, i.e. to neologisms. Moreover, it should be noted that some researchers interpreted
the lexeme as an old inheritance (see Kiseliūnaitė, Kukure 2011: 187–188). The statement is fallacious because if the mythonym was an inherited word, palatalized consonant Latv. -ķ- (before
-ī-) would be changed to affricate -c- (see Endzelīns 1951: 184–185). The absence of the abovementioned phonological change presupposes Latv. kūķītis to be attributed to borrowings from
Lithuanian (see Endzelynas 1957: 40–41), cf. Slavonicism Lith. dial. kùkas ‘a devil’ (LKŽe) ←
MPol. kuk ‘an evil spirit, a devil’ (SPXVI XI: 540), Kash. kuka ‘an evil spirit etc.’ (SGK II: 289; SEK
III: 113–114) either from Russian, cf. Ru. dial. кýка ‘a wood spirit which dwells in a bath’ (SRNG
XVI: 30) or Bel. dial. кýка ‘an imaginary evil spirit used to frighten children’ (ESBM V: 149).
13 The highlanders’ dialect is used in this region (see Schönfeld 1991: 182–183).
14 See https://www.uebigau-wahrenbrueck.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=18675.
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In the disclosure of the properties of the origin of top. EHG / G Kauxdorf, the
hypothesis presented by Wojciech Smoczyński (1989: 309) is to be used, i.e. the place
name is to be compared with MHG helle-gouch ‘a devil’ (MLex I: 1234). However,
changed morphological structure of the first component of the toponym is to be
explained on the basis of the partial contamination between the lexemes of Western
Germans, but not of Western Balts:
MHG der gouch (sg.) / die gäuch (pl.) ‘a cuckoo; bastard; a fool’ (see MLex I: 1057–
1058; also see Kluge 335)
↔ (partial contamination)15 MHG / EHG kukuk ‘a cuckoo; a devil; a fool’
→ MHG *kaux ‘a cuckoo, a devil’.

Hence, the conclusion can be drawn that OPr. cawx presupposes a Germanism,
but not an inherited mythologeme of Western Balts:
OPr. cawx ‘a devil’
← MHG *kaux ‘a cuckoo, a devil’.

In summary, it can be stated that the alternation of undoubtedly West Germanic
toponyms EHG / G Kauxdorf ↔ top. MHG Kuckuckdorf 1217 ‘devil’s / cuckoo’s
village’16 presupposes the same etiological model (i.e. Germanic origin) of the place
names which, contrary to what was common to do in the past, are to be attributed
to the group of Germanisms, but not to inherited onyms of Western Balts, cf. top.
OPr. Kaukelawke 1394, Kaukenynen 1400, Kawkowagen 1314 // top. OPr. Chucunbrasth 1254, Cucenbrast 1254, Kuke 1251, Cukemedie 1419 (Gerullis 1922: 58, 75; see
also Kregždys 2012: 150). It is to be assumed that these toponyms reflect the referent
‘cuckoo / -’s ↔ devil / -l’s place’. Therefore, all attempts to reconstruct apophonic
morphological archetypes of the West Baltic origin are essentially fallacious, cf. OPr.
*kaukas ↔ OPr. *kūks or OPr. *kukas ‘a familiar’ (cf. Schall 1966: 20–21; PEŽ II:
295–296; SEK III: 114).
3. Conclusions
1. Pol. dial. kautek ‘a dwarf’ presupposes a derivative composed of WSl. dial. *kołtun
‘supernatural being’ (> USrb. kołtun ‘a tree demon’ ↔ (M)Pol. (dial.) kołtun ‘a mat
of hair etc.’) and dim. suff. -ek, i.e. Pol. dial. *kałtunek ‘a small supernatural being
who felts a mat of human hair ↔ a dwarf’ is to be reconstructed.
15 Cf. an alternation of verb G dial. kaukeln ↔ gaukeln ‘to play with fire’ (see Schröer II: 68).
16 Cf. place names of the Hannover district, i.e. top. G Kuckuckshorn ‘devil’s horn’, Kuckucks-Mühle
‘devil’s mill’ (see Müller 1825: 104).

^ LV 32 indb 292

2021-11-17 09:26:57

On the origin of Pol. dial. kautek ‘dwarf’, G dial. (EPr.) Kautke ‘ditto’

293

2. G dial. (EPr.) der Kautke ‘a dwarf; a household deity / mountain spirit’ should be
attributed to the loanwords from the Polish language reflecting the change of the
suff. Pol. dial. -ek to suff. G dial. -ke.
3. OPr. cawx ‘a devil’ E 11 is not related to the origin of Pol. dial. kautek ‘a dwarf’.
Abbreviations
Bel. – Belarusian; EHG – Early New High German; EPr. – East Prussian (a combination of
Early High New German and Middle Low German); Fr. – French; G – German (New High
German); Gk. – Greek; It. – Italian; Kash. – Kashubian; Lat. – Latin; Latv. – Latvian; LG –
Low German; Lith. – Lithuanian; MHG – Middle High German; MPol. – Middle Polish;
OPol. – Old Polish; OPr. – Old Prussian; OUkr. – Old Ukrainian; Pol. – Polish; PSl. – ProtoSlavic; Rm. – Romanian; Ru. – Russian; Ukr. – Ukrainian; USrb. – Upper Sorbian; WSl. –
West Slavic (proto)form

Abbreviations of Grammatical Terms, etc.
adj. – adjective; dial. – dialectal form; dim. – diminutive; E – Elbing Vocabulary; pl. – plural;
p. n. – personal name; sg. – singular; suff. – suffix; top. – toponym

