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SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Kwiryna Handke
Warszawa

krhandke@poczta.onet.pl

W obronie literackich opisów przyrody

S ł o w a  k l u c z o w e 
pisarz, opis, przyroda

K e y w o r d s 
writer, description, nature

W polskiej tradycji czytelniczej utrwaliło się deprecjonowanie opisów przyrody jako 
nudnych, nieciekawych fragmentów utworów epickich. Zjawisko częste w środowisku 
uczniowskim, ale nie tylko. Jego przyczyny tkwią w szkolnej edukacji, gdy nauczyciele, 
sami nieprzekonani, nie podejmują prac analitycznych tych fragmentów prozy, uznając je za 
nieciekawe mielizny w ciągu fabularnym. Tymczasem szeroko pojmowana natura, oczywi-
sty składnik ziemskiej egzystencji człowieka, ze względu na swoją różnorodność powinna 
być w centrum powszechnego zainteresowania, także w odbiorze dzieł literackich. 

Wśród pisarzy również obserwujemy różny stosunek do przyrody. Jedni, zamknięci 
intelektualnie w sferze myśli, w ogóle jej nie dostrzegają. Inni nie widzą miejsca dla przy-
rody w swojej literackiej twórczości, bo koncentrują się na życiu społeczeństwa. Są i tacy, 
którzy w mniejszym lub większym stopniu włączają naturę do swoich tekstów, choć niewie-
lu potrafi oddać całe jej piękno i bogactwo. Umiejętne obcowanie z naturą wymaga, by ją: 
dostrzec, odczuć, poznać i właściwie opisać.

Opisy przyrody zalicza się do charakterystycznych technik opisu literackiego w XIX 
stuleciu. Wśród teoretyków poetyki dzieła literackiego długo funkcjonował pogląd, że 

#0#
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„dobry opis równa się dobremu malowaniu” (F.N. Golański1), a opisy „w mowie zastępują 
miejsce obrazów i malowideł” (S.K. Potocki i E. Słowacki).

Do tego aspektu opisu nawiązał wybitny teoretyk literatury, Janusz Sławiński w swoim 
tekście2, który można by przyjąć za gotową strukturę programu odbioru i analizy również 
literackich opisów przyrody. Dlatego z rozmysłem przytaczam tu obszerny fragment tego 
opracowania dla pokazania rozległości problematyki, jaką niosą literackie opisy.

Pod terminologię malarską podpadały w gruncie rzeczy dwa niekoniecznie wspierają-
ce się nawzajem rodzaje odniesień przedmiotowych opisu, co zresztą sprzyjało zacie-
raniu istotnych różnic między nimi.
Z jednej strony podkreślała ona zdolność opisu do wywoływania u czytelników na-
ocznych wyobrażeń obiektów, które są w nim przedstawione, a więc wyglądów po-
staci, miejsc (krajobrazów, wnętrz), rzeczy (sprzętów, strojów, narzędzi), zwierząt etc. 
Opis w tym odniesieniu „kopiuje” niejako przestrzennie znieruchomiałą widzialność 
zjawisk i im plastyczniej to czyni, to znaczy im silniejsze rodzi u odbiorcy poczucie 
fizycznej niemal obecności przedmiotów przedstawionych (ich barw, kształtów, od-
niesień, w jakich między sobą pozostają), tym większą mu należy przypisać wartość. 
Stanowi wśród literackich odmian wypowiedzi odmianę o relatywnie najdalej idących 
zobowiązaniach mimetycznych: to bowiem, co przedstawia, podpadać powinno pod 
sprawdzian podobieństwa do świata zmysłowo postrzegalnego.
Z drugiej jednakowoż strony terminologia malarska miała zastosowanie i wtedy, gdy 
w grę wchodziły nie walory wizualnej sugestywności opisu, lecz jego zadania jako 
wypowiedzi szeregującej własności rzeczy, miejsc i osób – również takie, które nie 
należą do sfery widzialności (cechy charakteru czy poglądy postaci, opinie i oby-
czaje środowiska społecznego itp.). W takim odniesieniu opis stanowi działanie po-
rządkujące na pewnym zbiorze zjawisk przedstawionych – wylicza je, segreguje czy 
w określony sposób klasyfikuje; podpada więc przede wszystkim pod sprawdziany 
kompletności, metodyczności, systematyczności etc. Jest korelatem nie tyle procesu 
widzenia przedmiotu, ile tak lub inaczej uładzonej wiedzy o przedmiocie. Fakt, że 
tego rodzaju zadania opisu, i to nie tylko w wypadku topografii czy prozopografii3, 
ale także w wypadku etopei („malowanie charakterów”), były objęte kategoryzacjami 
malarskimi, świadczyłby, że w językach zeszłowiecznej krytyki literackiej terminy 
odsyłające do doświadczeń sztuk plastycznych pseudonimowały często sprawy inne-
go rzędu, dla których po prostu brakowało adekwatnych pojęć i nazwań. Terminy te 
w sposób metaforyczny charakteryzowały poznawcze moce języka literatury, co zna-
czy jego zdolność do utrwalenia sensualnej percepcji świata oraz zdolność do organi-

1 Filip Neriusz Golański, O wymowie i poezji, wyd. 1 – 1786, wyd. 3 – 1808; cytuję za Januszem Sławiń-
skim, zob. dalej.
2 Zob. Janusz Sławiński, „Opis”, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Jerzy Bachórz, Alina Ko-
walczykowa (Wrocław: Ossolineum, 1991), 643–651.
3 Prozopografia – charakterystyka zewnętrzna postaci literackich w utworze.
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zowania wiedzy o świecie – zarówno takiej, która wyrasta z danych percepcyjnych, jak 
też takiej, która płynie ze źródeł innego rodzaju: z nauki, z potocznego doświadczenia, 
z dokumentów, z cudzych relacji, ze świadectw ikonograficznych, z mitologii, a wresz-
cie – w istocie przede wszystkim z uprzednich deskrypcji literackich4.

Powyższa charakterystyka opisu może posłużyć za program edukacyjny – jak w od-
biorze literackich opisów przyrody odnaleźć walory estetyczne, emocjonalne i poznawcze. 

Poprzez opisy natury poznajemy ich twórcę – jego intelekt, wyobraźnię i wrażliwość. 
Z nich czerpiemy wiedzę przekazaną przez pisarza co do miejsc, czasu, przestrzeni, flory, 
fauny, zjawisk atmosferycznych itd. Weryfikując ją z wiedzą pozaliteracką, możemy ocenić 
stopień kompetencji pisarza, ale również stopień naszej własnej wiedzy. 

Idealnym przykładem twórcy bardzo silnie związanego ze światem przyrody jest Ste-
fan Żeromski. Pisarz swój ścisły związek z naturą tak udokumentował pod koniec życia we 
wspomnieniu dzieciństwa:

Widzę jeszcze dziecięcymi oczami wielkie raki żywe, stwory czarne o formie dziwacz-
nej, straszącej wyobraźnię dziecięcą, jak suną po jasnym, gliniastym dnie potoku, co 
z mej góry rodzinnej spada w rozpędach, zakrętach, półkolistych obiegach i nagłych 
w dół popławach. 
Soczyste nad nim trawy, kaliny, tarki, wilcze łyko i bujne łodygi, wewnątrz puste, wiel-
kimi liśćmi nakryte, których pień łyczkiem cienkim obciągnięty tak się świetnie nadaje 
do wciągania w usta lodowatej wody ze źródła, wody, co łupie w zębach. 
Zarośla z brzegu na brzeg przerzucone splatają się między sobą. Chmiel je obwija, 
a przetykają leśne maliny. Srokosze w ich gęstwinie kują swe dzwonne pieśni, a zata-
jona kędyś kukułka bawi się w chowanego z rozbawioną, z rozigraną dziecięcą duszą. 
Czarne cienie jodeł kołyszą się rytmicznym tanem na wiosennej murawie bezmiarem 
kwiatów zasłanej. 
Wielorakobarwne, nakrapiane i pisane motyle latają z miejsca na miejsce, jakby szu-
kały tego tajnego schowania, gdzie się kukułka ukryła.
Dzwonny szmer ponika wyrywa się z łożyska, chcąc się do zabawy przyłączyć, lecz 
żywe jego wody porozdzierane przez głazy na liczne strumienie muszą uciekać, ucie-
kać w dolinę. Migocą tam w słońcu, mienią się, połyskują, błyszczą – obraz wieczny 
jedynego prawdziwego szczęścia, istotnej niepodzielnej i skończonej radości życia. 

(Puszcza jodłowa, 266–267) 

4 Sławiński, „Opis”, 644.
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Żeromski był „niezrównanym malarzem i poetą przyrody polskiej”5. Zostawił nam 
malowane słowem obrazki i obrazy, pejzaże i panoramy, ukazujące różnorodne walory ota-
czającej człowieka natury, zazwyczaj pełne barw i światłocieni6.

Prześledźmy zatem wybrane fragmenty jego tekstów. Odbiorca znajdzie w nich intere-
sujące go: barwy, rośliny, zwierzęta, opisy pór roku, dnia i nocy, opisy topografii i zjawisk 
atmosferycznych itp.

Swoją wrażliwość na koloryt otaczającego świata wyraził wprost w dzienniczku 
w czasie pobytu latem 1887 roku w Szulmierzu:

Południe. Panuje przyjemne gorąco przeplatane wiatrem, co długo pędził po zmoczo-
nej deszczem ziemi. W cieniu drzew zalega ciemność. W szpalerach grabów ciemność 
tę rozdzierają plamy białe wielkości liścia. Gra tych plam, ta muzyka, jaką one wywo-
łują w ciemnej ulicy drzew, urąga wszelkiemu opisowi, urąga farbom malarza i wier-
szom poety w takim stopniu, w jakim np. urąga opisowi kolor portulaków. Ładna ko-
kietka, co co dzień w południe biegnie przed sklep Hersego, aby napaść oczy kolorami 
nowych materyj – nie widziała w ciągu całego swego życia tylu odcieni nieopisanych, 
tylu nie farb – lecz barw i zabarwień, tylu półświatełek i pół-matów – ile ich się kryje, 
gdy słońce przesłoni chmura lub gałązka kasztanu, ile ich się promieni, świeci, ćmi, 
czasami aż błyszczy, gdy słońce wpadnie w rabatę portulaków, przepasaną niebieskim 
jak oczy piętnastoletniej dziewczyny pasem lobelij. Nad główkami tych cudownych peł-
zaków stoi w kąciku rabaty – czarna przyrodnia siostra jałowca [...] tuja. Jej wszystko 
jedno – czy jest słońce, czy nie. 

(Dzienniki II, 379–380)7

Nieczęste, co zrozumiałe, są zimowe opisy przyrody, ale i w nich pisarz wydobywa 
elementy charakterystyczne dla tej pory roku:

Naokół stały jodły ze spłaszczonymi szczytami, jakoby wieże strzeliste [...]. Ich pnie 
sinawe jaśniały w mroku. Mchy stare zwisały z olbrzymich gałęzi [...] wielkie jedle 
chwiały królewskie swe szczyty w przeciągu niejednego już wieku pomiędzy mgłami 
Łysicy. Tu i owdzie stała samotnica, której gałęzie uschły [...]. Sam tylko jej wierzchołek 
jasnozielony, z szyszkami w górę wzniesionymi [...] bujał nad przestworzem. Gałęzie 
świerków, na których leżała ciężka pościel śniegowa, zwieszone ku ziemi powyginały 
się w pałąk. Te wyciągnięte zewsząd [...] kosmate łapy w białych oponach, wyłożone jak 

5 Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994), 275.
6 Kwiryna Handke, Świat barw, t. 5 serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego (Kraków: Universitas, 
2002); taż, „Barwa w pejzażach Stefana Żeromskiego”, w: Klucze do Stefana Żeromskiego, red. Krzysztof 
Stępnik (Lublin: Wydawnictwo UMCS, seria Obrazy kultury polskiej, 2003), 171–188.
7 Cytaty z dzieł pisarza pochodzą z: Stefan Żeromski, Dzienniki, t. I–III (Warszawa: Czytelnik, 1953–
1956) oraz tenże, Pisma, red. Stanisław Pigoń (Warszawa: Czytelnik, 1947–1956).



 Kwiryna Handke | W obronie literackich opisów przyrody | 9 

gdyby perłową macicą, zdawały się czaić i czyhać. Radosna zieloność najmłodszych, 
końcowych igieł jaśniała niby wysunięte pazury. 

(Popioły I, 7)

W obrazy budzącej się wiosny pisarz wplata kwiaty, z ich właściwymi barwami i na-
zwami: 

Jeździliśmy po lesie, po łąkach, około brodzkiego stawu, polami. Żyta idą już „w słup”, 
łąki pokrywają [się] żółtym kaczeńcem, około drożyn polnych kwitnie tarnina, białe jej 
kwiatuszki okrywają mlekiem całe krzaki, wierzby okryte „baziami”, brzózki mają już 
listki od dawna. Byliśmy nad stawem, gdy zachodziło słońce. Co za cichość... Dalekie 
przestrzenie ginęły w niebieskawym kolorycie, szare obłoki wisiały tuż nad ziemią 
i w lazurowej wodzie kąpały się ostatnie ogniste blaski. 

(Dzienniki III, 355)

Różowe, wiosenne szyszki zdały się topić i rozpływać w cieple słońca. Pachnąca ży-
wica wylewała się z nich i zapach jej spływał ku ziemi. Jeszcze się trawa bujna nie 
puściła po lasach. Zeszłoroczne igły i suche liście zaściełały grunt barwą cmentarną, 
ale już tu i tam mokra droga w głębokim cieniu lśniła istnym szmaragdem zieleni. 
Miejscami grunt był twardszy. Tam w gąszczach jedliny dymiły się młode brzózki niby 
obłoczki wiosenne. W głębi lasu drzewa się przerzedzały i widać było samotne obręby, 
gdzie na znacznym obszarze spokojnie usypiały smugi płytkiej, stojącej wody. Warstwy 
spadłych igieł leżały na jej dnie, rudziejąc żywo jak bursztyn. Dookoła takich zalewisk 
z wybuchem krzewiła się zieleń borówek, młode, jasnozielone świerczki taplały się 
w niej jak gąsięta, a jaskry ze wszech stron ramą obejmowały płomienną. Na zwilgłym 
w pobliżu sapie barwiły się niebieskie kwiatki Matki Boskiej i kępy niezapominajek. 

(Popioły I, 135)

Szczególnie liczne i piękne są u Żeromskiego barwne opisy jesieni, np.

Jechałem wczoraj przez lasy góreckie. Co za przecudne krajobrazy! Te gąszcze niemal 
dziewicze, buki i dęby starodrzewne, klony i modrzewie. Wszystek ten ogrom drzew 
mieni się, jak wzorzysty adamaszek. Widzisz czasami całą grupę dębów z jasnożółtymi 
liśćmi, które wiszą jeszcze, lecz za lada powiewem opadają, gdzie indziej całe krzewy 
mają kolor zgniły, tam brunatny, tu ceglasto czerwony. Wszystko to wygląda balo-
wo, strojnie, wszystko jednak stoi nieporuszenie w mgle ciężkiej, jesiennej, smutnej jak 
pogrzeb. 

(Dzienniki III, 193)

Śliczny dzień – ostatni wrzesień. Słońce ostatni raz ogląda się po letniemu za ziemią 
i odejść nie może. Czerwone, rdzawe, brunatne, jasnożółte, płomienne barwy okryły 
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las liściasty, w parku liście suche lecą z drzew, promienie słoneczne krzywo idą wzdłuż 
szarych smug po polach, wzdłuż niwek ozimin jasnozielonych, wzdłuż zeschłych badyli 
na kartofliskach i ścierniskach. W przestrzeni czystej, na niciach pajęczyn leży ta me-
lodia Szopenowa [...]. 

(Dzienniki III, 501 – Nałęczów, 30 września 1891 r.)

Żeromski umiał zatrzymać się na małym wycinku natury i wydobyć jego charaktery-
styczne piękno, jak w poniższych obrazkach: łąki, strumienia czy bursztynu:

Raduski wziął Elżbietkę n a  b a r a n a, gdyż trzeba było brzegiem łąki przedzierać się 
między zaroślami jeżyn, i prowadził obiedwie panie dalej. Wąska ścieżka, z wierzchu 
okryta błoną zeschłej gliny a uginająca się pod nogą, szła w łąkę. Bobrek trójlistny, 
goryczka ze swymi szafirowymi kwiatami, żółty łomikamień, strzępiaste goździki i bla-
doróżowe gorzkie centurie stały tam między burymi kiściami dojrzewającej mietlicy. 
Pospolity złocień patrzał swym żółtym okiem z głębi wysokich traw w samo słońce. 
W małych, wilgotnych kotlinkach siedziały kępami niezapominajki, na miejscach su-
chych rozrastała się koniczyna. 

(Promień, 113–114)

Raduski zaprowadził ją do nadrzecznych olszynek. Gdy rozsunęli ciemnozielone li-
ście, ujrzeli wodę. W miejscu, gdzie z cichym szemraniem, ocieniony kępami soczystej, 
zielonej trawy, po rumianych i siwych kamykach strumyczek się przelewał, Elżbietka 
stanęła jak wryta. Oczy jej, ręce i usta pociągnęła ku sobie ta czysta, srebrna, migo-
tliwa woda, prędko dokądś lecąca. Uwijały się tam bure ślize [!] trzepiąc bez przerwy 
ogonkami i pakując tępe łby pod płaskie kamienie. Wysmukłe źdźbło tymotejki, stojące 
nad samym brzegiem, kiwało się za każdym powiewem wiatru, rzucając na jasną wodę 
cień swój maleńki. 

(Promień, 111–112)

Barwa tych dziwotwornych darów morza była przerozmaita: wiśniowa jak przeczysty 
miód młody albo niemal czarna jak miód prastary – żółta niby wosk lub bława jako 
obar żywy ciekący z sosen na wiosnę. 
Niektóre odszczepy i ułamki były w kolorze zamglone, mleczne, zielonkawe, brunatne 
– niektóre zaś miały w sobie niby naśladownictwo kłębów dymu. Jeszcze inne w nie-
skalanym swym przezroczu taiły nikłe, białawe żyłeczki, przypominające do złudzenia 
w szczególnym zmniejszeniu odnóżki i prążki kapuścianego liścia.

(Wiatr od morza, 55–56)

Stale obecny w barwnym obrazowaniu światłocień pozwalał pisarzowi wydobywać 
nieoczekiwane koloryty, takie jak: granat i niebieskość lasów czy fiolet gnojówki: 
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aż tam, gdzie wzrok widzi tylko mgłę i las niebieski, nieskończony (Dzienniki III, 466);

sine tło niebieskich lasów (Dzienniki III, 112);

pola widać jasnobiałe na wielkiej dalekości aż do lasów niebieskich (Dzienniki III, 
423);

Daleko, za Wisłą – ciągnęły się przed oczyma lasy niebieskie (Ludzie bezdomni, 185);

Zielone od ozimin wzgórze, objęte pasem granatowego lasu (Dzienniki III, 442);

Daleko w lesie granatowym szlaki brzóz (Dzieje grzechu II, 126);

ku słońcu, które tarczą ognistą zachodzi za lasy błękitnawe (Popioły I, 24); 

Puszcze niezbrodzone, pierwobory […] błękitnieją w oddali, zielenieją w pobliżu (Mię-
dzymorze, 307);

dalekie smugi lasów granatowych (Zapomnienie, 68);

w dole granatowymi smugi i kępami ciągnęły się lasy (Legenda o Bracie Leśnym, 307);

roztoczyła się przed oczyma naszymi mapa całej okolicy, ujęta na krańcach w grana-
towy pas lasów i gór Świętokrzyskich (Dzienniki I, 289)8.

Stałe uwzględnianie światła w postrzeganiu barw w otaczającej przestrzeni pozwoliło 
Żeromskiemu dostrzec fiolet w brązowej gnojówce. Pisarz oddał tu efekt nakładania się 
barw i ich zmienność pod wpływem światła:

Dwór opuszczony jeszcze bardziej niż budynki folwarczne, przed którymi gnił nawóz 
i szkliła się fioletowa gnojówka (Ludzie bezdomni, 352);

kupy nawozu i fioletowej gnojówki (Przedwiośnie, 142);

przestępowało z nogi na nogę w fioletowym błocie gnojówki [chore bydło] (Popioły III, 
153);

nad wiekuiście odkrytą gnojówką, której toń ciemnofioletowa stała przed drzwiami 
czworaków (Syzyfowe prace, 151).

W rozległe panoramy pisarz potrafił wpisywać również całe bogactwo natury, np. 

Naokół, wzdłuż i wszerz płaskich wyżyn i okrągłych, lekkich wzgórków, zbożne niwy 
rozciągały się jak okiem sięgnąć. Opar gorący migotał. Suchy i ciepły wiatr chwiał 
miękką ruń jasnego żyta, ciemnej, łanami rozesłanej pszenicy, ledwo wychodzące 
z szarej roli pióra jęczmienia. Dech wielkiej przestrzeni wiał z tych dorodnych pól, 

8 Zob. Kwiryna Handke, „Niebieskie lasy”, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznaw-
cze, 26 (2001), 58–61. 
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odsłonionych ku niebu, w pieszczotach słońca. Rozległe wąwozy, czyli błonia kierujące 
się ku dolinie Wisły okryte już były darnią zieloną. Strużki i poniki łąkowe słały się żół-
tymi szlakami jaskrów, a suche wzniesienia zasiało nikłe, błękitne albo białe kwiecie. 
Poprzeczne parowy, co się zbiegają ku każdemu rozdołowi, świeciły w słońcu jasno-
żółtymi placami i żebrami szczerej gliny. Gdzieniegdzie uczepiła się ścian tych uro-
czych rozpadlin kolczasta tarnina albo krzak dzikiej, powikłanej jabłonki. Obiedwie 
tego dnia biały i różowawy kwiat okrył jakoby komżą świąteczną. Niskie dołki między 
polami napełnił żyjący połysk gałęzi. Białe brzozy stały tam po małych zboczach. Do-
tknięte żarem wiosennego ognia pławiły czuby swoich gałązek w powiewach, omglo-
ne młodymi liśćmi. Oziminy spływały ku nim cudnymi zgięciami zagonów [...]. Chaty, 
gnieżdżące się w załamaniach parowów albo przylepione do wyniosłych ścian z gliny, 
odbijały jasnością od zieleni sadów. Już czujny modrzew, tam i sam stojący, okrył ra-
miona cudnością zieleni, jakoby tuwalnią pajęczą. Już krzywe, grubaśne pnie wierzb 
nad mokradłami puściwszy nowotne rózgi stały w nich nikiej świece jarzące się od 
wielkiego blasku. Jeszcze tylko olchy martwo smutniały w jasnej przestrzeni, a czarne 
kępy rokicin rzucały mrok na zieloną murawę. Zdało się, że nawet nędzne lepianki 
zakwitły na wiosnę. Dachy ich, wielobarwne od słomianego poszycia, na kalenicach 
przegniłego, jak stary aksamit złociły się na słońcu. Wiklowy płotek pleciak, snując się 
od jednej zagrody do drugiej, sam jeden tylko utrzymał szarą barwę zimy. [...] A dokoła 
niego wszędzie już radosny jar okrył szarą nędzę ziemi. 

(Popioły I, 125–126)

U Żeromskiego w opisach przyrody dominuje – oprócz ich kolorytu – niezwykły dyna-
mizm. Widoczny jest nawet w niewielkich przedstawieniach lotu ptaków, jak np.

Jak za dni naszych mewy białoczelne nad jej [Prawisły – K.H.] nad szerokim wodnym 
przestworem rytmem rwanym, w sposób niewysłowienie uroczy, miotają skrzydła dłu-
gie i wydają krzyk bojowy (Międzymorze, 308);

Szybowały za nim jaskółki loty niedościgłymi dla spojrzenia […] wesoło i wśród świe-
gotu pożerając niewidzialny świat muszek i komarów (Wiatr od morza, 60);

Nadleciały stadkiem cyranki, krążyły kilkakroć z wyciągniętymi szyjami, przerywając 
ciszę melodyjnym, dzwoniącym świstem skrzydeł, zataczały w powietrzu elipsy coraz 
mniejsze – wreszcie zapadły w trzciny, z łoskotem rozbijając wodę piersiami (Zmierzch, 
54–55)9.

Niezrównany jest opis spaceru z pliszką, w którym pisarz pokazuje, doskonale zaob-
serwowane, typowe zachowania tego ptaszka:

9 Zob. Kwiryna Handke, „Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego”, Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017), 5–27.
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Przed idącą – od jednej kałuży do drugiej – przelatywała mała pliszka. Ptak ten sfru-
wał z miejsca, gdy pani Ewa zbliżała się zanadto, mknął po linii falistej do następnego 
błota, tam wstępował w wodę, maszerował po niej w rozmaitych kierunkach, przekrzy-
wiał główkę i za pomocą badawczych spojrzeń sporządzał jakieś ekonomiczne obser-
wacje. Kiedy niekiedy pliszka z cicha pogwizdywała, jakby z gniewem… 

(Tabu, 276–277) 

Dynamika jest stale obecna w dużych pejzażach, jak np. w opisie przedświtu i świtania 
na otwartej przestrzeni:

Nad lasem ciemność rzedła, nie ukazywał się jeszcze przedświt, lecz kolor niebios 
czarny zabarwiał się na brudny, niewyraźny [...]. Przez gałęzie sosen nieruchomo le-
żące w powietrzu zaczyna wreszcie przeświecać bladoliliowe niebo – to szary zmrok. 
Od lasu kładą się na mgły nad łąką cienie czarne, ale już mgłę dostrzec można. Strasz-
liwa walka cienia ze światłem odbywa się niewidzialnie, jak uciekanie czasu [...].
Purpurą nieopisaną okrywa się niebo, złocą się brzegi chmur, czarodziejska siła zdej-
muje z widnokręgu oponę czarną i wstają wsie z ich topolami, co się w świcie niebie-
skimi wydają, kępy drzew, drogi, pola [...]. Nad łąkami jak okiem sięgnąć leżą mgły 
bielusieńkie, kłębią się, kotłują na miejscu, przewalają. Wierzchołki drzew i krzaków 
wyglądają jak czarne plamy z głębin mgieł tych cudnych [...] 

(Dzienniki, III 364–366 – z pobytu w Oleśnicy, 24 maja 1889 r.)

Pisarz z upodobaniem opisywał ruchy morskiego żywiołu, jak na przykład w obrazie 
spienionego oceanu u przylądka Quiberon na południu Bretanii:

W błękitnym aż do granatu topielisku, zrytym przez bryły zielone, bałwany wzdęte ku 
górze ryją się przez głębinę. Piany na nich, wystrzelające z zieleni jak łby delfinów, 
zatoczone, ulane. Wicher rwie piany w locie, miota w tył jak białe grzywy [...]. Wiatr 
rwie piany z zielonego odmętu, przerzuca je przez skały i niesie na sobie smugi dymu. 

(Zapiski z podróży, 193 – Francja)

Niekiedy obraz morza wpisany jest w rozległą panoramę, jak w tę z widokiem na Za-
tokę Genueńską:

Na krańcach widnokręgu wyginał się lśniący łuk morski, wiecznie napięty. Promieni-
sta strzała słońca leżała w jego cięciwie. Wzrok nurzał się w zieleni obszarów wodnych 
z taką rozkoszą jak w powietrzu. Chwiały się fale w świetle, podzielone przez wstęgi 
błękitne jakoby na chóry anielskie, śpiewające pieśń morza.
Daleko, ze skalistych w dole brzegów, olbrzymie pinie wychylały nad wodami czar-
ne korony, a najdalej na cyplu kamienistym strzelała w niebo kępa cyprysów na 
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podobieństwo pięciu czarnych płomieni. Z nicejskiego brzegu we mgle bielały liguryj-
skie Alpy, a na lewantyńskim czarną masą rozsiadły się Apeniny, chropawe od piar-
gów, czarne, jakby spalone przez sirocco góry Rocca, Giugo, Santa-Croce... 

(Popioły II, 113)

Pełen dynamizmu jest również obraz nieba w powieści Promień. Niezwykłym przy 
tym pomysłem twórczym pisarza było tu wprowadzenie paraleli kłębiących się i pędzących 
chmur, obserwowanych w ich zmienności przez człowieka siedzącego w pędzącym pociągu: 

Czarnosine, wystrzępione, pierzaste, kłębiące się chmury mknęły na niebie w poświ-
stach ostrego wiatru. Niekiedy przelatywał obłok czarniejszy niż inne, wlokąc za sobą 
przez martw pola cień swój żałobny. Kiedy indziej, licho wie skąd, leciały krople desz-
czu nieliczne, rzadkie, dziwnie chłodne. Krople te cięły w twarz niby grad, a do szyb 
wagonu przystawały w formie ostrych kryształków i długo się na nic szkliły. Czasem 
wśród zwałów chmur odsłaniał się nieforemny strzępek śmiertelnie bladego błękitu 
i prędko ginął sprzed oczu.
Raz tylko wyłamał się spomiędzy obłoków i spadł na ziemię jasny p r o m i e ń słońca. 
W postaci wielkiej białej lamy gnał wśród równin, ścigany przez gęste cienie, roztrącał 
matowe, przygasłe, zatrzymane w chmurach, jakby chorowite światło dzienne. Leciał 
po śniegach, po martwych skibach, po przeziębłych i zeschłych szkieletach krzewin, po 
badylach i źdźbłach śpiących w letargu [...]. 

(Promień, 19–20)

Jedyny w swoim rodzaju jest u Żeromskiego pejzaż z „lotu ptaka”, widziany oczami 
Piotra Rozłuckiego lecącego na swoim latawcu nad plażami Morza Północnego i terenami 
położonymi od nich na wschód:

[...] ogarniał widok bezgraniczny [...] u morskiego brzegu nieme, biało-żółte wydłuże-
nia zdziarów lądowych. Rude po piaskach szmaty i liszaje. Do nich lgną piany morskie 
ni to ryby olbrzymie. Wzdęte bałwany zdają się nieruchomo leżeć na brzegu suchym ja-
koby bezduszny, śnieżny wał. W przestworzu morza wędrowne, ostre skazy czerwonych 
żagli nad łodziami [...]. W oddali wielobarwna ziemia. Olbrzymi las wyścieła przestwór 
barwą jednolitą, utkaną tam i sam ciemnością. Wśród tego lasu weselą się – pola. Biała 
strzała szosy leci wskroś lądu. Pióra topolowe, małe, jakoby je ręka dziecięca w ziemię 
powtykała. Przez lasy-pola płynie zwolna ciemna smuga cienia chmury. Cień chmury 
płynie poprzez kępy drzew bez pniów, podobne do nasturcyj w kwietniku – poprzez zie-
lone niwy. Śmiesznie małe domeczki, różowe dachówki [...]. Czarne otwory w dziwnie 
niskich kominach fabryk... [...]. W dalekim morzu szara pomroka. Najbliżej i na prost – 
kształty fiołkowe, niebieskie, pozłociste, śniade albo o barwie złoto-białej, zawierające 
wszystkie kolory – rzeczy niejasne i lecące. 

(Uroda życia, 383)
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Na podstawie wnikliwej lektury przedstawionych wyżej opisów przyrody łatwo do-
strzec różnorodność zawartych w nich elementów. Widzimy tu przede wszystkim bogate 
słownictwo.

W swoich tekstach pisarz posługiwał się niebywałą liczbą nazw ze świata roślinnego10. 
Wprowadził do nich ponad tysiąc nazw, w tym 134 nazwy drzew, takie jak: sosna, brzoza, 
świerk, dąb, wierzba, buk, lipa, także olszyna, jodła, grab i wiele innych; 62 nazwy krze-
wów dziko rosnących, uprawnych i owocowych, np. jałowiec, tarnina, głóg, jeżyna, kalina, 
wisteria; 190 nazw kwiatów, roślin zielonych i bylin dziko rosnących i hodowlanych, od 
skromnych stokrotek, bławatków, jaskrów i kaczeńców poczynając, przez najchętniej opi-
sywane, jak: nasturcja, lobelia, portulaka, rezeda, róża czy pelargonia, aż do obrazowo 
przedstawianych, wielkich płomiennych kwiatów rododendronów. 

Osobno trzeba wspomnieć duży i różnorodny zbiór nazw skupisk drzewnych: bór, 
ciennik, dąbrowa, dębina, gaj, gozd/gózd, jedlina, knieja, las, lasanek, lasek, łozy, matecz-
nik, olszyna, ostęp, park, park-ogród, pierwobory, podgaj, podlasek, przylaski, puszcza, re-
gle, sad, sadek, tęgobór, smreczyna, sośnina, świerczyna, starobór, wielkolas, wikle, zagaj, 
zagajnik, zarośla i wiele innych.

Podobnie w świecie zwierząt, gdzie Żeromski opisuje lub wymienia w kontekstach 
około 90 nazw różnorodnych ptaków, takich jak np.: bąk, bekas, bocian, burzyk, cietrzew, 
cyranka, czajka, derkacz, dłutwa, drozd, dubelt, dudek, dzierlatka, dzięcioł, gawron, gęś, 
gil, głuszec, gołąb, grzywacz, ibis, indyk, jarząbek, jaskółka, jastrząb, jemiołuszka, kaczka, 
kanarek, kania, kawka, kobuz, kogut, kondor, kormoran, kos, kowalik, kraska, krogulec, 
kruk, kszyk, kuklik, kulik, kukułka, kulon, kura, kurka wodna, kuropatwa, kwiczoł, łabędź, 
makolągwa, mewa, nur, orzeł, papuga, pardwa, paw, perkoz, perliczka, pliszka, przepiórka, 
puchacz, rybitwa, sęp, skowronek, słonka, słowik, sokół, sowa, sójka, sroka, srokosz, struś, 
strzyżyk, synogarlica, szczygieł, trznadel, turkawka, wartogłów, wilga, zimorodek, żołna, 
żuraw11. 

U Żeromskiego w opisach otaczającego świata prawie nie spotykamy prostych infor-
macji. Jego przedstawienia są zazwyczaj rozbudowane, nierzadko stanowią obrazy czy 
scenki, zawierają kształty, barwy, dźwięki i przede wszystkim ruch. Toteż oprócz duże-
go zasobu nazw elementów składowych otaczającej nas przyrody spotykamy tu również 
liczne informacje dotyczące ich kształtu, koloru, środowisk występowania, pór wegetacji, 
a w opisach przedstawicieli świata zwierzęcego – ruchu, sposobów zachowań, wydawanych 
dźwięków itp. W opisach przyrody poza florą i fauną pojawiają się także elementy z zakre-
su meteorologii (niebo, chmury, słońce, księżyc, stany pogody, burze, błyskawice, deszcze, 
wiatry, pory roku, dnia i nocy) czy topografii (pola, łąki, lasy, góry, rzeki, piaski, plaże, 

10 Ze szczegółami przedstawił i opisał to Stanisław Cygan w t. 9. Świat roślin serii Słownictwo pism Stefa-
na Żeromskiego (Kraków: Universitas, 2007).
11 Materiał pochodzi z mojej kartoteki opracowywanego t. 17. Świat zwierząt do serii Słownictwo pism 
Stefana Żeromskiego.
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morza, oceany). Możemy zatem poprzez lekturę poznawać te światy, konfrontując przy tym 
własną wiedzę, odczucia i wrażliwość z przekazem pisarza.

Jak widać, poznawczy, i w konsekwencji edukacyjny aspekt opisów przyrody wska-
zuje na wielką wartość tych fragmentów dzieł literackich. A w programach edukacyjnych 
można uwypuklić i inne aspekty – estetyczny, w tym sferę barw i dźwięków12, również 
emocjonalny, co w lekturze stanowi dodatkową wartość, stwarzając przeciwwagę dla szyb-
kiego biegu wydarzeń fabularnych.

Istotną wartością opisów przyrody jest rozpoznawanie w nich osobowości pisarza – 
twórcy i człowieka. Analiza zawartości tych fragmentów tekstu ukazuje, jak ich autor po-
strzegał świat natury i jak potrafił go przedstawić. Wszystko to stanowi o wartości opisów 
przyrody oraz o ich roli w odbiorze i ocenie dzieła literackiego.
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W obronie literackich opisów przyrody

S t r e s z c z e n i e
Opisy przyrody niesłusznie są pomijane w toku lektury i uznawane za nudne fragmenty utwo-
rów epickich. Jest to częste zjawisko zwłaszcza w środowisku uczniowskim. Opisy przyrody 
stanowiły jedną z realizacji opisu – typowej techniki literackiej XIX wieku. De facto odzna-
czają się wieloma walorami: artystycznymi, estetycznymi, poznawczymi i edukacyjnymi, co 
w tym artykule zostało omówione i zilustrowane różnorodnymi fragmentami prozy Stefana 
Żeromskiego, wybitnego polskiego twórcy obrazów natury. 

In defence of literary descriptions of nature

S u m m a r y 
Descriptions of nature are usually skipped by readers and treated as boring fragments. It is typ-
ical of school children. Descriptions of nature were one of the types of descriptions, which were 
a typical literary technique of the 19th century. Descriptions of nature de facto contain numer-
ous values: artistic, esthetic, cognitive and educational, which has been presented in the article 
and illustrated with various fragments taken from the books written by Stefan Żeromski, an 
outstanding Polish creator of images of nature.
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Bogata twórczość Klementyny z Tańskich Hoffmanowej1 (1798–1845) cieszyła się wśród 
współczesnych niesłabnącą popularnością. Świadczą o tym liczne wydania jej dzieł, od 
kilku do kilkunastu. Obok Stanisława Jachowicza była najczęściej wymienianą autorką dla 
dzieci i młodzieży. W ostatnich latach zaznacza się wzmożone zainteresowanie badaczy, 
także językoznawców, jej pracami. Wskazują oni, że w twórczości Hoffmanowej „dominu-
ją cztery kręgi tematyczne: wychowanie dzieci, zwłaszcza dziewcząt, powinności kobiety 

1 Nazwisko Autorki pisane jest w dwóch wariantach: Hoffmanowa oraz Hofmanowa. Używać będziemy 
wersji Hoffmanowa jako przyjętej w źródłach słownikowo-encyklopedycznych.

#0#
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w kontekście przypisanej jej roli społecznej, obrona języka narodowego oraz religijność”2. 
Wydaje się jednak, że zainteresowanie językiem wykracza u Hoffmanowej poza wąsko ro-
zumianą obronę języka narodowego, pojmowaną zazwyczaj jako walkę z obcymi (głównie 
francuskimi, niemieckimi i rosyjskimi) wpływami. Autorka, wychowana w duchu oświece-
niowego ożywienia intelektualnego, podzielała ówczesną troskę o jakość języka polskiego 
traktowanego jako gwarancję tożsamości narodowej w warunkach niewoli. Dbałość o ję-
zyk, jego czystość, sprawność funkcjonalną i piękno stawała się nakazem, obowiązkiem 
patriotycznym w całym okresie zaborów. Nie dziwi więc, że w dydaktycznych tekstach 
Hoffmanowej znajdą się refleksje o języku dotyczące różnych aspektów jego funkcjonowa-
nia. Zapoczątkowała je praca nad synonimami3. Opracowanie to wyrosło z klasycystycz-
nej dbałości o precyzję słowa4 i włączało się w działalność inicjowaną przez Warszaw-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zmierzającą do edycji słownika synonimów5. Osobny 
tekst poświęciła Hoffmanowa też obronie języka polskiego przed zalewem francuszczy-
zny. Były to Listy brata i siostry o języku polskim, które zostały po raz pierwszy wydane 
w 1824 roku6. Pozytywne wartościowanie polszczyzny w kontekście mody na francuszczy-
znę pojawia się w wypowiedziach wielu autorek tego okresu, m.in. w Pamiętniku Klemen-
tyny Hoffmanowej7.

Uwagi dotyczące języka pojawiają się także w innych tekstach. Dogodną okazję do 
takich uwag stwarzały podróże po niektórych okolicach Polski – Warszawy, w Lubelskie, 
Podlaskie, Krakowskie, Sandomierskie, do Arkadii i Nieborowa – odbyte przez Hoffmano-
wą w latach 20. XIX wieku (1824–1829)8.

2 Por. Dorota Kozaryn, „Pismo Święte z ksiąg Starego i Nowego Zakonu... Klementyny z Tańskich Hof-
fmanowej – uwagi językoznawcy”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 
polszczyzny, 16 (2017): 163–174.
3 Por. Dorota Kozaryn, „Synonimy według Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”, Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Linguistica, 48 (2014): 87–94.
4 Por. Krzysztof Maćkowiak, Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskie-
go oświecenia (Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2001).
5 Por. Alina Aleksandrowicz, „Język jest granicą świętą (Różne oblicza «synonimów» na początku XIX 
wieku)”, w: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wi-
śniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej, red. Czesław Kosyl (Lublin: Wydawnictwo 
UMCS, 2001), 21–28.
6 O tym tekście pisały: Justyna Klink, „Listy brata i siostry Klementyny z Tańskich Hoffmanowej jako 
przykład formy dydaktycznej”, Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze (2005): 131–137 oraz Dorota Ko-
zaryn, „Język jako gwarant kultury narodowej w listach brata i siostry Klementyny z Tańskich Hoffma-
nowej”, w: Kulturowe konteksty języka, red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (Szczecin: 
Wydawnictwo volumina.pl, 2014), 117–127.
7 Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys, „Wartościowanie języka polskiego w wybranych pamiętnikach ko-
biet związanych z okresem romantyzmu”, w: Język – tradycja – tożsamość, red. Ewa Rogowska-Cybulska, 
Małgorzata Milewska-Stawiany (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2013), 73–80.
8 Korzystamy z wydania: Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowej. Wydanie nowe pod redakcją Narcy-
zy Żmichowskiej, Warszawa 1876, t. V: Opisy niektórych okolic Polski (7–303). W tomie tym znajduje się 
także Opis podróży do jednej części Prus, niegdyś polskich (303–355), których autorem jest Krystyn Lach 



 Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń | Komentarze metajęzykowe... | 21 

Opisy podróży, zarówno po kraju, jak i poza jego granice, mają w Polsce długą trady-
cję, sięgającą XVI wieku9. Teksty Hoffmanowej będące owocem podróży są podporządko-
wane funkcji dydaktycznej. Zamiar wychowawczy widoczny jest już w samym wyborze 
celu podróży. Autorka przedkłada poznawanie kraju rodzinnego nad zwiedzanie obcych 
ziem, odwołując się do uczuć patriotycznych. Apeluje do swych czytelniczek10:

[…] niech was nie zajmuje żądza zwiedzania obcych krajów! niech między życzenia-
mi, które lata spełnić dla was mają nie będzie koniecznej chęci widzenia Paryża! Nie 
wzrastajcie w przekonaniu: że w Polsce nic dobrego, nic pięknego być nie może... (8)

Są zatem Opisy... Hoffmanowej ukierunkowane na ukazanie urody, piękna ziemi oj-
czystej, jej bogatej tradycji kulturowej widocznej w zabytkach przeszłości i obyczajach lu-
dowych. Sporo też miejsca poświęcono kwestiom językowym. Dużo uwagi skupia autorka 
na mowie mieszkańców wsi, których nazywa kmiotkami, chłopami, wieśniakami, ludem 
wiejskim, prostym ludem, niższą klasą. Żadne z tych określeń nie ma konotacji negatyw-
nych, przynajmniej w intencjach autorki, która expressis verbis deklaruje swą sympatię do 
tej grupy społecznej, stwierdzając: kmiotków naszych lubię i szanuję (45). W deklarowanej 
przez Hoffmanową sympatii do wieśniaków odnajdujemy romantyczno-sielankową kon-
wencję postrzegania i opisywania wsi obecną w literaturze przełomu wieków XVIII i XIX, 
czego ilustracją jest następujący opis:

[…] że mi się niezmiernie podobało Lubelskie. Te ciągłe łańcuchy gór kształtnych, 
zarosłych parowów, ta obfitość drzew i wody, te urodzajne niwy, te piękne lasy, te wsie 
w wielu miejscach jedném pasmem się ciągnące, te romantyczne kmiotków mieszkania, 
musiały koniecznie zająć mnie przyjemnie (42).