Symbols
* reconstructed form
< developed from reconstructed form
← developed from an existing form
↔ lexical interference
≠ semantic discrepancy
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On the Origin of Mythonyms (Pol. dial. kautek, (G dial) (wschprus.) Kautke)
Abstract
Referring to etymological analysis, the author of this article presents a new hypothesis concerning the
origin of the Polish mythological name kautek and the East Prussian word Kautke. The analysis refers
to the description of derivatives and semantic development of those mythonyms. While summing
up the research results, one may conclude that mythological names such as Pol. dial. kautek, G dial.
(EPr.) Kautke belong to lexemes of the West Slavic origin. More precisely, those mythonyms are derived from Pol. dial. *kałtunek ‘a mythological being who makes human hair tangled’ ↔ ‘a dwarf’ ←
WSl. *kołtun ‘a mythological being’ (> USrb. kołtun ‘wił – a demon living in a tree’ ↔ (M)Pol. (dial.)
kołtun ‘hair allegedly tangled because of a disease called trichoma’ < PSl. *kъḷtunъ ‘curled hair’) + dem.
suff. Pol. -ek.
East Prussian mythologeme Kautke belongs to Polonisms used in the past in the Duchy of Prussia.
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O pochodzeniu mitonimów pol. dial. kautek, niem. dial. (wschprus.) Kautke
Abstrakt
W niniejszym artykule, poprzez odwołanie do analizy etymologicznej, została zaproponowana nowa
hipoteza o pochodzeniu polskiej nazwy mitologicznej kautek oraz wschodniopruskiego Kautke.
Przedstawiona analiza dotyczy opisu derywacji i rozwoju semantycznego tych mitonimów. Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że nazwy mitologiczne pol. dial. kautek, niem. dial. (wschprus.) Kautke należą do leksemów pochodzenia zachodniosłowiańskiego. Dokładniej rzecz ujmując:
te mitonimy wywodzą się z pol. dial. *kałtunek ‘istota mitologiczna, która sprawia, że włosy człowieka
kołtunieją’ ↔ ‘krasnoludek’ ← zachsł. *kołtun ‘istota mitologiczna’ (> łuż. kołtun ‘wił – demon przemieszkujący w drzewie’ ↔ (śr.)p. (dial. kołtun ‘włosy skręcone rzekomo wskutek choroby trichoma’ <
< psł. * kъḷtunъ ‘skręcone włosy’) + dem. suff. p. -ek.
Mitologem wschodniopruski Kautke należy do polonizmów, dawniej używanych na terenie Prus
Książęcych.
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Wielojęzyczność w literaturze dokumentu osobistego:
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Szeroko rozumiane piśmiennictwo emigracyjne znalazło już wielu interpretatorów
zarówno w osobach literaturoznawców (Dąbrowski 2009, 2016), jak i językoznawców, zainteresowanych bilingwizmem i jego przejawami w tekście. Perspektywa,
którą niesie każda z wymienionych specjalności, znajduje wyraz w szczegółowych
aspektach ujmowania problemów obecnych w twórczości powstającej w czasie migracji: wiążą się one z budowaniem tożsamości w nowym otoczeniu językowym, ze
stosunkiem do polskości, z relacją swój – obcy (inny). Omawianiu komunikacji międzykulturowej towarzyszy refleksja lingwistyczna dotycząca formułowanej w tekstach emigracyjnych postawy wobec języka rodzimego i obcego i ich możliwości referencjalnych, a także zachowania języka rodzimego wobec przymusu przyswojenia
języka dominującego (Dąbrowski 2016: 131–147).
Niektóre z tych problemów są analizowane przez językoznawców, posługujących
się biografią językową jako metodą badania bilingwizmu (Miodunka 2016: 49–87).
Jest ona o tyle istotna, że chodzi w niej nie tylko o etapy przyswajania drugiego języka, lecz także o świadomość językową na różnych etapach życia użytkownika języka
i stopień wyrażania siebie w każdym języku.
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Dla językoznawcy szczególnie ważne jest przyjrzenie się praktyce językowej
w otoczeniu dwu- i wielojęzycznym. Ujęcie dwujęzyczności w tekście pisanym i języku mówionym ma już swoją tradycję. Samo zjawisko wprowadzania elementów
innojęzycznych do języka polskiego w warunkach emigracyjnych odnotowywane
jest od początku XX w. Systematyczne badania nad kontaktami językowymi i zmianami w języku polskim na obczyźnie pod wpływem języka dominującego / języków
dominujących datują się od lat 80. XX w. (Szlifersztejn 1981; Ligara 1987; Szydłowska-Ceglowa 1988; Miodunka 1990; Sękowska 1994), a dotyczą badań języka polonijnego
(Polonii), języka polskiego w świecie1. Z tego etapu badań pochodzi triada: kontakt
językowy – bilingwizm – interferencja. Interferencję rozumiano jako odstępstwo,
odchylenie od normy obu języków będących w kontakcie występujące w wypowiedzi osoby dwujęzycznej.
Publikacje poświęcone językowi zbiorowości polonijnych w różnych krajach
osiedlenia Polonii koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
a) interferencji na różnych poziomach języka i mechanizmów przyswajania obcych
leksemów;
b) interferencji leksykalnych;
c) języka wybranego skupiska polonijnego;
d) funkcji stylistycznych dialektu polonijnego;
e) języka ojczystego jako elementu tożsamości etnicznej z uwzględnieniem przemian jego funkcji w procesie asymilacji poszczególnych pokoleń – emigracyjnego i kolejnych pokoleń polonijnych (Sękowska 1994: 45).
Wraz z rozwojem badań i możliwościami dotarcia do większej liczby skupisk
emigracyjnych oraz źródeł archiwalnych zmieniały się metody opisu i analizy
materiału. Tutaj należy wspomnieć o dwojgu badaczach: Władysławie Miodunce,
w którego pracach nastąpił zwrot ku lingwistyce humanistycznej (na przykładzie
badania polonijnych wspólnot w Brazylii, por. Miodunka 2003), oraz Bronisławie
Ligarze, która wprowadziła na polski grunt dokonania szwajcarskich uczonych
(Ligara 2014a, 2014b) i upowszechniła ich narzędzia badawcze i terminy, takie jak
mowa dwujęzyczna, wykładniki transkodowe oraz uściśliła rozumienie określeń:
code switching (przełączanie kodów), code mixing (z/mieszanie kodów), interferen
1
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Temat ten ma bardzo bogatą literaturę przedmiotu. Mieszczą się w niej zarówno monografie,
jak i większe i mniejsze artykuły opisujące język wybranych skupisk polonijnych w Europie, obu
Amerykach i Australii. Ich przegląd pokazuje zmiany metodologii w ujmowaniu zjawisk językowych, a także wzbogacanie opisów lingwistycznych o dane socjologiczne i psychologiczne
(Sękowska 2010: 95–101). Ze względu na temat artykułu należy odnotować pracę Barbary Szydłowskiej-Ceglowej (1988), która badała pamiętniki emigrantów w ujęciu interdyscyplinarnym.
Problematyka ta obecnie jest ujmowana z różnych perspektyw: pedagogicznej, socjolingwistycznej i komunikacyjnej. Podaję tylko publikacje w ostatnich lat: Głuszkowski 2011; Pułaczewska
2017; Stępkowska 2019.
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cja (Ligara 2014b)2. Badaczka rozpoczęła studia nad dwujęzycznością wybitnych
przedstawicieli emigracji – Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego.
Autorka dokonała precyzyjnej charakterystyki formalnej wykładników transkodowych, dała też przykłady charakterystyki funkcjonalnej (funkcja deiktyczna,
poznawcza, metakomunikacyja, ekspresywna) (ibid.). Pisząc o mowie dwujęzycznej,
Ligara brała też pod uwagę perspektywę genologiczną i stwierdziła, że „otwarte na
wprowadzanie korelatów językowych kompetencji dwujęzycznej są pochodne konwencji gatunkowych: listu, dziennika oraz wspomnień (autobiografii)” (ibid.: 163).
Gatunki te określane są mianem literatury dokumentu osobistego (Czermińska
2000: 14–17).
W prezentowanym artykule przyjęto perspektywę genologiczną i funkcjonalną,
tzn. zbadano teksty realizujące wskazane gatunki (dzienniki i listy) oraz określono –
w zależności od specyfiki materiału – funkcje semantyczne wykładników transkodowych. Funkcje zależą od kontekstu, odsyłają do referencji związanych z innym
językiem / inną kulturą; obce jednostki są motywowane doświadczeniem autora,
okolicznościami powstania tekstu oraz emocjami towarzyszącymi nadawcy. Strategie posługiwania się obcymi wtrętami są też dyktowane relacją nadawca – odbiorca. Analizy tekstów, w których mamy do czynienia z mową wielojęzyczną zapisaną, pozwalają określić przyczyny występowania wykładników transkodowych i ich
funkcje3.
Jako przedmiot ekscerpcji materiału wybrano następujące pozycje z piśmiennictwa emigracyjnego:
–– Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (1973–1979), Paryż 1980.
–– Jan Lechoń, Dziennik, t. I (30 VIII 1949 – 31 XII 1950), Londyn 1967.
Każda prezentacja materiału bierze pod uwagę kontekst powstania tekstu: jego
specyfikę, okoliczności tworzenia, motywacje autorów; te czynniki wpływają bowiem na liczbę i jakość wykładników transkodowych (ich funkcje semantyczne).
G. Herling-Grudziński publikował dzienniki w „Kulturze” od czerwca 1970 r.
Tak je scharakteryzował w rozmowie z Włodzimierzem Boleckim:
„Dziennik pisany nocą” spełnia wszystkie moje ambicje pisarskie. W „Dzienniku”
jest wiele różnych form, uwaga, refleksja, krótki esej, opowiadanie, a nawet krótka
recenzja. Mnie on całkowicie wystarcza i chyba dlatego nie napiszę powieści. Moim
opus magnum będzie więc pełny „Dziennik” (Herling-Grudziński, Bolecki 1997: 333).
2
3

^ LV 32 indb 303

Omówienie tych zjawisk językowych znajduje się między innymi w książce Ewy Lipińskiej (2003:
79–92). Ponieważ te terminy definiowane są w kilku pracach, w tym miejscu rezygnuję z powtarzania omówień, por.: Ligara 2014b; Kowalcze-Franiuk 2018: 39–44; Mazur 2019.
Należy dodać, że we wcześniejszych pracach pisano o wtrętach obcojęzycznych w publikacjach
emigracyjnych. Cytaty, interferencje, dłuższe wypowiedzi w języku obcym traktowano jako elementy stylizacji. Posługiwanie się terminem stylizacja nie zawsze było umotywowane teoretycznie, ale był to zabieg dominujący, por. Sękowska 2010: 56–62. Analiza zastosowana w niniejszym
artykule przyjmuje inne założenia teoretyczne.
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Dalej autor mówi, że chciał w Dzienniku… przedstawić choćby fragmentaryczny,
niepełny obraz epoki, w której żył (ibid.: 334). Śledził zjawiska, które miały wpływ na
kształtowanie Europy po konferencji w Jałcie, wybierał i opisywał te, które – według
niego – miały swoją wagę i wytrzymały próbę czasu, na przykład sprawy rosyjskie,
postawy intelektualistów wobec komunizmu, sytuacja w Polsce (ibid.: 335).
Lektura Dziennika… potwierdza, że ważne miejsce zajmują w nim komentarze,
przemyślenia, refleksje z lektur, spotkań. Mniej jest zapisów autobiograficznych,
na przykład dotyczących wyjazdów pisarza z Neapolu i opisów miejsc, w których
przebywał.
Badacz literatury polskiej XX w., Andrzej S. Kowalczyk, porównując dziennik
Andrzeja Bobkowskiego z diariuszami Witolda Gombrowicza i G. Herlinga-Grudzińskiego, pisze:
[…] Dziennik pisany nocą ma w dużej mierze charakter wychowawczy i perswazyjny,
bo buduje i proponuje czytelnikom do naśladowania czy podziwiania wzór człowieka
wolnego. Czy ściślej: wolnego intelektualisty (Kowalczyk 2003: 17).

Dziennik służy do budowania autorytetu diarysty jako intelektualisty i pisarza
(por. ibid.). Te role społeczne są bardzo ważne w dalszej analizie: pomagają opisać
funkcje wyrazów i pojęć, które autor wprowadził do swojej wypowiedzi. Wynotowano z Dziennika… kilkadziesiąt przykładów, w których dochodzi do spotkania
dwóch kodów w jednym punkcie tekstu: J1 (język polski) spotyka J2 (języki rosyjski,
włoski, francuski, angielski). Określenie funkcji poszczególnych wtrętów obcojęzycznych jest zadaniem badacza bilingwizmu.
Posługiwanie się wykładnikami transkodowymi jest w Dzienniku… zróżnicowane. W analizowanym materiale próbuje się wyodrębnić pewne prawidłowości.
1. Funkcja metajęzykowa reprezentuje swoiście ludzką zdolność refleksji nad użyciem języka: rozważania praktyk językowych, struktur i kontekstów użycia języka:
W „niezmiennej realności” Boccaccia nie premiowano sentymentalnych durniów
i fuszerów, nigdy jednak nieprzystojność nie nabierała w nim cech monomanii i pępka świata. Ciało łaknęło uciech, duch (po włosku spirito znaczy „duch” i „dowcip” lub
„spryt”) dbał usilnie, by mu ich nie zabrakło, i kropka. Ta kropka nie ucinała całej
rozmowy o człowieku (s. 55).
Gospodarze mieli pewne trudności z przełożeniem tego na rosyjski: [chodzi o słowo pluralizm – E.S.] odpowiednikiem ścisłym byłby mnogopartijnyj, wybrali jednak
mnogoobraznyj. Berlinguer machnął ręką, mało widocznie wrażliwy na subtelności
lingwistyczne ojczystego języka rewolucji (którego zresztą nie zna) (s. 185–186).
Nawet mieszkańcy Procidy, dla których od dzieciństwa więzienie jest częścią krajobrazu, mówią o swojej wyspie isola deturpata, a o swoim morzu mare sfregiato: oba
przymiotniki wyrażają akt oszpecenia, okaleczenia (s. 314).
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Po rosyjsku poputcziki, po angielsku fellow-travellers, po francusku compagnons de
route, po włosku compagni di strada albo (dokładniej i dosadniej) utili idioti (s. 352).
[…] prócz strachu i korupcji, wystarczało, by w granicach imperium zdobywać intelektualnych akolitów władzy despotycznej; a poza jego granicami, bez udziału strachu natomiast z walnym udziałem szantażu „postępowości” i nacisków „środowiska”, werbować wciąż nowe zastępy „użytecznych idiotów” (ibid.).
Zmyśliłem też gasnącego Antychrysta, który mówi o sobie: un povero cristo. Żaden
chyba, poza włoskim, język na świecie nie posiada takiego wyrażenia dla oddania
ludzkiej prostracji. Chrystus pisany w nim jest z małej litery (s. 290) (por. też np.
s. 184).

Do tej grupy zaliczam stosowanie metaoperatora definiującego czyli, na przykład:
Jeśli to prawda, że jesteśmy narodem barokowym, wolno oczekiwać dnia, w którym
ze wszystkimi różnicami doświadczeń powstanie polski pasticciaccio, czyli „bigosik”
(s. 34).
Sciascia zatytułował swój dziennik Nero su nero, czyli Czarno na czarnym. „Tytuł
chce być parodystyczną odpowiedzią na zarzut pesymizmu, jaki mi się zazwyczaj stawia: czarne pismo na czarnej stronicy rzeczywistości”. Bardzo stosowny dla dziennika tytuł w naszych świetlanych czasach (s. 356).

Pewną odmianą funkcji metajęzykowej jest poszukiwanie przez autora ekwiwalencji znaczenia dla użytego obcego słowa; takie świadectwa są bardzo liczne
w dzienniku Herlinga-Grudzińskiego:
Stale odkładałem na później jego najgłośniejszą powieść Quer pasticciaccio brutto
de via Marulana, obawiając się romanesco, dialektu rzymskiego, w którym jest napisana. […] Nagrodą za wysiłek oswojenia się z romanesco, w miarę lektury coraz
mniejszy, jest olśnienie (tak rzadkie dzisiaj w dziedzinie prozy) (s. 34).
Parę dni wcześniej pożegnał się z dziennikiem słowami, które dzisiaj jeszcze jego
wielbiciele powtarzają jak hasło wywoławcze: Tutto fa schifo, non scriveró più –
Wszystko mierzi, nie będę więcej pisał (s. 79).
W części, gdzie mieszkam, między cmentarzem i wioską prehistoryczną, dwie zaledwie rodziny oczekują cierpliwie wiosny. La vita si ferma, tira solo il vento. Życie
zamiera, dmie tylko wiatr. Eolski wiatr (s. 222).
Wczoraj o północy wybrałem się do Quartieri Spagnoli, dzielnicy hiszpańskiej. Vico
lo della Misericordia, Zaułek Miłosierdzia. W ciepłą sobotnią noc życie nie zamiera
tam o dziesiątej (s. 327).

2. Część wtrętów obcych pełni funkcję stylistyczną; znany nam jest desygnat nazwany słowem polskim, jednak autor, opisując sytuację, posługuje się słowem obco-
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języcznym – to pozwala oddać koloryt lokalny; niekiedy wyrazy obce wnoszą egzotyzm, wydaje się, że ich wybór jest podyktowany efektem brzmieniowym:
[…] odmawiała sobie wszystkiego z wyjątkiem dwóch narkotyków: kina i magazynów ilustrowanych. Po wczesnym obiedzie wyciągała się „dla zdrowia” na łóżku otoczona swoimi rotocalchi, wertowała je pracowicie stronica za stronicą […] (s. 52).
[…] krajobraz klasycznie sycylijski: brunatne piargi żużlu, szaro-zielone płaty skał
i piante grasse, tłusta roślinność kaktusowa przetykana jaskrawymi, gorączkowymi
wypiekami kwiatów (s. 221).
Dla przeciętnego neapolitańczyka funkcję wysysania przejął dziś Rzym, la capitale
sanguisuga, stolica pijawka (s. 275).
Suchy, ostry wiatr od morza, tramontana. Dmie w szkliste powietrze nad zatoką
(s. 350).

Wymienione przykłady pokazują wyczulenie autora Dziennika… na słowo: jego
znaczenie, właściwe użycie, wartość, którą reprezentuje. Trzeba dodać, że niektóre
zapisy w Dzienniku… w całości są poświęcone rozważaniom lingwistyczno-kulturowym, na przykład zapis z 7 lipca 1972 r. dotyczy znaczenia wyrazu wykorzeniony
i jego odpowiedników: ang. rootless exile i ros. biezrodnyj kosmopolit. Autor w swojej
refleksji odwołuje się do literatury i własnych doświadczeń (ibid.: 72–73).
3. Funkcja indeksalna (kulturowa, referencjalna, deiktyczna). W nawiasie podałam
możliwe nazwy omawianej funkcji; na podstawie literatury decyduję się na przyjęcie
terminu: funkcja indeksalna, który niżej uzasadniam. Wtręty o funkcji indeksalnej
(w rozumieniu antropologii lingwistycznej): znaki indeksalne to nie tylko zaimki
(teraz, tu, tutaj, wtedy i inne połączone z konkretnymi składnikami kontekstu), ale
też ich rozszerzone znaczenie: „potencjał demonstrowania, w jaki sposób i gdzie
formy językowe »wskazują na« aspekty kontekstów społecznych lub kulturowych”
(Ahearn 2013: 39). Takie podejście wynika z uznania, że język ze swej istoty ma podstawy społeczno-kulturowe.
Jednym z przykładów indeksalnego odniesienia języka do relacji społecznych,
tożsamości lub wartości przez „wskazywanie na” jest zmiana kodu, polegająca na
przechodzeniu między językami. Antropologia lingwistyczna koncentruje się na
znaczeniach i tożsamościach społecznych indeksowanych przez zmianę kodu.
Kontekstualizują się wówczas pewne aspekty sytuacji (zmiana dyskursu) lub pewne cechy zmieniającego kod nadawcy. W odniesieniu do autora Dziennika pisanego
nocą jest to rola społeczna intelektualisty, obserwatora wydarzeń epoki i ich krytyka. W dzienniku widoczne jest korzystanie z repertuaru słów z różnych języków.
G. Herling-Grudziński wprowadza cytaty z języków: włoskiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego. Jednostki, których pojawienie się jest rezultatem przełączenia
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kodów, niosą swój „bagaż”: odcienie kontekstowe, światopoglądowe, aksjologiczne.
Michaił Bachtin, pisząc o słowie w powieści, określa jego wartość, co można odnieść
również do badanego tutaj piśmiennictwa emigracyjnego:
Dla świadomości żyjącej w języku jest on nie abstrakcyjnym systemem normatywnych form, lecz konkretnym, pełnym sporów światopoglądem. Słowa mają zapach,
zapach zawodu, gatunku, kierunku, ugrupowania, określonego utworu, człowieka,
pokolenia, młodości i starości, dnia, godziny. W każdym słowie wyczuwalny jest
zapach kontekstu czy kontekstów, w których przeżywało ono swoje pełne napięcia
społeczne istnienie; we wszystkich słowach i formach mieszkają intencje. Odcienie
kontekstowe (gatunkowe, prądowe, indywidualne) są w słowie czymś nieuniknionym (Bachtin 1982: 123)4.

Przykłady podane niżej (wraz z komentarzem) potwierdzają słuszność tej opinii – niekiedy bez znajomości danego języka i realiów nie można odczytać ich nacechowania i wtedy jesteśmy pozbawieni części znaczenia.
Przykłady francuskie
Corot nie był malarzem krajobrazów d’aprés nature. Swoje malarstwo określił najlepiej w wyznaniu autobiograficznym […]: „Do osiemnastego roku życia kształciłem
się w szkole w Rouen. Ukończywszy ją, zajmowałem się handlem (stałem się pejzażystą, uczniem Michaillona i Bertina. Potem rzuciłem się, zupełnie sam, na naturę”
(s. 122).

–– franc. d’aprés nature: ‘(malować) z natury’; znaczenie słownikowe nie w pełni oddaje sens słowa i kryjące się za nim rozumienie; dalszy fragment tekstu uściśla
odbiór natury przez malarza: Corot naturę traktował „posłuszny instynktowi”,
krajobraz oglądał „z miłością i wiarą w jego potajemne odsłonięcie” (ibid.).
W przedmowie do katalogu wystawy Michel Leiris pisze wnikliwie o baconowskim
„napięciu” przeciwstawionym estetyzmowi sztuki abstrakcyjnej, o jego ambicji figu
rer sans illustrer, o ustawicznym kontraście między intensywnością przedstawionych
figur lub przedmiotów i neutralnością ich tła […] (s. 214).

4
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–– franc. figurer sans illustrer: ‘przedstawiać, nie ilustrując (tzn. nie odtwarzając
zbyt dosłownie, jak kopia)’; najbliższe oryginałowi: przedstawiać bez ilustrowania, tzn. nie dając zbyt dosłownej transkrypcji = kopii.
Bez żadnych szczególnych nacisków ze strony Niemców, z własnej i nieprzymuszonej
woli, francuski l’homme moyen pławił się z lubością w antysemityzmie zadekretowanym przez ekipę Pétaina: tropił, węszył, donosił (s. 295).

–– franc. l’homme moyen: ‘człowiek przeciętny, przeciętny Francuz, człowiek z ulicy’; indywiduum reprezentatywne typu ludzkiego dla danej epoki, dla danego
miejsca; przeciętny, zwykły Francuz, raczej z konotacją ‘mierny’, bliski naszemu
‘pospolity’, por. pol. zwykły, pospolity antysemita.
Przykłady włoskie
Najwięcej niedowierzania budziła we mnie powszechna niemal implikacja jakiejś
szeroko rozgałęzionej, hierarchicznej organizacji, z tajnym komitetem centralnym
i generalnym sekretariatem na szczycie. Glebą zjawiska jest omertà, instynktowna
odmowa udziału w formalnych związkach społecznych na rzecz więzi nieformalnych, „dzikich” […] (s. 13).
Zrozumiałem dwie podstawowe za cieśniną messyńską prawdy: że omertà jest chlebem powszednim Sycylijczyka, mało mającym wspólnego z jakąkolwiek organizacją; i że na Sycylii państwo jest całkowicie nieobecne, a raczej markuje jedynie swoją
obecność (ibid.).