Tworzony idylliczny wizerunek polskiej wsi, na który składają się m.in. dobrobyt, 
piękne ludowe stroje, fizyczna uroda kobiet i krzepa mężczyzn, wesołość, zwyczaje, prze-
chowywane w pamięci ludowe podania, legendy, pieśni, w mniejszym stopniu służy poety-
zacji wypowiedzi – stworzeniu nastroju tajemniczości i fantastyczności. Postrzegany jako 
element narodowego dziedzictwa (narodowej kultury), budujący tożsamość Polaków11, ma 
pełnić funkcję wychowawczo-estetycznego oddziaływania. 

Szyrma (1790–1866), publicysta, działacz polityczny, pisarz. Jego podróż do Królewca odbyła się w 1819 r. 
na polecenie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Wspomnienia te zostały przez nas pominięte.
9 Por. Hanna Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży (Warszawa: Instytut Badań Literackich 

PAN, 1991).
10 We wszystkich cytatach zachowujemy oryginalną ortografię.
11 Na początku XIX w. zainteresowanie literaturą ludową wyrastało z motywacji historyczno-narodo-
wych: „Spodziewano się tu znaleźć bogate źródła wiedzy historycznej, pozostałości najstarszych, rdzen-
nie słowiańskich fundamentów rodzimej kultury, autentyczny wyraz charakteru i obyczajów narodowych, 
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Patrząc nieobojętnym okiem na lud nasz wiejski, dostrzegała autorka także ujemne 
strony chłopskiej egzystencji. Na wsi kieleckiej jej serce raniły mieszkania pozbawione 
kominów (dymnic). Dym, który napełniał całą izbę, był m.in. przyczyną ciemnoty, która

[…] jest też tu kalectwem bardzo pospolitém, osobliwie ta którą kurzą ślepotą zowią; 
dotknięte nią osoby nic nie widzą, skoro słońce zajdzie (74).

Martwiło ją m.in. zacofanie kmiotków wierzących w czary, mających tysiączne zabo-
bony i przesądy, które 

Sami tylko plebani, za pomocą rozsądku i wielkiéj pracy, mogliby tę ohydną dla chrze-
ścian ślepotę zupełnie wykorzenić. Oby Bóg dopomógł im do tego chlubnego dzieła! 
Oby iak najprędzéj go dokonali! (30) 

Ubolewa, iż jest jeszcze mało posunięta między wieśniakami naszymi oświata (74) oraz 
iż wielu kmiotków naszych nie zna liter (72).

Najczęściej komentarze językowe autorki dotyczące mowy chłopskiej są ograniczone 
do ogólnikowych określeń wartościujących:

 – o mowie wieśniaków z okolic Skalbmierza: Lud tam (równie jak prawie wszędzie 
Nidę przejechawszy) piękny, dorodny, rozmowny; mowa choć trochę przeciągnięta, 
czysta i wyraźna (80);

 – o mowie ludu wiejskiego w Lubelskiem: nierównie czystsza i piękniejsza jak na-
szych chłopów (46–47).

Słuchając ziemianek lubelskich i rozmawiając z nimi, Hoffmanowa chwali je nie tylko 
za ich kulturalne i w dobrym guście obyczaje, lecz także za jakość polszczyzny:

ucho zaś moje napojone francuzczyzną towarzystw stolicy, lub grubą Mazurów wy-
mową, nacieszyć się dosyć nie mogło czystością, płynnością, wprawą, z jaką tu wyźsi 
i niźsi ojczystym językiem się tłómaczą (43). 

Przejażdżki po kraju były również okazją do poznania odmienności językowych, głów-
nie leksykalnych, które na danym obszarze były pospolite, jej zaś zdały się niezwyczajnémi:

[…] niektóre wyrazy bardzo właściwe, u nich popolite, a które mnie niezwyczajnemi 
się zdały; i tak oni […] długie włosy kosą zowią, girlandę równianką, bukiet snopkiem 
albo wiązką kwiatów, wieś siołem, kompanię dróżyną, los dolą, dziewkę, która ma 
po ojcu majątek ojczewiczką, garnek do mleka gładyszem, kiedy się obłoki w chmury 
zbijają, mówią bałwani się niebo, a jak pospolicie lud prosty czyni […] w potocznéj 

a także inspirację dla nowej literatury zgodnej z postulatem narodowości”. Henryk Markiewicz, Polska 
nauka o literaturze (Warszawa: PWN, 1981), 51.
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mowie, mówiąc do drugiéj osoby, zawsze używają liczby mnogiéj, a nawet z wielkiego 
uszanowania i w trzeciéj osobie dwoją. Podobno ten ostatni sposób mówienia i w in-
nych stronach jest używany, ale mnie tu pierwszy raz uderzył (47).

Pisarka zwróciła uwagę na ubiór tamtejszego ludu wiejskiego, odnotowując takie ele-
menty stroju, jak: koszula, spódnica, fartuch, parcianka ‘ubranie z płótna parcianego, ka-
ftan długi za kolana’, zawijka ‘szal’, zawój (owe na gładkim czepku owinięcie, które zawo-
jem zową, 46), zauważyła także, iż drzewa wiśniowe zwane są tam trześniami.

Z pobytu w okolicach Sandomierza odnotowany został wyraz słodkie, jakim nazywa-
no tam wierzby12:

Te wierzby, które Zastowowi postać gaju nadają, są (jak w wielu miejscach w Sando-
mierskiém) ich największym domowym skarbem; słodkiemi zwane, bo taki jest w isto-
cie smak ich liści, gałązek i kory, rosną dziwnie pięknie i wysoko (28).

Hoffmanowa ze zrozumieniem odnosiła się do odmienności języka ludowego. Uzna-
wała jego osobliwości, daleka od obecnego w klasycystycznych poetykach potępienia form 
gwarowych, odmawiającego im prawa obecności w tekstach literackich, a z czasem także 
w języku ogólnym. Z rozbawieniem natomiast postrzegała przejawy przenikania wpływów 
obcych do mowy ludu, np.

[…] woźnica zacinał konie i wołał na nich – Allons! Allons! konie szły noga za nogą. 
Zawsze mi śmiesznie słyszeć to obce słowo z ust nie tylko stangretów ale chłopów 
naszych; może za kilkanaście wieków jaki badacz starożytnych języków będzie so-
bie łamał głowę nad źródłosłowem tego wyrazu i na tym fundamencie zechce z pol-
skiej i francuskiej mody pobratymcze porobić języki; a to niecierpliwość francuska 
w czasie pamiętnych odwiedzin, jakich kraj nasz przed kilkunastu laty doznał ten  
wyraz (16)13.

Słuchając na popasach, noclegach, w izbach karczemnych opowieści miejscowych ludzi 
i rozmawiając z nimi, zwracała Hoffmanowa uwagę nie tylko na to, co, ale również jak 
mówią. Zabawiła ją na przykład, ze względu na obecne w niej makaronizmy, wypowiedź 
spotkanego w karczmie szewca, mieszkańca wsi Wojciechów w województwie lubelskim, 
który mówił tak:

Z przeproszeniem wielmożnéj pani, ja tę rzecz wyjaśnię. Ta wieża nie wiem tak dalece 
kiedy i przez kogo zainformowaną była, ale to wiem, że już bardzo dawno. Jeszcze 

12 Na podstawie słowników gwarowych nie udało się ustalić, czy faktycznie w gwarach występuje nazwa 
słodkie ‘wierzba’ i jaki jest jej zasięg geograficzny.
13 Franc. allons tu w znaczeniu: ‘ruszaj się, naprzód, z odcieniem niecierpliwości’.
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miasta naszego Lublina nie było, kiedy ta wieża już stała, i jak nieboszczyk mój ojciec 
powiadał, a słyszał to od dziada swego, tu się zjeżdżało dawniej obywatelstwo, i tu 
odprawiano expedyte sądy ziemskie. Dopiéro to wtedy ustało, gdy książe jeden zain-
formowawszy Lublin, tam je przeniósł. Z ciekawości oglądałem tę wieżę, w środku, 
i znalazłem w niej expedyte nic (31). 

Drugi typ refleksji językowych stanowią informacje o zasługach wielkich Polaków nie 
tylko w doskonaleniu języka narodowego. Pobyt w Czarnolesie stwarzał naturalną okazję 
do przywołania postaci Jana Kochanowskiego, do którego Hoffmanowa czuła niepojętą 
skłonność. W jej opinii był nie tylko człowiekiem cnotliwym, ale także dobrym Polakiem, 
dbającym o sławę ojczyzny, co wyraża się w jego zasługach dla polskiego języka narodo-
wego:

W czasie kiedy wszystkie oświeceńsze narody pod przewodnictwem Erazma z Roter-
damu, mówiły i pisały językiem Wirgilego, kiedy uczeni Polacy nie dając się nikomu 
i w téj sławie wyprzedzić, wydali światu tylu sławnych pisarzy, lecz własnej ojczyźnie 
tyle wydarli światła, jeden tylko Kochanowski ścierpiéć tego nie mógł.
Z tegoż samego Czarnolasu wołał na rodaków: że pierwéj powinni być Polakami niźli 
Łacinnikami, a co czuł, czego żądał, dowodził tego przykładem; pisał w ojczystym 
języku tak wierszem jak prozą, pisownię polską poprawił, psalmy śpiewaka Syonu na 
polską lutnię przestroił, swoją nadobną Orszulę uwiecznił i na przydomek „Poety ser-
ca” zasłużył. Przytém dobry mąż, najtkliwszy z ojców, umiarkowany w życzeniach, 
życie jego, pisma, śmierć sama, dowodzą jak pięknie myślał i jak kochać umiał (25).

Podróżując w Podlaskie, trafiła Hoffmanowa do Janowa, miasteczka, które było sie-
dzibą biskupów łuckich, w tym Adama Naruszewicza. Jego zasługi dla historii, dla badania 
dziejów narodu polskiego porównuje autorka z zasługami Onufrego Kopczyńskiego dla ję-
zyka polskiego (58).

Obecność w Pińczowie, mieście prywatnym, leżącym nad Nidą, była natomiast okazją 
do przywołania innowierców i ich wkładu w rozwój polszczyzny:

Tu, w roku 1555, odprawił się pierwszy zbór polskich różnowierców, tu oni Pismo Świę-
te na ojczysty język przelali; przekład, który potém wyszedł z druku w Brześciu litew-
skim, nakładem Radziwiłła Czarnego (77). 

Okres aktywności pisarskiej Klementyny Hoffmanowej przypada na początki badań 
tzw. starożytności słowiańskich oraz zwyczajów i obyczajów ludu polskiego. Wtedy rozpo-
czynają działalność pierwsi etnografowie, folkloryści jak Łukasz Gołębiowski (1773–1848), 
Zorian Dołęga Chodakowski (1784–1825), Ignacy Czerwiński (1769–1834) czy Kazimierz 
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Władysław Wójcicki (1807–1879)14. Wielu uczonych zachęcało do spisywania pieśni, przy-
słów, podań, legend. Zainteresowania tą sferą kultury, która w warunkach utraty niepodle-
głości zyskiwała na znaczeniu, stając się ważnym świadectwem tradycji narodowej, podzie-
lała też Hoffmanowa. Podróże po kraju były dobrą okazją do gromadzenia również takich 
materiałów, toteż chętnie przytacza zasłyszane podania i legendy dotyczące zwiedzanych 
miejsc. Zamiłowanie do tego typu tekstów deklaruje wprost, pisząc:

Lubię niezmiernie dawne podania, czy prawdziwe, czy bajeczne; one życie przedmio-
tom nieczułym nadają: szczerą mam wdzięczność dla tych, co je wygrzebują i bardzom 
rada, kiedy i mnie coś takowego odkryć się zdarzy (76).

Kanwą tych podań często były etymologie ludowe nazw miejscowości, których dotyczyły. 
Niektóre z nich miały długą tradycję, szeroki zasięg i trwałość, inne znane były jedynie 
lokalnie. Etymologia ludowa polega „na kojarzeniu jakiegoś wyrazu z innym, podobnie 
brzmiącym, ale niepozostającym w żadnym związku pochodzeniowym z danym wyra-
zem”15. Przykład takiej etymologii ludowej zawiera legenda o powstaniu Lublina:

[…] w kilkunastu leciech zainformowało się jakby małe miasteczko, brakowało mu jed-
no nazwisko. On książe, nie wiedząc zkąd je wymyśléć, jednego razu kazał siéć na 
największym stawie zarzucić, i powiedział do ludzi swoich: „Jakich ryb w téj sieci 
okaże się najwięcéj, od nich nazwę to miasto”. Wyciągnęli – zaglądają ciekawie, a tam 
expedyte jeden lin; a że onego księcia z dawna dla jego smaku w linach Lubolinem 
zwano [...] miasto nazwano Lubolin i takby się dotąd zwać powinno; tymczasem zowie-
my je Lublinem; bo to expedyte się dzieje, że co starzy tak zainformują, młodzi inak 
przerobią (31–32).

Onomaści widzą tu dzisiaj nazwę pochodną od nazwy osobowej Lubla lub Lubel (: Lubo-
gost, Lubomir) z sufiksem -in, podobnie nazwę Pieskowa Skała wywodzi się od nazwy 
osobowej Pieszek, Pieszko (: Piotr) z sufiksem -owa. Natomiast Hoffmanowa objaśnia tę 
nazwę następująco:

[…] na téj wysokiéj skale pieszkową przezwanéj, bo pieszko tylko czyli pieszo dostąpić 
do niéj można było (95).

14 Urszula Sokólska, O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny 
(Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2017), 81.
15 Etymologia ludowa bywa także nazywana reinterpretacją etymologiczną (Cienkowski 1972: 18), ety-
mologią asocjacyjną, naiwną, nienaukową, potoczną, synchroniczną, a także pseudoetymologią (Michow 
2008: 16). Według Słownika terminów literackich to „błędne, sprzeczne z dokumentacją językoznawczą 
wyjaśnienie pochodzenia określonego wyrazu” (Kostkiewiczowa 1988: 132). Informacje podane za źró-
dłem: Ewa Rogowska-Cybulska, „O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów”, 
Onomastica, 58 (2014): 167.
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Chęć widzenia w nazwach przejrzystych znaczeniowo struktur spowodowała reinter-
pretację nazwy Baszowice, pochodzącą od nazwy osobowej Basz z sufiksem -owice. Forma 
Basz obecna jest w Słowniku staropolskich nazw osobowych, ale później została zapomnia-
na, stąd u Hoffmanowej czytamy:

Widziałam [...] Baszowice, wioskę, która nazwisko ma swoje od Baszy wziętego w nie-
wolę w jakiéjś dawnéj wojnie i tam osiadłego (275).

Gdy nazwa nie budzi żadnych skojarzeń ze współczesnym słownictwem, czyni się 
z niej nazwę osobową i włącza do legendy. Tak stało się z nazwą rzeki Nida wywodzącą się 
z indoeuropejskiego neid- || nid- ‘płynąć’. W podaniu ludowym 

piękna i tkliwa dziewica imieniem Nida [...] rzuciła się w nurty sąsiedzkiéj rzeki […]. 
Lud okoliczny [...] uwiecznił pamięć dziewicy zowiąc jéj imieniem rzekę, w któréj uto-
nęła (76).

Hoffmanowa miała niezłe rozeznanie w ówczesnym stanie wiedzy filologicznej. Znała 
różnorodne interpretacje nazw własnych, przytaczała różne wersje, niekiedy się do nich 
ustosunkowując, przyznawała słuszność którejś z nich. Tak postąpiła z etymologią nazwy 
Sandomierz:

Że zaś miasto samo jeszcze Słowiańskich ludów było osadą, okazuje nazwisko jego 
pierwotne Sadomir, sąd pokoju, które nieco przekształcone dotąd nosi. Świeższe bo-
wiem badania więcéj do tego początkowego zdają się skłaniać wywodu, niżeli domie-
rzanie Sanu, który dwie mile niżéj pod Zawichostem w Wisłę wpada (286).

Interpretacje nazwy Iłża ocenia jako legendarne i „naukowe”:

Na ten piękny téż widok zapatrzyć się miał z najwyższéj wieży, jeden młody książe 
polski mieszkający przed laty w tym zamku – i zapatrzył się tak dobrze, że spadł i ży-
cie utracił. Matka jego tyle nad tym zgonem łez wylała, iż to miejsce Jéj łzą nazwali; 
dopiéro przez długie używanie i zepsucie w Iłżę się zmieniło. Takie jest przynajmniéj 
miejscowe podanie; a chociaż zimni etymologowie od ilastego gruntu to nazwisko wy-
wodzą, poetyczniéj widziéć źródło jego w oczach tkliwéj matki (266).

Dla ścisłości dodajmy, że współcześnie nazwę tego miasta uznaje się za przeniesio-
ną z nazwy rzeki Iłża (obecnie Iłżanka), tę zaś wywodzi się z wyrażenia przyimkowego 
izъ + łża || łga ‘miejsce podmokłe’.
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Autorka przytacza także dwie etymologie nazwy Kraków. Pierwsza jest autorstwa 
Wincentego Kadłubka i przez część współczesnych onomastów uznana za prawdopodob-
ną16, drugą utrwaliła Kronika Wielkopolska17:

Nie myślę wchodzić nigdy w spory i badania, kto i kiedy go [Kraków] zakładał? czy 
imie ma od Krakusa czy od kruków nad ciałem nieżyjącém krakania? (108)

Pojawiały się też w Opisach... etymologie nazw własnych zgodne z ich rzeczywistym po-
chodzeniem. Dotyczy to nazw przejrzystych strukturalnie i semantycznie. Do takich należą 
nazwy miejscowe oraz nazwy miejskie, takie jak:

 – ulica Grodzka: a ulica Grodzka, do zamku czyli grodu wiodąca i dla tego tak na-
zwana (125),

 – Kurza Stopka: Nazwisko komnaty, kurzą stopą zwanéj, ztąd pochodzi, że jest 
w wieżyczce na podmurowaniu skarpowaném wzniesionéj, która ten kształt ma so-
bie nadany (128),

 – Miedziana Góra: W Miedzianéj Górze, wsi tak zwanéj, bo na miedzi stoi, widzia-
łam bardzo porządne osady górników (70),

 – Ojców: Pomny na to ojca tułactwo, godny syn jego, Kazimierz Wielki, co gdy osiadł 
na polskim tronie, tylą zamkami kraj nasz opatrzył i tutejszy na nowo wymurować 
kazał; w nim przemieszkiwał niekiedy, i nazwał go najprzód Ojciec u skały, a potém 
Ojców (101–102),

 – Planty18: obeszliśmy plantacye Krakowa; jeszcze niedawno to miasto opasane było 
wysokim murem z basztami, pięć bram go zamykało [….]. Na rozwalinach tych daw-
nych murów […] porobione zostały [...] przechadzki bardzo przyjemne plantacyami 
zwane, które teraz Kraków jakby ogrodem opasują (227); Planty krakowskie nazy-
wa Hoffmanowa plantacjami, tym samym wiąże je z łac. plantatio ‘sadzenie roślin’. 
Forma planty jest zatem błędnym przyswojeniem wyrazu plantacje, jak wyjaśnia to 
komentarz: Szkoda, że nie dano tym miejscom przechadzki polskiego nazwiska; lud 
prosty przekształcić gotowy to wszystko, czego nie rozumie, Plantami je zowie. Moż-
na jednak wiązać planty nie z łac. plantatio, lecz z łac. planta ‘roślina’ lub planus 
‘równy’, bo wyrównywano ziemię pod sadzonki,

16 Słownik Nazwy miejscowe Polski podaje, że tkwiąca w podstawie nazwa osobowa Krak notowana była 
już w Słowniku staropolskich nazw osobowych, do niej dodano sufiks dzierżawczy -ów. Są też inne pro-
pozycje: S. Rospond traktuje Kraków jako nazwę topograficzną, łącząc ją z wyrazem pospolitym krzak, 
zaś J. Nalepa z rdzeniem krak- oznaczającym w topografii odgałęzienie rzeczne. Por. Zofia Zierhofferowa, 
Karol Zierhoffer, „Etymologie ludowe, ich funkcje i struktura”, Onomastica, 56 (2012): 16.
17 Por. Maria Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2003), 131–132.
18 Planty ‘teren obsadzony drzewami, krzewami, przeznaczony do przechadzek’, w: Witold Doroszew-
ski, red., Słownik języka polskiego, t. I–XI (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 
1958–1969). 
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 – Sukiennice: Nazwisko Sukiennic nadaném zostało temu gmachowi od przędzy na 
sukna, któréj bywał składem (124),

 – Wesoła: Przedmieścia w liczbie ośmiu [...] i Wesoła, tak nazwana dla przyjemnego 
położenia (125)19.

Obok nazw własnych Hoffmanowa przywołuje także przysłowia czy zwroty przysło-
wiowe, podejmując próbę objaśnienia ich genezy, np. widziałam Osiek nad Wisłą, znane 
przysłowiem, do jakiego dało początek: sprawa jak na Osieku (275).

W przypisie umieszcza historię uzasadniającą znaczenie przysłowia20:

To miasteczko miało kiedyś prawo miecza, i razu jednego, miejscowy ślusarz taką po-
pełnił zbrodnię, że na śmierć skazanym został. Gdy jednak przyszło do wykonania wy-
roku, gdy rada miejska zważyła, że jeden tylko był ślusarz w mieście, a ktoś napomknął 
o dwóch kowalach; jednego z kowali nie wiele myśląc stracono, a ślusarz ocalał. Głos 
ludu, ów ziemski mściciel niesprawiedliwości, przechował pamięć ohydnego czynu 
w prostém przysłowiu, i dotąd kiedy sprawa jaka źle osądzona, mówią: jak na Osieku 
(275). 

Ciekawe jest też objaśnienie genezy powiedzenia przybyło dnia na kurzą stopę21:

[…] i ja nieraz w dzieciństwie mojém słyszałam, jak mówiono: po przesileniu dnia 
z nocą, przybyło dnia na kurzą stopę! myślałam wtedy, że chciano wyrazić tym sposo-
bem jak go pomału przybywa, ale źródło tego przysłowia jest inne. Wieżyczka, o któ-
rej mowa jest położona na wschód, nad jej oknami są herby Królestwa, nazajutrz po 
przesileniu dnia z nocą pierwsze światło słoneczne rzuca promienie na tę wieżę, nie 
odbijającą ich przez zimę całą (128).

19 Dodajmy, że przymiotnik wesoły często służył do opisu krajobrazu, niekiedy także wnętrz. Ma w tej 
funkcji długą tradycję w literaturze podróżniczej. 
20 Sama nazwa miejscowości Osiek pochodzi od wyrazu osiek, który Doroszewski notuje w Słowniku 
z kwalifikatorem gwarowym w znaczeniu ‘niskie, urodzajne miejsce, które dawniej było łąką’. Słownik 
mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987) 
odnotowuje kilka przysłów z tą nazwą: Gospodarstwo jak w osieku, jeden w polu, a ośmiu w zasieku; Spra-
wa w Osieku: kowal zawinił, a ślusarza powiesili oraz sprawiedliwość osiecka (804–805). O pochodzeniu 
przysłowia sprawa w Osieku: kowal zawinił, a ślusarza powiesili, por. także: Julian Krzyżanowski, Mądrej 
głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1958), 350–352.
21 „Kurza stopa to nazwa wschodniego skrzydła zamku królewskiego na Wawelu, na wysokim podmu-
rowaniu skarpowym o kształcie kurzej stopy, gdzie mieścił się ulubiony pokój Zygmunta I”. Kopaliński, 
Słownik. Objaśnienie przytoczone przez Hoffmanową było znane w Krakowie szerzej: „Jest u ludu kra-
kowskiego powiastka, że w czasie przesilenia dnia z nocą jesiennego, przybywa dnia na kurzą stopę. O źró-
dle tego przysłowia różne są domysły, opierające się o ten pawilonik na zamku na wysunionej przystawie 
zewnątrz gmachu od strony wschodu będący, który się kurzą stopą nazywa”. Kraków i jego okolice opisał 
historycznie Ambroży Grabowski, wyd. III, Kraków 1836.
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Podsumowanie

Opisy niektórych okolic Polski, adresowane do młodych czytelników – głównie dorasta-
jących panienek – miały udowadniać, iż opinia, że w Polsce nic dobrego, nic pięknego 
być nie może jest błędna. Owo dobro i piękno dostrzegała Hoffmanowa także w języku. 
Jej komentarze językowe obecne w tekście pełniącym funkcję dydaktyczną miały uwraż-
liwiać młodych Polaków na piękno mowy polskiej, pokazywać jej bogactwo i wewnętrzne 
zróżnicowanie, uczyć dbałości o jej czystość i poprawność. Jednocześnie ukazywały język 
jako źródło, w którym utrwalone zostały zdarzenia historyczne, ślady dawnych wierzeń, 
podań i legend, słowem – jako skarbnicę tradycji narodowej. Budziły zainteresowanie ge-
nezą i znaczeniem nazw, przysłów oraz gwarami ludowymi. Odzwierciedlały tym samym 
zainteresowania naukowe dominujące w pierwszej połowie XIX wieku. Celem Klementyny 
z Tańskich Hoffmanowej było zarażenie tą szlachetną pasją młodego pokolenia, wychowa-
nie go w duchu patriotycznej troski o kulturę i tradycje narodowe. 
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Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej

S t r e s z c z e n i e
Przedmiotem opisu są zainteresowania językowe Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798–
1845) uzewnętrznione w komentarzach metajęzykowych, obecnych w tekście Opisy niektórych 
okolic Polski. Opisy te są owocem odbytych w latach 20. XIX wieku podróży autorki po kraju. 
Refleksje językowe pisarki dotyczyły jakości mowy mieszkańców wsi oraz znaczeń nazw wła-
snych (miejscowych), w których często przywoływane są etymologie ludowe.

Metalinguistic commentaries in Opisy niektórych okolic Polski (“Descriptions of Some 
Regions of Poland”) by Klementyna Hoffman de domo Tańska 

S u m m a r y
The article depicts the linguistic interests of Klementyna Hoffman de domo Tańska (1798–1845), 
which are visible in her metalinguistic commentaries appearing in the text of “Descriptions of 
Some Regions of Poland”. The descriptions are the fruit of the trips she took in the 1820s across 
some regions of Poland. Her linguistic reflections concern the quality of the speech represented 
by inhabitants of the villages she visited and the meanings of proper names of places, of which 
folk etymology is quite often referred to.
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Wstęp

Pod koniec lat 50. XX wieku w literaturze polskiej rozwinął się nurt zwany chłopskim, nie-
kiedy też ludowym bądź wiejskim. Jego proza była mocno zróżnicowana pod kątem technik 
literackich i rozwiązań stylistycznych. Utwory wchodzące w skład tego nurtu łączyło po-
chodzenie autorów (wywodzili się oni ze środowiska wiejskiego) i szeroko pojęta tematyka 
wiejska, w obrębie której mieściły się następujące zagadnienia: świat kultury chłopskiej 
z jej obyczajowością, obrzędami, mitologią, symboliką, przemiany tradycji wiejskiej, wy-
korzenienie chłopa spowodowane społecznym awansem oraz migracja ludności wiejskiej 
do miast1. 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nurtu chłopskiego w literaturze 
polskiej jest Edward Redliński, zaś do najbardziej znanych jego dzieł należy wydana w 1973 

1 Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński, Literatura polska XX wieku (Poznań: Wydaw-
nictwo Poznańskie, 2005).

#0#
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roku Konopielka. Akcja powieści toczy się we wsi Taplary2 na Podlasiu w bliżej nieokreślo-
nych latach powojennych. Spokój miejscowych chłopów zostaje pewnego dnia zakłócony 
przez pojawienie się intruzów z zewnątrz, czyli lokalnych władz i młodej nauczycielki, któ-
rzy otwierają we wsi szkołę. Wydarzenia rozgrywające się następnie w Taplarach śledzimy 
z perspektywy jednego z gospodarzy, Kaziuka Bartoszewicza. Kaziuk jest mężem Handzi 
i ojcem czwórki dzieci: Ziutka, Stasi, Władka i Jadzi. Najstarszy syn Ziutek jest w wieku 
szkolnym. Najmłodsza Jadzia ma dopiero kilka miesięcy. Dzieci większą część czasu spę-
dzają z matką. Ojciec ma kontakt głównie z pierworodnym synem, którego przysposabia 
do pracy w gospodarstwie. Obecność Stasi i Władka jest w narracji jedynie zaznaczona, 
ich imiona padają w powieści tylko raz. Trochę inaczej przedstawia się wątek najmłodszej 
córki, Jadzi, której nagła śmierć staje się jednym z głównych wydarzeń fabularnych. 

Autor powieści w humorystyczny, groteskowy sposób ukazuje zderzenie dwóch od-
miennych rzeczywistości, systemów wartości i stylów życia – miasta oraz wsi. Jest to czę-
sty motyw w twórczości Edwarda Redlińskiego, obecny we wszystkich trzech powieściach 
nurtu chłopskiego tego autora3. Pisarz chętnie sięgał po stylizację gwarową, obecną również 
w Konopielce. Z uwagi na ulokowanie miejsca akcji na Podlasiu, w rejonie Białostocczyzny, 
w tekście pojawiają się mazowieckie cechy dialektalne (np. zachowanie twardej wymowy 
grup kie, gie – take żabe), a także cechy typowe dla dialektów białoruskich (np. przejście 
g > h – had ‘gad’). Występują również cechy ogólnodialektalne, m.in. uproszczenia grup 
spółgłoskowych. Jak zauważa Stanisław Dubisz, próba dialektyzacji podjęta przez Redliń-
skiego w Konopielce „jest próbą udaną i jedną z ciekawszych na gruncie naszej literatury 
współczesnej”4. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza językowej kreacji dzieci w tej powieści Redliń-
skiego. Analizie poddano sposoby prezentacji postaci dziecięcych, ich wygląd zewnętrzny, 
zachowania, a także sposoby opisu interakcji z postaciami dorosłymi (w tym relacje z ro-
dzicami). Wskazane zostały: leksyka, wyrażenia oraz środki językowo-stylistyczne wy-
korzystane przez pisarza w kreacji dzieci, takie jak metafory, personifikacje, porównania, 
epitety, wyliczenia. Omówiona została również ich rola w analizowanej kreacji językowej. 
Szczególną uwagą objęto elementy nacechowane i wartościujące. W analizie odwołano się 
również do budowy składniowej utworu, opierając się na założeniu, że składnia (obok lek-
syki) jest jednym z podstawowych nośników stylu. 

Przedmiotem analizy są zatem te fragmenty powieści, w których pojawiają się boha-
terowie dziecięcy. Z tych fragmentów wyekscerpowane zostały nazwy i określenia, które 

2 Jest to najprawdopodobniej nazwa znacząca, utworzona od czasownika taplać się w znaczeniu ‘brnąć 
w wodzie lub błocie’. Taplary ulokowane są bowiem na bagnach. Szerzej na temat nazewnictwa w Kono-
pielce pisała m.in. Aleksandra Galasińska, „Nazewnictwo Konopielki E. Redlińskiego w ujęciu etnolin-
gwistycznym”, Onomastica, 36 (1991): 203–223.
3 Oprócz Konopielki wymienia się tu również Awans (1973) i Listy z Rabarbaru (1986).
4 Stanisław Dubisz, „Uwagi o dialektyzacji w Konopielce Edwarda Redlińskiego”, Poradnik Językowy, 7 
(1977): 293–304.
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służą językowej kreacji postaci dzieci, np. opisy ich wyglądu, relacji z rodzicami. Egzem-
plifikacja pochodzi zarówno z partii narracyjnych, jak i dialogowych, co wynika z faktu, że 
sposób wypowiadania się bohaterów jest również elementem kreacji postaci5.

1. Ogólna prezentacja postaci dziecięcych

W tekście Konopielki ogólnopolski leksem dziecko pojawia się przede wszystkim w formie 
liczby mnogiej dzieci: 

Przy drugim szczytku, w nogach [łóżka], dychajo dzieci (6).

Zanosze słome, ale już tato położyli cielaczka do łożka, pod pierzyne między dzieci, 
dzieci jak bąki cielaka obsiedli, gębe jemu rozdziawiajo, zaglądajo, za ogon ciągajo, 
nadaremno dziadko ich proszo, straszo (10).

Dzieci powyskakiwali z łóżka, wiedzo, że w kubku mączka jest, stojo pod matko bose, 
w koszulach, łebki pozadzierali, zapatrzone w kubek, jak psiaki w cedziłko (12).

Drogo dzieci się ganiajo, w krece się bawio, w pikra, ściża, kaczora, krasnepałeczke 
(100).

Użycie przez narratora liczby mnogiej kreuje występujące w powieści dzieci jako swo-
istą zbiorowość, nie zaś indywidualne jednostki. Uwaga odbiorcy nie skupia się więc na 
wyglądzie, charakterze czy zachowaniu pojedynczej postaci dziecięcej. 

Redliński sięga po szereg leksemów z różnych rejestrów języka polskiego, które mają 
charakter synonimiczny do wyrazu dziecko. Część z tych synonimów jest nacechowana 
potocznie. Taki charakter ma leksem dzieciak (USJP: dzieciak ‘pot. dziecko’):

Po mojemu jeden dzieciak kosztuje zachodu więcej niż ze trzy cielaki! E, trzy nie, mo-
wie, prawda, przy dzieciaku więcej lataniny niż koło bydlaczka, ale to baba lata. I po 
drugie dzieciak tyle nie zje co jałoszka. O, wa! Ale jałoszka już po trzecim roku mleko 
da! A, córka, w ile lat? I jeszcze trzeba dołożyć, żeby jo wzieli. Nie ma to jak syn, bo-
dajby się na klepisku rodził: pastuszek, robotnik, podpora na starość (49).

Zastosowanie leksemu dzieciak może służyć nadaniu wypowiedzi bohatera cech mowy 
potocznej. Formant -ak dla określenia istot niedorosłych wywodzi się z podłoża gwarowego. 

5 Adrianna Seniów, Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej (Szcze-
cin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011).
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Jest on charakterystyczny dla dialektu mazowieckiego, ale współcześnie rozszerzył swój 
zasięg występowania. Sięgnięcie przez Redlińskiego po leksem z tym formantem można 
też łączyć z zastosowaną w Konopielce stylizacją gwarową. W powyższym cytacie słowo 
to wypowiedziane jest przez jednego z mieszkańców Taplar (sołtysa) nie w odniesieniu do 
konkretnego dziecka, ale do dzieci w ogóle. Nazwa pojedynczej osoby zostaje zatem użyta 
w odniesieniu do całej kategorii osób. Taką figurę stylistyczną określa się synekdochą licz-
by (liczba pojedyncza zamiast liczby mnogiej). 

W tekście Konopielki pojawia się również gwarowy leksem smurgiel:

Każdy niby nic, niby niechcący, a ustawia skwarke do wzięcia. Wtem Ziutek najstarszy, 
chap jo w łyżke i do gęby niesie, już rozdziawionej! Co? Jak nie wytne smurgla łyżko 
w czerep! (18).

Daje lejcy smurglowi, niech bawi się kierowaniem, małe strasznie lubio lejcy, zaraz się 
na rozworce rozsiada, furmanuje (41).

Smurgiel nie rozumie, jak chata może być podobna do człowieka (43).

Kręciwszy ucho, ucze smurgla, co to ojciec i że nie będzie mnie swojo panio straszył 
(77).

SGPK rejestruje wyraz smurgiel w znaczeniu ‘smarkacz (o dziecku)’. Jest to więc gwa-
rowy odpowiednik ogólnopolskiego określenia o lekko pejoratywnym zabarwieniu. Jak 
już wspomniano, zastosowanie gwaryzmów jest jednym z elementów stylizacji gwarowej. 
Smurglem określa główny bohater, Kaziuk Bartoszewicz, swojego pierworodnego syna. 
Można to uznać za przejaw lekceważącego stosunku dorosłego wobec dziecka. Nazywanie 
dziecka smurglem ma też jednak niekiedy wydźwięk pieszczotliwy (daje lejce smurglowi, 
niech się bawi kierowaniem). Warto również podkreślić, że określenie to stosowane jest 
przez ojca jedynie wobec własnego syna. 

W stosunku do najstarszego syna główny bohater używa też słowa zasraniec:

No no, zasrańcu, klona ty się nie czepiaj, mowie, siadaj (41).

W SWJP odnotowano ten leksem w znaczeniu ‘z niechęcią, pogardliwie o mężczyźnie, 
zwłaszcza młodym, małoletnim; smarkacz, gówniarz, pętak’. Nie należy jednak łączyć za-
stosowania tego leksemu z ukazywaniem negatywnych relacji ojciec–syn. Sięgnięcie po ten 
ekspresywizm ma na celu pokazanie swoistej mentalności chłopów, w której nie ma miejsca 
na czułość i sentymentalizm. Stosunek do dzieci, zwłaszcza tych starszych, bywa obceso-
wy, niekiedy wręcz brutalny. W opisywanym w Konopielce środowisku nie jest to oceniane 
negatywnie. Ocena czytelnika zależy natomiast od jego doświadczeń kulturowych, wiedzy 
i poglądów. W zamyśle autora taki sposób obrazowania miał zapewne pełnić przede wszyst-
kim funkcję realistycznego przedstawienia środowiska wiejskiego i głównego bohatera. 
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Wprowadzenie ekspresywizmu zasraniec można również odbierać w kategorii komizmu, 
jako zabieg służący nadaniu dialogowi wydźwięku humorystycznego. 

W Konopielce dziecko nazywane jest też za pomocą przymiotników, które uległy sub-
stantywizacji, czyli pełnią funkcję rzeczowników:

Mała w kołysce rozbeczała się czegoś, stęka, piszczy (40).

Daje lejcy smurglowi, niech bawi się kierowaniem, małe strasznie lubio lejcy, zaraz 
rozsiada się na rozworce, furmanuje (41).

Redliński, nazywając postaci dziecięce, sięga również po pełniący funkcję rzeczowni-
ka przymiotnik w stopniu najwyższym: najmniejsze. Elipsa ta nadaje wypowiedzi literac-
kiej potoczny charakter, służy też dynamizacji partii dialogowych. 

Umarło? pytajo Natośnicha.
Ehe.
Najmniejsze?
Ehe.
Baby żegnajo się, kiwajo głowami: A jak Handzia? Mocno płakała?
Mocno.
Ot babska dola, wzdycha Antochowa: nanosisz się tego, wycierpisz, nocami nie do-
śpisz i masz. W błoto! (50);

A tu najmniejsze w kołysce rozkrzyczało się, tato za sznurek bioro, kołyszo, ale nic nie 
pomaga, wiszczy jak wiszczało (12).

Poprzez nominację postaci dzieci głównego bohatera w odniesieniu do ich wieku 
i wyglądu autor kreuje również charakterystyczną dla mentalności Kaziuka Bartoszewicza 
cechę. Bohater ten postrzega bowiem swoje dzieci przede wszystkim przez pryzmat ich 
cech fizycznych, nie widzi ich jako pełnowartościowych istot ludzkich. Można więc mówić 
o swoistej dehumanizacji postaci dziecięcych wykreowanych w Konopielce. Szczególnie 
dotyczy to niemowląt. 

W omawianym utworze znalazł się również przykład nazwy odnoszonej okazjonalnie 
do dziecka – nieboraczka.

Ale dzie ja ciebie nieboraczko pochowam? Bo chibaż nie ze starymi: o czym ty będziesz 
gadać ze starymi, jak ty ani lnu nie przędła, ani tkała, sierpa w ręku nie miała! Z pta-
szeczkami tobie świerkać, tak, koło brzozki my tobie pościelem: będziesz patrzyć, jak 
pączki się rozkręcajo, zieleniejo gałązki, wróbelki skaczo (50).
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Leksem nieboraczka (zdrobniała, żeńska forma od nieborak; USJP ‘ze współczuciem 
o człowieku lub zwierzęciu’) wyraża stosunek emocjonalny do dziecka. Tym pieszczotli-
wym określeniem ojciec (Kaziuk Bartoszewicz) nazywa zmarłą kilkumiesięczną córkę, 
Jadzię.

W Konopielce pojawiają się również metaforyczne nazwy odnoszące się do dziecka: 

Podkarmiwszy, kładzie pisklaka do kołyski, kaftan obciąga i idzie do sieni (13).

A ta: Jadzia, Jadzia, Jadzia! Co Jadzia? wurkne, kobyle rozlejcywawszy, a żonka: 
Kruszynka moja, iskierka maleńka, ptaszeczka niewinna, kwiatuszek śliczny! Tknęło 
mnie: Umarła? pytam, ale nie pytanie to, a pewność, Handzia nie odpowiada, tylko: 
Słoneczko moje, radość moja, szczęście moje! (45).

A Handzia przed nowym człowiekiem znowuś w bek: Iskiereczka moja, aniołeczek, 
jagodka, wiwióreczka, laluśka! (47).

Dziecko (w tym przypadku niemowlę, Jadzia) określone jest za pomocą deminutywów 
nazywających zwierzęta (pisklak, ptaszeczka, wiwióreczka), rośliny (kwiatuszek, jagódka), 
elementy natury i kosmosu (słoneczko), a nawet istoty metafizyczne (aniołeczek). Należy 
podkreślić, iż zdecydowana większość metafor użytych przez autora w opisie ma charakter 
skonwencjonalizowany. Zastosowanie przez Redlińskiego wykrzyknień i wyliczeń w sze-
regu łącznym dynamizuje opis. Określenia o charakterze zdrobniałym (kruszynka, pta-
szeczka, kwiatuszek, słoneczko) oraz zestawione z nimi epitety (maleńka, niewinna, śliczna) 
budują skojarzenia z kruchością, niewinnością i pięknem. Zmarłe dziecko było dla matki 
źródłem radości i szczęścia, jego utrata jest dla kobiety traumatycznym przeżyciem. 

W językowej kreacji dzieci Redliński sięga również po kontrastowe zestawienia. 

Co z nio zrobić?: nie kot to, ale i nie człowiek jeszcze (47). 

Powyższe pytanie zadaje sobie główny bohater powieści, gdy staje przed wyborem 
miejsca pochówku swojej najmłodszej córki. Niemowlę nie jest widziane jako pełnopraw-
ny człowiek. Nie jest jednak sprowadzane do poziomu zwierzęcia. Hierarchicznie dziecko 
lokowane jest pomiędzy człowiekiem a pozostałymi elementami przyrody. Ostatecznie oj-
ciec chowa córkę na cmentarzu, ale w pewnym oddaleniu od grobów zmarłych dorosłych 
członków rodziny.
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2. Wygląd zewnętrzny dzieci

W narracji Konopielki nie znajdziemy rozbudowanych opisów świata przedstawionego i jego 
bohaterów. Jest to najprawdopodobniej związane ze stylem autora, zwięzłym i oszczędnym. 
Charakterystyka postaci dziecięcych jest bardzo uboga. Autor rzadko opisuje ich wygląd 
zewnętrzny, cechy charakteru i stany emocjonalne. 

Mała soske wypluwa i znowuś rozbeczała sie, ale tak zajadle, że aż gęba jej sie wywra-
ca na lewe strone (40).

Nic z tego beczy jak beczała, rzuca sie w owijaku, a czerwona taka, że krew jej na 
skóre wychodzi (40).

Charakterystyka dziecka ogranicza się do pewnych jego aspektów (np. wyglądu twa-
rzy) i ma wymiar kontekstowy, tj. związana jest z określonymi wydarzeniami fabularnymi 
(np. chorobą). W opisie chorego dziecka (Jadzi) dominuje barwa czerwona, budząca sko-
jarzenia z twarzą zaczerwienioną od gorączki. Czerwień to również kolor krwi, co może 
zapowiadać zbliżającą się śmierć niemowlęcia. Twarz chorej Jadzi określana jest mianem 
gęby. Jest to rzeczownik o charakterze potocznym, konotujący skojarzenia ze światem 
zwierząt. Plastyczny obraz gęby wywracającej się na lewą stronę ma za zadanie podkreślić 
cierpienie chorego dziecka, może nawet wywołać w odbiorcy pewne poczucie dyskomfortu 
lub przerażenia: 

A ta lamentuje, co za dzieciak był, jaki pojętny, mądry, niepłaksiwy, niewybredny, 
żerny, niekąśliwy, czysty, ach jaki wesoły, ładny, jak ptaszeczka, jak laleczka, jak 
wiwióreczka (46).

Drugi z podanych fragmentów przedstawia lament Handzi po śmierci najmłodszej 
córki. Warto zwrócić uwagę na nagromadzenie (wyliczenie) przymiotników wartościu-
jących pozytywnie zmarłe dziecko, które nagle okazuje się pojętne, mądre, niepłaksiwe 
(‘niepłaczliwe’), niewybredne, czyste, ładne, wesołe itd. Deminutywa ptaszeczka, laleczka, 
wiwióreczka nadają narracji charakter personalny, odbiorca widzi zmarłe dziecko oczami 
cierpiącej matki. Dominującym zabiegiem kreującym postać Jadzi są porównania ( jak pta-
szeczka, jak laleczka, jak wiwióreczka). Człony określające mają konotacje dodatnie i zwy-
kle odnoszą się do świata przyrody. 

Zmarłe dziecko jest również kreowane na postać anielską, należącą do sfery sacrum: 

A może Pambóg zawczasu nad nio ulitował sie, bo życie przed nio stało ciężkie, a? 
Płacz ty, ale nie za dużo: pożyła jak aniołek i odleciała jak aniołek, na pański chle-
bek, słodziuśki (46).
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Opis pozostałych dzieci zawarty został praktycznie w jednym rozbudowanym zdaniu 
wielokrotnie złożonym. Wyliczenie w szeregu łącznym wykonywanych przez dzieci czyn-
ności dynamizuje ich opis: 

Dzieci powyskakiwali z łóżka, wiedzo, że w kubku mączka jest, stojo pod matko bose, 
w koszulach, łebki pozadzierali, zapatrzone w kubek, jak psiaki w cedziłko (12).

Realia życia wiejskiego, biedę i ubóstwo sygnalizuje Redliński epitetami opisującymi 
wygląd dzieci: bose, w koszulach. 

3. Zachowania dzieci

Istotną kategorią, na którą należy zwrócić uwagę przy próbie przeanalizowania językowej 
kreacji dziecka, są nazwy czynności, jakie wykonują dzieci. W kreacji postaci dziecięcych 
Redliński sięga przede wszystkim po czasowniki konotujące hałas: krzyczeć, gw. wiszczeć 
‘wydawać świst, świstać’, beczeć, stękać, piszczeć: 

A tu najmniejsze w kołysce rozkrzyczało się, tato za sznurek bioro, kołyszo, ale nic nie 
pomaga, wiszczy jak wiszczało (12). 

Mała w kołysce rozbeczała się czegoś, stęka, piszczy (s. 40), 

a także czasowniki nazywające ruch (wyskakiwać, ganiać się). Są to określenia ruchu cha-
otycznego, niezorganizowanego:

Dzieci powyskakiwali z łóżka, wiedzo, że w kubku mączka jest, stojo pod motko bose, 
w koszulach, łebki pozadzierali, zapatrzone w kubek, jak psiaki w cedziłko (12). 

Daje lejcy smurglowi, niech bawi się kierowaniem, małe strasznie lubio lejcy, zaraz 
rozsiada się na rozworce, furmanuje (41). 

Drogo dzieci się ganiajo, w krece się bawio, w pikra, ściża, kaczora, krasnepałeczke. 
(100).

Nagromadzenie czasowników podkreślających ruch i jego gwałtowność (powyskaki-
wać, ganiać się) oraz hałaśliwość wykonywanych przez dzieci czynności (rozbeczeć się, 
rozkrzyczeć się, wiszczeć, piszczeć) uwypukla dynamizm dziecięcego zachowania. Cza-
sowniki te konotują też gwałtowne, skrajne emocje odczuwane przez dzieci (np. radość 
– ganiać się, złość, rozpacz – rozbeczeć się, rozkrzyczeć się). W ten sposób autor kreuje 
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pośrednio emocje i uczucia dzieci. Warto jednak zauważyć, że Redliński nie skupia swo-
jej uwagi na dziecięcej psychice. Zastosowanie w opisie wskazanych wyżej czasowników 
jest jedynym sposobem jej językowej kreacji. Czytelnik zapoznaje się więc tylko z tymi 
emocjami, które dzieci uzewnętrzniają w sposób gwałtowny. W narracji dominują zdania 
wielokrotnie złożone i złożone współrzędnie. Zabieg taki również dynamizuje opis. 

W językowej kreacji dziecięcych zachowań Redliński chętnie sięga po porównania, 
w których człon określający nawiązuje do elementów świata zwierzęcego (owadów, małych 
zwierząt):

Zanosze słome, ale już tato położyli cielaczka do łożka, pod pierzyne między dzieci, 
dzieci jak bąki cielaka obsiedli, gębe jemu rozdziawiajo, zaglądajo, za ogon ciągajo, 
nadaremno dziadko ich proszo, straszo (10).

Dzieci powyskakiwali z łóżka, wiedzo, że w kubku mączka jest, stojo pod motko bose, 
w koszulach, łebki pozadzierali, zapatrzone w kubek, jak psiaki w cedziłko (12).

Takie obrazowanie odzwierciedla sposób postrzegania świata przez chłopa, żyjącego 
w ciągłym kontakcie z naturą. Zestawione są tutaj ze sobą takie wspólne cechy dzieci i ma-
łych zwierząt, jak ruchliwość czy niewielki rozmiar.

4. Interakcja postaci dziecięcych z najbliższym otoczeniem 
i postaciami dorosłymi (rodzicami)

Miłość rodzicielska nie jest w Konopielce wyeksponowana. Dorośli, zajęci pracą w gospo-
darstwie lub na roli, skupieni są na zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Nie wykazują 
zbytniej troski o bezpieczeństwo czy zdrowie dzieci. Nieufnie podchodzą również do kwe-
stii ich edukacji:

A nie dałoby się po znajomości wykręcić jego [Ziutka] od tej szkoły? (62).

A wszystko przez to zebranie, po zebraniu pół wioski nie puściło dzieciow do szkoły (87).

W Konopielce nie brakuje również opisów przemocy wobec dzieci:

Aż polanem od matki dostawszy wyrzuca soske: Handzia jo obciera, znowuś małej 
wtyka, mała cichnie, za to Ziutek rozżalony ryczy, aż szyby dzwonio (12).
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Każdy niby nic, niby niechcący, a ustawia skwarke do wzięcia. Wtem Ziutek najstarszy, 
chap jo w łyżke i do gęby niesie, już rozdziawionej! Co? Jak nie wytne smurgla łyżko 
w czerep! (18).

Kręciwszy ucho, ucze smurgla, co to ojciec i że nie będzie mnie swojo panio straszył (77).

W opisach tych dopełnienia i okoliczniki często wskazują na przedmiot użyty przez 
rodzica do wymierzenia kary cielesnej (dostać polanem, wyciąć łyżko) lub określają część 
ciała dziecka, w którą ta kara zostaje wymierzona przez opiekuna (wyciąć w czerep, kręcić 
ucho). Autor unika jednak komentarzy wobec takiego zachowania. Ogranicza się raczej do 
suchej relacji, odzwierciedlając chłopską mentalność tamtych czasów, w której bicie było 
jednym ze sposobów wychowania. 

Podsumowanie

W przedstawieniu postaci dziecięcych w powieści nurtu chłopskiego Konopielka dominuje 
styl realistyczny. Redliński niewiele uwagi poświęca bohaterom dziecięcym, ograniczając 
się do podania niezbędnych dla prezentacji postaci informacji. Czytelnik poznaje ich imiona 
i przybliżony wiek (Ziutek jest w wieku szkolnym, Jadzia ma niecały rok). Brakuje jednak 
epitetów i określeń opisujących wygląd dzieci. Nie znamy kolorów ich włosów czy oczu, 
wzrostu, budowy ciała. Autor nie zgłębia dziecięcej psychiki. Niewiele jest również opisów 
aktywności podejmowanych przez dzieci, a relacje z rodzicami ukazane są w zaledwie kil-
ku scenach, z czego część to opisy kar cielesnych. 

W językowej kreacji bohaterów dziecięcych w Konopielce wśród nazw desygnujących 
dziecko dominują leksemy o charakterze neutralnym lub negatywnym: dzieci, dzieciak, 
smurgiel, zasraniec. Redliński kreuje postaci dzieci, wykorzystując takie środki stylistycz-
ne, jak: epitety (np. mądre, czyste, ładne, wesołe), metafory (np. pisklak, iskierka, słonecz-
ko), z których zdecydowana większość ma formę określeń deminutywnych, porównania 
odsyłające do świata zwierząt (dzieci zapatrzyły się jak psiaki, dzieci jak bąki obsiedli) oraz 
wyliczenia. Na plan pierwszy wysuwa się podkreślenie ruchliwości i hałaśliwości dzieci 
– użycie czasowników ukazujących dynamizm i głośność zachowań dziecka: wiszczeć, be-
czeć, rozkrzyczeć się oraz ich społeczne usytuowanie (jeszcze nie człowiek, ale ktoś więcej 
niż zwierzę). Wynika to w dużej części ze sposobu narracji (pierwszoosobowa, z punktu 
widzenia prymitywnego chłopa, który jest srogim ojcem). Surowość tego wizerunku może 
wynikać z chęci ukazania groteskowego, przejaskrawionego obrazu społeczności wiejskiej, 
w której cechy negatywne zostały wyolbrzymione dla celów parodystycznych i piętnujących 
pewne skostniałe poglądy oraz zachowania. Środkami artystycznego obrazowania staje się 
zatem ironia i groteska, które służą autorowi do zasygnalizowania poglądów wpisujących 
się w nurt powojennej literatury chłopskiej. 
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Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego

S t r e s z c z e n i e 
W artykule omówiono językową kreację dziecka w powieści Edwarda Redlińskiego pt. Kono-
pielka z 1973 roku. Utwór ten zaliczany jest przez badaczy literatury do tzw. nurtu chłopskiego. 
Przedmiotem rozważań uczyniono kreacje bohaterów dziecięcych, tj. ich wyglądu zewnętrz-
nego, uczuć, zachowań, relacji rodzinnych. W artykule podjęto próbę wskazania językowych 
mechanizmów wykorzystanych przez Redlińskiego w opisie dzieci. Analizie i opisowi poddane 
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zostały leksyka, wyrażenie i środki stylistyczne, m.in. metafory, epitety, porównania, wylicze-
nia oraz ich rola w kreacji postaci dziecięcych w Konopielce.

A linguistic creation of child characters in Konopielka by Edward Redliński

S u m m a r y
The article deals with the linguistic creation of child characters in the novel Konopielka written 
by Edward Redliński in 1973. The novel is classified as an example of the peasant trend. The ar-
ticle concentrates on the creation of child characters, i.e. their external appearance, feelings, 
behaviours, family relations. The article is an attempt to identify the linguistic mechanisms used 
by Redliński in his description of children. In Konopielka the following elements have been 
analysed and depicted: lexis, expressions and stylistic means, inter alia metaphors, epithets, 
similes, enumerations and their role in the creation of child characters in Konopielka.

C y t o w a n i e
Ciarkowska, Aleksandra. Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego. Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 18 (2019): 31–42. DOI: 
10.18276/sj.2019.18-03.
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Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa 
na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy) 

S ł o w a  k l u c z o w e 
Bolesław Prus, publicystyka, idiostyl

K e y w o r d s 
Bolesław Prus, journalism, idiostyle

Dorobek dziennikarski Bolesława Prusa jest tak obszerny, że wymaga drobiazgowych 
i zapewne wieloletnich studiów. Niniejszy szkic nie stanowi więc kompleksowej analizy 
warsztatu pisarskiego kronikarza Warszawy, nie ma ukazać pełnego kształtu idiostylu pu-
blicystycznego pisarza, a jedynie opisać jego najbardziej charakterystyczne elementy. Spo-
śród zebranych i ułożonych tematycznie kronik poświęconych stolicy Królestwa Polskiego 
– różnym aspektom życia codziennego miasta i jego mieszkańców – wybrałam do analizy 
tylko te poświęcone Ogrodowi Saskiemu, który w czasach Prusa spełniał doniosłe funkcje 
społeczne, kulturalne i towarzyskie.

Ogród Saski został założony w stylu francuskim na przełomie XVII i XVIII wie-
ku przez Augusta II Mocnego jako ogród przypałacowy przy pałacu Saskim. 27 maja 1727 
został udostępniony przez króla mieszkańcom Warszawy. Do użytku dworu królewskie-
go pozostawiono tylko dwa niewielkie ogródki w części przylegającej do pałacu1. Ogród 

1 Elżbieta Charazińska, Ogród Saski (Warszawa: PWN, 1979), 44. 

#0#
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szybko zyskał dużą popularność, stając się ulubionym miejscem wypoczynku i rozrywki 
mieszkańców miasta. Warto dodać, że korzystać z niego mógł każdy, pod warunkiem, że 
był porządnie ubrany2.

W 1748 roku August III wzniósł w parku Opernhaus (operalnię), pierwszy na ziemiach 
polskich, zbudowany specjalnie w tym celu, wolno stojący budynek teatralny3. 

W 1847 roku u wylotu ulicy Królewskiej wybudowano Instytut Wód Mineralnych. 
Pijalnia wód utrwaliła rolę Ogrodu Saskiego jako salonu Warszawy4.

W XIX wieku ogród zamieniony został w park w stylu angielskim. W 1870 roku 
wzniesiono tam drewniany budynek Teatru Letniego5. 

Po raz pierwszy park ten stał się tematem kroniki Bolesława Prusa z 2 maja 1874 roku6. 
W 18. numerze „Kolców” ukazał się tekst dotyczący kwestii dystrybucji w Ogrodzie Sa-
skim, czyli pojawienia się na terenie tego kompleksu zieleni sklepu z wyrobami tytoniowy-
mi. Ostatnia wzmianka o parku datowana jest na 20 maja 1888 roku. Na łamach tym razem 
„Kuriera Codziennego”, w numerze 139., zamieszczona została obszerna wypowiedź Prusa 
zatytułowana przez niego: „Moje zasługi w sprawie ocalenia Ogrodu Saskiego. Gorycze 
kronikarskiego żywota. Nieduże słówko o sądzeniu «spraw publicznych». Czy Ogród Saski 
jest «rezerwuarem świeżego powietrza». Czy godzi się przeprowadzić przez niego kanał. 
Ile tracimy na objeżdżaniu i obchodzeniu Ogrodu. Ile on kosztuje, a ile osób z niego korzy-
sta. Ogród czy publiczne sumienie i rozsądek”.

Jak widać, w różnych periodykach7 Prus w dłuższych lub krótszych słowach poruszał 
takie kwestie związane z parkiem, jak: stroje osób spacerujących alejkami Ogrodu (przede 
wszystkim niewieście), zasadność urządzania w tym miejscu loterii fantowej, stan ścieżek 
ogrodowych w czasie zimy. Zajmował się zamknięciem strzelnicy w Ogrodzie, potrzebą 
opieki nad nim, zmianami, jakie zachodzą w parku na wiosnę, cenzusem ubraniowym pa-
nującym na cały terenie. Często powracał do omawiania zwyczajów spacerowiczów, szcze-
gólnie dzieci bawiących się wśród zieleni i higieny z tym związanej. Interesujący nas park 
miejski „zagrał” także w prozie Bolesława Prusa jako tło wydarzeń, m.in. w kilku krótszych 
formach narracyjnych, stanowił ulubione miejsce spacerów Wokulskiego, stał się także 
pierwszoplanowym bohaterem w opowiadaniu Ogród Saski.

2 Anna Berdecka, Irena Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia (Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1969), 52.
3 Charazińska, Ogród, 38.
4 Aleksander Gieysztor, Janusz Durko, Warszawa. Jej dzieje i kultura (Warszawa: Arkady, 1980), 295.
5 Barbara Król-Kaczorowska, Teatry Warszawy. Budynki i sale w latach 1748–1975 (Warszawa: Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, 1986), 118.
6 Materiał językowy do analizy pochodzi z: Bolesław Prus, W Warszawie. Wybór z „Kronik”, t. I, wybór 
i wstęp Samuel Sandler, oprac. Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk (Warszawa: Narodowe Cen-
trum Kultury, 2013).
7 Felietony Prusa dotyczące Ogrodu Saskiego, oprócz Kolców i Kuriera Codziennego, zamieszczane były 
także w Kurierze Warszawskim i Niwie.
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W moich rozważaniach nie chodzi o wskazywanie cech gatunkowych istotnych do wy-
pełnienia wzorca stylowego felietonu prasowego (szczególnie że wzorzec ten jest nieostry 
i płynny), a ustalenia definicyjne poszczególnych badaczy zazwyczaj się nie pokrywają8. 
Nie będę zajmować się omawianiem zewnętrznych wyznaczników gatunkowych, o których 
pisze Maria Wojtak9; chciałabym natomiast skupić się na dwóch wyznacznikach wewnętrz-
nych – płynności gatunkowej i swobodzie stylistycznej. Obie cechy mają pokazać wyjątko-
wość kronikarskiego pióra Aleksandra Głowackiego. Charakterystyczne elementy idiostylu 
zaczerpnięte zostały z 16 tekstów różnej długości, które łączy wspólny temat – park miejski 
w centrum miasta.

Wśród wyznaczników wewnętrznych na pierwsze miejsce w analizach badaczy felie-
tonu prasowego wysuwa się zagadnienie pograniczności stylowej gatunku, nawiązywania 
do innych odmian stylowych polszczyzny, stylizacji na typowe wypowiedzi zaczerpnięte 
z innych odmian gatunkowych języka, wykorzystywania różnorodnych form podawczych. 
W tekstach 16 kronik poświęconych Ogrodowi Saskiemu znalazły się, oprócz typowej dla 
felietonu wypowiedzi narracyjnej w 1. osobie liczby pojedynczej10, inne formy narracji. 
Najchętniej, co widać po frekwencji, Prus korzysta z dialogu, najczęściej wymyślonego, 
innym razem, zgodnie z jego zapewnieniami – podsłuchanego, przytoczonego z pamięci: 

Lew I
Nie rozumiem dobrze, dlaczego nie zgadzasz się na sprzedaż tytoniu w Ogrodzie?

Lew II
Robię to przez uprzejmość dla dam, które nie mogłyby wytrzymać w atmosferze dymu.

Lew I 
Powiedzże mi teraz, dlaczego ty sam palisz papierosy, a w dodatku czterogroszowe?

Lew II
Robię to przez wzgląd na pewną damę, która by się nie mogła utrzymać, sprzedając 
tylko dwugroszowe.

(W kwestii dystrybucji w Saskim Ogrodzie, 161)

8 Por. Maria Wojtak, Gatunki prasowe (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2004), 203–204.
9 Wojtak, Gatunki, 204. Oczywiście kroniki Prusa wszystkie te zewnętrzne wyznaczniki gatunkowe 

spełniają: ukazywały się na stałym miejscu w pismach, w których były publikowane, opatrzone były przez 
autora tytułami, czytelnik mógł się z nimi zapoznać w określonych odstępach czasowych, charakteryzo-
wały się różnorodnymi formami graficznego wyróżnienia tekstu lub jego fragmentów, sygnowane były 
podpisem autora, odznaczały się stosunkowo niewielkimi rozmiarami.
10 W korpusie tekstów znalazły się wyjątkowo wypowiedzi narratorskie w 1. osobie liczby mnogiej, kiedy 
autor wypowiadał się w imieniu całego rodzaju męskiego, np. „[…] my jednak, lepiej obeznani z tym, co 
się dzieje na naszym bruku, zawiadamiamy wszystkich, kogo to obchodzi, że interes o dystrybucję w Sa-
skim Ogrodzie już skończony […]”, Prus, W Warszawie, 160; „Chryste Panie, ratujże nas! Czyby już nie 
nadeszła pora na wydanie książki O prawach mężczyzn i na podniesienie kwestii wyemancypowania nas 
spod jarzma niewieściego?”, tamże, 161.
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– Bój się pan Boga – mówił do dozorcy jakiś staruszek – wpuść mnie przynajmniej!... Ja 
przecież do wieczora siedzieć tu nie będę: wypiję tylko parę szklanek wody, kwadran-
sik pochodzę, i basta. No, puść pan…
– Nie mogę – brzmiała odpowiedź.
– Więc jeżeli nie chcesz na kwadrans – ciągnął uparty starzec – to przynajmniej na 
pięć minut, na jedną szklaneczkę wody. Siedemnaście lat już ją pijam i nie widzę racji 
tracić zdrowia dla jakiejś tam głupiej loterii. No, wpuść pan… 
– Ale kiedy nie mogę.
– No… to i ja nie mogę!... – odparł zirytowany emeryt, machnął ręką i poszedł… w kie-
runku drugiej bramy. 

(Loteria fantowa w Saskim Ogrodzie, 163).

Oprócz chętnie stosowanego opowiadania przez dialog Prus spisywał także historie 
z morałem, by urozmaić narrację, lepiej zilustrować zagadnienie, podkreślić problem, uwy-
puklić jego znaczenie lub wskazać na możliwe fatalne konsekwencje jakiegoś działania. 
Tak postąpił warszawski kronikarz, chcąc wskazać na absurdalny nakaz wchodzenia na 
teren Ogrodu wyłącznie w eleganckim stroju. To niedorzeczne, zdaniem Prusa, zarządzenie 
może prowadzić do katastrofalnych skutków, choćby w przypadku, który opisuje, kiedy to 
służąca spiesząca się po lekarstwo dla ciężko chorego pana musiała wrócić do domu, bo nie 
wpuszczono ją za bramę Ogrodu ze względu na codzienny strój: 

[…] mnie nie puścili do Ogrodu, tylko kazali się ładnie ubrać. (Cenzus ubraniowy 
w Ogrodzie Saskim, 174).

Dla urozmaicenia kronikarskiej narracji Prus wprowadzał też w treści gazetowej styli-
zację na sztukę teatralną, dodając do partii dialogowych tekst poboczny, didaskalia, wska-
zujące na reakcje poszczególnych uczestników rozmowy i ich zachowania:

– Damy i panowie! Już łąki dyszą wonią fiołków, bieli się konwalia i rumieni młoda 
rzodkiewka, a my – a my jeszcze naradzamy się wśród posępnych murów, z daleka od 
natury i światła. Czy więc nie sądzicie, że byłoby stosownym, abyśmy przenieśli się na 
letnie mieszkanie?... (Brawo! – ze strony słuchaczy.)
Do miejscowości, która w sobie i w swoim otoczeniu streszczałaby nasze posłannic-
two… (Brawo!)
Za taką miejscowość, damy i panowie, uważam… (Liczne głosy: gdzie? co?) uważam – 
Instytut Wód Mineralnych… (Głębokie milczenie.)
Mamy tam Ogród Saski, a w nim kwiecisty ogródek, ozdobiony szemrzącą fontanną. 
Mamy muzykę, mleko słodkie i kwaśne. (Milczenie coraz głębsze.) 

(Przykłady entuzjazmu w Towarzystwie Ogrodniczym, 178).
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Kiedy wymagała tego sytuacja, gdy czytelnika, zdaniem pisarza, przekonać mogły 
tylko suche fakty i liczby, jego kroniki zaczynały przypominać rozważania buchaltera lub 
matematyczne rozprawy naukowe, przynajmniej na takie przez Prusa były stylizowane:

Spytajmy jednakże: jakiej by to ilości roślin potrzeba, ażeby – oczyścić powietrze mia-
sta, w którym oddycha 400 000 mieszkańców?
Morga dojrzałego i szybko rosnącego lasu wykazuje roczny przyrost co najwyżej 
24 metry kubiczne drzewa, w którym znajduje się około 6000 kilogramów węgla. Zna-
czy, że morga lasu pochłania rocznie z powietrza 6000 kilogramów węgla. A że jeden 
człowiek wydziela, oddychając, rocznie 90 kilogramów węgla, więc: „morga drzew 
gęstych i szybko rosnących może oczyścić powietrza dla… 66 ludzi”.
W Warszawie mieszka 400 000 ludzi, więc dla oczyszczenia zatrutego przez nich po-
wietrza byłby potrzebny las, mający 6000 morgów, czyli 33 wiorst kw. powierzchni.

(Moje zasługi w sprawie ocalenia Saskiego Ogrodu. […] 
Ogród czy publiczne sumienie i rozsądek, 183).

Wśród 16 tekstów, które połączyła wspólna tematyka, nie zaś na przykład wybrane 
cechy stylu, znalazło się kilka publikacji zawierających dialogi, trzy opatrzone skompliko-
wanymi rozważaniami arytmetycznymi, w dwóch kronikach znalazły się krótkie opowia-
dania, zaś jedno skonstruowane zostało na wzór sztuki teatralnej. Ta różnorodność jeszcze 
raz potwierdza słuszność twierdzenia, że felieton (kronika) jako gatunek sytuuje się na 
pograniczu, może czerpać ze wszystkich odmian stylowych języka i z różnych odmian pol-
szczyzny.

Felieton, czy może lepiej kronikę, zdaniem Janiny Fras, spośród innych gatunków 
dziennikarskich wyróżnia, obok innych cech, „szczególna wyrazistość autorskiego stylu”11. 
„Felieton musi być błyskotliwy”, „styl i język felietonu nie jest w zasadzie ograniczony 
żadnymi rygorami”12 – pisze dalej autorka. O niezwykłości kształtu językowego kronik, 
o specyfice ich języka decyduje, zdaniem Marii Wojtak, możliwość wyzyskania przez jej 
autora ogromnej gamy środków stylistycznych oraz kreacji, czyli operowania znanymi 
środkami w sposób indywidualny, niezwykły13. „Felietony są często zaprawione żartem, 
szyderstwem, ironią, ale i powagą; mogą być emfatyczne i prześmiewcze” – dodaje pierw-
sza badaczka14; „O stylu felietonów decyduje ponadto skłonność publicystów do posługiwa-
nia się elementami ironii, satyry, paszkwilu lub groteski”15 – konkluduje druga.

11 Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2005), 95.
12 Tamże.
13 Por. Wojtak, Gatunki, 206.
14 Fras, Dziennikarski warsztat, 95.
15 Wojtak, Gatunki, 206.
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Sprawdźmy zatem, co stanowi o wyjątkowości języka kronik Bolesława Prusa, prze-
śledźmy wybory, jakich dokonał, kreując styl swych publicystycznych wypowiedzi. 

Wśród leksykalnych środków stylistycznych wykorzystywanych przez Głowackiego 
w publicystyce wyróżnić można choćby rozbudowaną synonimikę. Widać to na przykład 
w partiach dialogowych wprowadzanych w strukturę kroniki, także tych przywołanych po-
wyżej. Osoby dialogu indywidualizowane są za pomocą określenia ich wieku, zajęcia, cechy 
charakteru. Aby zapobiec niezręcznym powtórzeniom, te same postaci w jednej całostce 
narracyjnej nazywane są starcem – staruszkiem – emerytem; woźnym – dozorcą; fircykiem 
– młodzikiem. Cechą charakterystyczną całej twórczości Prusa jest skłonność do nominacji 
apelatywnej w partiach dialogowych. Jako warianty synonimiczne wykorzystywane są tak-
że inne wyrazowe środki stylistyczne – peryfrazy, niezwykle często pojawiające się na kar-
tach kronik. Nie zawsze jednak ich wykorzystanie dyktują względy synonimiczne, czasem 
są one po prostu żartem językowym pisarza, popisem kunsztu słownego, pomysłowości 
i dowcipu. Niekiedy pisarz stosuje peryfrazy metaforyczne, czasem omówienie pozwala nie 
nazywać rzeczy wprost, stanowi więc formę eufemizmu. 

Przytoczmy kilka przykładów wyrażeń o charakterze opisowym:

Zarabiać – pozyskiwać brzęczące i szeleszczące dowody uznania 
(Zimowe tańce w Saskim Ogrodzie i niemożność chodzenia  

po warszawskich ulicach, 167)

Puszka na datki, skarbonka – oryginalny produkt drzewny
(Zmiany w Ogrodzie Saskim, 173)

Zapomnieć – zapaść w otchłań niepamięci
(Zamknięcie strzelnicy w Saskim Ogrodzie i biografia p. Wojciecha, 170)

Wspominać – zatapiać skalpel ducha w pomroce minionych dziejów
(Zamknięcie strzelnicy w Saskim Ogrodzie i biografia p. Wojciecha, 170)

Omówienie z powodów estetycznych:

[…] młode latorośle na każdym miejscu mogą jeść, spać, biegać, grać w piłkę a zarazem 
wykonywać czynności bardzo wprawdzie pożądane dla rolnictwa, ale nie kwadrujące 
bynajmniej ani z kwiatami, ani z ławkami, ani nawet z posągami publicznego ogrodu. 
Wprawdzie to, co napisaliśmy teraz, może się komuś wydawać mniej eleganckim, ale 
nie zapominajmy, że nierówne mniej eleganckimi są dowody naiwnej prostoty dzieci, 
a jednocześnie niedbalstwa ich nianiek, guwernantek i matek.

(Saski Ogród i ogoniaste suknie, 169)
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O Żydach – mężowie znad Jordanu
(Nie dające się opisać zalety Saskiego Ogrodu i – pochwala jego stróżów, 177)

Czynności fizjologiczne:

[…] czy dana osoba mijająca wrota idzie między odwieczne lipy z zamiarami estetycz-
nymi, czy też – z celami napiętnowanymi grozą kary policyjnej.

(Nie dające się opisać zalety Saskiego Ogrodu i – pochwala jego stróżów, 177).

Innymi bardziej kunsztownymi wyrazowymi środkami stylistycznymi wykorzysty-
wanymi przez Prusa są porównania i metafory. Pisarz szukał podobieństwa między nie-
raz bardzo odległymi punktami i płaszczyznami, a więź znaczeniowa między tworzonymi 
przez niego członami komparacji często zaskakiwała czytelnika. Kronikarz łączy elementy 
podniosłe ze sprawami banalnymi, widzi analogie między sprawami poważnymi i humory-
stycznymi. Intensyfikuje i uwydatnia znaczenie wyrazów często rozbudowanymi, wieloz-
daniowymi konstrukcjami porównawczymi, czasami nie używa wskaźników zespolenia, 
zawsze jednak mnóstwo w Prusowskich komparacjach ironii, drwiny, dowcipu.

Wśród licznych wyrażeń analogicznych wymienić można przykładowo:

Dzięki ogonom pierwszych i przez nikogo nie skrępowanemu niechlujstwu drugich 
[dzieci], Saski Ogród, po bliższym rozpatrzeniu się w nim, wygląda tak, jak w czasie 
jarmarku rynek żydowskiego miasteczka. 
Niech bowiem tylko słońce zaświeci i ulice podeschną, wnet każda aleja zamienia się 
w stodołę, w której młócą zboże, a każdy klomb w oborę, jeśli nie coś gorszego jeszcze.

(Ogród Saski pod jarzmem mody, 161)

[…] papier [los na loterię] był tak biały jak dusza niewinnego Jasia…
(Loteria fantowa w Saskim Ogrodzie, 165)

Oto jeden z takich sklepów: buda przypominająca jarmark w Łęcznie
(Loteria fantowa w Saskim Ogrodzie, 166)

W tych dniach jeden z naszych mecenasów namówił mnie, abym utworzył z nim współ-
kę mającą na celu zreformować i zeuropejszczyć Ogród Saski, który, Bogiem a prawdą 
powiedziawszy, podobniejszy bywa niekiedy do placu postojowego dla wołów aniżeli 
do miejsca zebrań indywiduów mających pretensją do ludzkości…

(Potrzeba opieki nad Saskim Ogrodem i zdrowiem miasta, 171)
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Zielona trawka wyziera nieśmiało z ziemi, jak młoda dziewica spoza białej woalki albo 
młody gimnazjalista z okna kozy, w której umieszczono go za krnąbrność i mały postęp 
w naukach. 

(Wrażenia wiosenne. Porządki w Saskim Ogrodzie, 174)

Chude jak… psy wróble świergoczą o przednówku…
(Wrażenia wiosenne. Porządki w Saskim Ogrodzie, 174).

Czasami w strukturę Prus wbudowuje metafory. Ze względu na tematykę zbioru felie-
tonów najliczniejsza grupa przenośni dotyczy albo samego Ogrodu Saskiego jako całości, 
albo poszczególnych elementów przyrody, czasem zjawisk pogodowych. Z tego też powodu 
wśród metafor przeważają animizacje i antropomorfizacje:

[…] brudne szmaty obłoków wałęsają się po niebie, patrząc z ukosa na ten tłum 
niespokojny…

(Loteria fantowa w Saskim Ogrodzie, 166)

Toteż roślinność ogrodowa, poczuwszy energiczne ręce na grzbiecie, śpieszniej się 
rozwija… 

(Zmiany w Ogrodzie Saskim, 173)

Odwieczne (jeśli się nie mylę) drzewa wreszcie, z połatanymi bokami, proszą Boga, 
aby im skrócił męczarnie i przynajmniej tego lata obalił wichrem lub spalił za pomocą 
pioruna.

(Wrażenia wiosenne. Porządki w Saskim Ogrodzie, 174)

Chude jak… psy wróble świergoczą o przednówku i przyjaciół swoich tudzież krew-
nych poczynają zapraszać w kumy.

(Wrażenia wiosenne. Porządki w Saskim Ogrodzie, 174)

Czas już, ażeby indywidualne kaprysy nie odziewały się w obszerny szlafrok „pragnień 
i interesów ogółu”, bo to szkodzi.

(Moje zasługi w sprawie ocalenia Saskiego Ogrodu. […] 
Ogród czy publiczne sumienie i rozsądek, 188).

Wśród środków stylistycznych stosowanych przez pisarza odnajdziemy też metonimię:

Ludzie nerwowi i przesadni powinni jak najstaranniej omijać Saski Ogród, jeśli nie 
chcą narazić się na przestrach, zobaczywszy np. gdzieś między drzewami sunący 
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i podskakujący, a nade wszystko płaczliwym głosem wołający o ratunek cylinder. 
[podkr. – M.C.]

(Zimowe tańce w Saskim Ogrodzie i niemożność chodzenia  
po warszawskich ulicach, 167)

Stylistycznie atrakcyjnymi zabiegami składniowymi stosowanymi przez Prusa są licz-
ne epitety, pytania retoryczne, wykrzyknienia, apostrofy, niedopowiedzenia. W kronikach 
poświęconych Ogrodowi Saskiemu znajdziemy też paralelizmy składniowe, które przybie-
rają postać i anafor, i epifor. Poniższy przykład pokazuje tego rodzaju celowe powtórzenie 
wyrazów czy większych całostek składniowych:

Pistolet nabity ręką pana Wojciecha wystrzelił niezawodnie i wystrzelił głośno. Reszta 
zależała od strzelającego, który każdą wybitą muszę wyjaśniał za pomocą swej wła-
snej odwagi, wprawy, celności, zimnej krwi i innych męskich przymiotów, każde zaś 
pudło tłomaczył zapomnieniem, zmęczeniem, złym światłem i mnóstwem pobocznych 
okoliczności, od których mimo woli (niestety!) człowiek zależnym być musi.
Dla każdego „myśliwca” pan Wojciech znalazł stosowne słowa pociechy i zachęty. 
Skończonym fuszerom, których kule dziurawiły tylko sklepienie niebieskie, pan Woj-
ciech mówił, że się wprawią. Tym, którzy na dziesięć strzałów trafili raz do tarczy, 
pan Wojciech dowodził, że się wprawili, tym zaś, którzy więcej niż dwie dziury robili 
w papierowym krążku wielkości małego półmiska pan Wojciech z lekka dawał do zro-
zumienia, że mogą być strasznymi w honorowych spotkaniach i że on, pan Wojciech, 
nigdy nie chciałby się z nimi pojedynkować! [podkr. – M.C.]

(Zamknięcie strzelnicy w Saskim Ogrodzie i biografia p. Wojciecha, 171).

Inną cechą stylu wypowiedzi gazetowej, nadającą ekspresji kronikom Prusowskim, 
są kreacje słowne pisarza. Leksykalną i frazeologiczną twórczość charakteryzuje nie tylko 
walor oryginalności, nowosłowia także niebywale ożywiają wypowiedź i po raz kolejny 
świadczą o niezwykłym poczuciu humoru autora.

Jako przykłady neofrazeologizmów stworzonych przez Prusa można wymienić: 

[…] nie owijając w bawełnę i nie filtrując wyrazów 
(Ogród Saski pod jarzmem mody, 161)

[…] postępować zgodnie z wolą Bożą i zasadami chemii nowoczesnej
(Saski Ogród i ogoniaste suknie, 168)

Wykreowane przez Prusa neologizmy frazeologiczne występują w zestawieniach sze-
regowych po spójniku, uzupełniając treść istniejących i znanych frazeologizmów. 



 52 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

W tekstach poświęconych Ogrodowi Saskiemu znalazły się trzy neologizmy słowo-
twórcze:

W tych dniach jeden z naszych mecenasów namówił mnie, abym utworzył z nim współ-
kę mającą na celu zreformować i zeuropejszczyć Ogród Saski… (sprawić, by Ogród 
Saski był bardziej europejski)

(Potrzeba opieki nad Saskim Ogrodem i zdrowiem miasta, 171)

sprawa uwiosennienia miasta (jak unasiennienie)
(Hygea, 180)

drzewa z podzelówką
(Moje zasługi w sprawie ocalenia Saskiego Ogrodu. 
[…] Ogród czy publiczne sumienie i rozsądek, 188).

Miejsca, gdzie zaczynało się próchnienie pni starych drzew, ochraniano w Ogrodzie Saskim 
łatami z blachy, przybijanymi gwoździami, podobnie jak zelówki przy butach, stąd powie-
dzenie Prusa podzelówka)16. 

Wielokrotnie badacze twórczości Bolesława Prusa zwracali uwagę na specyficzną, 
charakterystyczną dla jego języka, umiejętność operowania żartem słownym, wykorzysty-
wanie komizmu sytuacyjnego, zabawy i gry słowne. Przywołane powyżej przykłady nie-
jednokrotnie ilustrowały to zjawisko, niżej jeszcze jeden cytat: 

Najpierwszą z wiadomości brukowych jest dziś ta, że bruku nie widać; śnieg bowiem 
spadł i wszystko zasypał. 

(Zimowe tańce w Saskim Ogrodzie i niemożność chodzenia  
po warszawskich ulicach, 167).