–– wł. omertà ‘mafijna zmowa milczenia’.
Potomkowie rewolucyjni segretario fiorentino są również wychowankami De Amicisa: cenią wysoko przebiegłość, zręczność w grze, umiejętność wystrychnięcia na
dudka naiwnego partnera, brak skrupułów, bezwzględność siły i siłę jezuityzmu,
wzdychając zarazem w duchu do sentymentalnej retoryki (s. 16).
Recepta segretario fiorentino, zalecająca stosowanie terroru gwałtownego i krótkotrwałego, po którym następuje okres wielkoduszności władcy, jest dziś przestarzała
(s. 358) (por. też s. 184).

–– wł. tytuł segretario fiorentino nosił Niccolò Machiavelli (sekretarz Drugiej Kancelarii Republiki Florenckiej; autor Księcia, w którym wyłożył zasady sprawowania władzy); autor używa określenia w znaczeniu pejoratywnym.
Trevor Roper i Graham Greene podają go [szpiega Philby’ego – E.S.] za przykład oślepiającej mocy uczucia prawie religijnego, nowoczesnej wersji sacrificio dell’intelletto
szesnastowiecznych jezuitów (s. 337).
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–– wł. sacrificio dell’intelletto: ‘ofiara z rozumu (na rzecz wiary)’; por. Drugi List
św. Pawła do Koryntian: „Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić ją do posłuszeństwa Chrystusowi” (cyt. za: List Kor). W duchowości ignacjańskiej była to tzw. trzecia ofiara, której żądał założyciel zakonu jezuitów, św.
Ignacy Loyola, później rozważali ją niektórzy filozofowie (Blaise Pascal, Søren
Kierkegaard). Współczesne wykładnie duchowości zakonu nie odwołują się do
wymienionej zasady, podkreślają inne cele i zadania jezuitów (por. EWJ: 226).
Zastosowanie określenia wobec działań szpiega ma odcień pejoratywny.
Przykłady rosyjskie
Wtrętów rosyjskich jest w Dzienniku… kilkanaście; używa ich autor, zarówno opisując ówczesną sytuację w Związku Sowieckim, jak i nawiązując do historii
i omawianych utworów. Są to na przykład: burnyje apłodismenti, samyj jarostnyj po
putczik, woskresnik, tonkij namiok na tołstoje obstojatielstwo, procznyj tył, pierepałki,
błagonadiożnyj sowietskij człowiek, politbiesieda, żit’ stało łutszcze, żit’ stało wiesie
leje, religioznik, bezrodnyj kosmopolit. Każda z tych jednostek wymaga komentarza
nawiązującego do źródeł politycznych, literackich, środowiskowych; słowa niosą wizję świata, nawiązując do historii i przekazując określone nacechowanie.
Naturalnie, jak w każdym samobójstwie, sznur upleciony był z różnych włókien, nie
wystarczyłaby do założenia go sobie na szyję „ciężka sytuacja literatury”. Ale tracić
jej z oczu nie wolno. Samyj jarostnyj poputczik, a w jednym wierszu wręcz „bolszewik”, otworzył 27 grudnia 1925 roku czarną serię (s. 22) [o samobójstwie Siergieja
Jesienina].

–– ros. samyj jarostnyj poputczik ‘najbardziej zacięty (zawzięty) zwolennik nowej władzy’; cytat pochodzi ze znanego wiersza S. Jesienina Pismo k żenszczi
nie (1924): „Любимая! Сказaтъ приятно мне: / Я избежал паднья с кручи. /
Теперь в Советской стороне / Я самый яростный попутчик”.
W dziesięć dni później, w niedzielę, domek wyludnił się od wczesnego rana: gospodyni i syn Cwietajewoj poszli na woskresnik, gospodarz i wnuczek na ryby. Powiesiła
się przypuszczalnie zaraz po ich odejściu (s. 37).

–– ros. woskresnik ‘czyn społeczny, którego tradycja sięga 12 kwietnia 1919 r., przypadający w wolny dzień (sobota – subbotnik; niedziela – woskresienie)’.
Szałamow zauważa w innym opowiadaniu, że „obóz był wielką próbą sił moralnych
człowieka […]”. Pisze też o religioznikach: „Bardziej godnych ludzi niż wierzący w łagrach nie widziałem; deprawacja ogarnęła dusze wszystkich, trzymali się tylko wierzący” (s. 303).
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–– ros. religioznik ‘termin oznaczający zamkniętą grupę „zakluczonych” w więzieniach i łagrach; byli wierni swoim wyznaniom – odznaczali się godnym zachowaniem w warunkach gułagu’.
Przy okazji cytowania powyższych wyrazów należy zauważyć, że autorowi nie
zależy na wprowadzeniu ich do polszczyzny, mają one mieć widoczne źródło, istotne
jest, że opisują realia kraju, o którym w danej chwili mówi dziennik.
Przykłady angielskie
Delektuje się w myślach obrazami ruiny i zniszczenia. Kruchy, niepozorny, obdarty,
nędzny; a równocześnie straszny w prostocie jedynej idei, która „szaleństwo i rozpacz przyzywa dla odrodzenia świata”. Nikt nie zwraca na niego uwagi. On zaś sunie
niepodejrzany i śmiercionośny, like a pest in the street full of men, „jak morowe powietrze ulicą pełną ludzi” (s. 258).

–– w tym cytacie autor odwołuje się do powieści Josepha Conrada Tajny agent; rozważa problemy terroryzmu przy okazji porwania premiera Aldo Mora.
Kennan, wynalazca doktryny containment i w swoim czasie ambasador amerykański wyproszony z Moskwy, stał się ostatnio beniaminkiem prasy sowieckiej. Prawda
wynosi pod niebiosa jego The Cloud of Danger jako książkę „mądrą”, owoc „ewolucji
poglądów autora w kierunku zdrowego rozsądku” […] (s. 266).

–– ang. containment ‘tzw. polityka powstrzymywania’ sformułowana przez George’a
Kennana, przyjęta przez administrację Harry’ego Trumana jako doktryna amerykańskiej polityki zagranicznej, uzasadniająca utrzymywanie potężnych sił
zbrojnych i prowadzenie polityki zimnej wojny, a nie pokojowego współistnienia
(ESM: 200–201).
Kolejny rozpatrywany utwór, Dziennik Jana Lechonia (I tom), obejmuje okres
od 30 sierpnia 1949 do 31 grudnia 1950. Dziennik został wydany przez Mieczysława
Grydzewskiego, redaktora „Wiadomości” wychodzących w Londynie (opublikowano 3-tomowy wybór z 24 kajetów).
Pisarz prowadził zapisy codziennie, była to dla niego terapia związana z dolegliwościami psychicznymi: lękami, niepokojem, kłopotami codziennymi, zmaganiem
się z niemocą twórczą:
Z tego wszystkiego prawie nic dziś nie mogłem napisać – ale nie chcę wychodzić ze
zwyczaju, żeby tu co dzień jakiś ślad, choćby najsłabszy, zostawić. Więc też zostawiam (1 IX 1949, s. 2).
Pisać w tym dzienniczku wszystko? nie mówić o pewnych rzeczach – to nie zawsze
hipokryzja, czasami to także przezwyciężenie ich – naprawdę. Jeśli naprawdę będzie
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trzeba tych zwierzeń – potrzeba dla rachunku ze sobą, lub dla oswobodzenia się –
myślę, że potrafię pisać – wszystko (7 IX 1949, s. 9).

Dziennik Lechonia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy, a niewiele dzieł zaliczanych do literatury dokumentu osobistego ma tak bogatą literaturę.
Można wręcz mówić o „prekursorstwie dziennika Lechonia w historii XX-wiecznej
diarystyki emigracyjnej, w ramach której powstała zupełnie nowa jego odmiana,
dotychczas polskiej literaturze dokumentu osobistego nieznana […]” (Osiński 2018:
536–537). Autor postuluje nową edycję diariusza zamiast mnożenia interpretacji istniejącej wersji.
Na codzienną praktykę prowadzenia dziennika oraz poszukiwanie takiej formy
wypowiedzi, która zapewniłaby całościowy ogląd osobowości autora, zwraca uwagę Marta Wyka: „Dziennik Lechonia to przykład anty-dziennika intymnego: wciąż
utajona zostaje sfera głębokiej prywatności, nad nią buduje się natomiast barokowy
zapis codzienności” (Wyka 1991: 192).
Pod względem językowym jest to również ciekawy dokument: autor, otoczony
językiem angielskim, rzadko sięga po wyrazy z języka dominującego. Językiem komentarzy, wtrąceń jest francuski, który Lechoń dobrze poznał, pracując od 1930 r.
w Paryżu w polskiej placówce dyplomatycznej5.
Wczoraj pewna pani […] powtarzała mi, mówiąc o pewnym arystokracie francuskim
ze szczytów wielkiego świata, którego gdzieś spotkała: „Il est très bien, il est vraiment
très bien” – jakby dając mu tym jakiś patent. Tak powinna mówić pani Verdurin,
gdyby Proust nie zrobił jej tak ordynarnie komiczną. […] to dowód, że Proust mimo
swego geniuszu miał coś ze światowego „parvenu” (s. 2).

–– franc. il est très bien, il est vraiment très bien, pol. ‘(on) jest w porządku, jest naprawdę bardzo w porządku’, ‘godny, dobrze wychowany, dystyngowany, (o osobie) bardzo dobrze ułożona’; franc. parven, pol. ‘parweniusz’.
Ten dłuższy cytat ilustruje często stosowaną przez Lechonia strategię posługiwania się techniką przełączania kodów – przytaczania cudzych wypowiedzi, ale także
fragmentów literatury, wierszy i komentowania ich bądź używania ich jako komentarzy do swoich wypowiedzi. Ten typ przełączania kodów pełni funkcję polifoniczną, co ilustrują również kolejne fragmenty Dziennika:
Subtelności francuszczyzny. Stary Strowski po moim odczycie w Akademii Literatury w Rio de Janeiro: „C’est épatant, c’est magnifique. C’est presque bien” (s. 172).
5
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–– franc. C’est épatant, c’est magnifique. C’est presque bien, pol. ‘to jest zadowalające,
piękne, takie, jak trzeba, jakie powinno być’.
Początek listu Roger Pironneau, który mając lat 22, został rozstrzelany przez Niemców: „Parents adorés. Je vais être fusillétout à l’heure à midi. Il est 9 h. 15; c’est un
mélangede joie et d’émotion”. To zdanie, to najwspanialsze, co proza francuska wydała od czasu wojny (s. 183–184).

–– franc. Parents adorés. Je vais être fusillétout à l’heure à midi. Il est 9 h. 15; c’est
un mélangede joie et d’émotion, pol. ‘Ukochani Rodzice. Już wkrótce w południe
zostanę rozstrzelany. Jest 9.15; to mieszanina radości i emocji’. Cytat ten świadczy
o dezaprobacie autora dla powojennej literatury francuskiej.
Korboński, spotkawszy mnie na ulicy, uskarżał się na to, że Polacy w Londynie nie
mogą przyjść do zgody, mówił, że ma już dosyć tego i chętnie by się z tych spraw wycofał. Oczywiście to wycofanie się to jest „façon de parler” (s. 247).

–– franc. façon de parler, pol. ‘nie trzeba brać dosłownie tego, co zostało powiedziane’, czyli ‘to tylko tak mówi’, ‘to tak się mówi’.
Częstym (charakterystycznym) sposobem posługiwania się językiem francuskim przez Lechonia są odwołania do literatury – autor przytacza sentencje z pism
literackich, filozoficznych, z Biblii. Służą mu one do przedstawienia własnych przemyśleń, postaw, stosunku do bliźnich:
Okazuje się, że i w życiu są jeszcze sytuacje claudelowskie i ludzie, którzy uważają, że
sumienie, moralność, honor – to jest także „la réalité des choses qui compte” (s. 243).

–– franc. la réalité des choses qui compte, pol. ‘realność (konkret), która się liczy’.
Claudelowskie – od nazwiska Paula Claudela (1868–1955) – pisarza symbolisty,
który wyrażał myśl religijną, afirmował wiarę katolicką.
„Notre misère” – jak mało ludzi zdaje sobie z niej sprawę, i naprawdę nie można
się dziwić, że ci, którzy nie wierzą – nie mają odwagi pochylić się nad tą przepaścią
(s. 48).
Na uspokojenie się nie ma innej rady tylko samotność i dobranie się do pascalowskiej
„notre misère” (s. 273).

–– franc. notre misère, pol. ‘nasza nędza’. Z pism Pascala, filozofa i teologa: „Można
tedy dobrze poznać Boga bez swojej nędzy, i swoją nędzę bez Boga; ale nie można
poznać Chrystusa bez poznania razem i Boga, i swojej nędzy” (Pascal 1953: 183).
Dzień spędzony najniepotrzebniej i z całą premedytacją najgłupiej. Żadnego usprawiedliwienia.
Je ne fais pas le bien que j’aime
Mais je fais le mal que je hais (s. 307).
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–– franc. Je ne fais pas le bien que j’aime / Mais je fais le mal que je hais, pol. ‘Bo nie
czynię dobra, które chcę; / ale zło, którego nienawidzę, to czynię (Rz 7: 19)6.
Według psychiatrycznej klasyfikacji jestem naturą maniakalną. W bardzo wysublimowanej postaci daje to wielkie pasje, przywiązania i może nawet conradowski „goût
pour les causes perdues”. Ale niemniej wszystko we mnie jest trochę maniactwem
(s. 64).

–– franc. goût pour les causes perdues, pol. ‘upodobanie do spraw/rzeczy straconych’
(nawiązanie do postaw bohaterów prozy J. Conrada).
Autor żyje francuszczyzną. Chociaż często krytycznie odnosi się do współczesnej mu literatury francuskiej, widać, że nad Sekwaną spędził ważne lata życia. Wykładniki transkodowe nie tylko świadczą o aspekcie poznawczym mowy dwujęzycznej, lecz mają także funkcję deiktyczną, indeksalną, podobnie jak w Dzienniku…
G. Herlinga-Grudzińskiego odnoszą się do doświadczeń Lechonia, do wizji świata,
jaka kryje się za cytowanymi fragmentami utworów.
Rzadziej w Dzienniku spotyka się wypowiedzi o funkcji metajęzykowej, ale
świadczą one o refleksji nad polszczyzną, która zmienia się pod obcym wpływem:
Co dzień rano idąc na breakfast (czy mówić jeszcze: śniadanie), do drug-store (nie
powiem przecież: do apteki), przechodzę koło placów tenisowych, gdzie grają studenci, wśród nich wielu Chińczyków (s. 28).
Wczoraj właściciel „drug-store’u” (jak to nazwać po polsku?), który wygląda na tak
zwane coś lepszego, zagadnął mnie o to, co myślę o nowej teorii Einsteina (s. 125).
Bardzo zabawny dziwak, tzw. „baron” Rumiński, przysięgły buchalter – bo tak chyba
trzeba przetłumaczyć tytuł „public accounter” (s. 189).
Słuchałem nagrania mego tekstu do filmu o powstaniu. Młody Pawłowicz raz po raz
zarywa polską łezką, ale na ogół mówi to z wielkim fajerem (to lepsze niż powiedzieć
„z ogniem”), tak że robi wrażenie i myślę, że na szeroką publiczność będzie wielkie
(s. 195).

–– ang. fire ‘ogień; pożar; ognisko’.
Dwie paniusie polonijne w rozmowie ze sobą: „osiem talary moja pani dałam za te
szusy”. Szusy, to piękne spolszczenie od „shoes”. Co za potęga języka rodzinnego, że
te panie mówią do dziś dnia „talary”, które przecież są już tylko legendą o dawnych
polskich pieniądzach (zresztą źródłosłów też obcy, niemiecki) (s. 225).

Odnotowane przez diarystę wyrazy to przykłady spolszczonych amerykanizmów,
w które obfitować będzie dialekt polonijny w różnych krajach osiedlenia Polonii.
6
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Analiza tych dwu utworów pokazuje, jak twórcy korzystali ze swojej dwu- i wielojęzyczności w literaturze dokumentu osobistego. Wprawdzie obydwa teksty są
zaliczane do typu dziennika literackiego, ale różnią się zasadniczo pod względem
podejścia do materii życia.
Strategia zmiany kodu zależy od powodu i celu tworzenia tekstu. Język drugi
pozwala na rozszerzenie przestrzeni referencjalnej języka pierwszego oraz na wyrażanie emocji. Z kolei spójność znaczeniowa tekstu jest uzależniona od znajomości kontekstu kulturowego, do którego odwołują się obydwaj autorzy – w wypadku
Herlinga-Grudzińskiego jest to konieczność odczytania znaków kultury europejskiej z uwzględnieniem Związku Sowieckiego, w wypadku Lechonia – konieczność
znajomości kultury i literatury francuskiej, a także przestrzeni emigracyjnej, do której należy autor.
Do literatury dokumentu osobistego należą również listy i wspomnienia. Czytelnik współczesny ma dostęp do wielu zbiorów listów, takich jak na przykład Listy
emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891 (Listy), a także możliwość
lektury korespondencji osób kształtujących życie społeczne, polityczne i kulturalne
emigracji po II wojnie światowej: mam tu na myśli listy Jerzego Giedroycia, Andrzeja Bobkowskiego, Tymona Terleckiego, Witolda Gombrowicza, Jana Lechonia
i innych. Po zapoznaniu się między innymi z korespondencją A. Bobkowskiego
z pięcioma adresatami podjęłam decyzję o poświęceniu listom emigracyjnym oddzielnego artykułu ze względu na złożoność problematyki kulturowej i językowej.
Materiał egzemplifikacyjny (podany w wyborze) potwierdza tezę B. Ligary
(2014b: 163), że taki gatunek jak dziennik jest otwarty na wprowadzanie elementów obcojęzycznych, które wynikają z kompetencji językowych autorów i z przyjętej
przez nich roli społecznej. Wyraźnie pokazują to analizy tekstów G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Lechonia. Mowa dwujęzyczna jest cechą genologiczną tego gatunku.
Jak pokazano wyżej, funkcje semantyczne wykładników są różne: dzienniki zawierają wyrazy, wyrażenia, cytaty nazywające rezultaty doświadczeń, stany mentalne
i emocjonalne, zróżnicowane ze względu na cel dziennika i temperament nadawcy
(liczne wskaźniki o funkcji indeksalnej, metajęzykowej, stylistycznej). Obecność
wykładników o funkcji indeksalnej (kulturowej) jest szczególnie istotna, nazywają
one bowiem nowe realia, postawy, odnoszą się do różnych dziedzin rzeczywistości:
politycznej, kulturalnej, społecznej, a przede wszystkim aktualizują konotacje związane z wyrazami. Analiza, co należy podkreślić, pokazuje strategie wprowadzania
do tekstu wykładników transkodowych przez nadawcę.
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Multilingualism in the Literature of Personal Document: Functions of Transcode Markers
Abstract
The article is dedicated to semantic functions of transcode markers in Polish émigré literature. Two
diaries, written respectively by Gustaw Herling-Grudziński and Jan Lechoń, constitute the exemplification material. The diary genre, similarly to letters and memoirs, lends itself to introducing this kind
of markers. Their presence reflects the multilingual competence of the author, as well as his mental,
social, and psychological experience. The second language enables broadening the referential space
of the first language and conveying emotions. The strategy of code switching depends on the motivation and goal of writing a given text. In Herling-Grudziński’s Journal Written by Night, foreign words
from different languages abound. They fulfill several functions in the text, namely: metalinguistic,
index and stylistic function. Their presence is justified by the content and by the role adopted by the
author – the one of an interpreter of the political and social reality. The Diary by Lechoń is different
in terms of types of predominant functions which can be distinguished in his text. Besides commenting on the émigré life, the author focuses on his emotions and experiences. Therefore, index
and metalinguistic functions turn out to be the most important. Pointing out different strategies of
introducing transcode markers in a text by its author is fundamental for the research on bilingualism
in émigré writing.
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Konceptualizacja nadziei w metaforach pojęciowych
w wypowiedziach pacjentów chorych na nowotwór złośliwy
na tle wypowiedzi osób zdrowych