Peryfrazy metaforyczne, o ogromnej wartości stylistycznej, wprowadzane przez Prusa 
w konteksty, w których – ze względów estetycznych czy obyczajowych – nie wypadało mu 
mówić wprost o pewnych aspektach człowieczeństwa, omówienia służące też celom zdob-
niczym, konstrukcje opisowe zastępujące wyrazy powszechnie używane, znane, banalne 
i spowszedniałe; przenośnie i porównania odwołujące się do ówczesnych realiów lub za-
skakująco zestawiające komponenty, paralelizmy składniowe nadające rytm wypowiedzi, 
neologizmy leksykalne nadające tekstom kronik indywidualny kształt, ekspresję, podkre-
ślające wagę i znaczenie pewnych zjawisk – wszystko to okraszone dowcipem słownym, 
ironią, drwiną nadaje kronikom Bolesława Prusa niepowtarzalną formę językową.

16 Prus, W Warszawie, t. I, przypis 346, 188.
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Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik  
o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy) 

S t r e s z c z e n i e
Niniejszy szkic nie ma za zadanie kompleksowej analizy idiostylu Bolesława Prusa, realizo-
wanego w tekstach publicystycznych (jest to niemożliwe ze względu na ogrom dorobku dzien-
nikarskiego pisarza), wskazuje jedynie na pewne charakterystyczne elementy warsztatu pisar-
skiego kronikarza Warszawy. Omówiono dwa wyznaczniki wewnętrzne stylu dziennikarskiego 
– płynność gatunkową i swobodę stylistyczną. Obie cechy wskazują na wyjątkowość kroni-
karskiego pióra Aleksandra Głowackiego. Charakterystyczne elementy idiostylu zaczerpnięte 
zostały z 16 tekstów różnej długości, które łączy wspólny temat: park miejski w centrum miasta 
– Ogród Saski. Analizie poddane zostały m.in. takie środki stylistyczne, jak peryfraza, metafo-
ra, metonimia, neologizmy czy paralelizmy składniowe.
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Remarks about the journalistic style of Bolesław Prus based on the chronicles  
of the Ogród Saski (Saxon Garden) in Warsaw (selected features) 

S u m m a r y
The journalistic output of Bolesław Prus is so vast that it requires a detailed analysis. Therefore, 
the present article is not a comprehensive study of the writing technique of the Warsaw chroni-
cler, and neither is it a full presentation of his journalistic idiostyle; instead, it is supposed to 
depict the most typical features of his style. Two indicators of his journalistic internal style – the 
genre fluency and stylistic easiness – have been discussed at length; both features indicate an 
exceptional character of the style of Aleksander Głowacki. The characteristic elements of his 
idiostyle have been taken from 16 texts of different lengths, which are joined by the common 
topic, the Ogród Saski, a public garden in central Warsaw.

C y t o w a n i e
Czachorowska, Magdalena. Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie 
kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy) Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne 
aspekty badań polszczyzny 18 (2019): 43–54. DOI: 10.18276/sj.2019.18-04.
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Wprowadzenie

Jarosław Iwaszkiewicz przez ponad sześć lat (od 1 lutego 1953 r. do 28 maja 1959 r.) związany 
był (nie tylko uczuciowo) z dużo młodszym od siebie Jerzym Błeszyńskim1, który stał się 
m.in. pierwowzorem Janka z opowiadania Kochankowie z Marony, a relacja między sławnym 
pisarzem a pracownikiem budowlanym z Brwinowa znalazła swoje odbicie także w takich 
utworach, jak Wzlot czy Wesele pana Balzaka. 

Kiedy 27-letni Błeszyński, nieuleczalnie chory na gruźlicę, umiera, Iwaszkiewicz jesz-
cze przez blisko rok (od 1 czerwca 1959 r. do 3 marca 1960 r.) pisze do niego listy, które 

1 Okoliczności spotkania pisarza z „najlepszym tancerzem Brwinowa” – jak go później nazywał – przed-
stawia Grzegorz Piotrowski w artykule „Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński”, 
w: Mieczysław Dąbrowski, red., Lektury płci. Polskie (kon)teksty (Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy 
i Handlowy Włodzimierz Ulicki, 2008), 246. 

#0#



 56 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

dopiero niedawno zostały odnalezione i opublikowane w książce pt. Wszystko jak chcesz2, 
gdzie zyskały miano pośmiertnych3. Są one świadectwem stanów psychiczno-emocjonalnych 
pisarza po śmierci młodego brwinowianina oraz uczuć, jakimi twórca ze Stawiska darzył 
swojego kochanka zarówno przed jego śmiercią, jak i jeszcze długo potem4. 

Mimo że przedwczesny zgon Błeszyńskiego i wszystkie jego konsekwencje są z oczy-
wistych względów głównym tematem „listów pośmiertnych”, to dopiero w ostatnim z nich 
Iwaszkiewicz napisał wprost o tym tragicznym dla obu mężczyzn zdarzeniu, por. wiem teraz, 
że bardzo cierpiałeś, że strasznie nie chciałeś umierać5 (podpisując ten list – jako jeden z nie-
licznych – swoim prawdziwym imieniem Jarosław6), stąd też uwagę czytelnika tej nietypowej 
korespondencji (a przede wszystkim badacza językowych cech owych tekstów) musi zwrócić 
sposób „mówienia” jej autora o śmierci adresata listów. To stanowi przedmiot analizy w ni-
niejszym artykule, który sytuuję w zakresie badań wykorzystujących metodologię gramatyki 
stylistycznej7, bowiem opis niniejszy dotyczy sposobu formalnojęzykowej kreacji pewnych 
zjawisk semantycznych. Znaczenie użytego w tytule artykułu rzeczownika neutralizacja 
należy wiązać przede wszystkim z książkowo-przenośnym znaczeniem czasownika neu-
tralizować8. Zastosowane przeze mnie wyrażenie neutralizacja śmierci oznacza zatem chęć 
osłabienia (a więc w pewien sposób i pokonania) przez Iwaszkiewicza śmierci jako smut-
nego i nieodwracalnego faktu (a przynajmniej bezsilności wobec tego faktu i jego wpływu 
na życie pisarza). Ale trzeba też rozumieć neutralizację śmierci jako próbę zniesienia przez 

2 Anna Król, oprac., Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego (War-
szawa: Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, 2017), 445–507. Książka ta wszakże zawiera przede wszystkim 
listy i telegramy z okresu znajomości Iwaszkiewicza z Błeszyńskim, począwszy od roku 1954 (zob. 62–439 
i 511–515), której przebieg (krótko) przedstawia i charakteryzuje Błażej Warkocki w książce Różowy język 
(Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013), 159, odsyłając jednocześnie do artykułu G. Piotrow-
skiego (zob. przypis 1). 
3 Zob. Król, Wszystko jak chcesz, 445: listy pośmiertne 1959–1960 Jarosław Iwaszkiewicz do Jerzego Błe-
szyńskiego (dlatego w dalszej części artykułu, pisząc o nich, będę stosował cudzysłów: „listy pośmiertne”). 
Ich zbiór liczy 23 teksty oznaczone numerami 226–248 (zob. Król, Wszystko jak chcesz, 447–507). Uzupeł-
nia je list zamieszczony w Dziennikach pisarza pod datą 6 kwietnia 1960 r., zob. Jarosław Iwaszkiewicz, 
Dzienniki 1956–1963 (Warszawa: Czytelnik, 2010), 365. Warto nadmienić, że adresat tych listów pojawia 
się w Dziennikach Iwaszkiewicza po raz pierwszy w zapiskach z 1955 r., kiedy ich autor wspomina o Jurku 
B. – postaci z pomyślanego, ale nigdy nienapisanego opowiadania, zob. Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 
1911–1955 (Warszawa: Czytelnik, 2010), 507.
4 Zob. Andrzej S. Dyszak, „Kochankowie ze Stawiska. Językowy obraz uczuć Jarosława Iwaszkiewicza 
w jego listach do zmarłego Jurka Błeszyńskiego”, w: Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala, red., (Nie)
męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2019), 408–421.
5 Król, Wszystko jak chcesz, 506. Podkreślenia w cytowanych fragmentach listów i dzienników Iwaszkiewi-
cza są moje – A.S.D.
6 Większość z listów wcześniejszych podpisuje innymi imionami, w kolejności: Roman, Adam (2 razy), 
Gabriel, Zygmunt, Witold, Stanisław, Xawery, Krzysztof, Kazimierz, Teofil, Tadeusz, Agapit, Zenon, Karol, 
Janusz, Arkady i Atanazy. Imieniem Jarosław podpisane są – poza listem ostatnim – tylko listy oznaczone 
numerami 234 i 244 (pod listem 237 widnieje podpis Jar, a list o numerze 241 nie ma podpisu).
7 Zob. Teresa Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego (Lublin: Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000), 13–53.
8 Zob. odpowiednią definicję w USJP: «czynić nieszkodliwym, osłabiać».
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Iwaszkiewicza opozycji9 między (realną) śmiercią młodego przyjaciela a jego (fikcyjnym) 
życiem poprzez wykreowanie (za pomocą różnych środków językowych) w tekstach anali-
zowanych listów świata, w którym Błeszyński nadal żyje. 

Już w pierwszym zdaniu pierwszego listu, napisanego czwartego dnia po śmierci Błe-
szyńskiego, Iwaszkiewicz, zwracając się do niego bezpośrednio i nazywając go syneczkiem 
kochanym i przyjacielem jedynym10, pisze o jego (rzekomym) wyjeździe do Surabai, por. 
czwarty dzień mija, odkąd wyjechałeś do Surabai11. W kolejnych listach mowa jest też o po-
dróży Błeszyńskiego do tejże Surabai, por. kiedyśmy naprawdę jeszcze rozmawiali przed 
Twoją podróżą do Surabai12, i równolegle – o jego tam pobycie, por. A przecież Ty jesteś już 
w Surabai13. 

Surabaja to nazwa indonezyjskiego miasta, które było rzeczywistym celem rozważane-
go przez Błeszyńskiego wyjazdu do pracującego tam jego brata Zbigniewa14, by w wyniku 
podjęcia w Surabai pracy móc i sobie polepszyć warunki życia po powrocie do Polski. Świa-
dectwem planów Błeszyńskiego jest m.in. fragment wiersza jego autorstwa, który Iwaszkie-
wicz zacytował jako motto wspomnianego wyżej pierwszego z „listów pośmiertnych”:

Za wszelką cenę dziś się starać 
Uciec od troski bytu tu,  
Najlepsza będzie Surabaja,  
Doswidanja, prijatieli, adiu!15

9 Pojęcie „zniesienia opozycji” wyraża termin neutralizacja, jaki stosowany jest w językoznawstwie. 
Zgodnie z kwalifikacją w USJP leksem neutralizacja funkcjonuje tylko jako termin, także chemiczny, 
polityczny i sportowy.
10 W żadnym z nagłówków „listów pośmiertnych” nie pojawia się imię Błeszyńskiego, tylko w nagłówku 
wspomnianego wyżej listu zapisanego w Dziennikach 1956–1963 (zob. przypis 3) Iwaszkiewicz użył formacji 
zdrobniającej Jureczku. Natomiast kilka razy Iwaszkiewicz stosuje adresatywne formy imienia Błeszyń-
skiego w treści lub zakończeniu analizowanych listów: jednokrotnie pojawia się zdrobnienie Jureczku (list 
230), cztery razy Jerzy (zob. listy 233, 234), w tym raz jest to użycie podwojone: Jerzy, Jerzy (w liście 234), 
a raz w szeregu ze zdrobniałym wołaczem Jurku (także w liście 234). Jeden raz używa wyrażenia mój Jurek, 
ujmując je w cudzysłów (zob. list 240), a w ostatnim liście pojawia się wołacz Jurku w cytowanych słowach 
„starej”, matki Lilki – kochanki Błeszyńskiego.
11 Król, Wszystko jak chcesz, 447.
12 Tamże, 463/464. 
13 Tamże, 478.
14 Zob. Surabaja, w: Król, Wszystko jak chcesz, 21.
15 Król, Wszystko jak chcesz, 447 (pisownia wyrazu adiu zgodna z oryginałem). Wiersz ten w całości zo-
stał utrwalony przez Iwaszkiewicza w Dziennikach pod datą 10 czerwca 1959 r. (Iwaszkiewicz, Dzienniki 
1956–1963, 291), wszakże zapis cytowanej zwrotki nieco się różni od jej zapisu w Dziennikach: wersy (poza 
pierwszym) zaczynają się małymi literami, a wers ostatni ujęty został w cudzysłów (inaczej też w tym wersie 
zostały zapisane wyrazy pierwszy i trzeci, por. do swidanja i adieu). 
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Na przeszkodzie planowanej podróży Błeszyńskiego do realnej Surabai stanęła przede 
wszystkim śmiertelna choroba, na którą cierpiał16, ale motyw tego niedoszłego wyjazdu 
Iwaszkiewicz wykorzystał do zastąpienia nim w całym analizowanym zbiorze listów obrazu 
śmierci ukochanego, ujmując ją z jednej strony jako moment, kiedy zakończyło się życie Błe-
szyńskiego (punkt na osi czasu – śmierć1

17), który jest nazywany odjazdem lub wyjazdem18, 
a z drugiej – jako zdarzenie rozciągnięte w czasie (już po zgonie – śmierć2) i nazwane podróżą 
albo wyjazdem19. Zatem pojawiająca się w listach nazwa Surabaja jest symboliczną nazwą 
miejsca pośmiertnego pobytu bliskiej Iwaszkiewiczowi osoby, gdzie trafiać miały też pisane 
(ale niewysyłane tam) jego listy, por. wiadomo było, że nie pojedziesz […], że czeka Ciebie 
inna, czarna Surabaja, do której pisuję listy20 (należy w tym miejscu zwrócić uwagę na istot-
ne – dla takiego rozumienia omawianej nazwy – jej określenia: inna, czyli nie ta Surabaja 
będąca indonezyjskim miastem, i czarna – przymiotnik, który symbolicznie wiąże tę inną 
Surabaję ze śmiercią21). 

Poza konsekwentnym kryptonimowaniem śmierci Błeszyńskiego za pomocą wyrazów, 
wyrażeń i zwrotów z leksykalnego pola podróży w listach Iwaszkiewicza do zmarłego Błe-
szyńskiego pojawiają się też językowe wykładniki jej konceptualizacji jako nieobecności bli-
skiej osoby, a w dwóch listach pisarz ujmuje językowo śmierć kochanka w kategorii snu. 

1. Odjazd zamiast śmierci 

Pisząc o śmierci Błeszyńskiego jako o odjeździe/wyjeździe (śmierć1), Iwaszkiewicz używa 
albo odpowiednich form czasownika wyjechać, albo peryfrastycznych zwrotów odjechać do 

16 Był też drugi powód niezrealizowania zamierzonego przez Błeszyńskiego wyjazdu, o którym Iwaszkie-
wicz – w sarkastyczny sposób – wspomina jednym zdaniem będącym zapisem w Dziennikach 1956–1963 
z 24 sierpnia 1958 r.: „Jedzie do Surabai, a wyląduje w Bydgoszczy” (w Bydgoszczy bowiem mieszkała 
Lilka Pietraszek, kochanka Błeszyńskiego, z którą romansował w latach 1958–1959, równolegle spotykając 
się z Iwaszkiewiczem). 
17 Por. definicję znaczenia rzeczownika śmierć w USJP jako terminu medycznego: 2. «nieodwracalne usta-
nie wszystkich czynności ustroju oraz procesów przemiany materii we wszystkich jego komórkach; zgon».
18 Chodzi w tym wypadku o wyjazd w pierwszym z utrwalonych w polszczyźnie znaczeń, w którym jest 
synonimem rzeczownika odjazd, zob. wyjazd 1. w SJPD: «wyjechanie, wyjeżdżanie skąd, odjazd; opuszc-
zenie danej miejscowości, wyruszenie dokąd jakimś środkiem lokomocji» (we wszystkich wypadkach 
cytowania definicji znaczeń leksykalnych omawianego słownictwa korzystam ze Słownika języka pol-
skiego pod red. Witolda Doroszewskiego (http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/wyjazd/), który chronologicznie 
odpowiada czasom życia i pisarstwa Iwaszkiewicza z rozpatrywanego okresu).
19 Zob. w SJPD definicję drugiego z jego znaczeń: 2. «podróż, wycieczka dokąd; przejażdżka» (podkre-
ślenia w cytowanych definicjach słownikowych są moje – A.S.D.).
20 Król, Wszystko jak chcesz, 467.
21 Śmierć jako jeden z przedmiotów symboliki koloru czarnego wymienia Władysław Kopaliński w Słow-
niku symboli (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990), zob. hasło CZARNY. 
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Surabai i wyjechać do Surabai, które stają się tekstowymi synonimami czasownika umrzeć 
(‘przestać żyć’22), por.

Dzisiaj płaczę cały dzień […] z tego powodu […], że wyjechałeś23 (= …że umarłeś/nie 
żyjesz);

wówczas kiedy Ty już odjechałeś do słonecznej Surabai24 (= …Ty już umarłeś/nie 
żyjesz);

czwarty dzień mija, odkąd wyjechałeś do Surabai25 (= …odkąd umarłeś/nie żyjesz).

Obok nich, i znacznie częściej, pisarz stosuje różne formy wskazanych już wcześniej 
rzeczowników odjazd i wyjazd oraz współtworzonych za ich pomocą peryfraz odjazd do 
Surabai i wyjazd do Surabai, unikając w ten sposób użycia leksemu śmierć (= śmierć1), por.

byłem przy Tobie do samego Twojego odjazdu26 (= …do samej Twojej śmierci);

Twoje ostatnie słowa przed odjazdem27 (= …przed śmiercią);

co Ci powiedziałem przed Twym odjazdem i po Twoim odjeździe28 (= …przed Twoją 
śmiercią i po Twojej śmierci);

już po Twoim odjeździe29 (= …po Twojej śmierci);

dzisiaj, po Twoim wyjeździe30 (= …po Twojej śmierci);

te dnie po Twoim wyjeździe31 (= …po Twojej śmierci);

mój smutek, spowodowany Twoim wyjazdem32 (= …Twoją śmiercią);

A po Twoim wyjeździe jestem sam33 (= A po Twojej śmierci…);

Po raz pierwszy od Twojego wyjazdu zaczynam mieć sny o Tobie34 (= …od Twojej 
śmierci …);

22 Por. definicję pod hasłem umierać – umrzeć w SJPD: «kończyć życie, przestawać żyć; konać».
23 Król, Wszystko jak chcesz, 495.
24 Tamże, 480.
25 Tamże, 447.
26 Tamże, 504.
27 Tamże.
28 Tamże, 507.
29 Tamże, 484.
30 Tamże, 449.
31 Tamże, 450.
32 Tamże, 458.
33 Tamże, 492.
34 Tamże, 498.
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w wigilię odjazdu do świetlistej Surabai35 (= w wigilię śmierci);

stałe pożycie z Lilką […] aż do Twojego wyjazdu do Surabai36 (= …do Twojej śmierci);

mijają 4 tygodnie od Twojego wyjazdu do Surabai37 (= …od Twojej śmierci);

dzieliło podróż do Kopenhagi od wyjazdu Twojego do Surabai38 (= …od śmierci 
Twojej).

Za wyraźny tekstowy (i peryfrastyczny) synonim rzeczownika śmierć (= śmierć1) trze-
ba także uznać związek składniowy rzeczownika odjazd z przymiotnikiem ostateczny, por. 
Na dwa tygodnie przed Twoim ostatecznym odjazdem mówiłeś jeszcze o wycieczce do Sło-
wacji (= …przed Twoją śmiercią…)39. Z kolei w innym zdaniu na odczytanie tekstowego 
znaczenia rzeczownika odjazd jako synonimu tego samego rzeczownika śmierć wpływ ma 
użycie przysłówka nieuchronnie, por. To [twoje] poczucie nieuchronnie zbliżającego się 
odjazdu40 (= nieuchronnie zbliżającej się śmierci), gdyż bezsprzecznie tylko śmierci nie 
można uniknąć (musi nastąpić)41.

Jednokrotnie wyrażenie odjazd do Surabaji pojawiło się w „listach pośmiertnych” 
w odniesieniu nie do faktu/momentu śmierci Błeszyńskiego, ale do jego umierania, które 
w dramatyczny sposób przebiegało przez ponad dziesięć dni w szpitalu „na Turczynku”42, 
por. Ja jej opowiadałem cały Twój odjazd do Surabaji43 (= …całe Twoje umieranie).

W jednym z listów Iwaszkiewicz użył eufemizmu opuścić kogoś, utrwalonego w języ-
ku polskim w tym samym znaczeniu, co czasownik umrzeć44, por. dziś już trzy tygodnie od 

35 Tamże, 502.
36 Tamże, 450.
37 Tamże, 471.
38 Tamże, 497.
39 Zob. jedną z definicji znaczenia przymiotnika ostateczny w SJPD: 1. «taki, na którym kończy się jakiś 
cykl, szereg, jakaś seria itp., taki, po którym nie będzie, nie może być innego (z tego rodzaju, z tej serii), 
niemożliwy do powtórzenia, do zmiany, taki, od którego nie ma odwołania; ostatni, definitywny». 
40 Król, Wszystko jak chcesz, 454.
41 Zob. w SJPD definicje znaczeń przysłówka nieuchronnie: książk. «w sposób nieuchronny, nieuniknio-
ny; nieodzownie, bezwzględnie, koniecznie» i przymiotnika nieuchronny: książk. «taki, przed którym nie 
można się uchronić, nieunikniony, nieodzowny, fatalny».
42 Zob. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 324–330. 
43 Król, Wszystko jak chcesz, 484. Tu zwraca odmienny niż poprzednio zapis formy dopełniacza nazwy Sura-
baja (por. wyżej Surabai). Iwaszkiewicz – jak widać – stosuje też jej zapis nieortograficzny.
44 Zob. Anna Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 
hasło OPUŚCIĆ kogoś / coś (NAGLE, PRZEDWCZEŚNIE, ZA WCZEŚNIE) – umrzeć. Autorka ta w innej 
swojej pracy przytacza też eufemistyczny zwrot opuścić grono rodzinne, zob. Eufemizmy współczesnego 
języka polskiego (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994), 95, pochodzący z inskrypcji 
nagrobnej Przedwcześnie opuścił grono rodzinne, zanotowanej z kolei przez Kazimierza Długosza i zacyto-
wanej w pracy Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językoznawczym (Szczecin: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991), 52. 
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dnia, kiedy zdecydowałeś się nas opuścić45. Być może używając czasownika opuścić, a nie 
jednego z czasowników odjechać czy wyjechać (por. dziś już trzy tygodnie od dnia, kie-
dy zdecydowałeś się odjechać/wyjechać)46, Iwaszkiewicz chciał wyrazić pretensję do Błe-
szyńskiego o to, że ten pozostawił pisarza samego, porzucił go47. Znamienne jest też (w tym 
kontekście) użycie przez autora listu drugoosobowej formy czasownika zdecydować się48 
(w odniesieniu do adresata), tak jakby to Błeszyński sam zadecydował o swojej śmierci49. 

2. Podróż zamiast śmierci 

Konceptualizacja śmierci (a także umierania) jako podróży ma swój wyraz w języku polskim 
w eufemizmie ostatnia podróż50. Iwaszkiewicz wszakże w odniesieniu do śmierci Błeszyń-
skiego (śmierć2) używa albo samego rzeczownika podróż, albo wyrażenia podróż do Surabai, 
por. np.

jadę bowiem do Sandomierza, aby rozmyślać […] o Twojej podróży51 (= …o Twojej 
śmierci);

kiedyśmy naprawdę jeszcze rozmawiali przed Twoją podróżą do Surabai52 (= …przed 
Twoją śmiercią). 

W tym samym znaczeniu w „listach pośmiertnych” pojawia się też synonimiczny do 
podróży (zarówno w podstawowym, jak i tym tekstowym znaczeniu) rzeczownik wyjazd53, 
który (podobnie jak podróż) pozwala Iwaszkiewiczowi nie mówić wprost o śmierci kochan-
ka, por.

45 Król, Wszystko jak chcesz, 464.
46 Wszakże czasownik opuścić może być uznany za synonim czasownika wyjechać, por. odpowiednią 
definicję w SJPD: 3. «odchodzić od kogo, skąd, zostawić kogo samego, oddalać się, wyjeżdżać skąd; 
występować skąd, porzucać co». 
47 Por. w cytowanej definicji znaczenia czasownika opuścić (przypis poprzedni): ‘zostawić kogo samego, 
porzucać kogo’.
48 Znaczenie czasownika zdecydować się definiuje się w SJPD (pod hasłem zdecydować) m.in. następują-
co: 1. «powziąć decyzję, zwłaszcza co do wyboru czego, kogo».
49 Istotne dla tej interpretacji są fragmenty Dzienników Iwaszkiewicza, w których pisarz wspomina, że 
Jurek w ostatni poniedziałek przed śmiercią „zamówił” sobie na czwartek (na swój pogrzeb) księdza, który 
go wówczas spowiadał w szpitalu na Turczynku (zob. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 328), a w rze-
czony czwartek (święto Bożego Ciała) każe obecnym przy nim bliskim wysłać telegramy: „Do wszystkich, 
wyślijcie telegramy do wszystkich: Jurek umarł!” (Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 330). Umiera tego 
samego dnia o godz. 21.30.
50 Zob. Dąbrowska, Słownik eufemizmów, hasło OSTATNIA PODRÓŻ – śmierć, umieranie.
51 Król, Wszystko jak chcesz, 449.
52 Tamże, 463/464. 
53 Zob. wyżej – przypis 19.
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Do ostatniej chwili przed wyjazdem [por. przed podróżą] tak pisałeś – i chyba się już 
z tego nie poprawisz54 (= …przed śmiercią…);

moje uczucia do Twojego wyjazdu [por. do Twojej podróży] przeszły dość dziwną ewo-
lucję55 (= …do Twojej śmierci…).

Istotną cechą podróży jest przemieszczanie się w przestrzeni i w czasie (od punktu po-
czątkowego do punktu końcowego). Początek podróży Błeszyńskiego wyznaczają wskaza-
ne wcześniej inchoatywny czasownik odjechać i utworzony od niego rzeczownik odjazd, 
a punktem startowym podróży jest cmentarna kaplica, por. Tłumaczyłem Ci w tej ostatniej 
rozmowie, w kapliczce na Turczynku56. Pojawia się też motyw pożegnania z osobą wyrusza-
jącą w podróż, jednakże Iwaszkiewicz żegna się z Błeszyńskim, który nie tylko spakował 
się (spakował swoje rzeczy) przed podróżą57, ale i sam został na tę podróż spakowany (wło-
żony, tu: do trumny, jak rzecz), por. Pamiętam w naszej ostatniej rozmowie, kiedy byłeś 
już zupełnie spakowany do wyjazdu i nawet samego Ciebie ułożono do takiej drewnianej 
skrzynki58. Ważne jest tu użycie czasownika ułożyć, który wskazuje na leżącą pozycję oso-
by przygotowanej do podróży59. W obu cytowanych fragmentach należy też zwrócić uwagę 
na wyrażenie ostatnia rozmowa, w którym przymiotnik ostatni wskazuje na czas przed 
śmiercią60. Podobnie w innych jeszcze związkach (ostatnie miesiące, ostatnie dni), jakich 
użył Iwaszkiewicz w „listach pośmiertnych”61, por. 

ja wiedziałem, że to są ostatnie miesiące Twojego życia62;

jak często mówiłeś i pisałeś w ostatnich dniach63.

54 Król, Wszystko jak chcesz, 453.
55 Tamże, 490.
56 Tamże, 448.
57 Por. definicję znaczenia czasownika spakować się w SJPD (pod hasłem spakować): «spakować, zapako-
wać swoje rzeczy (w celu zabrania ich w podróż)».
58 Król, Wszystko jak chcesz, 447/448. Znaczenie przymiotnika spakowany, z racji tego, że jest on prymar-
nie imiesłowem, nie różni się od podstawowego czasownika spakować, definiowanego w SJPD następująco: 
«złożyć co w paczkę, umieścić w walizce, kufrze itp. w celu wysłania, zabrania w podróż; napełnić co 
(walizkę, kufer, skrzynię itp.) rzeczami».
59 Por. odpowiednią definicję pod hasłem układać – ułożyć w SJPD: 3. «zmieniać pozycję pionową czego 
lub kogo na poziomą; kłaść, umieszczać kogo, co gdzie w pozycji leżącej, poziomej».
60 Zob. następującą definicję pod hasłem ostatni w SJPD: 1. «znajdujący się na końcu, kończący jakiś cykl, 
szereg, jakąś serię itp.; taki, który pozostał sam, po którym nie będzie innego».
61 Tu też wskazać trzeba wspomniany wyżej eufemizm ostatnia podróż. 
62 Król, Wszystko jak chcesz, 476.
63 Tamże, 492. 
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Z kolei drewniana skrzynka (eufemizm rzeczownika trumna64) wywołuje oczywiste 
skojarzenie z Trenami Jana z Czarnolasu, w których Urszulka została także w jednej skrzynce 
zamkniona65. W innym z listów Iwaszkiewicz nazwał tę skrzynkę Błeszyńskiego kuferkiem, 
por. całowałem Twoje włosy w tym Twoim kuferku66, co jest kolejnym wyrazem ujmowania 
śmierci kochanka jako podróży, choć całowanie we włosy przypomina nie pożegnanie przed 
podróżą, ale raczej rytuał przedpogrzebowy67.

Podróż Błeszyńskiego do „innej” Surabai okazuje się podróżą morską, oceaniczną68, 
tak jakby odbywała się do tej prawdziwej Surabai – portowego miasta na wyspie Jawie poło-
żonej między Pacyfikiem a Oceanem Indyjskim, na co wskazują użyte przez Iwaszkiewicza 
takie rzeczowniki, jak morze, ocean, fala, port, łódź, por.

jaki będzie Twój najbliższy port69; 

nie wiem, jakie morze Cię kołysze: Śródziemne, Czerwone?70;

kiedy Ty unosisz się na niebiesko-złotych falach, zmierzając do słonecznej krainy po-
gody i szczęśliwości71;

bo już między nami stała czarna i okropna łódź, która Cię zabrała w podróż na świe-
tliste oceany72.

Nie bez znaczenia są tu także czasowniki kołysać się i unosić się, wskazujące na spe-
cyficzny sposób przebiegu podróży Błeszyńskiego, której jest on pasywnym uczestnikiem 
(woda go unosi)73, co wynika ze stanu, w jakim się znajduje – jest martwy. Natomiast spo-
śród rzeczowników wskazanych w cytowanych fragmentach listów należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na rzeczownik łódź i określające go przymiotniki czarna74 i okropna, które 

64 Zob. Dąbrowska, Słownik eufemizmów: hasła SKRZYNKA i DREWNIANA SKRZYNIA – trumna.
65 Tren VII, w: Jan Kochanowski, Treny (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975), 15. 
66 Król, Wszystko jak chcesz, 480. 
67 O całowaniu zmarłych na pożegnanie pisze Kopaliński (choć nie wspomina o całowaniu włosów), zob. 
Słownik symboli, hasło POCAŁUNEK.
68 Wybór oceanu jako szlaku podróży Błeszyńskiego być może jest nieprzypadkowy, bowiem ocean był 
w starożytności symbolem śmierci, zob. Kopaliński, Słownik symboli, hasło MORZE.
69 Król, Wszystko jak chcesz, 447.
70 Tamże, 455.
71 Tamże, 457.
72 Tamże, 464.
73 Zob. definicje znaczeń obu czasowników w SJPD: kołysać «wprawiać w ruch jednostajny, monotonny; 
wykonywać jednostajne, monotonne ruchy; poruszać jednostajnie, monotonnie; huśtać, bujać, wahać», 
unosić się (pod hasłem unosić): 2. «utrzymywać się na pewnej wysokości nad ziemią, na powierzchni 
czego, w czym».
74 Należy w tym miejscu przypomnieć, że przymiotnika czarna Iwaszkiewicz użył także jako określenia 
rzeczownika Surabaia – nazwy miejsca pośmiertnego pobytu Błeszyńskiego (zob. wyżej – Wprowadzenie).
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pozwalają na dwie interpretacje jego znaczenia. Iwaszkiewicz mógł łodzią nazwać trumnę75 
z ciałem kochanka (łódź bowiem, która zabrała Błeszyńskiego w jego ostatnią podróż, jest 
czarna i okropna i to tę łódź-trumnę unoszą fale i kołysze morze), ale mógł też w ten sposób 
nawiązać do mitologicznej łodzi Charona przewożącego dusze zmarłych przez rzeki Hade-
su76. Ta interpretacja znajduje potwierdzenie w liście, w którym pojawia się nieśmiała nadzie-
ja Iwaszkiewicza na powrót Błeszyńskiego, por. może w Surabai nie uznają Polskiej waluty 
i nie przyjmą Ciebie […] Ale chyba nie wrócisz? Boże, co by to była za radość!77 (jak można 
sądzić, wyrażeniem Polska waluta Iwaszkiewicz nawiązuje do opłaty w postaci jednego 
obola, jaką Charon pobierał od zmarłych za przewóz jego łodzią78).

Nie da się jednakże nie zauważyć kontrastu między czarną i okropną łodzią (trumną) 
a świetlistymi oceanami o niebiesko-złotych falach (które ją niosą) czy słoneczną krainą po-
gody i szczęśliwości (dokąd trafia), jaką okazuje się być Surabaja (pierwotnie scharakteryzo-
wana wszakże za pomocą określenia czarna, zob. wyżej – Wprowadzenie): słoneczna, a więc 
‘jasna = pełna światła’79, nie czarna = ‘pozbawiona światła’80. Przymiotnik słoneczna pojawi 
się w następnych „listach pośmiertnych” jeszcze kilkakrotnie:

Tak się odmieniasz, odchodzisz, oddalasz – w słonecznej Surabai nie ma miejsca na 
moją miłość…81;

kiedy Ty już odjechałeś do słonecznej Surabai82;

Szkoda, że mnie nie zastrzeliłeś. Leżelibyśmy teraz koło siebie – w gondoli, która płynie 
do słonecznej Surabai83;

Zwyczajnie zapomniałeś o mnie w tej słonecznej krainie84.

75 Zob. w SJPD definicję znaczenia przymiotnika okropny: 1. «budzący grozę; straszny, straszliwy, rozpacz-
liwy, beznadziejny». Spośród dwóch artefaktów: łodzi i trumny to określenie bardziej przynależy trumnie.
76 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury (Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1985), hasło CHARON.
77 Król, Wszystko jak chcesz, 477.
78 Władysław Kopaliński twierdzi, że ta tradycyjna interpretacja obola jest błędna, bowiem obol umiesz-
czony w ustach albo dłoni zmarłego był ofiarowaną mu namiastką podzielonego po śmierci jego majątku, 
por. Kopaliński, Słownik symboli, hasło CHARON, podhasło Opłata Charona.
79 Por. następującą definicję znaczenia przymiotnika słoneczny w SJPD: 2. «wystawiony na światło słoń-
ca; wypełniony światłem słońca; nie zacieniony, nasłoneczniony».
80 Por. jedną z definicji przymiotnika czarny w SJPD: 3. «mroczny, nie oświetlony».
81 Król, Wszystko jak chcesz, 472.
82 Tamże, 480.
83 Tamże, 498. W zdaniu tym, wyrażającym marzenie Iwaszkiewicza o wspólnej z Błeszyńskim podróży do 
Surabai, łódź-trumna zostaje zmieniona w gondolę (rzeczownik gondola – jak się wydaje – wywołuje asocja-
cje kochanków, którzy wybierają gondolę dla romantycznej przejażdżki po kanałach Wenecji). 
84 Tamże, 505.
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Miejsce pośmiertnego pobytu Błeszyńskiego nie jest więc mrocznym Hadesem, do któ-
rego wiozła umarłych łódź Charona, lecz przypomina teologiczną wizję raju (nieba)85, por.

jest Ci dobrze i nie pamiętasz o naszych ziemskich troskach86; 

Napisałem to wszystko dla kawału, bo przecie w Surabai to wszystko Ci niepotrzebne87;

Ty jesteś już w Surabai, szczęśliwy, promienny88.

W taki właśnie obraz Surabai wpisuje się też wspomniana przez Iwaszkiewicza w jed-
nym z „listów pośmiertnych” wypowiedź jego żony: Hania twierdzi, że jesteś tam świetli-
stym aniołem89 (użyty przez autorkę tego sądu przymiotnik świetlisty, którym wcześniej 
Iwaszkiewicz określił oceany unoszące zmarłego Błeszyńskiego, współgra z przymiotni-
kiem słoneczny jako określeniem Surabai – łączy je semantycznie światło90).

W kilku listach pojawiają się informacje o czasie trwania podróży, por.

czwarty dzień mija, odkąd wyjechałeś do Surabai91; 

dziś już trzy tygodnie od dnia, kiedy zdecydowałeś się nas opuścić92;

mijają 4 tygodnie od Twojego wyjazdu do Surabai93,

aż w jednym z kolejnych listów Iwaszkiewicz konstatuje: dostaliśmy niespodziewaną wia-
domość, że dojechałeś już do Surabai94 (partykuła już w połączeniu z czasownikiem doje-
chać wzmacnia komunikat o zakończeniu przebytej drogi).

Pisząc o przybyciu Błeszyńskiego do miejsca, które ma być kresem podróży, wska-
zanego wyrażeniem do Surabai, Iwaszkiewicz użył nie tylko terminatywnego czasownika 
dojechać (jak w cytowanym wyżej zdaniu), ale również rzeczownika przybycie, por. nie 
dałeś mi znać ani słowem, ani gestem o Twoim przybyciu do Surabai95.

85 Zob. Kopaliński, Słownik mitów, hasło RAJ (2) i (3).
86 Król, Wszystko jak chcesz, 477.
87 Tamże, 478.
88 Tamże.
89 Tamże. 
90 Por. definicje znaczeń (ze SJPD) przymiotników słoneczny (zob. wyżej – przypis 79) i świetlisty: «świe-
cący, odbijający światło, utworzony ze światła; jaśniejący, błyszczący».
91 Król, Wszystko jak chcesz, 447.
92 Tamże, 464.
93 Tamże, 471.
94 Tamże, 477.
95 Tamże, 490.
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Osiągnięcie celu podróży wyrażają też: powtórzony dwukrotnie przez Iwaszkiewicza 
zwrot współtworzony przez czasownik być i wielokrotnie używane w „listach pośmiert-
nych” wyrażenie w Surabai, por. 

A przecież Ty jesteś już w Surabai96;

Ale Ty jesteś w Surabai97

oraz czasownik być98 z szeregiem rzeczowników charakteryzujących to miejsce: słońce, 
zapach, zieleń, por. Więc już jesteś w tym słońcu, zapachu, zieleni99 (dodatkowym wykład-
nikiem trwania jest partykuła już, za pomocą której Iwaszkiewicz podkreśla, że pobyt Błe-
szyńskiego w Surabai trwa od pewnego czasu). 

3. Nieobecność i oddalenie zamiast śmierci

Bezpośrednim sposobem mówienia przez Iwaszkiewicza o śmierci Błeszyńskiego jako o jego 
nieobecności są użycia przymiotnika nieobecny100, rzeczownika nieobecność101 i zaprzeczo-
nej formy czasownika być (nie ma)102, por. 

synusiu drogi – i nieobecny103;

przerażająca jest myśl o Tobie i Twojej nieobecności104;

Dzisiaj płaczę cały dzień [...] z tego powodu, że Cię nie ma105.

96 Tamże, 478.
97 Tamże, 506.
98 Chodzi o być w funkcji samodzielnej o znaczeniu zdefiniowanym w SJPD następująco: 3. «być obec-

nym, przebywać, stać, tkwić». Lepiej to znaczenie oddaje odpowiednia definicja w USJP, por. 2. «być 
obecnym, przebywać, znajdować się gdzieś».
99 Król, Wszystko jak chcesz, 477.

100 Zob. definicję jego znaczenia w SJPD: «o ludziach: nie znajdujący się w danym miejscu».
101 Zob. definicję jego znaczenia w SJPD: «nieznajdowanie się w jakimś miejscu, brak kogo w jakim 
miejscu».
102 Jeśli jedno ze znaczeń czasownika być w funkcji samodzielnej definiuje się w SJPD w następujący spo-
sób: 3. «być obecnym, przebywać, stać, tkwić», to znaczenie jego zaprzeczonego odpowiednika można 
zdefiniować tak: «być nieobecnym, nie przebywać».
103 Król, Wszystko jak chcesz, 492.
104 Tamże, 492/493.
105 Tamże, 495.
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Pośrednio brak Błeszyńskiego wyrażają też takie konstatacje Iwaszkiewicza, jak Trzy 
tygodnie bez Ciebie!106 (~bez twojej obecności/nie ma ciebie) oraz i jeszcze jutro nie będę Cię 
widział107 (~nie będziesz obecny/nie będzie cię tutaj).

Za pomocą innych środków językowych Iwaszkiewicz wyraża też oddalenie Błeszyń-
skiego, a w konsekwencji – niemożność spotkania się z kochankiem. Są to zarówno środki 
leksykalne (systemowe), por. Ty mi na to wszystko odpowiesz, […] odpowiesz z dalekiej 
Surabai108 i bardzo mi jest trudno tłumaczyć Ci wiele rzeczy na taką odległość109, kochanku 
mój nieosiągalny!110, jak i składniowe (tekstowe), por. Ty jesteś tak daleko i taki nieosiągal-
ny111. Towarzyszące im określenia ilościowe: taka (odległość), tak (daleko), taki (nieosiągal-
ny) są wykładnikami wysokiego stopnia nasilenia cech wyrażonych ich składniowymi nad-
rzędnikami112. Funkcję wskazującą na oddalenie pełni też przedrostek od- w omówionym 
wyżej (zob. wyżej – Wprowadzenie) czasowniku odjechać (obok pełnienia w nim funkcji 
wskazywania na początek podróży)113. 

W ostatnim liście pisanym do nieżyjącego kochanka Iwaszkiewicz wyraża pragnienie: 
dałbym wszystko za to, abyś w tej chwili kłamał przede mną od rana do wieczora, ale żebyś 
był koło mnie, abym słyszał Twój głos, dotykał Twoich włosów, widział Twoje oczy114, a ponad 
cztery lata po śmierci Błeszyńskiego, 25 września 1963 roku, Iwaszkiewicz zanotował w swo-
ich Dziennikach: I nikogo obok mnie. Jurek B[łeszyński] jaki był, taki był, ale póki żył, był 
przy mnie. Wszystko jedno, co nim powodowało, ale był115.

106 Tamże, 469.
107 Tamże, 456.
108 Tamże, 489. Por. definicję znaczenia przymiotnika daleki (jako określenia rzeczownika Surabaja) 
w SJPD: 1. «znajdujący się, położony w dużej odległości; odległy, oddalony».
109 Król, Wszystko jak chcesz, 453. Por. definicję rzeczownika odległość w SJPD: 1. «przestrzeń oddziela-
jąca od siebie dwa porównywane pod tym względem punkty; dystans, odstęp».
110 Król, Wszystko jak chcesz, 499. Sens użytego tu przymiotnika nieosiągalny lepiej oddaje bardziej współ-
czesna definicja jego znaczenia w USJP: książk. b) «taki, do którego nie można dotrzeć, z którym nie 
sposób się spotkać, skontaktować».
111 Król, Wszystko jak chcesz, 492. Por. w SJPD definicję znaczenia przysłówka współtworzącego orzeczenie 
analityczne być daleko: 1. a) «w znacznej odległości, w odległym miejscu, w oddaleniu».
112 Zob. odpowiednie definicje w USJP: taki 2. «używany przy rzeczowniku lub przymiotniku, wyraża 
wysoki stopień intensywności danej cechy», II tak 1. «wyraża wysoki stopień nasilenia cechy lub stanu 
rzeczy i komunikuje, że jest on większy, niż mówiący tego oczekiwał».
113 Wymienia się go pod następującą definicją przedrostka od- w SJPD: 1. «przedrostek tworzący cza-
sowniki pochodne (a także inne wyrazy z nimi związane), z uwydatnieniem następujących ważniejszych 
odcieni, uzupełniających znaczenie czasownika podstawowego»; b) «oddzielenie, oddalenie, wyodrębnie-
nie czego».
114 Król, Wszystko jak chcesz, 506.
115 Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 591.
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4. Sen zamiast śmierci

We wspomnianym na wstępie niniejszego artykułu jedynym liście z II tomu Dzienników, któ-
ry uzupełnia „listy pośmiertne”, Iwaszkiewicz zwraca się do jego adresata, używając powtó-
rzonej formy drugiej osoby trybu rozkazującego czasownika spać, por. śpij spokojnie, śpij, 
kochany, ja jestem przy Tobie116. Przenośne znaczenie wskazanego czasownika (odnoszące się 
do śmierci) potwierdza SJPD, por. spać przen. b) «być martwym, pogrzebanym», wszakże nie 
można go wprost przypisać formie śpij (≠ ‘bądź martwy, pogrzebany’), ale już jego związek 
z przysłówkiem spokojnie (śpij spokojnie) przypomina zwrot z języka religijnego spoczywaj 
w pokoju117. W ten sposób zacytowane zdanie wywołuje kolejne skojarzenie z Trenami Jana 
Kochanowskiego, w których poeta przedstawił śmierć swojej córki Urszulki słowami: Ujął 
ją sen żelazny, twardy, nieprzespany118. Jako znamienne w tym kontekście jawi się również 
pożegnanie pisarza z Błeszyńskim przygotowanym do pogrzebu w kaplicy „na Turczynku”, 
o którym Iwaszkiewicz napisał w tym samym tomie Dzienników, por. Dobranoc, dobranoc 
– jak ci mówiłem do trumny119, a przypomniał w jednym z „listów pośmiertnych”, por. Do-
branoc, dobranoc120. Być może podobne dobranoc – nie jako życzenie „dobrej nocy” – ale 
jako pożegnanie na sen wieczny (dobranoc = spoczywaj w spokoju) zostało użyte w zakoń-
czeniu „listu pośmiertnego” z 23 czerwca 1959 roku, por. Do widzenia, dobranoc121 (istotne 
dla takiej interpretacji wydaje się zestawienie w jednym szeregu formuł grzecznościowych 
stosowanych w różnych porach dnia). 

U Iwaszkiewicza (podobnie zresztą jak i u Kochanowskiego) mówienie o śmierci jako 
o śnie ma niewątpliwie źródło/uzasadnienie w jego zainteresowaniach kulturą śródziemno-
morską, wywodzącą się ze starożytnej Grecji. W mitologii greckiej uosobienia obu stanów, 
Thanatos – śmierć i Hypnos – sen, są bliźniaczymi braćmi122. Podobieństwo śmierci i snu 
wynika z podobieństwa takich zewnętrznych cech zmarłego i śpiącego, jak ułożenie czy 
bezwładność ciała i zamknięcie oczu, a także z cech związanych ze świadomością: u śpią-
cego jest ona ograniczona, z kolei zmarły jest jej pozbawiony.

116 Tamże, 365. 
117 Zob. Dąbrowska, Eufemizmy, 97. Odnotowany tam zwrot ten pochodzi z inskrypcji nagrobnej Spoczy-
waj w pokoju, Moniko mała, boś się w życiu wycierpiała, którą pierwotnie zacytował Kazimierz Długosz 
we wspomnianej wyżej pracy Inskrypcje nagrobne (zob. przypis 44). A. Dąbrowska przytacza też ten sam 
przykład użycia omawianego zwrotu w Słowniku eufemizmów pod hasłem SPOCZĄĆ / SPOCZYWAĆ 
W JEZUSIE / W (WIECZYSTYM) (S)POKOJU. 
118 Tren VII, w: Kochanowski, Treny, 15. Zob. też Kopaliński, Słownik symboli, hasło ŚMIERĆ, gdzie „Śmierć 
– wieczny sen”.
119 Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 387.
120 Tamże, 334. 
121 Król, Wszystko jak chcesz, 472.
122 Zob. Dąbrowska, Słownik eufemizmów, hasła SEN i BRAT SNU, Kopaliński, Słownik mitów, hasła TA-
NATOS i HYPNOS, oraz Słownik symboli, hasło ŚMIERĆ (tam śmierć – siostra snu, zapewne ze względu 
na formę gramatyczną polskiego rzeczownika śmierć).
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W mówieniu o śmierci Błeszyńskiego jako o śnie może się także wyrażać wynikająca 
z tradycji chrześcijańskiej wiara, że śmierć jest stanem przejścia do nowego życia, że nastą-
pi przebudzenie z niej jak ze snu123, a związku z tym – i nadzieja Iwaszkiewicza, iż śmierć 
Błeszyńskiego jest tylko czasowym z nim rozstaniem. Wiarę tę pisarz wyraził w ostatnim 
zdaniu ostatniego z „listów pośmiertnych”, wykorzystując motyw podróży do Surabai, por. 
Będę wkrótce z tobą. I ja pojadę do Surabai124.

Zakończenie

Śmierć Jerzego Błeszyńskiego stała się swoistego rodzaju cezurą w życiu Jarosława Iwasz-
kiewicza, o czym wprost on sam napisał w swoich Dziennikach pod datą 6 marca 1960 roku, 
por. A teraz minął rok, zupełnie jakby fala mnie odsunęła od życia, od wszystkiego. I już teraz 
będą tylko takie odsuwające fale. Zupełna czarna rozpacz w sercu, rozpacz wegetacji i sa-
motności125.

Półtora roku później (3 listopada 1961 r.) w tychże samych Dziennikach pisarz wyraził 
bezpośrednio swoje niepogodzenie ze śmiercią kochanka, por. Tak bardzo pogodziłem się 
z tym, że to był okropny człowiek – tak bardzo jestem niepogodzony z jego śmiercią126. 

Nie mogąc zmienić zaistniałego stanu rzeczy w realnym świecie, Iwaszkiewicz za po-
mocą odpowiednich środków językowych kreuje w listach pisanych do Błeszyńskiego świat, 
w którym ich adresat żyje, dlatego zwraca się do niego za pomocą form czasu teraźniejszego 
i – jeszcze bardziej wyrazistego – czasu przyszłego, por.

Bo wiesz, Lilka mi wczoraj powiedziała…127;

jesteś do mnie przywiązany128;

i chyba się już z tego nie poprawisz129;

niepokoję się o Ciebie – i jednocześnie irytujesz mnie i drażnisz130;

Myślałem o Tobie, o tym, co robisz, kogo widzisz, do kogo się śmiejesz131; 

123 O chrześcijańskie wizji życia wiecznego w kontekście eufemizmu sen w znaczeniu ‘śmierć’ pisze 
A. Dąbrowska, zob. Eufemizmy, 322. 
124 Król, Wszystko jak chcesz, 507.
125 Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, 359. 
126 Tamże, 484.
127 Król, Wszystko jak chcesz, 448.
128 Tamże, 449.
129 Tamże, 453.
130 Tamże, 456.
131 Tamże.
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Przecież wiesz, czym dla mnie jesteś132;

Ale, ale, będziesz się strasznie śmiał133;

Ty jeden to wszystko zrozumiesz jak ja134;

Widzisz więc, że tylko Ty z moich bliskich możesz zrozumieć to wszystko, co się ze mną 
dzieje135;

Jak wiesz przepisuję Twoje listy136;

Wstydź się, kochany. Myślę, że już się tego wstydzisz – pocałuj mnie, kochany, i nawet 
nie mów: przepraszam137;

skonstatowałem wczoraj, że i tak dużo rzeczy nie mówisz138.

Formy te służą podtrzymywaniu kontaktu Iwaszkiewicza z Błeszyńskim. Tę samą 
funkcję w analizowanej korespondencji pełnią pytania, które autor listów zadaje ich adre-
satowi, por.

Czy piękna pogoda tam, gdzie teraz jesteś?139;

Czy byłeś dziś u Frontów, czy gdzie indziej?140;

…a teraz jak Cię tam karmią w tej Surabaji?141;

Czy obejrzałeś mapy Słowacji?142;

Czy czytałeś te bzdury w Expressie i fotografie ze „Stawisk”143.

132 Tamże, 465.
133 Tamże, 478. Pretekstem do przewidywanej wesołości Błeszyńskiego ma być treść korespondencji, 
jaką niedawno Iwaszkiewicz prowadził z bydgoską malarką Joanną Jonscherową, która „zimny i smutny 
wzrok” Błeszyńskiego (patrzył w ten sposób na nią, kiedy tańczyli razem w czasie jednego z pobytów 
z Iwaszkiewiczem w tym mieście) błędnie zrozumiała jako wyraz przygnębienia chorobą (w rzeczywi-
stości wyrażał on niezadowolenie z faktu, że „ta baba nawet chodzić w takt nie umie”, jak potem wyznał 
pisarzowi). 
134 Tamże, 488.
135 Tamże, 489.
136 Tamże, 493.
137 Tamże, 496.
138 Tamże, 499.
139 Tamże, 452.
140 Tamże, 456.
141 Tamże, 492.
142 Tamże, 457.
143 Tamże.
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Funkcji podtrzymywania kontaktu ze zmarłym służą też takie formuły kończące nie-
które listy, jak A tymczasem do widzenia144 czy trzykrotnie powtórzone Do widzenia, ko-
chany145. Wszakże w zakończeniach innych listów pisarz wyraża swoją świadomość faktu, 
że Błeszyński jest jednak martwy, por.

całuję Twoje zimne usta, Twoje ręce chłodne jak sople lodu – jak wtedy, jak w ten 
niezapomniany „ciężki, ogromny” dzień czuwania146;

Całuję Twoje zimne ręce147; 

Całuję Twoje usta, o ile jeszcze istnieją148.

Unikając bezpośredniego mówienia o śmierci Błeszyńskiego, autor „listów pośmiert-
nych” używa niewiele systemowych eufemizmów. Posługuje się przede wszystkim neo-
semantyzmami (jak odjazd, wyjazd, podróż), wykorzystując je także w peryfrazach (jak 
odjazd/wyjazd/podróż do Surabai), które nabierają cech frazeologizmów, choć tylko w wy-
miarze idiolektu pisarza – zakres ich użycia ogranicza się bowiem do analizowanych tekstów 
Iwaszkiewicza. Co ciekawe, podobnie zbudowanych zwrotów używa on, mówiąc i o swojej 
śmierci, por.

Listów nie wysyłaj, chowaj je, przeczytamy je razem, gdy przyjadę do Surabai149;

Serce mi dziś nawala – może i ja wyniosę się do Surabai150.

Zwrot wynieść się do Surabai można uznać za modyfikację eufemistycznej metafory wy-
nieść się na tamten świat151, co potwierdza przyjęte na wstępie odniesienie nazwy Suraba-
ja do miejsca pośmiertnego pobytu Błeszyńskiego (Surabaja = tamten świat152). Jednakże 
swoją podróż do Surabai Iwaszkiewicz zrealizował dopiero 20 lat później.

Mimo językowej kreacji przez Iwaszkiewicza w analizowanych listach zmarłego ko-
chanka jako osoby nadal żyjącej pojawiają się w tej fikcyjnej rzeczywistości językowe tropy 
śmierci Błeszyńskiego. Obok wskazanych wyżej zestawień zimne usta, zimne/chłodne ręce 
pojawiają się jeszcze inne wyrażenia, jak po Tobie, por. W papierach po Tobie znalazłem 

144 Tamże, 452.
145 Tamże, 457, 480 i 496 (tam bez przecinka: Do widzenia kochany).
146 Tamże, 490. 
147 Tamże, 494. 
148 Tamże, 502. 
149 Tamże, 455.
150 Tamże, 494.
151 Wśród innych metaforycznych eufemizmów wymienią ją A. Dąbrowska, zob. Eufemizmy, 319. 
152 Zob. w SJPD świat 1. fraz. Tamten świat, lepszy świat «według wierzeń religijnych: miejsce przebywa-
nia człowieka po śmierci; niebo, piekło; zaświaty».
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zaczęty i nieskończony Twój wiersz153, czy sformułowania nawiązujące do realnych zda-
rzeń po zgonie przyjaciela, por. zamknąłem Ci powieki na Twój wielki odjazd154 i dzień 
czuwania nad Twoim odjazdem155. Świadomość śmierci bliskiej pisarzowi osoby przeplata 
się z niewiarą w ten tragiczny fakt, por. byłem dzisiaj znowu w tym miejscu, gdzie śmieszni 
ludzie powiadają, że Ciebie zakopali156. Dobitnie wszakże brzmi forma czasu przeszłego 
czasownika być w jednym ze zdań z ostatniego „listu pośmiertnego”: Wiem tylko, że byłeś, 
że kocham Cię do dziś dnia157.
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Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza  
do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego

S t r e s z c z e n i e
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są listy Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego ko-
chanka, Jerzego Błeszyńskiego, a celem opisu stał się sposób „mówienia” autora tych tekstów 
o śmierci ich adresata w celu jej zneutralizowania, tj. osłabienia jej wpływu na życie pisarza i/lub 
zniesienia opozycji między śmiercią (zaistniałym faktem) a życiem (w wykreowanym świecie 
listów). Artykuł sytuuje się w zakresie badań wykorzystujących metodologię gramatyki styli-
stycznej, a zawarte w nim rozważania dotyczą zjawisk semantycznych i sposobu ich formalno- 
językowej kreacji.
Iwaszkiewicz wykorzystał motyw niedoszłego wyjazdu Błeszyńskiego do Surabai w Indonezji do 
zastąpienia nim – w całym analizowanym zbiorze „listów pośmiertnych” – mówienia o śmierci 
ukochanego. Obok konsekwentnego jej kryptonimowania za pomocą wyrazów, wyrażeń i zwro-
tów z leksykalnego pola podróży pojawiają się też w analizowanych listach językowe wykładniki 
konceptualizacji śmierci jako nieobecności i oddalenia bliskiej osoby. W dwóch listach pisarz 
mówi o śmierci Błeszyńskiego w kategorii snu. Chcąc uniknąć bezpośredniego mówienia o tym 
tragicznym zdarzeniu, autor „listów pośmiertnych” używa także nielicznych eufemizmów.
W zachowanych listach Iwaszkiewicza pojawiają się wszakże różne językowe tropy śmierci bli-
skiej mu osoby. Wyrazy świadomości faktu, że Błeszyński odszedł na zawsze, przeplatają się 
z wyrazami niewiary w ten smutny fakt.

Linguistic means of neutralising death in the letters written by Jarosław Iwaszkiewicz 
and addressed to late Jerzy Błeszyński

S u m m a r y 
The article contains an analysis of the letters written by Jarosław Iwaszkiewicz and addressed 
to his late lover Jerzy Błeszyński, and depicts the manner of ‘talking’ of the author of the letters 
about the addressee’s death so that it can be neutralised, i.e. its impact on the life of the writer 
will be weakened and/or the opposition between death (a fact that took place) and life (in the 
ima gined world of the letters) will be abolished. The article may be placed in the sphere of re-
search based on the method of stylistic grammar, and it deals with the questions that concern 
semantic phenomena and the manner of their formal-language creation. 
Iwaszkiewicz used the motif of the trip that never happened of Błeszyński to Surubai, Indonesia, 
to replace with it mentions of his lover’s death in the whole collection of the ‘posthumous letters’. 
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In addition to coding it – the death – with words and expressions taken from the lexical field 
of travelling in the analysed text there are linguistic exponents of conceptualisation of death as 
an absence and separation of the dead person. In two letters Iwaszkiewicz refers to the death of 
Błeszyński as a dream. In order to avoid talking directly about death the author of the ‘posthum-
ous letters’ uses a few euphemisms. 
However, in Iwaszkiewicz’s letters there appear various linguistic tracks of a death of a person 
he was close to. He is aware of the fact that Błeszyński left for good, and at the same time he 
cannot believe it.
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the language of the poetry of Jacek Kaczmarski, linguistic creation, image of God

Bóg, jako Istota Najwyższa, transcendentna, obecny jest w języku i literaturze polskiej od 
początku ich istnienia1. Z licznych badań nad obrazem Boga w kulturze polskiej wynika, 
że do XVIII wieku funkcjonuje dobrze zakorzeniony w tradycji obraz Boga Stwórcy, Króla, 
Sędziego i Ojca, pozostającego w trwałym kontakcie ze swoim stworzeniem, sprawiedli-
wego i wysłuchującego próśb ludzi – władcy i sędziego2. Swoista atmosfera intelektualna 
okresu oświecenia sprzyjała pojawieniu się nowych konceptualizacji Boga. Była to z jed-
nej strony koncepcja Boga Sprawcy i Stworzyciela, czuwającego jedynie nad sprawnym 

1 Zob. np. Maria Karpluk, „O najwcześniejszym polskim słownictwie chrześcijańskim”, w: O języku reli-
gijnym. Zagadnienia wybrane, red. Maria Karpluk, Jadwiga Sambor (Lublin: Wydawnictwo Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 1988), 89–101; taż, „O staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (inspiracje 
czeskie)”, w: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja (Gdańsk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 1999), 29–33; Edward Klich, Polska terminologia chrześcijańska (Poznań: Po-
znańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1927).
2 Teresa Kostkiewiczowa, „Jak poeci polscy drugiej połowy XVIII wieku mówili o Bogu i szatanie”, 
w: Tysiąc lat, 83–98; zob. też: Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak, „Bóg i szatan w polszczyźnie 
XVI wieku”, w: Tysiąc lat, 57–66; Monika Strykowska, „Obraz Boga w Rytmach Mikołaja Sępa Szarzyń-
skiego na tle prądów ideowych epoki”, w: Tysiąc lat, 67–82. 

#0#
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funkcjonowaniem mechanizmu, Wiecznej Mądrości, niedostępnej ludzkiemu rozumowi 
i sercu, z drugiej – Istoty roztopionej w widzialnej naturze, jako „powszechność przed-
wieczna”, podlegającej nieustannemu ruchowi i przemianom w różnych formach materii. 
Jednak, prócz tych nowych koncepcji, w kulturze obecny jest ciągle obraz Boga znany od 
początku polskiego piśmiennictwa3.

Bóg romantyków to Bóg chrześcijański, którego wyobrażenie zgodne jest z obrazem 
biblijnym4. Klęska powstania listopadowego spowodowała rozpacz Polaków i oskarżanie 
Boga. Po upadku powstania wielu romantyków utraciło wiarę, twierdziło, że „niebo jest 
puste”5. Pojawił się wówczas nowy, językowy obraz Najwyższego – „obraz Boga, któremu 
się ludzie opierają, któremu nie ufają, nad którego się wywyższają, którego przeklinają 
i zabijają – ale czynią to najczęściej z podszeptów szatana, kiedy ulegają jego wpływom, 
a czasem, dlatego, że są niedojrzali”6.

Znacznie bardziej zróżnicowana, choć stale obecna, jest kreacja Boga w literaturze 
Młodej Polski. Jak pisała Maria Podraza-Kwiatkowska: „Rozpiętość jest ogromna: od obo-
jętnej wobec ludzi siły, despotycznie rządzącej nie najlepiej stworzonym światem, po prze-
nikającą całe stworzenie miłość. Od groźnego Sędziego po poczciwego Staruszka-Gazdę. 
Od otaczającej Boga scenerii kosmicznej z gwiazdami, kometami i apokaliptycznym Są-
dem Ostatecznym po szumiący potok, drewnianą ławkę i zarośnięty macierzanką parów”7. 
Taka różnorodność występuje w literaturze do dzisiaj. Jak pisała Anna Pajdzińska: „w po-
wojennej poezji nie znajdziemy jednej odpowiedzi na pytanie, jaki jest Bóg. Jawi się On 
wielorako”8. Ta różnorodność obrazowania wynika m.in. z sytuacji ludzkiej powodującej 
czyjś bunt, wątpienie, uwielbienie itd.9

Mimo coraz bardziej zróżnicowanej kreacji Boga w historii literatury polskiej, należy 
podkreślić, że Jego idiolektalny obraz ukazany w literaturze jest obrazem potocznym, ale 
zawsze ukształtowanym w ramach religii chrześcijańskiej10. Obraz ten jest zawsze moc-
no spersonifikowany, ponieważ świat opisywany jest za pomocą słów, których znaczenia 
potrafią nazwać jedynie to, co dla człowieka zrozumiałe. Boga, jako Istotę Najwyższą, 
transcendentną, należącą do sfery sacrum, człowiek nie jest w stanie ogarnąć rozumem, 
zatem Jego obraz może (i musi) zawierać tylko takie elementy, które potrafimy nazwać 

3 Kostkiewiczowa, „Jak poeci”, 96.
4 Jadwiga Puzynina, „Językowy obraz Boga w poezji romantycznej”, w: Tysiąc lat, 115.
5 Marta Piwińska, „Bóg utracony, Bóg odnaleziony”, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria I, red. 

Maria Żmigrodzka, Zofia Lewinówna (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Na-
ukowe PAN, 1971), 251–301.
6 Puzynina, „Językowy obraz”, 115.
7 Maria Podraza-Kwiatkowska, „Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski”, w: Ty-

siąc lat, 155.
8 Alina Pajdzińska, „Językowy obraz Boga i szatana w polskiej poezji powojennej”, w: Tysiąc lat, 175.
9 Tamże.

10 Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego 
(Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006), 56.
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i zrozumieć11. O antropologicznych cechach Boga świadczą m.in. próby Jego opisu w kate-
chizmach Kościoła katolickiego, np. w KKK z 1994 roku wyjaśnienie pojęcia Boga dokonu-
je się poprzez objaśnianie poszczególnych sformułowań zawartych w Credo12. O „ludzkiej” 
naturze Boga świadczą również określenia Jego wielkości i majestatu, będące jednocześnie 
stereotypowymi13 wyobrażeniami: Bóg Król, Bóg Sędzia, Bóg Ojciec, Bóg Stwórca.

Potoczne wyobrażenie Boga w sposób prosty, a jednocześnie zawierający najważniej-
sze cechy, przedstawiła Anna Wierzbicka: „Bóg to ktoś, kto nie jest częścią świata i od 
czyjej woli wszystko zależy”14.

W kolejnych badaniach poświęconych pojęciu Boga, Wierzbicka uszczegółowiła swoją 
propozycję:

Bóg to ktoś (nie coś); 
ten ktoś jest kimś dobrym;  
nie jest kimś takim, jak ludzie; 
nie ma nikogo innego, jak ten ktoś; 
ten ktoś zawsze istnieje; 
wszystkie rzeczy istnieją, bo ten ktoś chce, żeby istniały; 
ludzie istnieją, bo ten ktoś chce, żeby istnieli; 
ten ktoś istnieje, bo ten ktoś istnieje, nie z żadnego innego powodu; 
ten ktoś żyje15.

Cechy Boga wymienione przez Wierzbicką są zbieżne z Jego obrazem przedstawionym 
w KKK, w którym czytamy m.in.:

Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci, w sposób cał-
kowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego 

11 Problem ten poruszają również twórcy Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Ponieważ nasze poznanie 
Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu. Nie możemy 
określać Boga inaczej, jak tylko biorąc za punkt wyjścia stworzenie, i to tylko według naszego ludzkie-
go, ograniczonego sposobu poznania i myślenia”, dostęp 25.05.2018, http://www.archidiecezja.pl/include/
user_file/kkk.pdf.
12 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1994), 58–104. 
13 Stereotyp rozumiem, jak Jerzy Bartmiński, jako „subiektywnie determinowane wyobrażenie przedmio-
tu obejmujące zarówno cechy opisowe, jak i wartościujące obraz, oraz będące rezultatem interpretacji rze-
czywistości w ramach społecznych modeli poznawczych” (Jerzy Bartmiński, „Podstawy lingwistycznych 
badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki”, Język a Kultura 12: Stereotyp jako przedmiot 
lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński (Wro-
cław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998), 63–83.
14 Anna Wierzbicka, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne (Warszawa: Wiedza Powszechna, 
1971), 22.
15 Cyt. za: Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz, 57. Por. Anna Wierzbicka, Co mówi Jezus? Obja-
śnienia przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, przeł. Izabela Duraj-Nowosiel-
ska (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 34–40.
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życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Po-
wołuje go i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszyst-
kich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie – 
w Kościele. Czyni to przez swego Syna, którego posłał jako Odkupiciela i Zbawiciela, 
gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu 
Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego 
życia16.

Można więc ustalić katalog podstawowych cech Boga, zbieżnych w ujęciu katechizmowym 
i potocznym, sformułowanym przez Wierzbicką. Należą do nich: doskonałość, miłość, do-
broć, wieczność, stwórczość i istotowa odrębność od wszelkiego stworzenia (także czło-
wieka). 

Jacek Kaczmarski w spektaklu Raj (1980–1981), korzystając z wątków biblijnych, opi-
sał historię świata od chwili jego stworzenia aż po apokalipsę. Cykl ten składa się z 15 utwo-
rów, a jego głównymi bohaterami są: Bóg, człowiek oraz aniołowie. Sposób przedstawienia 
przez poetę tych postaci jest niezwykle interesujący. Kreacja ta, jak często u Kaczmarskie-
go, wymyka się wszelkim stereotypom i zaskakuje odbiorców niecodziennością przekazu17. 
W artykule przedstawiona zostanie wizja Boga opisana w tym zbiorze. Można ją nazwać 
„językową kreacją” lub „idiolektalnym obrazem”. Przypomnijmy za Elżbietą Skorupską-
-Raczyńską, że językowa kreacja to 

[…] tworzenie w dziele literackim wizerunku kogoś i/lub czegoś przez jego autora, 
antropocentrycznie postrzegającego opisywaną, odtwarzaną i/lub tworzoną rzeczywi-
stość, posiadającego właściwe mu, osobnicze zasoby słownikowe i umiejętności od-
powiedniego stylistycznie ich wykorzystywania. Wynikiem (efektem) tej językowej 
kreacji jest wytwór w postaci artystycznego dzieła (tekstu) literackiego, które dekodo-
wane przez odbiorcę daje możliwość konceptualizacji przedstawionej tam rzeczywi-
stości, zgodnie z jego możliwościami, naturalnymi predyspozycjami (jak wyobraźnia) 
oraz nabytymi umiejętnościami (jak przygotowanie językowe), a także zarejestrowa-
nymi w pamięci doświadczeniami18.

16 Katechizm Kościoła Katolickiego, dostęp 25.05.2018, http://www.archidiecezja.pl/include/user_file/
kkk.pdf.
17 Por. np. Izabela Kępka, „Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego”, Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017), 135–138; taż, „Gdy 
królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka 
Kaczmarskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2017) 2: 59–86.
18 Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (stu-
dium językowo-stylistyczne) (Gorzów Wielkopolski–Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej, 2013), 22–23. Pojęcie językowej kreacji świata wprowadziła T. Skubalanka, która 
rozumiała ją jako „całokształt procesów językowych, stworzonych przez twórcę tekstu, w pewnym celu; 
tyle co określony byt fikcjonalny, będący cząstką wizji świata artysty”, zob. Teresa Skubalanka, Językowa 
kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), w: taż, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i sty-
lem (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997), 20. 
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Podobną koncepcję zaprezentowała Anna Kadyjewska, która analizując pisma Cypria-
na Kamila Norwida, rozróżniła trzy pojęcia: językowy obraz świata, tekstowy obraz świata 
i idiolektalny obraz świata. Językowy obraz świata to pojęcie odnoszące się do uogólnio-
nego obrazu świata, tekstowy obraz świata dotyczy konkretnego obrazu świata zawartego 
w określonym tekście, zaś idiolektalny obraz świata jest pojęciem pośrednim, bo odnoszą-
cym się do obrazu rzeczywistości wyinterpretowanym z wielu tekstów jednego autora19. 

W niniejszym artykule posługiwać się będę pojęciem językowej kreacji, choć określe-
nie idiolektalny obraz można uznać za synonimiczne.

1. Bóg Stwórca

Bóg charakteryzowany jest u Kaczmarskiego za pomocą różnych środków językowych. 
Na Jego wybrane cechy wskazują użyte w utworach nazwy: Bóg, Stwórca i Pan Zastępów. 
Określenia są stereotypowe, wywodzące się z Biblii, nazywające Istotę Najwyższą i jedyną. 
Dodać należy, że w Raju nie ma koncepcji Boga Trójjedynego, choć w jednym z utworów 
pojawia się postać Chrystusa20. Obraz uzupełniony jest określeniem jego królewskiego stro-
ju: A szaty Pana mieniły się złotem. Jak podaje Słownik symboli Władysława Kopalińskiego, 
złoto symbolizuje m.in. boskość, nieśmiertelność, majestat, królewskość21.

Znacznie ciekawszy jest u Kaczmarskiego sposób mówienia o Bogu. W pierwszym 
tekście zbioru (Stworzenie świata) Bóg sam mówi o sobie w pierwszej osobie liczby poje-
dynczej, w przeciwieństwie do Biblii, gdzie Bóg mówi o sobie w pierwszej osobie liczby 
mnogiej – pluralis maiestatis, mającym podkreślić wielkość osoby (np. Rdz 1, 26).

Forma pierwszej osoby liczby pojedynczej nadaje wypowiedzi charakter sprawozda-
nia, które Bóg zdaje ze swojej pracy. Opisy tych działań mają charakter personifikujący, 
prezentują Jego działania, zachowania i mentalność (oddzieliłem, nadałem kształt, zdecy-
dowałem co dobre ma być co złe). Jednocześnie Bóg sam wartościuje siebie i swoje dzieło. 
Stwierdzenie uznałem dzieło swe za mądre jest refrenem występującym w prawie wszyst-
kich strofach utworu. Sam więc nazywa jedną ze swoich podstawowych cech – mądrość. 
Ponadto w utworze Stworzenie świata pojawiają się stereotypowe obrazy Boga – Stwórcy 
i Króla:

19 Anna Kadyjewska, „Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza na przykładzie pism Cy-
priana Norwida”, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski (Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 2001), 321–332.
20 Jest to utwór Chrystus i kupcy. Należy jednak zauważyć, że choć opisane tu zdarzenie odwołuje się do 
historii z Nowego Testamentu (J 2, 14–16), postać Chrystusa nie ma cech boskich. Został przedstawiony 
jako człowiek, którego krzyku nikt nie słyszy, nikt też nie przejmuje się jego gniewem.
21 Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991), 495–496.
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(2) Panować światu to sekrety mnożyć 
[…] sypnąłem gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy (99)22

(3) przepych określa panowania zasięg 
[…] Niebo ozdabiam w klucze plemion ptasich 
Ożywiam morskie dna 
Ptak się upaja traw rozgrzanych swądem 
Wszelki stwór morski wśród fal się przewraca (100)

(4) I nie ma władzy bez czci i pokory 
Poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory 
I człowiek taki jak ja (100)

Co prawda kolejność stwarzania jest taka sama jak w biblijnym poemacie z Księgi 
Rodzaju (Rdz 1, 1–2, 4), jednak kreacja Boga w utworze Kaczmarskiego częściowo tyl-
ko nawiązuje do biblijnej. Wspaniałość i bogactwo tworzonego świata określa ciąg meta-
for pokazujących doskonałość stworzenia, a przez to również samego Stwórcy (sypnąłem 
gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy; Niebo ozdabiam w klucze plemion ptasich; Ożywiam 
morskie dna […] / Wszelki stwór morski wśród fal się przewraca). Wierzbicka wymieniała: 
„Bóg jest jedyny, a wszystkie rzeczy i ludzie istnieją, bo ten On chce, żeby istniały, nie jest 
kimś innym, niż ludzie, nie można powiedzieć, że nie ma nikogo takiego, jak On”23. Bóg 
Biblijny, tworząc człowieka, mówi: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” 
(Rdz 1, 26), Stwórca z utworu Kaczmarskiego nie mówi o podobieństwie człowieka do 
niego, mówi o ich identyczności (człowiek taki jak ja). Co więcej, o ile w Biblii zaimki Nasz 
i Nam pisane są wielką literą, czyli tak, jak zwykle pisze się o Bogu, o tyle w Stworzeniu 
świata Kaczmarskiego zaimek ja, którym Bóg określa siebie, pisany jest małą literą, będącą 
w tym wypadku dopełnieniem tej koncepcji zrównania Stwórcy z Jego dziełem. Bóg taki 
jak człowiek jest co prawda Panem Zastępów i gospodarzem raju, ale jego cechy nie różnią 
się od ludzkich. Bóg tak jak człowiek pragnie śpiewać ze szczęścia (A sam Bóg pośród sług 
gdyby mógł / to by śpiewał że […] świat się stał), tak jak człowiek podejmuje gości. Leksyka 
opisująca sceny z balu u Boga należy do sfery profanum: stół, parkiet, uśmiechy szerokie, 
śpiew, szał, Bóg poszedł sobie, co sprawia, że również Bóg postrzegany jest jako zwykły 
człowiek. O Jego bóstwie świadczą jedynie stereotypowe określenia: Bóg, Stwórca oraz fra-
za: Stwórca […] pozostawił nam stół, parkiet i świat. To zaskakujące zachwianiem proporcji 
zestawienie zmienia postrzeganie Boga i przywraca mu jego podstawowe atrybuty Stwórcy 
(którego dziełem jest świat) i Króla.

22 Wszystkie cytaty pochodzą z: Jacek Kaczmarski, Antologia poezji, red. Krzysztof Nowak (Warszawa: 
Demart, 2012). Po cytacie w nawiasie podaję stronę, z której pochodzi fragment.
23 Wierzbicka, Co mówi Jezus?, 34.
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2. Bóg Król

Stereotyp Króla przedstawia sam Bóg za pomocą sentencji podkreślających Jego mądrość 
i przenikliwą wszechwiedzę: Panować światu to sekrety mnożyć; nie ma władzy bez czci 
i pokory; przepych określa panowania zasięg. Wizja władzy zawarta została w leksemach: 
cześć, pokora, przepych24, charakteryzowana jest także przez słownictwo określające posta-
wę poddanych: posłuszeństwo, uległość, które wymienia Ewa po wygnaniu z raju: 

(5) Chodziłeś po dolinach i ogrodach 
Najdoskonalszy swego władcy twór 
Kwiatowy pył osiadał ci na stopach 
Twarz chłodził tresowany wiatr […] 
A w zamian za to tylko posłuszeństwo 
Uległość wobec Pana więcej nic 
Tylko pokora (106) 

Te cechy, których Król wymaga od swoich poddanych, wiążą się z postawą uniżenia, podda-
nia się woli, z karnością, powolnością, a więc z właściwościami wykluczającymi wolność, 
którą deklarował Bóg, stwarzając człowieka takiego jak On sam, który myśli ma swobodne.

Bóg Kaczmarskiego koncentruje swoją władzę na ludziach, im zostawiając panowanie 
nad innymi stworzeniami (co zresztą zgodne jest z biblijnym obrazem stworzenia – Rdz 1, 
26–27). Taki podział władzy widać już w pierwszym utworze (Stworzenie świata), w któ-
rym Bóg wyraża swoją wolę w formie deklaracji:

(6) Oto porządek nie do zastąpienia 
Wszelkie istnienie żyje swoim torem 
Człowiek panuje wszelkiemu istnieniu 
Władzę nad sobą uznając z pokorą (100)

Wyrażenie porządek nie do zastąpienia określa reguły wyznaczone przez Stwórcę dla 
właściwego funkcjonowania wszechświata. Pierwotny ład i harmonia, które zapanowały po 
zakończeniu tworzenia, Bóg określił mocno wartościującym epitetem rajski świat (Stwo-
rzywszy w tydzień rajski świat / Odpoczywałem przez cały dzień siódmy). Zasady, które 
wyznaczył Stwórca, są warunkiem harmonii świata, ich łamanie spotkać się zatem musi 
z interwencją Króla. Jednak ta koncepcja władzy Boga jest niepełna. W dalszej części cyklu 
zawarty jest obraz Boga zazdrosnego o swoją władzę i potęgę, knującego przeciw człowie-
kowi, Boga, który zataił przed ludźmi prawdę o nich samych, a której konsekwencje są 
straszne:

24 O przepychu świadczy sama doskonałość rajskiego świata, o którym była mowa wyżej, a także opis 
mieniących się złotem szat Boga.
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(7) Człowiek zagładę nosi w duszy 
Wystarczy go przerazić 
Odbiorę bratu brata język 
I koniec zgody Tłumiąc głos 
Będą się zdradzać […] 
Na mnie polegać we mnie wierzyć (110)

Metafora Człowiek zagładę nosi w duszy ukazuje nieznaną prawdę o stworzeniu. Bóg Stwór-
ca skalał już na początku duszę człowieka zagładą, co w kontekście wielokrotnie powta-
rzanego zdania z czasownikiem w pierwszej osobie liczby pojedynczej: Po czym uznałem 
dzieło swe za mądre, czyni z Boga Stwórcę świadomie okrutnego. Co więcej, nasuwa się 
pytanie o istotę Boga. Według Wierzbickiej: ten ktoś zawsze istnieje, czy zatem Bóg, który 
stworzył człowieka takiego jak On, jest wolny od zagłady? Ta wątpliwość rodzi kolejną, 
fundamentalną – czy jest Bogiem?

Bóg taki jak człowiek ma także ludzkie, negatywne cechy, takie jak: zazdrość, zakła-
manie, okrucieństwo, które wykorzystuje przeciw stworzeniu. Zastosowanie ciągu prostych 
wypowiedzeń: wystarczy go przerazić, odbiorę bratu język brata, będą się zdradzać, uka-
zuje Boga, który działa nieetycznie, hołduje wartościom o silnym ładunku negatywnym, 
a są nimi strach i zdrada. Widać także, że najważniejszą wartością dla Boga jest samolubne 
panowanie nad światem (będą na mnie polegać, we mnie wierzyć).

Człowiek okłamywany przez Boga, wyrzucony z raju, uświadamia sobie również cy-
nizm Stwórcy, wyrażony powtórzonym leksemem niewola (o silnej konotacji ujemnej):

(8) W niewoli praw twych i ludzkiej niewoli 
Żyłem (112)

Prawa Boże, które Stwórca uznał za porządek nie do zastąpienia, przyniosły ludziom nie-
wolę, pozbawiły ich myśli swobodnej. Istota buntująca się przeciw Bożym prawom zasługu-
je na karę. W ten sposób wyłania się kolejna konceptualizacja: Boga Sędziego.

3. Bóg Sędzia

Idiolektyczny obraz Boga Sędziego, pojawiający się w cyklu Raj, każe spojrzeć na Stwórcę 
w sposób odmienny od Jego obrazu zapisanego w Biblii i w nauczaniu Kościoła katolic-
kiego25. Cechą najważniejszą dla kategorii Boga Sędziego jest Jego sprawiedliwość26 i mi-
łosierdzie27. Bóg Kaczmarskiego jest Sędzią, dla którego ważne jest tylko posłuszeństwo 

25 Por. Główne prawdy wiary: Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
26 Zob. m.in. Ps 119, 137–138, 144; Iz 24,16; Mt 5, 6; 6, 33.
27 Por. np. Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32).
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i uległość stworzenia. Bóg Sędzia przypomina przedstawiciela sądu systemu totalitarne-
go. Przejawia się to w zastosowaniu w odniesieniu do Boga Sędziego formy bezosobowej, 
oznajmującej wyrok nieposłusznym aniołom: Udowodniono wszystkim bunt / I wszyscy dziś 
będą strąceni. Ten zabieg językowy kreuje postać Boga bezdusznego, okrutnego w swojej 
sprawiedliwości, który tworząc wolne stworzenie (myśli ma swobodne), jednocześnie naka-
zuje mu bezwzględne posłuszeństwo. 

Konceptualizacja okrutnego sędziego rozwija się w dalszej części cyklu, poświęco-
nej Sądowi Ostatecznemu. Służy temu określenie Wielki Oskarżyciel, w którym odbija się 
natura Boga potężnego, ale pozbawionego miłosierdzia. Definicja słownikowa podaje bo-
wiem, że oskarżyciel to ‘osoba składająca i popierająca w trakcie postępowania karnego żą-
danie ukarania oskarżonego’28. Moc Sędziego wyrażona jest językowo zarówno za pomocą 
ekspresywnych wyobrażeń Sądu Ostatecznego, jak i stosunku wszystkich sądzonych do 
niego (wszyscy dziś się ukorzyli):

(9) I wszystko widać równocześnie 
Na ziemi płonie czarnym ogniem ludzkich powłok stos 
A w jego tłustym wnętrzu walczą bestie 
Stłumione Słońce spada w dół nim cichnie pierwsza z trąb (118)

(10) Grzmi siódma trąba i widać już całego wiru oś 
Pośrodku świata Wielki Oskarżyciel 
A tłumy wokół Niego mkną i wznoszą się pod strop 
Lub z krzykiem przewalają się w niebycie […] 
W miliony dzieli ich na dwa obozy jeden głos 
Przed którym wszyscy dziś się ukorzyli (119)

Niezwykłość i grozę destrukcji osiągnął poeta przez zastosowanie katastroficznej metafo-
ryki i plastycznego oksymoronu. Warto zauważyć, że wizja czarnego ognia jest typowa dla 
obrazu piekła już od czasów staropolskich. Piekło było bowiem przestrzenią przepełnioną 
krzykami i jękami potępionych, ciemną otchłanią, w której ogień piekielny (pozbawiony 
blasku) stanowi najważniejsze źródło męki29. 