Słowa klucze: nadzieja, konceptualizacja, metafora pojęciowa, nowotwór złośliwy
Keywords: hope, conceptualization, conceptual metaphor, cancer

Wprowadzenie
Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób mówią o nadziei ludzie chorzy na
nowotwór złośliwy oraz jak obraz nadziei wyłaniający się z ich wypowiedzi sytuuje
się na tle narracji osób zdrowych, a zwłaszcza za pomocą jakich metafor pojęciowych konceptualizowane jest to uczucie. Analizie poddano konstrukcje językowe
należące do dwóch grup tekstów: badawczej i kontrolnej, które obejmują materiał
zaczerpnięty odpowiednio z blogów osób zmagających się z chorobą nowotworową
oraz z pamiętników o tematyce lifestyle’owej.
Opisu semantyki wybranych nazw emocji jako pierwsza dokonała Anna Wierzbicka (1971), która pracując nad teorią naturalnego metajęzyka semantycznego, dowodziła, że nie istnieją uniwersalne pojęcia emocji. W ciągu kilkudziesięciu lat badań nad językiem emocji opracowała ona odpowiednie narzędzia do opisu uczuć,
między innymi skrypt kulturowy (Wierzbicka 1999). W latach 90. XX w. w obszarze
językoznawczych badań nad emocjami zaczęto korzystać z podejścia kognitywnego, które cieszy się do dzisiaj niesłabnącym zainteresowaniem. Powstały wówczas
obszerne opracowania Iwony Nowakowskiej-Kempnej dotyczące konceptualizacji
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uczuć (1995, 2000). Następnie pojawiły się prace opisujące językowo-kulturowy
obraz poszczególnych emocji: gniewu (np. Mikołajczuk 1999; Duszak, Pawlak 2003),
strachu (np. Tomczak 1994; Karaś 2003), wstydu (np. Jędrzejko 2000) czy radości
(np. Mikołajczuk 2009; Popowicz 2018).
Nadzieja w ujęciu lingwistycznym
Najistotniejsze dla prowadzonych analiz wydają się badania nad radością, w ramach
których badacze zaledwie wspominają o nadziei. Emocja ta znajduje się na peryferiach leksykalnego pola uczuć z rodziny radości, a najistotniejszą cechą odróżniającą
nadzieję od innych emocji jest ukierunkowanie na przyszłość i dominująca rola elementu poznawczego (a nie emocjonalnego) (Mikołajczuk 2009, 2013). Do kategorii
nadziei należą zatem uczucia spowodowane myślą o czymś dobrym, co może wydarzyć się w przyszłości (Popowicz 2018: 119).
Trudno odnaleźć na gruncie polskim obszerniejsze badania poświęcone wyłącznie semantyce nadziei. Jako przykład mogą posłużyć prace mieszczące się w nurcie
językoznawstwa strukturalnego: artykuły Adama Bednarka O nadziei. Próba defi
nicji semantycznej (1989) czy Piotra Sobotki Norwidowska koncepcja nadziei (2010).
A. Bednarek analizuje 160 cytatów zawierających słowo nadzieja zaczerpniętych
z literatury pięknej i dowodzi, że nadzieja jest ściśle powiązana z wiarą w określony
porządek świata, który wynika z przyjętego systemu wartości. W konsekwencji badacz proponuje następującą eksplikację tego pojęcia:
X ma nadzieję ‘X wierzy, że jeżeli stanie się coś, czego X nie chciałby, aby się stało, to
stanie się coś, co będzie dla X dobre i o czym myśląc, X nie będzie mógł nie myśleć
o tym, co się stało, bo X wierzy, że świat jest taki, że tak być powinno’ (Bednarek 1989:
348–349).

Wydaje się, że wiara zastępuje w definicji Bednarka myśl, o której pisze Joanna
Popowicz (2018). Co istotne, w eksplikacjach obojga badaczy nadzieja opisana zostaje jako uczucie ukierunkowane na przyszłość. P. Sobotka również analizuje materiał
pozyskany z literatury pięknej i poddaje refleksji zagadnienia dotyczące przeżywania i sposobu wyrażania nadziei w twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz porusza problem związku zachodzącego między specyfiką emocji zawartą w dziełach
tego poety a znaczeniem nadziei w polszczyźnie ogólnej. O uczuciu tym wspomina
się także na gruncie aksjolingwistyki. Nadzieja ujęta została na liście stu haseł proponowanych do opisu w ramach polskiego słownika aksjologicznego, wśród nazw
wartościowanych postaw ogólnoludzkich (Bartmiński 1989: 302)1.
1
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Psychologiczne koncepcje nadziei
W przeciwieństwie do skromnych opisów językoznawczych znacznie obszerniejszych definicji nadziei dostarcza literatura psychologiczna. O ile w językoznawstwie
kognitywnym panuje zgoda co do tego, że nadzieję należy uznać za emocję, o tyle na
gruncie psychologii odnaleźć można wiele ujęć. Barbara Gawda (2018) dzieli definicje na trzy grupy: uznające nadzieję za konstrukt motywacyjno-poznawczy, dyspozycję osobowościową oraz emocję. Do pierwszej grupy można zaliczyć na przykład
koncepcję Józefa Kozieleckiego (2006). W jego ujęciu nadzieja to wielowymiarowa
struktura poznawcza obejmująca emocje, myśli o czasie przyszłym, sądy afiliatywne, motywy i czynniki sprawcze. To wszystko tworzy według Kozieleckiego całość
psychiczną, w której dominującą rolę odgrywa poznanie. Badacz wysuwa tezę o istnieniu czterech rodzajów nadziei: pasywnej partykularnej, pasywnej generalnej,
aktywnej partykularnej oraz aktywnej generalnej (ibid.: 38), a także wyróżnia pięć
postaci nadziei. Pierwszą jest falowanie nadziei, kiedy jej intensywność zmienia się
w czasie. Mininadzieja odnosi się do długiego okresu, gdy prawdopodobieństwo
pomyślnego zakończenia pewnego przedsięwzięcia jest znikome; przykład mogą
stanowić pacjenci w krytycznym stanie, wierzący w pozytywny przebieg operacji
obarczonej wysokim ryzykiem. Nadzieja skoncentrowana na innych dotyczy sytuacji, kiedy osiągniecie pożądanego dobra ma posłużyć innym, zwykle bliskim
osobom. O nadziei zapożyczonej można mówić wtedy, kiedy jej źródłem staje się
pewna osoba, na przykład lekarz w relacji z pacjentem. Nadzieja fasadowa jest zaś
nadzieją na pokaz – przejętą pod wpływem norm narzucanych przez społeczeństwo
(ibid.: 112–115).
Wśród twórców poznawczych definicji nadziei można wymienić Charlesa R. Snydera (2002), ujmującego nadzieję jako konstrukt motywacyjny, na który składają
się wewnętrzna i zewnętrzna siła ukierunkowana na cel oraz drogi prowadzące do
tego celu. O nadziei jako dyspozycji osobowościowej pisze na przykład Erik Erikson (1985), postrzegając to zjawisko jako pewną siłę, dominującą u ludzi szczególnie w okresie niemowlęctwa, i tym samym twierdząc, że to podstawowy czynnik
rozwoju ego (Erikson 2002: 70–75). Nadzieję jako emocję definiuje między innymi
Richard S. Lazarus (1999), według którego „mieć nadzieję” to znaczy wierzyć w coś
pozytywnego, a więc tęsknić za tym, co nie odnosi się aktualnie do naszego życia,
ale wciąż może się urzeczywistnić. W ujęciu Lazarusa nadzieja jest odpowiedzią na
zaistniałą niekorzystną okoliczność i powinna być ważnym zasobem psychologicznym (ibid.: 653–654).
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Materiał
Na materiał badawczy składają się dane językowe pozyskane z blogów, podzielone na dwie grupy: badawczą oraz kontrolną. Grupę badawczą stanowią wypowiedzi osób chorych na nowotwór złośliwy – raka, mięsaka, chłoniaka lub białaczkę
(Kruś, Skrzypek-Fakhoury 2007) w różnym stadium zaawansowania, u których
najczęstszym tematem wpisów są zmagania z procesem nowotworowym. Grupę
kontrolną tworzą dane językowe pozyskane z blogów ludzi zdrowych – są to blogi
o tematyce lifestyle’owej, w których autorzy nie przekazują treści związanych z chorobą. Wyekscerpowano po 42 blogi, zachowując w obu grupach zależności ilościowe
pod względem płci – 35 pamiętników pisanych przez kobiety i 7 przez mężczyzn.
Dysproporcja ta zdaje się sugerować, że u kobiet istnieje większa gotowość do publicznego mówienia o emocjach oraz snucia refleksji2. Blogi wyszukano za pomocą
wyszukiwarki Google, wpisując dla grupy podstawowej hasło: „site:blogspot.com
nazwa nowotworu”, a dla grupy kontrolnej „site:blogspot.com blog kobiety / blog
mężczyzny”. W grupie podstawowej wyekscerpowano 646 kolokacji słowa nadzieja,
z czego kolokacje metaforyczne stanowią 17,49%, w grupie kontrolnej odnaleziono
zaś 552 kolokacje, wśród nich 11,41% uznano za metaforyczne.
Metodologia
Zręby kognitywnej teorii metafory stanowi koncepcja George’a Lakoffa i Marka
Johnsona (1980/2010), która jest nieustannie rozwijana. Zoltan Kövecses, korzystając
z ich dorobku, definiuje metaforę jako zestaw odwzorowań między domeną źródłową a docelową. Podstawą zależności między dwoma pojęciami, z których jedno
podlega rozumieniu, a drugie służy do jego objaśnienia, jest podobieństwo albo
ucieleśnienie (Kövecses 2002). Według badacza metafory (obok wyrażeń literalnych)
należą do zasobu języka, dzięki któremu ludzie są w stanie opisywać emocje, a konkretniej – różne ich aspekty, na przykład intensywność czy przyczynę (Kövecses
2000: 3–6). Wyrażenia metaforyczne stanowią więc unikalny sposób wyrażania
uczuć: dają możliwości konceptualizacji pewnych ich aspektów, jakich nie gwarantują inne słowa, a ponadto pozwalają na kreowanie rzeczywistości społecznej, kulturowej czy psychologicznej (ibid.: 16–17). Kövecses w nowszych pracach (por. 2017)
zwraca szczególną uwagę na rolę kontekstu w tworzeniu metafor w dyskursie. Wymienia cztery rodzaje procesów kognitywnych, które są konieczne do utworzenia
odwzorowania metaforycznego. Jako pierwszy z nich wskazuje operacje poznawcze
(interpretujące), z których zbioru nadawca wybiera metaforę służącą do tworzenia
2
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sensu. Drugim są według badacza czynniki kontekstowe, od których zależy użycie
metafory i które składają się na kolejny proces kognitywny, a mianowicie na torowanie kontekstowe. Ostatnim procesem poznawczym są ścieżki konceptualne, dzięki
którym metafora zyskuje znaczenie zgodne z intencją konceptualizatora.
Analiza
Analizie poddano dane językowe3, w których uczucie nadziei jest konceptualizowane za pomocą metafor pojęciowych – zostaną one przedstawione i omówione zgodnie z częstością występowania (każdy typ zilustrowano wybranymi przykładami).
Zarówno w grupie badawczej, jak i kontrolnej najczęściej pojawia się metafora nadzieja to rzecz cenna (29 i 26 poświadczeń). Kolejne domeny źródłowe wykorzystywane w grupie badawczej to: istota żywa (18), ciecz (15), ogień (11), przedmiot
kruchy (4), ziarno (2), matka (2). W grupie kontrolnej nadzieja jawi się zaś jako
ciecz (8), ogień (6), istota żywa (5), matka (2) oraz zbiornik wodny (2).
1. Nadzieja to rzecz cenna
U podstaw metafory nadzieja to rzecz cenna leży schemat wyobrażeniowy
przedmiotu (Johnson 1987). Ludzie najczęściej obawiają się, że ktoś może im nadzieję odebrać albo sami mogą ją stracić lub zostać jej pozbawieni; analogicznie nadzieję można też komuś podarować, często ludzie także szukają tego doświadczenia.
Konstrukcje, w których nadzieja łączy się z czasownikiem tracić, charakteryzują
się dużą sprawczością konceptualizatora, występującego w roli agensa. W przykładzie (1) pacjent nie chce dopuścić do utraty nadziei, szuka racjonalnych argumentów
przemawiających za tym, aby ją zachować. Dwukrotne przeczenie podkreśla kontrfaktyczność niepożądanego stanu utraty cennej nadziei:
(1)