Bóg Sędzia jest Bogiem zagłady swojego stworzenia. Nie ma już rajskiego świata. 
Kolejne głosy grzmiących trąb obwieszczają siedem etapów niszczenia (podobnie jak 
w Stworzeniu świata kolejne etapy tworzenia oznajmiały mijające dni). Wykreowany przez 
Kaczmarskiego obraz Sądu Ostatecznego przypomina wizje młodopolskie (zwłaszcza zna-
ne z Dies Irae Jana Kasprowicza). Ten sposób kategoryzacji Boga Sędziego jest niezgodny 

28 Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak (Warszawa: PWN, 1982), t. II, 550.
29 Por. Jacek Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej 
literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 1994).
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z koncepcją Wierzbickiej (ten ktoś jest dobry). Należy jednak dodać, że o ile u Kasprowicza 
Bóg – groźny Sędzia – zostaje osądzony przez człowieka:

Nic co się stało pod sklepem niebiosów, 
Bez Twej się woli nie stało! 
[…] 
Przede mną przepaść zrodzona przez winę,  
przez grzech Twój Boże!...30

o tyle u Kaczmarskiego Bóg – groźny Sędzia – zmienia się w konceptualizację Boga sa-
motnego.

4. Bóg samotny

Ta niestereotypowa cecha Boga wiąże się z Jego atrybutem Boga sprawiedliwego, który 
karze za brak posłuszeństwa, pokory, uległości (będących warunkiem nie do zastąpienia). 
Utwory Strącenie aniołów i Wygnanie z raju pokazują karę wymierzoną zbuntowanym 
aniołom i niewiernym ludziom. Tą karą jest pozbawienie ich raju. Kara ta straszna jest 
jednak nie tylko dla ukaranych, ale również dla Boga Sędziego, który sam siebie skazał na 
samotność.

Wizja pustego raju zmienia konceptualizację samego Boga:

(11) W pustym raju dni po wygnaniu 
Stwórca trawi na długich spacerach 
Nocą leży na chmurnym posłaniu 
Jasność własna sen mu odbiera 
Swoich praw się uczy na pamięć 
Sam ich musi przestrzegać by trwały […] 
Pusty raj jest dla Stwórcy za mały (109)

Rozpoczynający utwór epitet pusty raj uświadamia odbiorcy samotność Boga. Ciąg wypo-
wiedzeń pokazujących jego zajęcia: dni […] trawi na długich spacerach; leży na chmurnym 
posłaniu; swoich praw uczy się na pamięć wartościuje Jego nową rzeczywistość – jego 
życie jest nudne, pozbawione sensu. Warto też podkreślić, że Bóg stał się niewolnikiem 
własnych praw. Użycie normatywnego wyrażenia musi przestrzegać (swoich praw) wynika 
z pierwotnego rozporządzenia Boga Stwórcy o porządku nie do zastąpienia. Bóg jest tu 
wyraźnie antropomorfizowany, a jego działania nie różnią się od normalnego życia każdego 

30 Jan Kasprowicz, Poezje 2. Dzieła wybrane II, red. Jan Józef Lipski (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1958).
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śmiertelnika. O jego boskości świadczą tylko metaforyczne opisy: Nocą leży na chmurnym 
posłaniu; Jasność własna sen mu odbiera. Ten Bóg nie mówi już o sobie i własnej dosko-
nałości (brak tu form w pierwszej osobie liczby pojedynczej). Bóg samotny opisywany jest 
tylko z perspektywy obserwatora w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Bóg nie został co prawda zupełnie sam, towarzyszą mu bowiem ci, którzy się nie zbun-
towali – aniołowie. Jednak ich towarzystwo nie daje Bogu radości:

(12) W pustym raju archanioł Gabriel […] 
Towarzyszy Stwórcy w przechadzkach 
Lecz nie może Go bawić rozmową 
Żadną myślą zaskoczyć znienacka 
Obaj myślą wszak jednakowo (109)

Pokora, posłuszeństwo i uległość, których aniołowie nie odrzucili, czynią z nich istoty 
wierne, ale nieprzydatne Bogu w walce z trawiącą go samotnością. Tym samym dochodzi 
do przewartościowania postaw, które Bóg Stwórca uznał za najważniejsze. Istota harmonij-
nego życia w raju stała się dla Boga samotnego przekleństwem. Zastosowanie zdania prze-
ciwstawnego (Towarzyszy Stwórcy w przechadzkach / Lecz nie może Go bawić rozmową) 
ma na celu ukazanie beznadziejności sytuacji, którą zazdrosny o swoją wszechwładzę Bóg 
sam sobie zgotował. Nie dziwi więc kolejny obraz Boga skazańca:

(13) W pustym raju czas przejął władanie  
Stwórca czeka z rękami wzdłuż ciała 
Panujący światu skazaniec 
Dożywocie wyłącznej chwały […] 
W pustym raju cokolwiek się stanie 
Zawsze stanie się przeciw Niemu (109)

Stereotypowy obraz Boga Króla zostaje tu podwójnie zakłócony. Bóg Król, wymagający od 
stworzenia czci i pokory, stał się Królem – skazańcem dożywocia wyłącznej chwały. Warto 
zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatnie wyrażenie, w którym leksem chwała konotowany jest 
ujemnie przez zestawienie z oznaczającym surową karę leksemem dożywocie oraz przy-
miotnikiem wyłączna, podkreślającym Bożą godność, a jednocześnie osamotnienie.

Bóg utracił jednak atrybuty wszechmocy i wszechwiedzy. Zastosowanie metafory czas 
przejął władanie i obrazu Stwórcy czekającego z opuszczonymi rękami kreuje obraz Boga 
słabego, bezsilnego, oczekującego na zło, które musi nadejść. Bóg nie jest już wszechwie-
dzący i wszechwładny, nie wie, co będzie i kiedy (bo czas przejął władzę nad pustym ra-
jem), wie tylko, że stanie się przeciw Niemu.
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Taka konceptualizacja ostatecznie kłóci się z pojmowaniem Boga chrześcijańskiego, 
a także koncepcją Anny Wierzbickiej, w której Bóg to ktoś, od czyjej woli wszystko zależy. 
Zatem Bóg samotny traci najważniejszy atrybut swojej boskości – wolę sprawczą.

Wnioski

Podsumowując należy stwierdzić, że kreacja Boga w Raju Jacka Kaczmarskiego pozornie 
opiera się na koncepcji Boga chrześcijańskiego. Można więc wyodrębnić w tym utworze 
kilka stereotypowych konceptualizacji Boga: Stwórcy, Króla, Sędziego. Katalog Jego pod-
stawowych cech w tekstach, które zostały poddane analizie, jest tylko częściowo zbieżny 
ze zbiorem atrybutów Najwyższego w ujęciu katechizmowym i potocznym. Należą do nich: 
doskonałość i stwórczość. Pozostałe cechy: miłość, dobroć, istotowa odrębność, a nawet 
wieczność przypisywane są Bogu tylko pozornie. Jego wizja władzy (oparta na posłuszeń-
stwie, uległości i pokorze) powoduje, że Bóg staje się najpierw bezdusznym (pozbawionym 
miłości) Sędzią wypędzającym z raju wszystkich buntowników (anioły i ludzi), a w czasie 
Sądu Ostatecznego staje się Wielkim Oskarżycielem, żądnym kary dla stworzenia. 

Taka konceptualizacja Boga jako Króla i Sędziego doprowadza do pojawienia się no-
wej kategorii – Boga samotnego, skazanego na dożywotnią (wieczną?) samotność w pustym 
raju, pozbawionego atrybutów boskości.

Język kształtujący idiolektalny obraz Boga u Jacka Kaczmarskiego jest raczej prosty. 
Autor opisuje najważniejsze dla Stwórcy i stworzenia wydarzenia za pomocą nieskompli-
kowanej, choć nacechowanej aksjologicznie leksyki, prostej składni oraz na ogół niewyszu-
kanych środków stylistycznych. Warto zauważyć, że mówienie o sferze sacrum wiąże się 
na ogół ze stosowaniem stylu wysokiego, patetycznego, z hieratycznością stylu31. Język sto-
sowany przez Kaczmarskiego pozbawiony jest typowych cech języka religijnego. W opisie 
dzieła stworzenia Bóg mówi o sobie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a nie w typowej 
formie pluralis maiestatis. Poeta zastosował również formę bezosobową, w której przed-
stawiony został wyrok Boga. Najciekawsze są środki językowe opisujące Sąd Ostateczny. 
Zwracają uwagę zwłaszcza ekspresyjne metafory i barwne epitety.

Należy zauważyć, że taka konceptualizacja Boga u Kaczmarskiego wiąże się z jego 
koncepcją władzy totalitarnej (tworzącej nowy ład, panującej zniewolonemu narodowi i są-
dzącej niepokornych). W tym kontekście obraz Boga samotnego, świadomego swojej poraż-
ki, ma dać nadzieję odbiorcom na nadejście nowych, lepszych czasów.

31 Maria Wojtak, „Styl religijny w perspektywie genologicznej”, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały 
z konferencji. Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski (Poznań: 
Wydawnictwo UAM, 2004), 111.
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Wykaz skrótów 

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego.

Bibliografia

Źródło
Kaczmarski, Jacek. Antologia poezji, red. Krzysztof Nowak. Warszawa: Demart, 2012.

Bartmiński, Jerzy. „Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki”. 
W: Język a Kultura 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empirycz-
ne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 1998, 63–83.

Kadyjewska, Anna. „Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza na przykładzie pism Cypria-
na Norwida”. W: Semantyka tekstu artystycznego, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski. Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 2001, 321–332.

Karpluk, Maria. „O najwcześniejszym polskim słownictwie chrześcijańskim”. W: O języku religijnym. 
Zagadnienia wybrane, red. Maria Karpluk, Jadwiga Sambor. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 1988, 89–101.

Karpluk, Maria. „O staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (inspiracje czeskie)”. W: Tysiąc lat polskie-
go słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
1999, 29–33.

Kasprowicz, Jan. Poezje 2. Dzieła wybrane, wyd. II, red. Jan Józef Lipski. Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1958.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1994.
Kępka, Izabela. „Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa 

w piosenkach Jacka Kaczmarskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 
(2017), 2: 59–72. 

Kępka, Izabela. „Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego”. Studia Językoznaw-
cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017): 135–138.

Klich, Edward. Polska terminologia chrześcijańska. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
1927.

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli, wyd. II. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
Kostkiewiczowa, Teresa. „Jak poeci polscy drugiej połowy XVIII wieku mówili o Bogu i szatanie”. W: Ty-

siąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, 1999, 83–98.

Kowalewska-Dąbrowska, Jolanta. Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego. 
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.

Pajdzińska, Anna. „Językowy obraz Boga i szatana w polskiej poezji powojennej”. W: Tysiąc lat polskie-
go słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
1999, 157–178.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół bi-
blistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. III. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo 
Pallotinum, 1980.



 88 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

Piwińska, Marta. „Bóg utracony, Bóg odnaleziony”. W: Problemy polskiego romantyzmu I, red. Maria 
Żmigrodzka, Zofia Lewinówna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Na-
ukowe PAN, 1971, 251–301.

Podraza-Kwiatkowska, Maria. „Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski”. W: Ty-
siąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, 141–155.

Puzynina, Jadwiga. „Językowy obraz Boga w poezji romantycznej”. W: Tysiąc lat polskiego słownictwa 
religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 99–115.

Rzepka, Wojciech Ryszard, Bogdan Walczak. „Bóg i szatan w polszczyźnie XVI wieku”. W: Tysiąc lat 
polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, 57–66. 

Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium 
językowo-stylistyczne). Gorzów Wielkopolski–Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Zawodowej, 2013.

Skubalanka, Teresa. „Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka)”. W: taż, Mickiewicz, Słowacki, 
Norwid. Studia nad językiem i stylem. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997.

Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: PWN, 1982.
Sokolski, Jacek. Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literatu-

rze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1994. 

Strykowska, Monika. „Obraz Boga w Rytmach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle prądów ideowych 
epoki”. W: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja. Gdańsk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 67–82.

Wierzbicka, Anna. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971.
Wierzbicka, Anna. Co mówi Jezus? Objaśnienia przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uni-

wersalnych, przeł. Izabela Duraj-Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Wojtak, Maria. „Styl religijny w perspektywie genologicznej”. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały 

z konferencji. Gniezno 15–17 kwietnia 2002, red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski. 
Poznań: Wydawnictwo UAM, 2004, 104–113.

Źródło internetowe
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1994. Dostęp 25.05.2018, http://

www.archidiecezja.pl/include/user_file/kkk.pdf.

Obraz Boga w Raju Jacka Kaczmarskiego

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest ukazanie językowej kreacji Boga w spektaklu Raj Jacka Kaczmarskiego. 
Wykorzystano w nim metodologię związaną z badaniem językowej kreacji świata w tekstach 
literackich. Analiza materiału wyekscerpowanego z utworów miała pokazać, w jaki sposób 
Kaczmarski ukazuje Boga i czy Jego kreacja jest zgodna z ogólnie przyjętym pojmowaniem 
Istoty Najwyższej. Wyodrębniono stereotypowe konceptualizacje Boga: Króla, Sędziego. Boga 
wykreowanego przez Kaczmarskiego cechuje doskonałość i stwórczość. Pozbawiony jest na-
tomiast innych cech zwyczajowo mu przypisywanych: dobroci, miłości, istotowej odrębności 
i wieczności. Podczas Sądu Ostatecznego bezduszny Bóg, pozbawiony miłości do ludzi, staje 
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się Wielkim Oskarżycielem człowieka. W konsekwencji staje się Bogiem samotnym, skazanym 
na dożywotnią samotność. Taka kreacja Boga u Kaczmarskiego wiąże się z jego koncepcją wła-
dzy totalitarnej. W tym kontekście obraz Boga samotnego, świadomego swojej porażki, ma dać 
nadzieję odbiorcom na nadejście nowych, lepszych czasów.

The image of God in Raj (“Paradise”) by Jacek Kaczmarski

S u m m a r y
The article presents the linguistic creation of God in the play Raj (“Paradise”) written by Jacek 
Kaczmarski and is based on the method used in research into linguistic creation of worlds in 
literary texts. The analysis of the excerpted material was to show in which way Kaczmarski 
presented God and whether his creation was in accordance with the stereotypical concept of the 
Supreme Being. Stereotypical conceptualisations of God has been identified: King and Judge. 
The God created by Kaczmarski is perfect. However, he is deprived of other features that are ste-
reotypically attributed to him: goodness, love, essential identity and eternity. During the Final 
Judgement the heartless God deprived of any pity for people becomes an indicter of the human 
being. Consequently, he becomes a lonely God, condemned to perpetual solitude. Such an image 
of God created by Kaczmarski results from his concept of totalitarian power. In this context the 
image of a lonely God, aware of his failure, is supposed to give hope that better times will come.
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i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 18 (2019): 75–89. DOI: 10.18276/sj.2019.18-06.





www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2019.18-07 | 91–107

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Katarzyna Kondzioła-Pich
ORCID: 0000-0003-1950-9299

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
katarzyna.kondziola-pich@usz.edu.pl

Uwodzenie okiem pragmalingwisty
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Gwarantem istnienia życia na ziemi jest rozmnażanie się poszczególnych gatunków. 
W świecie zwierząt odbywa się to instynktownie, przy czym bardzo ważnym elementem 
jest tu walka o względy osobników płci przeciwnej. Najczęściej walkę tę podejmują przed-
stawiciele płci męskiej, których natura wyposażyła w cały szereg przeróżnych narzędzi, 
umiejętności i cech zewnętrznych. Samce na czas godów prezentują swe największe atry-
buty – stroszą kolorowe pióra, urządzają popisy taneczne, wydają przyciągające samice 
dźwięki, nierzadko też walczą o swą wybrankę na śmierć i życie. 

Wśród ludzi dostrzegamy przejawy tych pierwotnych instynktów, które jednak przy-
bierają zdecydowanie bardziej skomplikowaną i złożoną formę. W odniesieniu do zdobywa-
nia względów płci przeciwnej mówimy często o uwodzeniu. Współczesny rozwój cywiliza-
cji i życie w ciągłym pośpiechu powodują, że ludzie w każdym obszarze życia cenią sobie 
łatwe i szybkie rozwiązania, przynoszące natychmiastowe efekty. Dotyczy to również tak 
delikatnej sfery, jaką są relacje damsko-męskie.

Powszechna dostępność internetu sprawia, że często przenosimy prawdziwe relacje 
do rzeczywistości wirtualnej. Szukamy w niej także sposobów ułatwiających nam funk-
cjonowanie w prawdziwym świecie. Budowanie relacji z partnerem często zaczyna się 

#0#
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właśnie w sieci. Obok czatów i forów o charakterze randkowym w internecie funkcjonuje 
cały szereg wyspecjalizowanych portali, których użytkownicy dzielą się swoimi sukcesami 
i sposobami na skuteczne uwodzenie kobiet. Z łatwością można także znaleźć interneto-
we poradniki na ten temat. Zjawisko staje się na tyle powszechne, że socjologowie zaczy-
nają opisywać je jako „nieformalny, niezinstytucjonalizowany i częściowo niejawny ruch 
(względnie społeczność) mężczyzn podejmujących usystematyzowane i steoretyzowane 
działania mające na celu zwiększenie swojego powodzenia u kobiet, a przez to liczby part-
nerek seksualnych”1, a nawet próbują je charakteryzować jako subkulturę posługującą się 
„własnym, wysoce stechnicyzowanym językiem, własną hierarchią społeczną i własną, her-
metyczną filozofią uwodzenia”2. 

Członkowie opisywanych grup są zwolennikami tzw. PU (ang. Pick Up – podrywać) 
i w relacjach z kobietami bazują na kształtowaniu własnego zachowania zgodnie z regułami 
NLS (ang. Neurolinguistic Seduction). Są to metody uwodzenia powstałe na bazie progra-
mowania neurolingwistycznego (NLP), czyli technik komunikacji, których celem jest two-
rzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi3. Członków takich grup 
nazywa się często społecznością PUA (Pick-Up Artists – artyści uwodzenia) lub SC (ang. 
Seduction Community). Ich cechą charakterystyczną, a zarazem czynnikiem spajającym, 
jest specyficzny sposób porozumiewania się. Polega on na stosowaniu dziesiątków skró-
tów i zapożyczeń (najczęściej z języka angielskiego) oraz słów, którym nadaje się nowe, 
specyficzne znaczenia. W internecie można znaleźć amatorskie opracowania słownikowe, 
zawierające podstawowe terminy i ich wyjaśnienia. Fragment takiego słowniczka prezen-
tuje się następująco4:

AFC (Average Frustrated Chump) – przeciętny chłopak, który nie potrafi podrywać 
dziewczyny, zob. też: PSF, WSN
AI (Approach Invitation) – zaproszenie do poznania, sygnały wysyłane przez dziew-
czynę, kiedy chce, żebyś ją poderwał
AMOG (Alpha Male Other Guy) – chłopak o dominującym charakterze (alfa) i do-
brym statusie towarzyskim, ktory też chce poderwać dziewczynę, którą podrywasz lub 
który przeszkadza ci (świadomie lub nieświadomie) w podrywie
Anchor – zob. Kotwica

1 Sławomir Wacewicz, „«Gra» w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko społeczne”, Homo 
Ludens, 1 (2009): 280.
2 Adriana Sylwia Bartnik, Anna Krajewska, „Strategie uwodzenia. Analiza socjologiczna wybranych fo-
rów internetowych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 34 (2009): 91.
3 Programowanie neurolingwistyczne zostało opisane m.in. w pracy: Peter Young, Zrozumieć NLP: reguły 
i praktyka (Gliwice: Helion, 2008).
4 Całe opracowanie – Słownik PUA – znajduje się w internecie, dostęp 9.11.2018, http://www.podrywaj.
org/s%C5%82ownik _pua_0.
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Anti-AI (Anti Approach Invitation) – antyzaproszenie do poznania, kiedy dziewczyna 
nie chce z tobą nawet rozmawiać
Arcysztukmistrz – zob. MPUA
ASD (Anti-Slut Defense) – reakcja dziewczyny, spowodowana tym, że nie chce ona 
brać na siebie odpowiedzialności za rozwój wydarzeń podczas podrywu; często jest to 
reakcja odruchowa; polskie określenie: OND, Obrona Niby Dziewicza
ASF (alt.seduction.fast) – grupa dyskusyjna, która dała początek społeczności PUA
Asmistrz – zob. MPUA
B (Babe) – dziewczyna, zwykle podaje się też cyfrę w skali 1-10, będącą oceną jej 
wyglądu zewnętrznego
BAFC (Below Average Frustrated Chump) – określenie faceta gorszego niż AFC 
Bawełna cukrowa – zob. Chick Crack
Befriending – zaprzyjaźnienie się ze znajomymi dziewczyny, zanim zacznie się ją 
podrywać
BF (Boyfriend) – chłopak
BF Destroyer (Boyfriend Destroyer) – tekst, metoda lub zachowanie mające na celu 
poderwanie dziewczyny, która ma chłopaka
BL (Body Language) – mowa ciała, ważny element komunikacji niewerbalnej; też MC
Bloker – zob. CB
Blur – sytuacja, kiedy kobieta nie odpowiada na twoje telefony, pomimo tego, że wcze-
śniej była zainteresowana; polskie określenie: wymaz 
Błyskoteka – zob. Peacocking
BS (Bitch Shield) – lekceważąca (a czasem agresywna) reakcja kobiety na podryw, 
często jest to reakcja odruchowa; polskie określenia: sukskafander, sukotarcza
BT (Buying Temperature) – stopień gotowości dziewczyny do nawiązania kontak-
tu intymnego, zwykle wzrasta i opada b. szybko; polskie tłumaczenie: temperatura 
drżenia5.

Bez zapoznania się z przynajmniej podstawowymi terminami ze słownika uwodzicieli 
zrozumienie prowadzonych przez nich rozmów internetowych staje się niemal niemożliwe. 
Obfitują one bowiem w wypowiedzi typu:

(1) Byłem na fieldzie po wcześniejszym FPC. Był hook point ale później zmieniło się to 
we fluff talk. Zrobiłem SO i postanowiłem wejść w STR...6

5 W powyższym cytacie oraz we wszystkich kolejnych pochodzących z forów i poradników internetowych 
zachowana została oryginalna pisownia i interpunkcja.
6 Słownik PUA.
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(2)  To takie moje małe życzenie związane z forum na ten rok – żeby znów pojawiały 
się FRy, które chce się czytać, które nie muszą kończyć się wcale 5FC z 3SHB, a jed-
nak oddają prawdziwe emocje, pokazują, jak wiele można osiągnąć przy odpowiednim 
nastawieniu... Czekam na FRy, które pokazują radość z uwodzenia, a ich autor trak-
tuje kobiety jako równorzędnych partnerów w odwiecznej grze, a nie jak przedmiot 
do zaliczania7.

Wypowiadanie się oraz odczytywanie wiadomości na forach społeczności PUA naj-
częściej możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu się. To, że strony internetowe tego typu 
nie są w pełni dostępne dla osób nieposiadających własnego loginu i hasła, świadczy o pew-
nej hermetyczności opisywanych grup. W internecie istnieje jednak cały szereg podobnych 
portali, z których można korzystać bez ograniczeń. Choć dotyczą one uwodzenia i najczę-
ściej można na nich znaleźć poradniki na ten temat, nie obowiązuje tam znajomość języ-
ka społeczności PUA. Polski internet obfituje w tego typu poradniki, np. uwodzenie.blox.
pl, podrywam.pl, www.uwodzenie.org, www.podrywaj.org, www.uwodziciel.fora.pl. Po-
wszechnie dostępne są również internetowe wydania publikacji książkowych na ten temat8, 
których autorzy często ukrywają się pod pseudonimami9.

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie opisywanych w tego typu porad-
nikach sposobów uwodzenia z punktu widzenia strategii językowych. Za Urszulą Żydek-
-Bednarczuk przyjmuje się, że strategia językowa to „świadomie i nieświadomie kierowany 
przez nadawcę i odbiorcę spójny ciąg aktów mowy, za pomocą którego interlokutorzy dążą 
do osiągnięcia własnych celów komunikacyjnych, jak i celów wspólnych”10. W przypadku 
uwodzenia mamy raczej do czynienia ze świadomym działaniem. Nie należy jednak zapo-
minać, że dotyczy ono sfery damsko-męskiej, w której bardzo często do gry włączają się 
emocje. Ten obszar ludzkiej psychiki łatwo wymyka się spod świadomej kontroli człowieka 
i przejawia się na przykład w komunikacji pozawerbalnej. Jej znaczenie w sytuacjach uwo-
dzenia również zostanie tu pokrótce omówione. Podczas analizowania materiału zastoso-
wana będzie metoda pragmalingwistyczna, w szczególności teoria aktów mowy.

Zgodnie z eksplikacją słownikową uwieść to znaczy ‘wzbudzić w kimś zachwyt, pożą-
danie, oczarować kogoś czymś, np. urodą’ (USJP). Słownik ten odnosi również uwodzenie 
do sfery seksualności człowieka i zwraca uwagę na jego perswazyjny charakter – ‘zalota-
mi skłonić kogoś do współżycia seksualnego’. Znajdziemy także eksplikację, która plasuje 
uwodzenie wśród technik manipulacji wykorzystujących kłamstwo – ‘mamiąc obietnicami, 

7 Blog uwodzenie, dostęp 10.08.2018, http://uwodzenie.blox.pl/html.
8 Por. Jacek Wylężek, Jak uwieść kobietę. Poradnik krok po kroku (Kraków: Wydawnictwo Dobry eBook, 

2010). 
9 Por. Uncle Uwo, Uwodzenie słowem. Jak mówić i rozmawiać, żeby uwodzić?, dostęp 3.10.2018, uwodzic-

-uwodzicielki.pl. 
10 Urszula Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu (Kraków: Universitas, 
2005), 167–168.
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pochlebstwami itp., oszukać kogoś; zwieść’. Wśród synonimów leksemu uwodzić odnaj-
dziemy m.in. bałamucić, podrywać, kokietować, zwodzić, mamić, bajerować, kusić, nęcić. 
Wszystkie one uwypuklają złą wolę uwodziciela, który za wszelką cenę chce osiągnąć swój 
cel i zdobyć względy upatrzonej przez siebie kobiety. Z punktu widzenia pragmalingwistyki 
zaś uwodzenie jest sytuacją komunikacyjną, której składowe można skatalogować w dość 
precyzyjny sposób. Tę sytuację sami uwodziciele bardzo często nazywają grą, która w jed-
nej z książek-poradników została opisana w ten sposób:

Uwodzenie powszechnie nazywane jest grą. To metafora, która bardzo dobrze oddaje 
to, czego będziesz się uczyć. Każda gra ma swoje zasady, których należy przestrzegać. 
Jeśli łamiesz zasady gry, po prostu z niej wylatujesz, musisz zacząć od nowa. Jeśli 
ich przestrzegasz, grasz dalej. Gra to również coś, co dostarcza nam zabawy i nie jest 
prawdziwe. Oznacza to, że jeśli przegrasz, nic się nie dzieje. Jeśli przegrasz, grasz zno-
wu, bo to dobra zabawa, a im więcej grasz, tym lepszy jesteś, tym częściej wygrywasz. 
Natomiast gdy przegrywasz, analizujesz, jakie błędy popełniłeś, i grasz od nowa, tym 
razem tych błędów unikając, aż dochodzisz do mistrzostwa11.

Uwodzenie, jak każda gra, kieruje się określonymi zasadami. Te najbardziej ogólne 
sformułował w swoim artykule S. Wacewicz: 

– powodzenie u kobiet zależy w mniejszym stopniu od czynników takich, jak wygląd 
czy faktyczny status zawodowy/materialny, a w większym od warstwy zachowań;

-	 możliwe jest wyróżnienie i teoretyczne opisanie skutecznych schematów zachowań;
-	 możliwe jest nauczenie się tych schematów zachowań (powodzenie u kobiet to wy-

uczalna zdolność);
-	 możliwe jest zautomatyzowanie/internalizacja tych schematów zachowań (od świa-

domego stosowania technik do naturalnego, intuicyjnego zachowania we właściwy 
sposób)12.

Dla pełnego opisu należy uzupełnić składowe tej gry o kilka elementów, które można 
określić mianem warunków skuteczności uwodzenia. Należą do nich:

a) Warunki stosowności kontekstowej. Jest to przede wszystkim scharakteryzowanie 
interlokutorów i sytuacji, w której prowadzona jest interakcja. Co prawda uwodzenie może 
się odbywać zarówno na linii mężczyzna–kobieta oraz kobieta–mężczyzna, jak i na linii 
kobieta–kobieta lub mężczyzna–mężczyzna, jednak wszystkie przeanalizowane poradniki 
dotyczą sytuacji, w których uwodzicielem jest mężczyzna, uwodzoną zaś kobieta. Przyj-
mujemy, że ten układ jest najbardziej powszechny i to on stanie się jednym z warunków 
skuteczności.

11 Wylężek, Jak uwieść, 6.
12 Wacewicz, „Gra”, 281.
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Pozostając w konwencji gry, należy zaznaczyć, że głównym rozgrywającym (graczem) 
jest w tej sytuacji mężczyzna. To on inicjuje interakcję i stara się narzucić jej określony 
kierunek. On też decyduje o tym, kogo do gry zaprosi, a więc w pewnym sensie narzuca 
reguły. Status społeczny ani wiek nie są elementami stałymi lub narzuconymi. Wydaje się, 
że jedynym ograniczeniem jest osiągnięcie dojrzałości płciowej, co automatycznie wyklu-
cza z gry osoby w wieku dziecięcym. Można także przyjąć, że warunki skuteczności nie 
określają jednoznacznie miejsca, w którym gra musi się toczyć. Może to być miejsce pracy, 
ulica, szkoła, sklep, park itd. Na podstawie przeanalizowanych poradników można jedynie 
określić, że najczęstszymi miejscami, w których spotykamy się z uwodzeniem, są miejsca 
rozrywki, takie jak dyskoteki, kluby, bary, kawiarnie itp.

b) Adekwatność wypowiedzi do sytuacji. Ten warunek należy potraktować dwubie-
gunowo. Pamiętając, że głównym celem uwodzenia jest zdobycie przez mężczyznę wzglę-
dów kobiety, należy zwrócić uwagę na fakt, że ten cel jest czasem ujawniany na samym 
początku gry, czasem zaś ukrywany i osiągany w sposób pośredni. Sami uwodziciele 
w swoich poradnikach zaznaczają, że ukrywanie bądź ujawnienie celu zależy od jego cha-
rakteru. Niekiedy sprowadza się on jedynie do tego, by uwodzenie skończyło się zbliżeniem 
seksualnym. W takich przypadkach adekwatność wypowiedzi do sytuacji oznacza bezpo-
średniość, np.

(3) Wow… masz tak świetną figurę, że musiałem do Ciebie podejść13.

Z drugiej zaś strony celem nie musi być natychmiastowe zbliżenie, tylko nawiązanie 
znajomości, która będzie się rozwijać nieco wolniej. W takich sytuacjach „eksperci” w uwo-
dzeniu zalecają pośredniość, która oznacza aseksualny i prozaiczny kontekst nawiązania 
interakcji. Za przykład może posłużyć fragment internetowego poradnika:

(4) – Hej, wiesz może gdzie tu w pobliżu jest empik albo księgarnia? Chciałbym kupić 
siostrze książkę na urodziny, ale nie mam pojęcia gdzie takie cuda mogę dostać. Zresz-
tą przy okazji przydałaby mi się fachowa kobieca porada co najbardziej lubicie czytać
I tak przez kilka minut rozmawiacie o książkach, a ona tłumaczy Ci jak dojść do naj-
bliższej księgarni. Jednak Ty po chwili przerywasz jej i mówisz:
– Tak na prawdę nie interesuje mnie droga do księgarni, a moja siostra nie ma uro-
dzin… bo nie mam nawet siostry... Podszedłem do Ciebie bo mi się spodobałaś, ale nie 
miałem pojęcia jak Ci to powiedzieć…

13 Sposoby na podryw, dostęp 10.08.2018, http://podrywam.pl/podrywanie-dziewczyn/sposoby-na-pod-
ryw.
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Tym samym mówisz jej dlaczego tak na prawdę do niej podszedłeś, lecz nie od razu, 
tylko po kilku minutach rozmowy14.

Zdaniem internetowych uwodzicieli adekwatność wypowiedzi do sytuacji – w uwo-
dzeniu pośrednim – oznacza również stosowanie poczucia humoru, co prezentuje poniższy 
przykład:

(5) Cześć! Nie widziałaś może przebiegającego miśka polarnego, bo zerwał mi się ze 
smyczy i nie mogę teraz tej bestii znaleźć15.

Jak zatem widać, warunek adekwatności wypowiedzi do sytuacji jest zależny od celu, 
jaki chce osiągnąć uwodziciel. W obu przypadkach odbiorca komunikatu prawdopodobnie 
domyśli się, że stał się obiektem zainteresowania rozmówcy, jednak w zależności od zasto-
sowanej strategii (pośredniej lub bezpośredniej) łatwiej mu będzie zidentyfikować kon-
kretne zamiary nadawcy wypowiedzi. Z pewnością wybór jednego z tych dwóch wzorów 
zależy również od temperamentu uwodziciela. Istnieją jednak takie sposoby nawiązywania 
kontaktu z kobietą, które bezwzględnie odradzają użytkownicy wszystkich przeanalizowa-
nych portali. Zaliczają do nich wypowiedzi o charakterze poetyckim, które określają jako 
„tanie”, „słabe” i „oklepane”, np.

(6) Czy to bolało? Jak spadłaś z nieba aniołku…

(7) Czy Twój ojciec był złodziejem? Bo ukradł wszystkie gwiazdy z nieba i włożył je 
w Twoje oczy.

(8) Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy może powinienem podejść 
jeszcze raz?

(9) Musisz być bardzo zmęczona, bo biegasz po moich myślach cały dzień.

(10) Hej, czy całujesz się z nieznajomymi osobami? Nie? Więc pozwól, że się przed - 
stawię…16

c) Wiarygodność nadawcy. W sytuacji uwodzenia warunek ten sprowadza się do wy-
glądu nadawcy. W internetowych poradnikach z jednej strony często zwraca się uwagę, 
że dla kobiety najważniejsza jest osobowość mężczyzny, jednakże z drugiej strony przy-
wołuje się tam zasadę „Jak cię widzą, tak cię piszą”, dlatego zaleca się dbanie o siebie. 

14 2 teksty na podryw, które warto znać!, dostęp 10.08.2018, http://tekstynapodryw.com.pl/2-teksty- 
na-podryw-ktore-warto-znac.
15 Jak uwodzić – teksty na podryw, dostęp 10.08.2018, http://www.perfectdating.pl/22-perfect-dating/jak-
-podrywac/578-jak-uwodzic-teksty-na-podryw.html.
16 Teksty na podryw – czy mogą zadziałać?, dostęp 8.10.2018, http://www.uwodzenie.org/teksty-na-pod-
ryw-czy-moga-zadzialac.
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Wygląd zewnętrzny nadawcy ustala wstępną opinię o nim i decyduje o interpretacji wy-
głaszanych przez niego słów. Przykładem może być sytuacja, w której uwodziciel zwraca 
się do kobiety słowami: Czy mogę zaprosić Panią na kawę? W jednym przypadku mówi to 
człowiek o niechlujnym wyglądzie, w drugim zaś mężczyzna w dopasowanym garniturze 
i o nienagannej fryzurze. Jest oczywiste, że to właśnie on ma większe szanse na otrzymanie 
aprobującej odpowiedzi.

Wiarygodność nadawcy łączy się także z jego zachowaniem, a w szczególności z sy-
gnałami pozawerbalnymi, które wysyła w trakcie rozmowy. Poradniki uwodzicieli obfitują 
we wskazówki, czego nie powinien robić mężczyzna podczas spotkania z kobietą. Najważ-
niejsza jest jednak postawa, która ma przekazywać komunikat o pewności siebie. Osiąga się 
ją dzięki świadomemu posługiwaniu się komunikacją niewerbalną:

 – Oczy. Należy zachować kontakt wzrokowy. Nie zaleca się oczywiście ciągłego pa-
trzenia prosto w oczy rozmówczyni, ponieważ może to ją spłoszyć. Nie wolno jed-
nak spuszczać wzroku. Opisuje to jeden z fragmentów poradnika:

(11) Masz nawiązywać kontakt wzrokowy i nie bać się go, ale kiedy dziewczyna go 
przerwie, Ty również powinieneś go przerwać. Dopiero kiedy ona spojrzy się na Ciebie 
znowu, nawiąż kontakt wzrokowy i uśmiechnij się, żebyś nie wyglądał jak psychopa-
ta. Pamiętaj. Spuszczenie wzroku, kiedy kobieta patrzy na Ciebie jest błędem. Jeśli 
unikasz kontaktu wzrokowego, to jest to znak, że masz mniej pewności siebie niż ona 
i niekomfortowo czujesz się wśród innych17.

 – Uśmiech. Uśmiechanie się niweluje napięcie:

(12) Ludzie lubią, gdy inni się uśmiechają w ich towarzystwie, bo to pozwala im się 
poczuć bardziej swobodnie. Szczególnie w takiej sytuacji jak randka będzie między 
Wami trochę napięcia i uśmiech pozwoli go rozładować18.

 – Brak szybkich, nerwowych ruchów. Stosowanie ich oznacza zdenerwowanie 
i brak pewności siebie:

(13) Jeśli się stresujesz, to działasz szybko, a nawet za szybko. Jeśli się denerwujesz, to 
z miejsca kobieta będzie to czuła i prawdopodobnie też zacznie się denerwować19.

 – Otwarta postawa ciała. Jej zachowanie oznacza brak skrzyżowanych rąk lub 
nóg. Takie skrzyżowanie jest podświadomym komunikatem dla rozmówczyni, że 

17 Uncle Uwo, Uwodzenie słowem, 13.
18 Tamże. 
19 Tamże.
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mężczyzna jest zamknięty na rozmowę z nią, wycofany i niepewny. W poradniku 
zaleca się:

(14) Dlatego zwracaj na to uwagę i zawsze staraj się swoją mową ciała pokazać, że 
jesteś otwarty na ludzi i czujesz się przy nich komfortowo. Usiądź wygodnie na krześle, 
rozszerz nogi, oprzyj sobie ręce, tak, aby było Ci wygodnie20.

 – Ręce. W poradnikach nie zaleca się trzymania rąk w kieszeniach, ponieważ może 
to być odebrane jako brak kultury. Nie wolno także wykonywać żadnych mono-
tonnych lub nerwowych ruchów, jak np. stukanie o blat, „bawienie się” telefonem 
komórkowym, wykręcanie palców itp. To także świadczy o zdenerwowaniu i, co 
najbardziej niepożądane, braku pewności siebie. Dlatego autor jednego z poradni-
ków dzieli się swoją radą:

(15) Dam Ci jeszcze dobrą sztuczkę, którą poznałem od specjalistów zajmujących się 
przemówieniami publicznymi. Kiedy stoisz w miejscu i nie wiesz, w jaki sposób masz 
trzymać dłonie, to rozluźnij je, a następnie połącz największy palec z kciukiem, tak 
aby ledwo się dotykały. Jeśli tak zrobisz, to już będziesz dobrze wyglądał i nie będziesz 
musiał w żaden sposób się martwić o to, jak się prezentujesz21.

d) Warunek szczerości nadawcy. Po raz pierwszy o warunku szczerości pisał John 
Searle, ustanawiając go dla aktu mowy prośby: „Nadawca chce, żeby Odbiorca wyko-
nał X”22. Jeśli przyjmiemy, że zastosowany przez Searle’a symbol X oznacza podczas 
uwodzenia poddanie się wpływowi uwodziciela, to warunek ten z pewnością jest jednym 
z głównych. Podejmując wszelkie działania, mężczyzna w sytuacji uwodzenia chce, aby ko-
bieta odpowiedziała aprobującym zachowaniem. Odwołując się do wcześniej przywołanego 
pojęcia gry – chce odnieść zwycięstwo. Może co prawda do niego dążyć poprzez szereg 
nieszczerych intencjonalnie zachowań (takich jak np. okłamywanie, namawianie, oszuki-
wanie), ale najważniejsza jest szczerość w dążeniu do nakłonienia kobiety do pożądanego 
zachowania. 

Na podstawie opisanych warunków skuteczności można dokładniej przeanalizować 
strategie komunikacyjne stosowane przez uwodzicieli, które sprowadzają się do realizowa-
nia określonych aktów mowy. Są one zróżnicowane w zależności od etapu interakcji. Pod-
czas uwodzenia wydzielamy dwa główne stadia – nawiązanie kontaktu i – jeśli zakończy się 
ono sukcesem – kontynuowanie interakcji. Etap drugi jest nieograniczony czasowo, a cały 

20 Tamże, 14.
21 Tamże, 15.
22 Podaję za: Aleksy Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń (Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987), 44. 



 100 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

akt uwodzenia można uznać za dokonany, kiedy nadawca osiągnie zamierzony cel. Może 
być nim jednorazowe zbliżenie seksualne lub nawiązanie dłuższej znajomości.

Analiza materiału wykazała, że podczas uwodzenia najczęściej mamy do czynienia 
z trzema aktami mowy. W pierwszym stadium – z pytaniem, w drugim stadium – z kom-
plementem i propozycją.

Pytanie jako akt mowy zostało zaliczone przez Searle’a do grupy dyrektywów23. 
Z pragmatycznego punktu widzenia jest to prośba o udzielenie informacji lub rady. Pytanie 
należałoby scharakteryzować jako akt mowy pobudzający adresata do wypełnienia określo-
nego działania, którym w tym wypadku jest udzielenie odpowiedzi. Jak pokazuje analiza, 
uwodziciele najczęściej nawiązując kontakt, kierują do drugiej osoby pytanie. I choć kon-
struowane przez nich wypowiedzi mają formę pytania, to otrzymanie na nie odpowiedzi 
jest tylko celem pośrednim. Celem podstawowym jest nawiązanie kontaktu, który w za-
mierzeniu ma doprowadzić do realizacji celu głównego. Stosowanie pytań w pierwszym 
stadium uwodzenia obrazują przykłady z poradników:

(16) W perfumerii, gdy skroplimy sobie nadgarstki: 
Sorry, mogłabyś mi powiedzieć, który z zapachów jest lepszy?24

(17) Idąc drogą: 
Czeeeść, czy możesz mi powiedzieć, jak dojdę do klubu XXX?25

Sposób na osiągnięcie celu podstawowego, czyli nawiązania dłuższego kontaktu po-
przez zadanie pytania, obrazuje kolejny fragment:

(18) Będąc w supermarkecie zawsze możesz zagadać do dziewczyny, która Ci się po-
doba: Ty: Przepraszam – wiesz może jak to przyrządzić? (pokazujesz jej klopsy czy 
coś) 
Ona: Jasne wystarczy x y z.
Ty: Wow widzę, że znasz się na kuchni chcesz może zostać moją żoną/dziewczyną albo 
coś? Jesteś fajna, umiesz gotować, a ja szukam takiej dziewczyny jak Ty. Mówię serio, 
w dzisiejszych czasach dziewczyny prawie wcale nie potrafią gotować i nawet nie chcą 
się uczyć. Wszystkim tylko paznokcie i ciuchy w głowie.
Ona: (Uśmiech) Nie no nie mogę za Ciebie wyjść.
Ty: (trochę zawiedziony) No cóż mówi się trudno, zawsze przynajmniej wiem jak teraz 
przyrządzić xxxx. Masz może email?26

23 Por. Izabela Prokop, Aspekty analizy pragmalingwistycznej (Poznań: Wydawnictwo UAM, 2010), 54.
24 Sposoby na podryw, dostęp 11.08.2018, http://podrywam.pl/podrywanie-dziewczyn/sposoby-na-pod-
ryw. 
25 Tamże.
26 Uncle Uwo, Uwodzenie słowem, 190–191.
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Jak widać, sposób na kontynuowanie rozmowy zależy przede wszystkim od kreatyw-
ności i pewności siebie uwodziciela. Kiedy jednak jego zamiar się powiedzie, mamy do czy-
nienia z drugim stadium interakcji. Występuje w nim komplement. Przez Aleksego Awdie-
jewa jest on klasyfikowany jako akt mowy emotywno-oceniający, w którym nadawca daje 
wyraz swojej pozytywnej ocenie działań lub wyglądu odbiorcy27. Językoznawcy zwracają 
jednak uwagę, że komplement może stać się narzędziem manipulacji, szczególnie wtedy, 
kiedy przybiera formę pochlebstwa28. 

Autorzy podręczników uwodzenia uczulają, że używanie komplementów w kontak-
tach z kobietami może przysporzyć kłopotów. Szczególnie wtedy, gdy używa się ich zbyt 
często lub nachalnie. Może to przynieść odwrotny skutek, czyli zniechęcić uwodzoną ko-
bietę. Istnieją jednak techniki udzielania wiarygodnych komplementów29:

 – Obiektywizm. Słysząc pozytywne opinie na swój temat, chętniej w nie wierzymy, 
jeśli noszą znamiona obiektywizmu. W codziennej komunikacji często spotykamy 
wypowiedzi typu: Obiektywnie mówiąc…, których celem jest przekonanie odbiorcy 
o prawdziwości wygłaszanych sądów. W przypadku uwodzenia taki obiektywizm 
również ma znaczenie. Można go osiągnąć poprzez unikanie oceniająco-ekspre-
sywnej leksyki. Dlatego zamiast powiedzieć:

(19) Masz sexy figurę30

lepiej użyć stwierdzenia:

(20) Masz dobrą figurę31.

Obiektywność uzyskuje się także dzięki stosowaniu formuł typu: Mówię to nie dlatego, 
że ja…; Obiektywnie rzecz ujmując…; Nawet gdybym cię nie znał, powiedziałbym, że…, np. 

(21) Obiektywnie rzecz ujmując, jesteś tu najpiękniejszą kobietą32.

 – Subiektywizm. Autorzy podręczników uwodzenia zwracają uwagę, że na początku 
znajomości równie ważne jak zachowanie pozorów obiektywizmu jest wyrażanie 

27 Por. Aleksy Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, 2007), 126.
28 Beata Drabik, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia (Kraków: 
Universitas, 2004), 22.
29 Gloria Beck, Komplement. Sztuka uwodzenia słowem (Gliwice: Helion, 2010), 147–156.
30 Tamże, 148.
31 Tamże.
32 Komplementy – jak je prawić?, dostęp 11.08.2018, http://polki.pl/zwiazki-i-seks/zwiazek,komplementy-
-jak-je-prawic,10354651,artykul.html.
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własnych opinii na temat kobiety. Pozwoli to nawiązać początkową więź i wzbudzi 
w niej zainteresowanie. Taki subiektywizm osiągamy poprzez stosowanie formuł 
typu: uważam, że; moim zdaniem…; sądzę, że…; podoba mi się (to, że)…, a następ-
nie wyrażanie opinii na temat rozmówczyni. Wypowiedzi tego typu mają charak-
ter asertywów, czyli aktów mowy, za pomocą których informujemy odbiorcę o ze-
wnętrznych stanach rzeczy, opowiadamy coś, wypowiadamy swój sąd, np.

(22) Świetny szalik, pasuje do Twoich butów i makijażu, podoba mi się takie zestawie-
nie. Sama wybierałaś, czy inspirowałaś się jakimiś gazetami?33

 – Udawana bezradność. Jest to strategia, w której uwodziciel daje rozmówczyni do 
zrozumienia, że traci przy niej zdolność racjonalnego myślenia i przestaje panować 
nad swoimi reakcjami. W takich wypowiedziach stosowane są formuły typu: 

– Nie wiem (czy…, jak…), np.
(23) Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale uważam, że jesteś wspaniała34.

(24) Ale ten świat jest mały. Nie pomyślałbym, że również kolekcjonujesz… chętnie 
pokazałbym Ci moją kolekcję, choć nie wiem czy potrafiłbym się skupić przy Tobie35.

– Nie znajduję słów…, np.
(25) Co mam teraz powiedzieć? Nie znajduję właściwych słów – ale jest pani po prostu 
wspaniała36.

Dla podniesienia wiarygodności wypowiedzi uwodziciele stosują również inne techni-
ki, które tworzą poczucie bezradności. Jedną z nich jest przeplatanie wypowiedzi wykrzyk-
nikami emotywnymi wyrażającymi niepewność. Należą do nich ciągi samogłosek yyyyy… 
oraz eeee…, których zastosowanie stwarza wrażenie, jakby komplement był z trudem two-
rzony na bieżąco – mimo że uwodziciel posługuje się ułożonymi przez siebie wcześniej 
sformułowaniami. Taki zamierzony zabieg komunikacyjny rodzi u odbiorcy przekonanie, 
że nadawca zastanawia się, porządkuje myśli, układa w głowie wypowiedź, gubi się z prze-
jęcia, a wszystko to z powodu ogromnego wrażenia, jakie wywarła na nim uwodzona ko-
bieta. Co prawda taka technika zaprzecza zalecanemu w poradnikach tworzeniu wrażenia 
poczucia własnej wartości i pewności siebie, jednak w przypadku komplementów zaleca się 
jej umiarkowane stosowanie. Obrazują ją następujące przykłady:

33 Uncle Uwo, Uwodzenie słowem, 74.
34 Dzień mówienia komplementów, dostęp 11.08.2018, http://wklejka24.pl/24-stycznia-dzien-mowienia-
-komplementow.
35 Sposoby na podryw, dostęp 11.08.2018, http://podrywam.pl/podrywanie-dziewczyn/sposoby-na-pod-
ryw. 
36 Beck, Komplement, 150.
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(26) Jesteś, eee, najcudowniejszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła37.

(27) Naprawdę jesteś, yyy, najcudowniejszą rzeczą, naprawdę najcudowniejszą, jaka 
mi się przydarzyła38. 

Ostatni przykład obrazuje również świadome i zamierzone stosowanie powtórzeń, 
które sprawiają wrażenia gubienia wątku wypowiedzi i dobierania właściwych słów.

 – Pytania retoryczne. Są to wypowiedzenia, które co prawda mają formę zdań pyta-
jących, ale nie można ich zaliczyć do aktów mowy pytania. Stosując je, nadawca nie 
kieruje się deficytem informacyjnym, ale pragnie przekazać własne przekonania, 
opinię lub wiedzę i czyni to w sposób pośredni. Dlatego też pytania retoryczne są 
w istocie aktami asertywnymi, którym nadano formę pytań w celu wzmocnienia 
efektu perlokucyjnego39. Podczas uwodzenia są częstym sposobem na udzielanie 
komplementów, np.

(26) Naprawdę myślisz, że jakikolwiek mężczyzna na tej sali mógłby ci się oprzeć?40 
(pragmatyczne znaczenie komplementu: ‘Żaden mężczyzna na tej sali nie mógłby ci 
się oprzeć’)

(27) Myślisz, że siedziałbym cały wieczór z kobietą, która mnie nie interesuje?41 (prag-
matyczne znaczenie komplementu: ‘interesujesz mnie’).

Stosowanie pytań retorycznych służy czasem tworzeniu dialogizmu, czyli sprawianiu 
wrażenia, że nadawca rozmawia z samym sobą, sam odpowiada na stawiane przez siebie 
pytania. Taki zabieg podnosi wiarygodność komplementu oraz wzmacnia jego funkcję per-
swazyjną, np.

(28) Czy mam ci teraz powiedzieć, że jesteś piękna? Przecież to wiesz42.

(29) Czy mam ci wyznać, że jestem poruszony? Przecież to widzisz43.

 – Pozorna autokorekta. Jest to kolejna strategia służąca uzyskaniu naturalności 
udzielanego komplementu. Polega ona na korygowaniu własnych wypowiedzi 
w celu uściślenia ich treści, np.

37 Tamże, 153.
38 Tamże.
39 Prokop, Aspekty analizy, 114.
40 Beck, Komplement, 150.
41 Tamże.
42 Tamże, 154.
43 Tamże.
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(30) Jesteś po prostu super, ach nie, super to niewłaściwe słowo. Jesteś wyjątkowa!44

W drugiej fazie uwodzenia, kiedy interakcja jest kontynuowana, a kontakt stale się 
zacieśnia, zadaniem uwodziciela jest utrzymanie inicjatywy w interakcji. Oznacza to, że 
powinien unikać sytuacji, w których daje wybór swojej rozmówczyni. Musi zatem unikać 
pytań, a stosować przede wszystkim propozycje. Z punktu widzenia pragmatyki językowej 
propozycja jest dyrektywnym aktem mowy, w którym nadawca skłania odbiorcę do wyko-
nania pewnej czynności lub szeregu działań dla wspólnego interesu czy wspólnego podję-
cia decyzji o wypełnieniu jakiegoś działania45. Podczas uwodzenia propozycje najczęściej 
wyrażane są przez mówiącego za pomocą stosowania form czasownikowych w pierwszej 
osobie liczby mnogiej, np.

(31) Chodźmy zatańczyć!46 

(32) Chodźmy na spacer47.

Na koniec należy zaznaczyć, że uwodzenie jest zjawiskiem, któremu przypisuje się 
czasem nadzwyczajne cechy. Powszechnie słyszy się przecież wypowiedzi, w których 
mowa o tym, że ktoś stracił panowanie nad sobą oraz zdolność racjonalnego myślenia, po-
nieważ został uwiedziony. Mówi się o „magii uwodzenia”, „czarujących uwodzicielkach” 
czy „uwodzeniu cudzych żon”, przez co umieszcza się uwodzenie wśród zjawisk pozaracjo-
nalnych, czynności grzesznych i owianych złą sławą. 

Jednak z punktu widzenia pragmatyki językowej jest to tylko jedno z działań komu-
nikacyjnych, którego cechy da się w dość precyzyjny sposób opisać. Istnieje kilka niezbęd-
nych warunków skuteczności, które muszą być spełnione, aby do uwodzenia doszło. Są to: 
warunek stosowności kontekstowej, adekwatność wypowiedzi do sytuacji, wiarygodność 
nadawcy i warunek szczerości. Uwodzenie można podzielić na dwie fazy, z których każda 
charakteryzuje się występowaniem w niej innych aktów mowy. W fazie pierwszej mamy do 
czynienia z aktem pytania, którego celem nie jest jednak otrzymanie odpowiedzi, ale sku-
teczne nawiązanie kontaktu. Faza druga charakteryzuje się występowaniem komplementów, 
w których najważniejsze jest to, aby były wiarygodne. W tym celu stosuje się szereg stra-
tegii komunikacyjnych podnoszących wiarygodność. Należą do nich m.in.: obiektywizm, 
subiektywizm, udawana bezradność, stosowanie pytań retorycznych, udawana autokorekta. 

44 Tamże, 156.
45 Por. Ewa Komorowska, Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim (Szczecin–Rostock: 
PRINT GROUP Sp. z o.o., 2008), 92.
46 Jak poderwać dziewczynę w tańcu?, dostęp 11.08.2018, http://www.uwodzic-uwodzicielki.pl/482/jak-
poderwac-dziewczyne-w-tancu-12-najwazniejszych-zasad-1.
47 Zaproszenie, dostęp 11.08.2018, http://www.podrywaj.org/forum/zaproszenie_kwestia_konstrukcji_
zdania.
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W dalszym stadium kontaktu najważniejsze jest, by uwodziciel nie stracił kontroli nad kie-
runkiem interakcji. Jest to możliwe dzięki stosowaniu aktu mowy propozycji.

W komunikacyjnej sytuacji uwodzenia równie ważne są komunikaty niewerbalne. Ich 
umiejętne wysyłanie służy przede wszystkim stworzeniu wrażenia, że nadawca jest pewny 
siebie. Dlatego nie bez znaczenia jest umiejętne panowanie nad spojrzeniem, ruchami rąk, 
postawą czy mimiką.
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Uwodzenie okiem pragmalingwisty

S t r e s z c z e n i e
Artykuł jest próbą pragmalingwistycznej analizy uwodzenia traktowanego jako celowe działa-
nie komunikacyjne. Materiał pochodzi z internetowych poradników dla mężczyzn. Jego analiza 
pokazuje, że istnieje kilka pragmatycznych warunków skuteczności niezbędnych do tego, aby 
mówić o uwodzeniu. Należą do nich: warunek stosowności kontekstowej, adekwatność wypo-
wiedzi do sytuacji, wiarygodność nadawcy i warunek szczerości. Ważne jest także świadome 
posługiwanie się komunikacją niewerbalną, polegające na umiejętnym stosowaniu mimiki oraz 
ruchów i postawy ciała. Proces uwodzenia został w artykule podzielony na dwie fazy, z któ-
rych każda charakteryzuje się występowaniem w niej innych aktów mowy. W fazie pierwszej 
mamy do czynienia z aktem pytania, którego celem nie jest jednak otrzymanie odpowiedzi, 
ale skuteczne nawiązanie kontaktu. Faza druga polega natomiast na prawieniu komplementów, 
w których najważniejsze jest to, aby były przekonujące. W tym celu stosuje się szereg strategii 
komunikacyjnych, podnoszących wiarygodność. W dalszym stadium kontaktu nadawca posłu-
guje się aktem propozycji, który umożliwia mu kontrolowanie przebiegu interakcji. 

Seduction from a point of view of the pragmalinguist

S u m m a r y
The article contains a pragmalinguistic analysis of seduction as a deliberate communicative 
activity. The analysed material comes from Internet guide for men, according to which there 
are several pragmatic conditions of effectiveness necessary to talk about seducing. Among them 
there are: the condition of context appropriateness, the adequacy of response to the situation, 
the credibility of the sender and the condition of frankness. Equally important is the conscious 
use of non-verbal communication, which consists in skilful use of facial expression and body 
movements. The process of seduction has been divided into two phases, and in both of them 
there are speech acts. The first phase contains an act of question, but the purpose is not to get the 
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answer, the point is to establish contact. The second phase consists in complimenting, and the 
most important thing is to make it credible. That is why several communicative strategies are 
used, which enhance the credibility. Next, the sender applies an act of proposal, which enables 
him to control the interaction. 

C y t o w a n i e
Kondzioła-Pich, Katarzyna. Uwodzenie okiem pragmalingwisty. Studia Językoznawcze. Synchro-
niczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 18 (2019): 91–107. DOI: 10.18276/sj.2019.18-07.
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Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) 
do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu 
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W opracowaniach poświęconych warsztatowi pisarskiemu Henryka Sienkiewicza badacze 
wielokrotnie akcentowali znaczenie, jakie dla rozwoju artystycznego autora Trylogii mia-
ły jego dwie pozaeuropejskie podróże: odbyta w latach 1876–1878 wyprawa do Ameryki 
Północnej oraz zorganizowana kilkanaście lat później wyprawa myśliwska do Afryki. Re-
lacje z obu wyjazdów były zamieszczane w formie listów na łamach ówczesnych gazet: 
amerykańska korespondencja pisarza publikowana była w „Gazecie Polskiej” od 9 maja 
1876 do 23 marca 1878 roku, afrykańskie wspomnienia ukazywały się na łamach „Słowa” 
od 31 stycznia 1891 do 27 lutego 1892 roku. Obie relacje doczekały się także osobnych 
książkowych wydań: w roku 1880 ukazały się Listy z podróży do Ameryki, zaś w roku 

#0#
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1893 światło dzienne ujrzała dwutomowa edycja Listów z Afryki. Jak zauważa Jerzy Roman 
Krzyżanowski: 

W twórczości każdego niemal wybitnego pisarza dają się wyróżnić okresy, które bio-
grafowie i historycy literatury przywykli określać jako lata kształtowania się pełnej 
i dojrzałej fazy pisarstwa, [...] niejednokrotnie zresztą związanych z dojrzałością typu 
pozaliterackiego – ukształtowaniem światopoglądu, postawy moralnej czy zdecydo-
wanego obrania drogi twórczości artystycznej. [...] Przykład Sienkiewicza tezy powyż-
sze potwierdza ponad wszelką wątpliwość, przy czym za okres kształtowania się doj-
rzałej formy jego sztuki literackiej można przyjąć daty wyznaczone latami 1876–78, 
a więc lata pobytu pisarza w Ameryce1.

Pobyt na drugiej półkuli okazał się dla Litwosa wyjątkowo płodny – zarówno pod 
względem literackim, intelektualnym, jak i artystycznym. Nie tylko zapoczątkował entuzja-
styczny odbiór jego twórczości, lecz także gruntownie zmienił jego pozycję w środowisku 
literackim Warszawy i w całym kraju. Listy z Ameryki pobiły absolutny rekord poczytności, 
od nich też rozpoczyna się wielka pisarska kariera Sienkiewicza. Walery Przyborowski 
z zazdrością komentował po latach: „Przestrzenie olbrzymie, wielka atmosfera, «daleki Za-
chód», rozparł mu piersi szeroko, zaprawił mu wzrok do spoglądania w dal nieskończoną, 
tak że wrócił jako talent niepospolity, pierwszorzędny”2. Andrzej Stawar podkreślał, że 
okres pobytu Sienkiewicza w Ameryce wyczulił w nim zmysł spostrzegawczości:

Pobyt za granicą, zetknięcie się z różnymi środowiskami rozwinęło środki pisarskie, 
rozszerzyło spostrzegawczość. Długie miesiące pobytu w stepie czy w puszczy, z dala 
od większych skupisk ludzkich, wyrobiły w Sienkiewiczu wyjątkowe odczucie pej-
zażu. Sienkiewicz wyrażał niekiedy żal, iż nie został malarzem – malarstwo uważał 
za sztukę bardziej bezpośrednio przemawiającą do odbiorcy niż literatura. Właśnie 
w tym okresie dar malowania rozwinął się w pisarzu w sposób wyjątkowy3.

Również dla Zdzisława Najdera opisy przyrody należały do największych osiągnięć 
artystycznej prozy Listów z podróży do Ameryki. Według badacza nikt przed Sienkiewi-
czem nie tworzył w prozie tego typu deskrypcji na tak wysokim poziomie: „Najcenniej-
szym osiągnięciem prozy Listów są opisy przyrody: wschody i zachody słońca, puszcza 
w nocy, dolina górska w świetle dnia, gorący wiatr. Literatura polska miała dotychczas 

1 Jerzy Roman Krzyżanowski, „Znaczenie Listów z podróży do Ameryki”, w: tenże, Legenda Samosierry 
i inne prace krytyczne (Warszawa: Czytelnik, 1987), 25. 
2 [Walery Przyborowski], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej (1866–1872). 
Kartki ze wspomnień eksdziennikarza (Petersburg: Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1897), 131.
3 Andrzej Stawar, Pisarstwo Henryka Sienkiewicza (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960), 
23–24 [podkr. – D.K, M.P.].
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wspaniałe obrazy takich zjawisk, ale w poezji, w prozie nikt przed Sienkiewiczem nie dał 
ich tyle i na takim poziomie”4. 

Z równie entuzjastycznymi ocenami krytyków spotkały się wydane 14 lat później Listy 
z Afryki. Józef Weyssenhoff zauważał, że wielki urok i artystyczna wartość książki leżą 
w nowym sposobie kreślenia krajobrazów, w opisach przyrody, które, zdaniem badacza, 
należą do najlepszych w literaturze europejskiej5. Krytyk w taki oto sposób dzielił się z czy-
telnikami wrażeniami po lekturze Listów: 

Płynie to swobodnie, bez żadnej pretensji, jak jakie przyjacielskie zawierzenie, ubrane 
w humor i poezję. I chodzisz tak sobie z autorem po Afryce, jak prowadzony za rękę, 
trochę się uczysz, a dzielisz nie tylko jego wewnętrzniejsze nastroje, ale prawie i przy-
jemności. [...] Kto jest smakoszem, będzie ślinkę połykał, czytając pochwałę afrykań-
skich owoców; kto myśliwy, przebędzie z autorem prawdziwie łowieckie emocje przy 
opisach polowań na hipopotamy [...]. Ale co najważniejsze, że każdy, choć nie smakosz, 
zrozumie przyjemność jedzenia; choć nie myśliwy, odczuje urok poetycznej awantury, 
a każdemu zrobi się gorąco przy opisie skwaru6.

Według badacza afrykańskie listy jako literacki opis podróży są przede wszystkim 
popisem stylu i przewyższają pod względem artystycznym amerykańską korespondencję 
pisarza: 

Listy z Ameryki były przez lat kilkanaście ulubionym wzorem opisów podróży. Dzisiaj 
jednak prześcignięte zostały przez samego ich autora i trzeba je odczytać, żeby zo-
baczyć, jakim ogromnym wzlotem poszedł wyżej talent Sienkiewicza-pejzażysty. [...] 
afrykańskie opisy przyrody są tak dalece od tamtych wyższe i bardziej przejmujące, 
że musi w tym tkwić zasadnicza prawie różnica. Nie mówiąc już o bogactwie wyrażeń 
i dobitności zdań, pozornie bardzo prostych, a tak dobranych i dźwięcznych, że zada-
walniają słuch i umysł od razu, można powiedzieć – ostatecznie – trudno nie zauważyć 
nacisku, jaki Sienkiewicz w swych opisach podróży do Afryki kładzie na koloryt, na 
cechy subtelne, a specjalnie uderzające. Sienkiewicz wraża dzisiaj bardziej krajobrazy 
w uczucie, niż je szczegółowo przekazuje pamięci czytelnika7. 

Podobną opinię pół wieku później sformułował Zdzisław Najder: „jeśli mistrzostwem 
stylu Listy z Afryki biją amerykańskie korespondencje Sienkiewicza, to znowu Listy z po-
dróży do Stanów Zjednoczonych górują zdecydowanie młodzieńczą brawurą i żywością 

4 Zdzisław Najder, „O Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza”, Pamiętnik Literacki, 1 (1955): 
116–117.
5 Por. Józef Weyssenhoff, „Henryka Sienkiewicza Listy z Afryki. 2 tomy. Nakładem Redakcji «Słowa» 
1893”, Biblioteka Warszawska, 1 (1893): 376. 
6 Tamże, 380–381.
7 Tamże, 383–384.
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akcji”8. Najder wskazywał także na pewną cezurę, jaką jego zdaniem stanowią Listy z Afry-
ki w artystycznym rozwoju Sienkiewicza: „To, co najcenniejsze w dziele Sienkiewicza, 
zawarło się między dwiema wielkimi podróżami. Listy z podróży do Ameryki Północnej 
zwiastują prawdziwy wybuch talentu, sygnalizują dojrzałość pisarza, gotowość do wielkich 
osiągnięć. Listy z Afryki mówią nam, że pisarz zdobył szczyt w swoim rozwoju, że wyżej już 
się nie wzbije”9. Obaj badacze zgodnie podkreślali, że mistrzostwo Sienkiewicza uwidacz-
nia się przede wszystkim w nowym sposobie kreślenia krajobrazów10, i że to mistrzostwo 
osiąga swój szczyt właśnie w Listach z Afryki11. Tego rodzaju sądy, formułowane na pod-
stawie wybiórczych i niejęzykoznawczych analiz, mają zazwyczaj ogólnikowy charakter 
i ograniczają się do konwencjonalnych sformułowań. 

Celem niniejszego szkicu jest zatem analiza językowo-stylistyczna, zmierzająca do 
wskazania językowych wykładników wybranych cech stylowych warsztatu pisarskiego 
Henryka Sienkiewicza oraz wydobycia różnic w sposobie kreślenia przez niego krajobra-
zów w dwóch utworach reprezentujących ten sam gatunek literacki: Listach z podróży do 
Ameryki oraz Listach z Afryki12, a w konsekwencji potwierdzenia bądź zweryfikowania opi-
nii wcześniejszych badaczy na temat zauważalnej ewolucji w warsztacie pisarskim Litwo-
sa na przestrzeni kilkunastu lat. Analiza ma charakter wybiórczy i sondażowy. Podstawę 
materiałową stanowią tożsame pod względem tematycznym wypowiedzi deskryptywne, 
a mianowicie opisy zachodów słońca kreślone przez pisarza podczas amerykańskiej podró-
ży i malowane czternaście lat później podczas afrykańskiego rejsu przez Zatokę Sueską. 
Oto one: 

(1) Na pokładzie zmiana: słońce zachodzi. Niebieskie i białe światło dnia wsiąka 
w siebie stopniowo złoto i czerwoność; powietrze świeże, trochę słone, przejęte na 
wskroś zdrowym zapachem ropy morskiej. Ocean, który przez cały dzień był bez 
zmarszczek, staje się jeszcze gładszy. Po prostu – usypia. Nagle jednak to szklanne 
przezrocze zaczyna jakby pękać w długie rysy. [...] I znowu tylko widać gładką, 
spokojną toń. Żarłacze nie oddaliły się jednak, wpłynęły tylko na złoty, niezmier-
nie świetlny szlak, usłany przez zachodzące słońce na wodzie. Na szlaku tym nie 
możemy ich dostrzec, bo oczy nasze mrużą się pod nadmiarem blasku. Ale słoń-
ce zajdzie wkrótce. Promienna jego głowa już tylko do połowy wygląda z wody. 
Po chwili już tylko złote warkocze leżą na fali: głowa zasunęła się za toń daleką. 
Jeszcze minuta: słońce zaszło.

8 Zdzisław Najder, „O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”, Pamiętnik Literacki, 4 (1956): 348.
9 Tamże, 350. 

10 Weyssenhoff, „Henryka Sienkiewicza Listy”, 383; Najder, „O Listach z Afryki”, 345. 
11 Najder, „O Listach z Afryki”, 345.
12 Podstawą materiałową badań są następujące wydania tekstów: Henryk Sienkiewicz, Listy z Afryki (War-
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949), dalej skrót: LA; Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do 
Ameryki (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986), dalej skrót: LAm.
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Co za cudowna chwila teraz! Szeroka smuga wody w kierunku słońca świeci jesz-
cze, lśni, błyszczy się, mieni i gra barwami, jakoby oświecona spod spodu. Ta 
droga złocista ginie na krańcu widnokręgu w morzu z purpury. Nie umiem, nie 
umiem tego wszystkiego opisać! Mimo woli pytasz się, czy ta droga nie prowadzi 
do jakiej krainy zaziemskiej, gdzie wszystko jest piękne, nieśmiertelne, gdzie mi-
łość jest wieczna, gdzie poetyczna cisza i upojenie wiecznie panują. Nie wstydzisz 
się marzeń i poetycznych uniesień. Chciałbyś płynąć tam goniąc za światłem jak 
ptak. W owych blaskach migają jakieś wysepki.
– Co to za wysepki? – pytam majtka. 
– Endżel Ailand (Angel Island), Anielska Wyspa.
I doprawdy, nie tylko wyspa, ale wszystko tam było anielskie.
Co za przepych barw! Całe niebo płonie czerwono, druga zorza pali się w Oce-
anie. Czarne skały nadbrzeżne, połyskujące wilgocią, wyglądają jakby oblane 
krwią. Mewy pławią się w świetle czerwonym. W tym wszystkim tkwi ogromna ja-
kaś prostota. Na górze niebo, w dole morze, kawał skalistego brzegu i jeden okręt 
na niezmiernych przestrzeniach, jedna mała, czarna łupinka, i więcej nic. Bo też 
nie ma nic prostszego nad majestat.
Mijamy Endżel Ailand. Zorze gasną. Na purpurowe jeszcze, ale mroczące się już 
tło wychodzi jedna gwiazda, druga. Na przednim maszcie rysuje się w sieci lin 
czarna postać majtka. Po chwili zapalają błękitną latarnię; maszyna świszcze, za-
wijamy do jakiegoś portu. Statek idzie bardzo powoli, ale coraz więcej skręca ku 
brzegom. Tymczasem zapada noc. Jeszcze raz słychać świstanie. Skały nadbrzeżne 
rozstępują się nagle tworząc obszerną, lekko pochyloną ku morzu dolinę, w której 
widać kępy drzew, jakby nasze dąbrowy; dalej białe domki, światła w oknach, spi-
czasta wieża rysująca się na mrocznym tle nieba, bliżej warf zbudowany z palów 
drewnianych, a na nim ludzie z latarniami. 

(LAm 263–264)

(2) Widziałem tego dnia wspaniały zachód słońca. Ozłociło się morze, ziemia i po-
wietrze, a cały widnokrąg zdawał się płonąć. Ta niezmierna, fantastyczna powódź 
blasków ma w sobie coś smutnego, może z tego powodu, że rozświeca pustkowie. 
W chwilę później zeszedłem, nie pamiętam po co, do salonu i miałem wrażenie, że 
widzę pożar, tyle czerwonego światła wpływało przez zachodnie okna. Wszystko 
tam było czerwone, jakby od bengalskiego ognia – i obrusy i ściany i lustra i twarz 
stewartów. Ale wszystko to trwało krótko. Mrok czynił się tak szybko, jakby ktoś 
ciemność przesiewał z olbrzymich sit, z nieba na ziemię. Potem niebo zgasło, mo-
rze stało się żelazne i statek zajaśniał nagle we wnętrzu elektrycznem światłem.
Po obiedzie wyszedłem znów na pokład. Noc! gwiazdy! Droga mleczna bardzo 
wyraźna, ale Wielka Niedźwiedzica daleko niżej nad horyzontem, niż u nas. Wiatr 
ciepły niesie widocznie dużo wilgoci, bo osadza słony smak na ustach. Fali wielkiej 
nie ma, ale morze „gada,“ jak mówią marynarze. Czasem też zdaje się wzdychać. 
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Poszedłem na sam tył statku, za koło sternicze. Morze było ciemne, ale w białej 
miazdze szlaku, ciągnącego się za parowcem, połyskiwały czasem jasno-błękitne 
gwiazdy, wyskakujące nagle z głębiny, mieniły się pióra pawie, to znów skry czer-
wonawe. Szlak fosforyzuje w ten sposób co noc.
Powietrze po prostu przeczyste! Oddycha się tu pełnymi piersiami. Jednostajny 
odgłos niestrudzonej śruby i szum morza kołyszą jakby do snu. Rozmyśla się i roz-
pamiętywa doskonale. Kto chce wrócić myślą w przeszłość, ten wróci – i zobaczy 
ją, jak żywą. Wśród tej nocy, wśród otoczenia bez kształtów, wśród tego nieokre-
ślonego smutku, którym przesiąknięta jest zawsze ciemność, człowiek przestaje być 
bryłą, a zmienia się w myśl samą, która leci, gdzie chce i odtwarza, co chce: i dro-
gie chwile i drogie twarze. 

(LA 37–38)

Analizując porównywane utwory, nie sposób nie zauważyć, że zamieszczone w nich 
opisy przyrody noszą wyraźne ślady stylu artystycznego, czyli zamierzonej kreacji arty-
stycznej, polegającej na świadomym komponowaniu obrazów z elementów dobieranych pod 
kątem przydatności dla celów artystycznych. Jak trafnie zauważa Alina Ładyka, „każdy 
taki obraz ma odrębną strukturę, w której liczą się wszystkie szczegóły, i w każdym na-
czelną rolę odgrywa nastrój wywołany przemyślanym układem linii i barw, świateł i cieni, 
elementów ruchu lub stagnacji, a także rozmaitego typu doznań towarzyszących opisywa-
nym zjawiskom”13. 

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób i za pomocą jakich środków stylistycznych Sienkie-
wicz opisuje zachodzące słońce nad Oceanem Spokojnym podczas amerykańskiej podróży. 
W deskrypcji uderza bezpośredniość doznań pisarza, wszechstronność uczuć i skojarzeń 
zmysłowych, a także jego wrażliwość na kolorystykę nieba i morza, zmieniającą się pod 
wpływem światła. Przeważają wrażenia wizualne związane z barwą i światłem, coraz bo-
gatsze i różnorodniejsze, przede wszystkim zmienne w trakcie trwania zjawiska. Wrażenia 
kolorystyczne oddawane są za pomocą przydawek przymiotnych: niebieskie i białe światło 
dnia, złoty szlak, złote warkocze, droga złocista, światło czerwone, purpurowe tło; przy-
dawek rzeczownych: morze z purpury; rzeczowników abstrakcyjnych: złoto ‘kolor złoty’, 
czerwoność; przysłówków: płonie czerwono; porównań barwnych: wyglądają jakby obla-
ne krwią. Językowymi wykładnikami wrażeń wizualnych związanych ze światłem są rze-
czowniki z pola światła: światło, blask (2); przymiotniki i imiesłowy przymiotne w funkcji 
przydawek: świetlny szlak, woda oświecona od spodu; czasowniki nazywające czynność 
wydzielania światła: świeci jeszcze, lśni, błyszczy się, mieni i gra barwami; płonąć, palić 
się, połyskiwać, a następnie jego stopniową redukcją: zorze gasną. Widoczne jest mistrzo-
stwo pisarza w operowaniu niezbyt licznym, ale zróżnicowanym funkcjonalnie i formalnie 
repertuarem określeń barwnych i świetlnych w kreacji świata przyrody. Opis w znacznym 

13 Alina Ładyka, Henryk Sienkiewicz (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 
1971), 106.
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stopniu przesycony jest sensualizmem. Sienkiewicz dzieli się z czytelnikiem także wraże-
niami związanymi z działaniem receptorów węchu i smaku, co sprawia, że deskrypcja staje 
się jeszcze bardziej sugestywna: powietrze jest świeże, trochę słone, przejęte na wskroś 
zdrowym zapachem ropy morskiej. Większość połączeń frazeologicznych o charakterze 
epitetów i przydawek to połączenia dość typowe. Najczęściej nie pełnią one funkcji zdobni-
czej, lecz podkreślają istotną właściwość przedmiotu bądź zjawiska. 

Prezentowany opis jest nie tylko plastyczny, obrazowy, ale widoczna jest w nim także 
dramaturgia, dynamika zachodzących kolejno zjawisk, co w dużej mierze wynika z nasy-
cenia obrazu formami werbalnymi, zwłaszcza czasownikami ruchu, które w połączeniu 
z rzeczownikami z pola światła, a w dodatku zestawione szeregowo, sprawiają, że obraz 
pulsuje, drga i nieustannie się zmienia, co wpływa na jeszcze większe nasycenie obrazu 
światłem14: Szeroka smuga wody w kierunku słońca świeci jeszcze, lśni, błyszczy się, mieni 
i gra barwami, jakoby oświecona spod spodu. Ta droga złocista ginie na krańcu widnokrę-
gu w morzu z purpury. 

Dynamizacji opisu służy także umiejętne operowanie czasem przeszłym i teraźniej-
szym (praesens historicum). Przeważają czasowniki niedokonane: zachodzić, wsiąkać, sta-
wać się, usypiać, świecić, lśnić, błyszczeć się, mienić, grać barwami, ginąć, migać, płonąć, 
palić się, pławić się gasnąć, wychodzić, iść, skręcać, zapadać, rozstępować się oraz akcen-
tujące początek jakiegoś procesu: zaczynać pękać. Formy czasu teraźniejszego służą una-
ocznieniu obrazu, sprawiają, że odbiorca staje się mimowolnym świadkiem obserwowane-
go zjawiska astronomicznego, które trwa i dzieje się na jego oczach. Z chwilą, gdy zmiany 
w obrazie słońca stają się bardziej dynamiczne, gdy słońce nagle zaczyna skrywać się za 
horyzontem, czasowniki występują w postaci dokonanej i są wyrażone w czasie przeszłym, 
który ma podkreślać gwałtowność, ulotność i krótkotrwałość zjawiska: głowa zasunęła się 
za toń daleką, słońce zaszło. Dramaturgię opisu wzmacniają wyrażenia temporalne: nagle, 
po chwili, wkrótce, jeszcze minuta, tymczasem, powoli.

Pisarz sięga także po środki metaforyczne, które służą plastyce wyrazu, przede wszyst-
kim personifikacje: Promienna jego [słońca] głowa już tylko do połowy wygląda z wody. 
Po chwili już tylko złote warkocze leżą na fali: głowa zasunęła się za toń daleką; przenośnie: 
niebo płonie, zorza pali się. Częste są animizacje: ocean usypia; wysepki migają, skały roz-
stępują się. Do utartych i pospolitych należy także konstrukcja porównawcza: skały wyglą-
dają jakby oblane krwią, kępy drzew jakby nasze dąbrowy. Stosunkowo często sięga pisarz 
po poetyckie peryfrazy: ocean to niezmierna przestrzeń, szklane przezrocze, rozświetlony 
promieniami zachodzącego słońca jego fragment to złoty, niezmiernie świetlny szlak, złote 
warkocze, droga złocista; okręt to jedna mała, czarna łupina, niebo po zachodzie słońca 
nazwane jest mroczącym tłem. 

14 Na ten fakt zwracała uwagę Agnieszka Szczaus, „Pola światła i cienia w Listach z podróży do Ameryki 
Henryka Sienkiewicza”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczy-
zny, 4 (2005): 361.
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Zauważalne jest także bogactwo językowe, a zwłaszcza posługiwanie się synonimią. 
Obok czasownika płonąć mamy leksem palić, obok czasownika pływać występuje jego sy-
nonim pławić się, obok określenia maszyna świszcze pojawia się w kolejnym zdaniu zwrot 
słychać świstanie; woda pod wpływem słonecznego światła świeci się, lśni, błyszczy, mieni 
się, gra barwami, miga, połyskuje. Wymienione formy werbalne pisarz zestawia szeregowo, 
co potęguje wrażenie nasycenia obrazów nie tylko ruchem, lecz także światłem15. Ocean jest 
nazywany morzem, wodą, ale także tonią. Sensualizmowi, jak również realizmowi opisu 
służą wrażenia akustyczne, które zostają przez Sienkiewicza uwypuklone w momencie, gdy 
zapadający zmrok ogranicza lub nawet uniemożliwia percepcję wzrokową. Ich językowym 
wykładnikiem są formy czasownikowe: maszyna świszcze, jeszcze raz słychać świstanie.

Większość wskazanych środków językowo-stylistycznych odnajdziemy także w de-
skrypcjach zawartych w afrykańskiej korespondencji pisarza. Także i tu zasadą porządku-
jącą jest realizm przedstawienia, który wynika m.in. z dokładności i subtelności określeń, 
wpływającej na wyrazistość przedstawianych zjawisk. Również w tym opisie zauważalna 
jest wysoka frekwencja rzeczowników konkretnych, które bezpośrednio nazywają opisy-
wane desygnaty: morze, ziemia, powietrze, widnokrąg, obrusy, ściany, lustra, twarz ste-
wardów, niebo, statek, gwiazdy. Wizualizacji opisywanych zjawisk służą przymiotniki 
w funkcji przydawek, wskazujące na istotne cechy opisywanych obiektów. Są to najczęściej 
zwyczajne, nawet banalne określenia wyrazowe. Dominują wrażenia wzrokowe związane 
z barwą i światłem, różnorodne i zmienne w trakcie trwania zjawiska, podkreślane przez 
odpowiednią leksykę, przymiotniki: czerwone światło, morze żelazne, morze ciemne, biała 
miazga szlaku, jasno-błękitne gwiazdy, pióra pawie, skry czerwone; rzeczowniki: pożar, 
blask, mrok, ciemność; czasowniki: rozświecać, płonąć, ozłocić się, zgasnąć, zajaśnieć, fos-
foryzować. Obok wrażeń wizualnych pojawiają się wrażenia związane z działaniem recep-
torów smaku (słony smak na ustach), dotyku (wiatr ciepły, dużo wilgoci). Nie brak także 
wrażeń audytywnych wprowadzanych za pomocą określeń o metaforycznym charakterze 
z pola semantycznego dźwięk, w tym form werbalnych: morze gada, morze wzdycha oraz 
nominalnych: jednostajny odgłos śruby, szum morza, cisza. Opis przesycony jest środka-
mi metaforycznymi w stopniu znacznym, przede wszystkim personifikacjami: ozłociło się 
morze, ziemia i powietrze, widnokrąg zdawał się płonąć, światło wpływało przez okna, 
morze stało się żelazne, statek zajaśniał światłem, niebo zgasło, powódź blasków, gwiazdy 
wyskakują z głębiny. Nie brak konstrukcji porównawczych16: wszystko tam było czerwone 
jakby od bengalskiego ognia, mrok czynił się tak szybko jakby ktoś ciemność przesiewał 
z olbrzymich sit, z nieba na ziemię; Wielka Niedźwiedzica daleko niżej nad horyzontem niż 
u nas, szum morza kołysze jakby do snu, zobaczyć przeszłość jak żywą. Częste są epitety 

15 Tamże, 360.
16 Konstrukcjom porównawczym w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza poświęcony jest artykuł: Da-
nuta Kowalska, „Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”, Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017): 151–158.
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rzeczownikowe: zachód słońca, powódź blasków, miazga szlaku, pióra pawie, odgłos śruby, 
szum morza. Uwagę zwraca także wysoka frekwencja form werbalnych (czasownikowych 
oraz imiesłowowych): ozłocić się, płonąć, rozświecać, wpływać, czynić się, przesiewać, zga-
snąć, stać się, zajaśnieć, nieść, osadzać, gadać, wzdychać, połyskiwać, wyskakiwać, mie-
nić się, fosforyzować, ciągnący się, wyskakujący, niestrudzony. Dynamizacji opisu służą 
określenia temporalne: krótko, szybko, chwilę później, nagle oraz subtelne zmiany czasu 
przeszłego na czas teraźniejszy: niebo zgasło, morze stało się żelazne, statek zajaśniał – 
wiatr niesie, morze gada, szlak fosforyzuje. Cechą charakterystyczną stylu w analizowanej 
deskrypcji jest bogactwo leksykalne, a zwłaszcza posługiwanie się synonimią i operowanie 
wyrazami bliskoznacznymi. Sienkiewicz z ogromnym wyczuciem różnicuje leksykę, sub-
telnie cieniując znaczenia: złocić się – mienić się – połyskiwać – fosforyzować; płonąć – 
rozświecać – zajaśnieć; gadać – wzdychać; rozmyślać – rozpamiętywać; ocean – pustkowie 
– morze – głębina; blask – światło – pożar – bengalski ogień – skry; mrok – ciemność – noc; 
widnokrąg – horyzont; statek – parowiec. 