Nie. Nie tracę nadziei. Brazylijska baza dawców jeszcze nie cała przekopana.
Kilku kawalerów nadal nie sprawdzono…

Agensem może być nie tylko pacjent, ale też lekarz, który jest w stanie swoimi poczynaniami odebrać pacjentowi nadzieję. W wypowiedziach takich odszukać można dobre przykłady nadziei zapożyczonej opisywanej przez J. Kozieleckiego (2006).
W poniższym przykładzie źródłem tego doświadczenia stała się lekarka – jej słowa
oraz spojrzenie odebrały nadzieję chorej.

3
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Co ta kobieta do mnie mówi???!!! Walczę, leczę się, chodzę, egzystuje a ona
odbiera mi całą nadzieje. Sama sobie zaprzeczała patrząc na mnie i mówiąc,
„to niesamowite jak Pani wygląda, jak Pani się czuje na to na co Pani choruje”.

Nadzieja może być konceptualizowana jako obiekt poszukiwań, który zostaje nie
tyle odnaleziony przez konceptualizatora, ile podarowany mu:
(3)

Na grupie FB „Syrenki” tyle Was szuka pociechy, wsparcia, otuchy, dobrego
słowa, nadziei. Szukacie, ja też szukałam… Dostałam i chcę Wam o tym, teraz
napisać.

W przykładzie (4) nadzieja jawi się jako rzecz, której zaczyna brakować. Zamiast
tej emocji pojawia się strach. Zdaniem J. Kozieleckiego (2006: 56) lęk i strach oraz
nadzieja to dwie nieodłączne siły, które współwystępują w życiu człowieka.
(4)

W moim przypadku ten strach jest o wiele większy niż kiedy dowiedziałam
się o raku piersi. Teraz brakuje elementu niedowierzania, który jednak troszkę
mnie dystansował. Brakuje nadziei, no bo jeżeli jednak wznowa to rokowania
już gorsze.

W wypowiedziach z grupy badawczej przeważają konstrukcje, w których doświadczający nie jest agensem, natomiast osoby zdrowe, mówiąc o utracie nadziei,
wykazują się większą sprawczością.
(5)

W życiu mamy swoje zasady czy zdolności, trzymamy się ich, gdy widzimy że
są dobre dla nas, dążymy do realizacji kolejnych planów. Ale co w przypadku,
gdy inni na tych naszych przekonaniach tracą? Tracą nie tylko wiarę czy nadzieję, ale i bliskich.

W przykładzie (5) nadzieja zestawiona zostaje z wiarą. Przypuszczalnie jest to
fragment dobrze utrwalonego w polszczyźnie ciągu o proweniencji biblijnej: wiara,
nadzieja, miłość. Zaskakujący jest fakt, że w zebranym materiale takie zestawienie
słów pojawia się rzadko. Uwagę na to zwraca też A. Bednarek (1989), który podczas
swoich badań nie odnalazł ani jednego takiego ciągu.
W grupie kontrolnej istnieje wiele konstrukcji, w których ludzie mówią, że ktoś
albo coś daje im nadzieję. W przykładzie (6) tym, co daje nadzieję, jest praca. Pacjenci dostawali nadzieję wyłącznie od ludzi – najczęściej lekarzy. Istotne jest też,
że konceptualizator łączy nadzieję ze szczęściem – oba pojęcia należą do językowej
rodziny radości.
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Palce mojej ręki każdego dnia zajęte są pracą, która wytycza cel mojego życia,
a wszystko to daje mi nadzieję i wręcz pewność… ono jest w moim ręku …
SZCZĘŚCIE.

2. Nadzieja to istota żywa
W analizowanym materiale nadzieja często jawi się jako istota żywa – pacjenci
przypisują wówczas emocji zachowania ludzkie czy zwierzęce. Jedną z takich podstawowych czynności jest rodzenie się, co zostało zilustrowane w przykładzie (7).
Znamienne jest także, że nadzieja współistnieje ze strachem.
(7)

W ciągu tego czasu przeżyłam takie spektrum uczuć […] od czarnego zwątpienia, rozpaczy absolutnej, piekielnej złości poprzez rodzącą się wielką nadzieję przeplataną przez paraliżujący strach, aż do słodkiej radości, że żyję.

Analogicznie – kiedy nadziei zaczyna brakować pacjentom, ci mówią o jej umie
raniu (jak w przykładzie (8)). Pojawienie się nadziei na wieść o możliwościach leczenia konceptualizowane jest także jako budzenie się tej emocji:
(8)

W czwartek odebrałam wiadomość od Pani dr – mutacji nie ma. Badań nie
będzie, nadzieja umarła. Guz w tym czasie urósł dwukrotnie.

W grupie kontrolnej odnaleziono znacznie mniej konstrukcji, z których wyłania
się metafora nadzieja to istota żywa, ale są to konstrukcje podobne.
3. Nadzieja to ciecz, ciało to pojemnik na uczucia
U podstaw metafory nadzieja to ciecz leży związany z ciałem schemat wyobrażeniowy pojemnika, którym jest ludzkie ciało (mogą nim też być konkretne organy).
Uczucia natomiast zyskują wymiar cieczy – ta będzie wypełniała, zalewała, prze
pełniała pojemniki (Johnson 1987; Nowakowska-Kempna 1995, 2000).
W przykładzie (9) nadzieja jawi się jako ciecz, którą konceptualizator może
przelewać, czyli dzielić się nią z najbliższymi osobami. Pojemnikiem są serca i umy
sły – tak pacjenta, jak i jego najbliższych. Wypowiedź ta stanowi ilustrację jednej
z podstawowych tez kognitywistów o niepodzielności umysłu i ciała w procesie powstawania emocji (por. np. Nowakowska-Kempna 1995). Nadzieja została pacjentowi
przez lekarza zaszczepiona w sercu. Szczepionka zwykle ma postać cieczy, dlatego
może ona zostać przelana w serca i umysły innych osób. Wydaje się zatem, że wyłania się z tych słów metafora nadzieja to szczepionka.
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(9)

Nadzieja, a może nawet pewność możliwości wyleczenia, którą zaszczepiła mi
w serce i umysł pani doktor okazała się tak silna, iż udało mi się ją (przynajmniej w części) przelać w serca i umysły moich najbliższych.

Pojemnikiem mogą być także oczy. Odgrywają one szczególną rolę w konceptualizacji emocji – z oczu można wyczytać niemal każde uczucie, co prowadzi do
powstania metafory oczy to zwierciadło duszy (ibid.). W przykładzie (10) wzrok
pacjenta był pełen nadziei:
(10)

Na salę wpadły pielęgniarki i lekarze. Odłączyli mnie od drenażu, a ja tylko
pytającym i pełnym nadziei wzrokiem skakałam to z pielęgniarki to na lekarza. Co teraz?

W grupie kontrolnej odnaleziono zdecydowanie mniej konstrukcji językowych,
z których wyłaniałoby się odwzorowanie nadzieja to ciecz. Ludzie zdrowi, nawet
jeśli konceptualizują w ten sposób tę emocję, to czynią to w zdecydowanie mniej
różnorodnych konstrukcjach, sięgają zwykle po zwrot być pełnym nadziei.
4. Nadzieja to ogień
Ludzie, mówiąc o nadziei, używają często konstrukcji czasownikowych, które wywołują jednoznaczne asocjacje z ogniem. Możliwości rozpalania nadziei zwykle nie
ma sam konceptualizator – dysponuje nią osoba postronna. Pacjentka, u której leczenie nie przynosi pożądanych efektów, wskazuje na lekarzy, którzy nie rozpalają
w niej takiego uczucia:
(11)

Leczę się już dwa lata i do tej pory ani razu nie usłyszałam dobrych wieści, nie
spodziewam się więc, że coś się zmieni, a moi lekarze również nie rozpalają we
mnie nadziei.
W przykładzie (12) nadzieja jawi się także jako iskra, którą można wykrzesać:

(12)

Choroba nowotworowa to nowe i z pewnością trudne doświadczenie, ale traktuje je jako niezwykle cenną lekcję: […] lekcję z krzesania iskier nadziei.

Uczucie to, tak jak ogień, można też zgasić:
(13)
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nadziei.
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Ludzie zdrowi zdecydowanie rzadziej konceptualizują tę emocję jako ogień,
czynią to jednak podobnie jak ludzie chorzy. Również mówią o iskrze nadziei albo
o tym, że nadzieja tli się w sercu.
5. Nadzieja to przedmiot kruchy
U podstaw metafory nadzieja to przedmiot kruchy leży schemat wyobrażeniowy przedmiotu. Nadzieja jawi się jako przedmiot delikatny, który z łatwością
można rozbić – w przykładzie (14) nadzieja zostaje rozbita miną lekarki na drobne
kawałeczki:
(14)

No i przyszedł dzień ostatni! Żyję! Za chwilę wychodzę, czekam jeszcze na
swoją lekarkę […]. Wchodzi lekarka, jej mina rozbija moją nadzieję na drobne
kawałeczki. – „Pani Marzeno, nie jest dobrze. Nie ma żadnej poprawy […]”.

Ludzie zdrowi zdecydowanie rzadziej konceptualizują nadzieję jako przedmiot kruchy, jednak czynią to podobnie jak ludzie chorzy.
6. Nadzieja to ziarno
W analizowanym materiale odnaleziono przykład metafory niekonwencjonalnej,
a mianowicie: nadzieja to ziarno. W powstawaniu tego typu metafor istotną rolę
odgrywają wpływy kulturowe oraz procesy poznawcze, a ich interpretacja jest ściśle
uzależniona od kontekstu społecznego (El Refaie 2009: 181–182).
Ten typ metafory odnaleziono wyłącznie w wypowiedziach ludzi chorych. Za
szczególnie interesujący uznano przykład (15), w którym obecny jest złożony scenariusz metaforyczny. Pacjent mówi o ziarenku nadziei (zamiast ziarnie), uwypuklając
w ten sposób niewielką ilość tego uczucia. Ziarenko nadziei zostaje zaszyte przez
ortopedę. W prototypowej sytuacji ziarno się zasiewa, nigdy zaszywa. Zaszywanie
jest natomiast czynnością typową dla ortopedy – wydaje się, że metafora ta powstała
na skutek torowania kontekstowego. Okoliczności, w jakich znalazł się konceptualizator (pobyt w szpitalu i przejście operacji), wpłynęły w specyficzny sposób na
konceptualizację tej emocji.
(15)
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Wyobraź to sobie. Mój ortopeda zaszył we mnie ziarenko nadziei. Doczepił
mi skrzydła.
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7. Nadzieja to matka
Nadzieja to matka to bardziej szczegółowa realizacja metafory nadzieja to osoba, która z kolei jest specyfikacją odwzorowania nadzieja to istota żywa. Ten typ
metafory odnaleziono zarówno w grupie podstawowej, jak i kontrolnej – tak ludzie
chorzy, jak i zdrowi, mówiąc o nadziei jak o matce, sięgają po frazeologizm nadzieja
matką głupich. W przykładzie (16) pacjent, używając zwrotu nadzieja matką głupich,
daje wyraz swojemu rozczarowaniu.
(16)

Niewielka przekąska przed obiadem z nadzieją, że będzie dobry. Niestety nadzieja matką głupich.

8. Nadzieja to zbiornik wodny
Jedynie w grupie kontrolnej odnaleziono konstrukcje językowe, w których nadzieja jawi się jako zbiornik wodny. Uczucie to opisywane jest jako głębokie, można
przypuszczać, że w tych przykładach nadzieja jest konceptualizowana jako uczucie
w dużej ilości. Bardziej skomplikowany obraz nadziei wyłania się z przykładu (17).
Życie wydaje się niecką, którą wypełniają uczucia (między innymi nadzieja), a konceptualizator się w nich zatapia.
(17)

Zatapiamy się w życiu pełnym miłości, strachu, upokorzeń, nadziei, rozczarowań i namiętności.

Wnioski
W badanym materiale ludzie chorzy mówią o nadziei nieco częściej niż ludzie zdrowi i czynią to, używając bardziej skomplikowanych konstrukcji. Z analizy licznych
konstrukcji językowych, z których wyłania się metafora nadzieja to rzecz cenna,
wynika, że emocja ta jest uniwersalnym doświadczeniem, ważnym w życiu wszystkich ludzi, co znajduje potwierdzenie w niemal każdym ujęciu psychologicznym.
Charakterystyczne jest, że ludzie chorzy, konceptualizując to uczucie, przedstawiają
siebie – podmiot emocji – jako biernych, co jest rzadkością w grupie kontrolnej.
Pacjenci, w przeciwieństwie do osób zdrowych, mówią zwykle o niewielkiej ilości
nadziei, wyjątkiem są jedynie kolokacje, z których wyłania się metafora nadzieja
to ciecz. Szczególnie interesująca okazała się wypowiedź realizująca metaforę nadzieja to ziarno – stanowi ona przykład udziału kontekstu w powstawaniu metafor. Przypuszczalnie to doświadczenia szpitalne pełnią funkcję czynników kontekstowych, które utorowały drogę do powstania tego odwzorowania.
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Przebadany materiał jest niewątpliwie ograniczony, wobec czego przedstawione wyniki mają charakter sondażowy. Korzystne wydaje się prowadzenie dalszych
badań, zwłaszcza uwzględniających dane językowe pochodzące z innych źródeł (na
przykład z badań ankietowych).
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Conceptualization of Hope in Conceptual Metaphors in the Statements of Patients
with Malignant Tumor and Healthy People
Abstract
The article presents the results of analyses of language structures obtained from blog texts, divided
into two parts: research group and control group. The analyses aimed at checking which metaphors
are used to conceptualize hope among people with cancer and healthy people, and to identify differences in the conceptualization of this feeling. The difference is in the attitude of the conceptualising
people: patients describe themselves more often as passive participants in events, and they usually
borrow hope from others, while healthy people are more active. The issue of the influence of individual contextual factors on the formation of metaphors is also very interesting.
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6. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania zbyt długich tekstów, jak również nieprzyjęcia tekstu w innej postaci niż tu określona.
7. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
a) Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor
artykułu. W wypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie
prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
b) W postępowaniu recenzyjnym zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2 numerze rocznika.
c) O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.
8. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie
sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją, oraz informacje, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
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publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, właściwą adnotację należy zamieścić w przypisie. Sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem jest podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu
w publikację (tzw. guest authorship).
9. Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić
(w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń,
metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji). Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły
się do powstania publikacji, a nie są autorami.
10. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej
instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.
11. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą zamieszczenie informacji, o których
mowa w pkt 8-10, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
12. Informacje techniczne:
a) Przypisy tekstowe robimy w wersji „dolne”, tj. u dołu strony, natomiast przypisy bibliograficzne wg wzoru: (Grzegorczykowa 2007) lub (Grzegorczykowa
2007: 23).
b) Wykresy i fotografie (te drugie w formacie JPEG lub TIFF) itp. prosimy dołączać w osobnych plikach, natomiast w tekście wyraźnie oznaczać miejsca,
w których mają być umieszczone.
c) Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów kursywą bez cudzysłowów.
d) Krótkie cytaty umieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe (ponad trzy wiersze) w osobnych akapitach, mniejszą czcionką niż podstawowa.
e) Omawiane wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy
kursywą.
f) Objaśnienia znaczeń wyrazów podajemy w łapkach.
g) Po adresie bibliograficznym należy podać numer DOI, jeśli publikacja go
posiada.
h) Opis bibliograficzny w „Literaturze” po tekście artykułu podajemy następująco:
Grochowski M., 2004, Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 18–26, https://doi.org/XXXX.
Pastuchowa M., 2000, Kierunki leksykalizacji struktur słowotwórczych, [w:] K. Kleszczowa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konfe
rencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice
27–29 września 2000 r., Katowice, s. 197–202, https://doi.org/XXXX.
S. Arct: A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki (oprac.), M. Arcta słownik staropolski, Warszawa 1920, [on-line:] https://www.bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3296.
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