Zestawiane deskrypcje mają jeszcze jedną wspólną cechę, mianowicie realistyczne-
mu opisowi przyrody towarzyszą nastrojowe refleksje, odczucia i odautorskie rozważania 
natury filozoficznej, wywołane obserwowanym zjawiskiem, co sprawia, że mają one dwu-
dzielną kompozycję. Jednak te refleksyjne fragmenty są konstruowane za pomocą odmien-
nych środków stylistycznych. W amerykańskiej korespondencji w tego typu nastrojowych 
opisach wewnętrznego stanu pisarza do głosu dochodzą emocjonalne, nierzadko konwen-
cjonalne epitety, poetyzmy i elementy świata fantastyki: kraina zaziemska, wieczna miłość, 
poetyczna cisza, poetyczne uniesienia, wszystko jest piękne, nieśmiertelne. Także konstruk-
cje porównawcze mają poetycki charakter: gonić za światłem jak ptak. Charakterystyczne 
jest zwłaszcza nadawanie zjawiskom przyrody pewnych znamion nadprzyrodzoności: 

Mimo woli pytasz się, czy ta droga nie prowadzi do jakiej krainy zaziemskiej, gdzie 
wszystko jest piękne, nieśmiertelne, gdzie miłość jest wieczna, gdzie poetyczna cisza 
i upojenie wiecznie panują. Nie wstydzisz się marzeń i poetycznych uniesień. Chciałbyś 
płynąć tam goniąc za światłem jak ptak. (LAm 263)

W miejsce rzeczowników konkretnych pojawiają się określenia o charakterze abstrakcyj-
nym, zestawiane w postaci szeregowych skupień: poetyczna cisza i upojenie; marzenia 
i poetyczne uniesienia. Wyraźnie zmienia się także jakość leksemów przymiotnikowych 
w funkcji przydawki: zamiast określeń inherentnych występują określenia o charakterze 
poetyckim, upiększające, wyolbrzymiające i nadające opisywanym zjawiskom jakieś szcze-
gólne znaczenie: wszystko jest piękne, nieśmiertelne. Są to zazwyczaj wyrażenia i zwroty 
już mocno wytarte, o podniosłym charakterze, co w efekcie wprowadza stylistyczny dyso-
nans, zakłócając harmonię w obrębie całego opisu. O tym, że nie jest to zjawisko odosob-
nione i przypadkowe świadczy kolejny opis zachodu słońca przeżywany na amerykańskiej 
ziemi:
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Oparłszy się o karabin, patrzyłem nieruchomo z pół godziny na ową cudną dolinę. 
Na krańcu widnokręgu szarzała niby mgła, niby chmura jakaś sina, ale rozświecona 
purpurą zachodu. Był to „Pacyfik”, ojciec oceanów i mórz wszystkich. We wzgórzach 
sterczących nad tumanem poznałem wyspy: Santa Catalina i Catalina-Harbor, które 
zwiedzałem, bawiąc jeszcze w Landing. Był zachód słońca, a nad Oceanem rozlewał 
się drugi ocean purpury i złota na niebie. Na dolinie ubranej w królewskie kolory uj-
rzałem naprzód suche, piaszczyste a szerokie łożysko równoległej do gór rzeki Santa 
Ana. Dalej ciemne grupy drzew oznaczały Anaheim i Orange, a mniejsze grupy – far-
my rozrzucone po całym stepie. Wszystko to leżało u moich nóg. Patrzyłem na wioski 
i miasta, jak ptak z chmur. Powietrze tak było przezroczyste, że ten ogromny szmat 
kraju leżał widny dla mego oka, jak na dłoni. Cisza była prawie niepokalana. Śliczny, 
pogodny zachód zdawał się nasycać wszystko nieporównaną słodyczą i różanym spo-
kojem. Błogosławieństwo i ukojenie wielkie unosiło się nad krajem... Wówczas wezbra-
ło mi serce, a na usta wybiegła mimo woli znana smutna piosenka:
U nas inaczej! inaczej! inaczej! (LAm 231)

Istotne dla wypowiedzi deskryptywnej elementy krajobrazu dolina i zachód słońca 
określane są za pomocą konwencjonalnych leksemów przymiotnikowych o ogólnym cha-
rakterze, które nie wskazują na żadną istotną cechę kryjącą się w desygnacie: cudna doli-
na; śliczny, pogodny zachód; nieporównana słodycz. W opisie spotykamy elementy sakra-
lizacji związane z obecnością leksyki właściwej językowi religijnemu: taki charakter ma 
szereg nominalny błogosławieństwo i ukojenie17, słodycz i spokój, fraza: wezbrało serce, 
przymiotnik niepokalany wykorzystany w połączeniu wyrazowym z rzeczownikiem ci-
sza. Przejawem stylizacji na język biblijny jest postpozycyjny szyk przydawki w wyrażeniu 
ukojenie wielkie, być może także wykorzystywanie przymiotników o charakterze zaprze-
czonym: nieporównany ‘niezrównany, nie mający sobie równego, jedyny w swoim rodzaju, 
nieoceniony, znakomity, wyborny’18, niepokalany ‘nieskalany, niesplamiony, czysty, bez 
skazy, bez zmazy, niewinny, dziewiczy’19. Poetycki charakter ma niewątpliwie wyrażenie 
różany spokój (różany ‘koloru róży, różowy’20). Przejawem pewnej egzaltacji i wielosłowia 
są także użyte zabiegi personifikacyjne i animizacyjne: błogosławieństwo i ukojenie uno-
siło się nad krajem, wezbrało serce, piosenka wybiegła na usta oraz poetyckie peryfrazy 
o konwencjonalnym charakterze: Pacyfik to ojciec oceanów i mórz wszystkich.

Określeń wykorzystujących konwencjonalne przymiotniki o charakterze ogólnym 
spotykamy w amerykańskich listach znacznie więcej, np. błogosławiony ‘zbawienny, 

17 SW leksem błogosławieństwo definiuje jako ‘stan błogi, błogość; królestwo boże, niebieskie, szczęśli-
wość wieczna’ i opatruje kwalifikatorem przestarzały (SW I, 175), zaś leksem ukojenie – jako czynność od 
czasownika ukoić ‘uspokoić, uśmierzyć, ułagodzić, uciszyć, utulić, ukołysać’ (SW VII, 266).
18 SW III, 313.
19 Tamże, 310.
20 SW V, 751.
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nieoceniony’21: błogosławiona anaheimska dolina; niepokalany: przeszłość jak śnieg nie-
pokalana, niepokalane istoty; cudny (7) ‘piękny, cudowny, śliczny, prześliczny, czarowny, 
czarujący, zachwycający’22: cudna zieloność, cudna dolina, miejsca cudne, cudne miasto; 
śliczny (23) ‘przepiękny, uroczy, pyszny, cudny, zachwycający; bardzo przystojny’23: śliczne 
miasto, śliczna noc, śliczna pogoda, śliczny kwiat, śliczna główka antylopy, śliczne sosnowe 
lasy, śliczne doliny, śliczne dąbrowy, śliczny klimat, ranek śliczny, śliczny krajobraz morski. 
Bardzo wysoką frekwencją odznacza się przymiotnik piękny (90) ‘mogący zadowolić wyma-
gania estetyczne, cudny, cudowny, śliczny’24: piękne zjawisko, piękna pogoda, piękna zielona 
barwa zęba, czas piękny, piękny poranek, piękne gwiazdy morskie, krajobraz piękny itp.

Afrykańskie listy cechuje zdecydowanie większa dyscyplina stylistyczna. Oczywi-
ście zdarzają się emocjonalne przydawki: wspaniały zachód słońca, niezmierna, fanta-
styczna powódź blasków, ale nigdy nie pojawiają się w nadmiarze, raczej mają okazjonalny 
charakter.

Przymiotniki takie jak błogosławiony, niepokalany w ogóle nie występują, inne, takie 
jak cudny mają jednostkowe użycia, zdecydowanie mniejszy zakres użycia ma także przy-
miotnik piękny, który ma blisko pięć razy niższą frekwencję. Nastroje pisarza oddawane 
są w sposób bezpośredni, bez zbędnego upiększania, za pomocą prostych, zwyczajnych 
określeń, np. powódź blasków ma w sobie coś smutnego, nieokreślony smutek. Partie re-
fleksyjne cechuje prostota językowych określeń, dzięki czemu są one bardziej wiarygodne 
i podporządkowane technice realistycznego opisu. Uwagę odbiorcy przyciągają precyzyj-
ną, uporządkowaną budową składniową zdań, opartą na paralelizmie składniowym i róż-
nego typu symetrycznych układach syntetycznych, semantycznych oraz fonicznych, które 
pozwalają uwypuklić pewne elementy treściowe wypowiedzi. W Listach z Afryki zwraca 
uwagę dbałość pisarza o składniową symetryczność członów, w których zachowuje się iden-
tyczny szyk składników, regularne powtarzanie wskaźników zespolenia, powtarzanie pew-
nych wyrazów bądź morfemów, które stają się dodatkowo czynnikiem rytmotwórczym25: 

Wśród tej nocy, 
wśród otoczenia bez kształtów, 
wśród tego nieokreślonego smutku, którym przesiąknięta jest zawsze ciemność, 
  człowiek przestaje być bryłą, a zmienia się w myśl samą, 
    która leci, gdzie chce 
    i odtwarza, co chce: i drogie chwile 
           i drogie twarze. (LA 38)

21 SW I, 175.
22 Tamże, 351.
23 SW VI, 729.
24 SW IV, 180.
25 Por. Danuta Kowalska, „Język codziennej komunikacji w niecodziennym opracowaniu w Listach z Afry-
ki Henryka Sienkiewicza”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 50 (2016): 169–171. 
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Tego typu misterna, symetryczna budowa zdania pojawia się w wielu miejscach afry-
kańskich listów, także w nastrojowych opisach związanych z kontemplowaniem afrykań-
skiej przyrody. W połączeniu z prostotą języka, niewyszukanym, konkretnym, codziennym 
słownictwem wprowadza harmonię i wewnętrzny, semantyczny ład wypowiedzi:

Po prostu mówiąc ma się to niesłychanie gnębiące wrażenie, 
  że z tego umarłego nieba nikt nie patrzy, 
  że wśród tych płowych piasków nikt nie słyszy 
  i że na pustyni próżno by rozpacz wołała o ratunek. 
Stąd ucisk, stąd niepokój, stąd strach (LA 16).

Obserwacje poczynione na wyrywkowym materiale pokazują, że w zakresie opisy-
wania zjawisk przyrody zasadnicze cechy warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza 
uformowane zostały już podczas spisywania wrażeń z amerykańskiej podróży, a następnie 
wykorzystane w późniejszych o kilkanaście lat Listach z Afryki. Do najbardziej typowych 
eksponentów stylu należą obrazowość, plastyczność oraz nastrojowość (wrażeniowość) opi-
sów. Pisarz konsekwentnie dążył do wizualności obrazów, dbał o realizm przedstawienia. 
Opis Sienkiewiczowski jest więc nasycony elementami rzeczowymi, istotną rolę w jego 
budowie odgrywają określenia kształtu, barwy, światła i ruchu. Te cechy stylowe były kon-
sekwencją zastosowania następujących językowych wykładników, które można uznać za 
charakterystyczne i stałe właściwości warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza26:

1. Wysoka frekwencja rzeczowników konkretnych, które bezpośrednio nazywają 
opisywane desygnaty i które tak są dobierane, by najtrafniej oddać zjawisko przy-
rody ukazane na tle konkretnego krajobrazu: doliny, stepu, morza, oceanu itp. Są to 
najczęściej wyrazy, które – jak to określił Bolesław Prus – „bezpośrednio malują 
przedmiot czy własność i budzą w czytelniku nie tylko pojęcie, ale poczucie”27. 
Aleksander Wilkoń nazywa tę właściwość „funkcjonalnym podporządkowaniem 
znaku desygnatowi”28. 

2. Wysoka frekwencja przymiotników i imiesłowów przymiotnych w funkcji przy-
dawki.

3. Względny umiar w stosowaniu przymiotnych skupień, najczęściej mają one cha-
rakter dwójkowy, np. niebieskie i białe światło dnia; mała, czarna łupinka (LAm).

26 Aleksander Wilkoń większość wskazanych w tym miejscu cech językowo-stylistycznych zaliczył do 
wyznaczników stylu realistycznego narracji Ogniem i mieczem. Por. Aleksander Wilkoń, O języku i stylu 
„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem (Kraków: PWN, 1976), 53–59.
27 Bolesław Prus, „Ogniem i mieczem – powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza”, Kraj, 28–30 (1884). 
Przedr. w: Tadeusz Bujnicki, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycz-
nej (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1973), 195.
28 Wilkoń, O języku, 54.



 Danuta Kowalska, Magdalena Pietrzak | Od Listów z podróży do Ameryki... | 121 

4. Posługiwanie się epitetami rzeczownikowymi, np. ocean purpury, morze płomie-
ni, morze dymów, blask jutrzenki, grzbiety fal, powódź kwiatów, błękit niebios, po-
wódź blasków (LAm).

5. Obfitość form werbalnych, dynamizujących opis.
6. Operowanie formami temporalnymi, np. nagle, teraz, wkrótce, po chwili, jeszcze 

minuta, tymczasem (LAm); później, potem, nagle (LA). 
7. Bogactwo leksykalne w zakresie synonimii oraz różnicowanie leksemów w obrębie 

jednego pola semantycznego, np. świecić się – lśnić – błyszczeć – mienić się – grać 
barwami – migać – połyskiwać (LAm); złocić się – mienić się – połyskiwać – fos-
foryzować; płonąć – rozświecać – zajaśnieć; ocean – pustkowie – morze – głębina; 
blask – światło – pożar – bengalski ogień – skry; mrok – ciemność – noc (LA).

8. Obfitość konstrukcji porównawczych, np. skały wyglądają jakby oblane krwią; 
kępy drzew jakby nasze dąbrowy (LAm); wszystko tam było czerwone jakby od ben-
galskiego ognia; mrok czynił się tak szybko jakby ktoś ciemność przesiewał z olbrzy-
mich sit, z nieba na ziemię (LA).

9. Metaforyzacja, a zwłaszcza personifikacja świata przyrody, np. Promienna jego 
[słońca] głowa już tylko do połowy wygląda z wody. Po chwili już tylko złote war-
kocze leżą na fali: głowa zasunęła się za toń daleką (LAm); morze gada, morze 
wzdycha (LA).

10. Wysoka frekwencja leksyki związanej z opisywaniem własnych wrażeń i prze-
żyć, związanych z odczuwaniem świata natury, wprowadzanej konstrukcjami typu: 
czynić wrażenie, mieć wrażenie, robić wrażenie, sprawiać wrażenie, zostawić wra-
żenie, zdawać się, wrażenie powracało, naoczne wrażenia, niezatarte wrażenia, 
pierwsze wrażenie, miód wrażeń.

Ewolucja stylu Henryka Sienkiewicza dotyczy jedynie jakości zastosowanych środków 
językowych, przede wszystkim epitetów, które w późniejszej korespondencji są dobierane 
w sposób harmonijny i podporządkowany realizmowi opisu. Język cechuje umiar, widocz-
na jest większa jednolitość środków artystycznych oraz większa dyscyplina składniowa 
i dbałość o rytmiczną i foniczną stronę wypowiedzi. Autor dba, by cechy nastrojowe nie 
przesłaniały przedmiotu opisu, nieustannie zabiega, by swoją jakością i natężeniem były 
dostosowane do tematu29. 

Badania warto poszerzyć i kontynuować, by poznać tajniki warsztatu pisarskiego Hen-
ryka Sienkiewicza. Wydaje się, że wdzięcznym materiałem do analiz jest zwłaszcza skład-
nia, i to właśnie w jej zakresie da się zaobserwować największą ewolucję stylu Sienkiewi-
cza. Warto podjąć trud badawczy, by się o tym przekonać.

29 Na ten fakt zwracał uwagę Zdzisław Najder. Por. tenże, O Listach z podróży do Ameryki, 100–101.
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Wykaz skrótów

LA – Sienkiewicz, Henryk. Listy z Afryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
LAm – Sienkiewicz, Henryk, Listy z podróży do Ameryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1986.
SW – Karłowicz, Jan, Adam Kryński, Władysław Niedźwiecki, red. Słownik języka polskiego. T. I–VIII. 

Warszawa 1900–1927. 

Bibliografia

Kowalska, Danuta. „Język codziennej komunikacji w niecodziennym opracowaniu w Listach z Afryki 
Henryka Sienkiewicza”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 50 (2016): 157–172. 

Kowalska, Danuta. „Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”. Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017): 149–162.

Krzyżanowski, Jerzy Roman. „Znaczenie Listów z podróży do Ameryki”. W: tenże, Legenda Samosierry 
i inne prace krytyczne. Warszawa: Czytelnik, 1987. 

Kurkowska, Halina. „Język publicystyki Sienkiewicza”. Poradnik Językowy, 1 (1957), 1–16.
Kurkowska, Halina, Stanisław Skorupka. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2001.
Ładyka, Alina. Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1971.
Najder, Zdzisław. „O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”. Pamiętnik Literacki, 4 (1956): 333–350.
Najder, Zdzisław. „O Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza”. Pamiętnik Literacki, 1 (1955): 

54–122.
Pietrzak, Magdalena. „Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej rzeczywistości w Listach z po-

dróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza”. W: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. 
Ewa Biłas-Pleszak, Joanna Przyklenk, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz. Katowice: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, 345–359.

Prus, Bolesław. „Ogniem i mieczem – powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza”. Kraj, 28–30 (1884). 
Przedr. w: Tadeusz Bujnicki, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści hi-
storycznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1973.

[Przyborowski, Walery]. Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej (1866–1872). 
Kartki ze wspomnień eksdziennikarza. Petersburg: Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1897.

Seiffert, Irena. „Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza”. W: Język pisarzy jako problem lingwi-
styki [Prace Językoznawcze 2], red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska. Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009, 265–285. 

Seiffert, Irena, „Między bielą a czernią. Barwy w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”. W: Henryk 
Sienkiewicz. Tradice – současnost – recepce, red. Mieczysław Balowski, Jana Raclavská. Ostrava: 
Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta, 2006, 225–252.

Stawar, Andrzej. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
Szczaus, Agnieszka. „Pola światła i cienia w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza”. Studia 

Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 4 (2005): 355–364.
Weyssenhoff, Józef. „Henryka Sienkiewicza Listy z Afryki. 2 tomy. Nakładem Redakcji «Słowa» 1893”. 

Biblioteka Warszawska, 1 (1893): 375–384. 
Wilkoń, Aleksander. O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem. 

Warszawa: PWN, 1976. 



 Danuta Kowalska, Magdalena Pietrzak | Od Listów z podróży do Ameryki... | 123 

Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892),  
czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest analiza językowo-stylistyczna, zmierzająca do wskazania językowych wy-
kładników wybranych cech stylowych warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza oraz wy-
dobycia różnic w sposobie kreślenia przez niego krajobrazów w dwóch utworach reprezentują-
cych ten sam gatunek literacki: Listach z podróży do Ameryki oraz Listach z Afryki. Podstawę 
materiałową stanowią tożsame pod względem tematycznym wypowiedzi deskryptywne (opisy 
zachodów słońca). W toku analiz pokazuje się, że w zakresie opisywania zjawisk przyrody 
zasadnicze cechy warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza uformowane zostały już pod-
czas spisywania wrażeń z amerykańskiej podróży, a następnie wykorzystane w późniejszych 
o kilkanaście lat Listach z Afryki. Ewolucja stylu Henryka Sienkiewicza dotyczy jedynie jakości 
zastosowanych środków językowych, przede wszystkim epitetów, które w późniejszej, afrykań-
skiej korespondencji dobierane są w sposób harmonijny i podporządkowany realizmowi opisu. 
Listy z Afryki wyróżniają się także większą dyscypliną składniową i dbałością o rytmiczną 
i foniczną stronę wypowiedzi.

From Listy z podróży do Ameryki (“Travel Letters from America”, 1876–1878)  
to Listy z Afryki (“Travel Letters from Africa”, 1891–1892), or about the evolution  
of Henryk Sienkiewicz’s writing manner

S u m m a r y
The article contains a linguistic and stylistic analysis that identifies linguistic exponents of se-
lected stylistic features of Henryk Sienkiewicz’s writing manner and detects the differences in 
the way he creates landscapes in his two works that represent the same literary genre: “Travel 
Letters from America” and “Travel Letters from Africa”. The basis for the analysis are descrip-
tive statements (descriptions of sunsets), identical from the thematic point of view. Thanks to the 
analysis it appears that Henryk Sienkiewicz’s manner of describing nature was formed during 
his American trip, and later it was visible in his older “Travel Letters from Africa”. The evolu-
tion of Henryk Sienkiewicz’s style concerns only the quality of linguistic means, first of all 
epithets, which in his African letters were selected in a harmonious way and they were subor-
dinated to the realism of the description. In “Travel Letters from Africa” the author maintains 
more syntactic discipline and cares more about the rhythmic and phonic aspects.
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koznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 18 (2019): 109–123. DOI: 
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[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / 
spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości 
w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej

S ł o w a  k l u c z o w e 
idiolekt, Stefania Trochanowska, miłość

K e y w o r d s 
idiolect, Stefania Trochanowska, love

Literatura łemkowska, w tym poezja współczesna, należy do najmniej zbadanej i podda-
nej naukowemu oglądowi dziedziny łemkowskiej kultury1. Brak jest zwłaszcza opisu twór-
czości poetów reprezentujących tzw. nurt łemkowskiej autoprezentacji. Helena Duć-Fajfer 
we wnikliwej analizie nurtów występujących we współczesnej poezji łemkowskiej wyróż-
nia trzy, wyodrębnione przede wszystkim według kryterium tematycznego, a mianowicie 

1 Aspekty literaturoznawcze twórczości łemkowskiej omówiła Helena Duć-Fajfer, „Literatura łemkow-
ska drugiej połowy dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku”, Prace Komisji Wschodnioeuro-
pejskiej PAU, VII (2001); taż, Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, 
ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012), 350; taż, 
„Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze”, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, V (1997), 
87–98; taż, „Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości 
literackiej Łemków”, Przegląd Polonijny, 3 (1998): 137–157. Przyczynkarski artykuł poświęcił jej Zbi-
gniew Siatkowski, „Współczesna poezja Łemków – formowanie się pokolenia literackiego”, Загорода, 2/3 
(1994): 48–54.

#0#



 126 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

stosunku do łemkowskiej tradycji i współczesności: ludowy, tęsknoty za utraconym oraz 
łemkowskiej autoprezentacji. Zbigniew Siatkowski podkreśla również eklektyzm twór-
czości Pawła Stefanowskiego, Petra Murianki, Stefanii Trochanowskiej, Władysława Gra-
bana i Heleny Duć na tle innych poetów łemkowskich2.

Stefania Trochanowska wyróżnia się spośród pozostałych pisarzy jej pokolenia literac-
kiego. Pisze wiersze pełne kobiecego ciepła, refleksji i zadumy, choć podobnie jak pozosta-
li łemkowscy poeci odzwierciedla w swojej twórczości przywiązanie do ziemi przodków, 
tradycji i kultury. Urodziła się 26 czerwca 1951 roku w Miroszewicach na Dolnym Śląsku. 
Jej rodzice pochodzili ze wsi Ropki na Łemkowszczyźnie. Ukończyła technikum rolni-
cze. W 1969 roku z mężem Jarosławem, założycielem i dyrygentem Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Łemkowyna”, powróciła w ojczyste góry do miejscowości Bielanka. Przez cały okres 
funkcjonowania zespołu Trochanowska zajmowała się jego zapleczem organizacyjnym. 
Debiutowała na łamach „Gołosu Watry” – pierwszego powojennego pisma łemkowskiego 
– w 1983 roku, a w 1984 wydała pierwszy tomik poetycki Potem, teraz, przedtem (Nowy 
Sącz). Kolejne to: Nie pozwól uschnąć kwiatom (Kraków 1991), Motyle (Warszawa 1994) 
oraz Wierbina (Warszawa 1993)3.

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule uczyniono 113 polskojęzycznych wierszy 
Stefanii Trochanowskiej, pochodzących z trzech tomików: Potem, teraz, przedtem4 (liczą-
cego 14 liryków), Nie pozwól uschnąć kwiatom5 (liczącego 61 wierszy) i Motyle6 (liczącego 
38 liryków). 

Stworzone przez poetkę liryki to miniatury poetyckie, wykazujące aforystyczną zwię-
złość, służącą wyrażeniu doznań osobistych, formułowaniu cząstkowych lub uniwersal-
nych prawd o życiu i świecie. Swym refleksjom autorka nadała kształt możliwie najkrót-
szy, eliminując wszelkie czynniki językowo-stylistyczne, niekonieczne dla projektowanego 
przekazu myśli. Trochanowska całkowicie eliminuje interpunkcję, prawie nie stosuje wiel-
kich liter. W jej wierszach funkcja delimitacyjna wyłania się na plan pierwszy, graficznie 
wyrażony podział na wersy oddaje wagę zastosowanych leksemów i wyznacza dalszą płasz-
czyznę interpretacyjną, np. poprzez rozbijanie spójnych związków składniowych między 
dwa wersy i wyprowadzenie nowych znaczeń. Poetka oszczędnie operuje środkami leksy-
kalno-stylistycznymi. W jej lirykach brak synonimów, każde słowo jest na tyle znaczące, 
że nie da się zastąpić go innym, nie trzeba też go dookreślać. Z wielkim rozmysłem stosuje 
figury stylistyczne, operuje nielicznymi peryfrazami (np. czas upadku i uniesienia ‘noc’ 

2 Siatkowski, Współczesna poezja Łemków, 48–54.
3 Duć-Fajfer, Pomiędzy bukwą a literą, 324.
4 Stefania Trochanowska, Potem, teraz, przedtem (Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, 1984), dalej: skrót P i nr strony. Tomik zawiera trzy liryki w et-
nolekcie łemkowskim, które nie są przedmiotem analizy w niniejszym artykule.
5 Stefania Trochanowska, Nie pozwól uschnąć kwiatom (Kraków: OL Kraków, wydane nakładem autorki, 
1991), dalej: skrót N i nr strony.
6 Stefania Trochanowska, Motyle (Warszawa: Zjednoczenie Łemków, 1994), dalej: skrót M i nr strony. 
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M, 9; latarnia ponad chmurami ‘księżyc’ M, 9; rajskie owoce ‘jabłka’ M, 13; najtańszy dom 
pod słońcem ‘parasol’ M, 5) i metaforami, przede wszystkim wizualnymi, choć podkreślić 
należy, iż są one niewyszukane i każdy czytelnik jest w stanie dokonać ich deszyfracji. 
W analizowanych tomikach pojawiają się pytania retoryczne, niezakończone – zgodnie 
z zastosowaną zasadą nieużywania znaków interpunkcyjnych – pytajnikiem: dokąd pędzę 
(M, 3), co zrobią / z wielką miłością (N, 25), oksymoroniczne frazy, zwroty: i choć / idę już 
/ to jednak / zostaję (M, 9) czy: mówiłeś milcząc (P, 6), przed chwilą / tu byłeś / a zupełnie 
/ jakby cię / jeszcze / nie było (N, 15).

W obrębie zbiorków brak wskaźników mówiących o łemkowskim pochodzeniu autorki, 
subtelnym sygnałem jest leksem ikona ‘w sztuce bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej: 
obraz o tematyce religijnej, wyobrażający zwykle jakąś postać albo jakąś scenę biblijną lub 
liturgiczno-symboliczną’ (SJPSz7 I/771), zastosowany w wierszu Szczęście: moje / szczęście 
/ przechowuję / w ikonie (M, 5) czy Odkrycie: z ikonami / na każdej ścianie (N, 15) lub peł-
na korespondencja pomiędzy człowiekiem a naturą, widoczna np. w wierszu Zuchwalstwo8.

Uczucie miłości to przewodni motyw trzech omawianych tomików Trochanowskiej, co 
oddaje chociażby tytuł trzeciego z nich – Motyle9, pochodzący od motywu zastosowanego 
w przedostatnim wierszu. Motyl w kulturze symbolizuje m.in. coś krótkotrwałego, miłość. 
Franciszek Sławski stwierdza: „Dzisiaj miłość oznacza: ‘pełne poświęcenia i dobroci od-
danie się komuś (czemuś)’, ‘gorące, namiętne uczucie’, ‘gorące, głębokie przywiązanie do 
kogo lub czego’, ‘gorące upodobanie w kimś, czymś’ (‘amor, carita, ietas’)”10. Kazimierz 
Ożóg uogólnia, iż „miłość jest wartością, a więc odsyła do kategorii dobra. Najszersza defi-
nicja miłości winna zakładać, że jest to relacja między osobami, które chcą siebie obdarzać 
dobrem”11. Celem artykułu jest omówienie środków leksykalno-stylistycznych zastosowa-
nych przez Trochanowską do wykreowania uczucia miłości w polskojęzycznej twórczości 
lirycznej. 

Sposób przedstawiania miłości w analizowanych wierszach poetki zostanie ukazany 
według metodologii autorstwa Iwony Nowakowskiej-Kempny12, która proponuje, by języ-

7 Mieczysław Szymczak, Słownik języka polskiego, t. I–III (Warszawa: PWN, 1983–1985). 
8 Pełną korespondencję pomiędzy Łemkami a przyrodą opisałam w: Joanna Rychter, „[K]orzeni szukam 

pradziadów / co oplatają trzewia ziemi – językowa kreacja małej ojczyzny w tomiku Z ziemi do nieba 
Władysława Grabana”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 
17 (2018), 271–289; taż, „Boże… / czemu nas opuściłeś – odwołania religijne w tomie wierszy Z ziemi 
do nieba Władysława Grabana”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (2018), 45: 
167–180.
9 Motyla jako symbol miłości opisuje Władysław Kopaliński, Słownik symboli (Warszawa: Oficyna Wy-

dawnicza RYTM, 2001), 234–235.
10 Franciszek Sławski, „Miły, miłość”, Język Polski 53 (2000), 1–2: 1–9.
11 Kazimierz Ożóg, „Leksem «miłość». Rozważania semantyczne i kulturowe”, w: Od miłości do nie-
nawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji, red. Wioletta Kochmańska, Bożena Taras (Rzeszów: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010), 11.
12 Iwona Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim (Warszawa: Wydawnictwo 
SORUS, 1995), 15.
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kowy obraz danego uczucia rekonstruować poprzez omówienie następujących kategorii se-
mantycznych:

1. nazywanie uczuć, np. smutek, żal, przykrość;
2. nazywanie objawów uczuć, np. zzieleniał, poczerwieniał, pobladł, zmarszczył brwi 

itp.;
3. nazywanie działań i zachowań związanych z uczuciami, np. płakał ze szczęścia, 

wrzeszczał z wściekłości, tańczył z radości, z możliwością charakterystyki uczuć za 
ich pomocą;

4. nazywanie przeżyć-doznań związanych z danym uczuciem dokonywanych z punk-
tu widzenia experiencera, tj. tego, co czuję, co doznaję, kiedy przeżywam dane 
uczucie13.

Zaproponowaną klasyfikację w niniejszym szkicu uzupełniono o nazwy osób przeżywają-
cych dane uczucie, w naszym wypadku miłość, co jest zgodne ze stratyfikacją zastosowaną 
przez Teresę Skubalankę, badającą słownictwo poezji miłosnej w twórczości Juliusza Sło-
wackiego14, czy Danutę Bieńkowską, omawiającą język listów miłosnych Stanisława Wła-
dysława Reymonta15.

1. Nazywanie miłości

Ogólnopolski neutralny semantycznie leksem miłość16 w analizowanych lirykach pojawił 
się sześciokrotnie w następujących cytatach: miłość / i śmierć / trzymają się / za ręce / 
(M, 11), i miłość / dojrzewa / nabierając / smaku / rajskich / owoców (M, 13), Bóg / rozdaje 
/ miłość / za darmo (M, 14), całą miłość / wziął / w swoje ramiona (N, 5), co zrobią / z wiel-
ką miłością / której brak / zwykłym ludziom (N, 25), cała miłość / pozostała za drzwiami 
(N, 28). Leksem miłość współtworzy figury stylistyczne, np. personifikacje, wykonując 

13 Tamże.
14 Teresa Skubalanka, Słownictwo poezji miłosnej Juliusza Słowackiego na tle tradycji (Toruń: Wydawnic-
two Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1966), 247.
15 Danuta Bieńkowska, Między konwenansami a autentyzmem uczuć, czyli Reymontowska pieśń na cześć 
miłości, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Biało-
skórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, red. Leonarda Mariak, Adrianna Seniów 
(Szczecin: volumina.pl, 2011), 29–38.
16 Miłość ‘głębokie uczucie do drugiej osoby, połączone zwykle z silnym pragnieniem stałego obcowania 
z nią i chęcią obdarzenia jej szczęściem, któremu (głównie w relacji kobieta–mężczyzna) towarzyszy po-
ciąg fizyczny do osoby będącej obiektem tego uczucia; silne przywiązanie do kogoś; gotowość do bezinte-
resownego oddania się, służenia komuś’. Bogusław Dunaj, red., Słownik współczesnego języka polskiego, 
t. I–V (Kraków: Wydawnictwo SMS, 2000), dalej: SWJP (tu: t. II, 453). 
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czynność trzymania się za ręce czy pozostawania za drzwiami, oraz metaforę dojrzewa. 
Raz poetka zastosowała hiperonim uczucie17 (M, 11).

Szereg synonimiczny nazw uczucia miłości dopełnia czasownik kochać18 o trzech wy-
stąpieniach tekstowych: kocha się / naprawdę / raz / reszty / nie trzeba (M, 6); kochać / 
czcić / bezcześcić (M, 6), Ci / którym kochać / nie wolno (N, 25) oraz rzeczownik odczasow-
nikowy kochanie (N, 12). Za niepełne synonimy leksemu kochać uznać należy czasowniki 
czcić i bezcześcić oraz rzeczownik grzech. Leksem czcić19 oddaje miłość platoniczną, zaś 
bezcześcić20 zmysłową. Grzech21 również sygnalizuje zmysłowe oblicze miłości: grzechy 
/ były odpuszczone przedtem / w chwili pojednania (N, 27), wolne / od grzechów posłanie 
(N, 29), kiedy modlitwa / łączy się z grzechem (N, 30). Synonimem niepełnym jest rów-
nież leksem radość: mamy radość / na chwilę (N, 11). Szereg dopełnia peryfraza sprawa 
uczuciowa ‘miłość’ (N, 12), poza tym metonimiczne, peryfrastyczne określenie upadek22 
i uniesienie23 ‘miłość’ (M, 9) – leksem pierwszy sugeruje czyn niemoralny, zaś drugi im-
plikuje obecność czynu ekstatycznego. Oba wyrazy posiadają wspólną przyczynę, zarówno 
upadek, jak i uniesienie są wynikiem uczucia miłości, z jednej strony popychającego do 
łamania norm społecznych, z drugiej – będącego źródłem ekstazy. Ponieważ oba leksemy 
są użyte, by wykreować peryfrazę nazwy noc, wydaje się, iż czas upadku i uniesienia jest 
tożsamy, czego dowodzi połączenie obu leksemów współrzędnym łącznym spójnikiem „i”. 
Za pomocą minimalnej liczby słów poetka opisuje cielesną miłość prowadzącą ku eksta-
tycznym doznaniom:

noc
czas upadku
i uniesienia (M, 9)

O konsekwencjach miłości prowadzących do uniesienia dowiadujemy się z kolejnego cyta-
tu: pozostali / w ekstazie / zachwytu (N, 22). 

17 Uczucie ‘stan psychiczny: reakcja na napływające z zewnątrz bodźce; emocja’ (SWJP, t. V, 1169).
18 Kochać ‘darzyć kogoś lub coś bezinteresowną miłością, być do kogoś lub czegoś bardzo przywiązanym; 
miłować, lubić’ (SWJP, t. II, 232).
19 Czcić ‘okazywać komuś szczególny szacunek, cześć, przywiązanie; wyrażać uznanie, uwielbienie itp.’ 
(SWJP, t. I, 230). 
20 Bezcześcić ‘znieważać coś, co zwykle otoczone jest szacunkiem, czcią; profanować’ (SWJP, t. I, 78). 
21 Grzech ‘czyn łamiący jakieś zasady; uchybienie’ (SWJP, t. I, 80).
22 Upadek ‘nieuczciwe, niemoralne życie, postępowanie; gorszący, nieetyczny czyn, postępek’ (SWJP, 
t. V, 125).
23 Uniesienie ‘stan wzmożonej aktywności uczuciowej, zachwytu, radości, zapału, wzburzenia, gniewu; 
poryw, ekstaza, pasja, szał’ (SWJP, t. V, 122).
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Synonimicznymi zastępnikami leksemu kochać się czyni łemkowska poetka grupy 
werbalne – mieć siebie24: znów / będziemy / mieć / siebie (M, 13), być z kimś: będę z Tobą 
(N, 32) czy dwukrotnie odnaleźć siebie ‘pokochać się’ – odnaleźliśmy siebie (N, 3), bezbłęd-
nie / odnaleźli / siebie / błądząc (N, 22).

Repertuar synonimów wykorzystanych do nazwania miłości dopełniają środki styli-
styczne, w tym metafora szukać lata w zimie (M, 12), w której poetka wykorzystuje kono-
tacje antonimów lato–zima. Lato przywołuje skojarzenie z gorącem, rozkwitem, zaś zima 
z chłodem, zamieraniem. Lato jest metaforą gorącego uczucia miłości, zaś zima okresu 
pozbawionego uczuć:

ręce
które
przedtem
szukały
lata 
w zimie (M, 12)

Ten typ obrazowania wystąpił w liryce miłosnej. Jego egzemplifikację można spotkać 
w twórczości Agnieszki Osieckiej, gdzie lato jest metonimią dojrzałej, trwałej miłości w po-
równaniach: Mogłaś być jak środek lata, / a byłaś jak zapałka, (Bywa, że miłość..., 165)25; 
aż tu nagle w samym środku lata / powiedziałeś: / Gorzko, gorzko mi! (Gorzko mi, 281)26.

Znajdujemy liryki, w których nie pada leksem miłość ani jego synonimy. To uczucie 
obrazuje poetka, wykorzystując metaforyczne obrazy zastępcze z użyciem ogólnokulturo-
wych symboli tego uczucia. W tym celu przywołuje serce ‘siedlisko uczuć, w tym miłości’ 
oraz metaforykę ognia. Podkreślić należy, iż dokonuje się tutaj swoista hierarchizacja uczu-
cia, a więc serce jest gorące niczym wulkan:

serce
wulkan
rzuca
ogniem
rozrywa
po drodze
wszystko
można się 
przy nim

24 Mieć kogo ‘być kimś wobec osoby określonej jako podmiot’. Stanisław Skorupka, Słownik frazeologiczny 
języka polskiego, t. I (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967), 436. 
25 Agnieszka Osiecka, Najpiękniejsze wiersze i piosenki (Warszawa: Prószyński i S-ka, 2016), 165.
26 Tamże, 281.
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ogrzać
można
i sparzyć
podchodząc
zbyt
blisko (N, 15)

Ponownie w kolejnym liryku zastępczy obraz zabierania czyjegoś serca oznacza zakocha-
nie/miłość: zabrać dla siebie / całe serce / to bezczelność (N, 23).

2. Nazywanie objawów uczuć

Fizycznym objawem miłości czyni Trochanowska rumieniec27, oddający zmysłowy aspekt 
uczucia:

nasze 
zuchwalstwo
przyprawiło
o rumieńce
kwiaty
za późno
zostały
zauważone (M, 7)

Jak zauważa Teresa Skubalanka, już „w XVII w. poeci często zwracali uwagę na ognie 
w twarzy palące kochanka […] – mimo że z czasem wyrugowano tego rodzaju koncepty, 
stałość styczności semantycznej pozostała. Rumieniec pełnił funkcję nieodłącznego atry-
butu stanu zakochania”28. U Trochanowskiej rumieniec zostaje przeniesiony z ludzkich 
policzków na niedookreślone gatunkowo kwiaty, co może implikować siłę obrazowanego 
uczucia. Tę płaszczyznę interpretacyjną wspiera zastosowany na określenie miłosnych igra-
szek leksem zuchwalstwo29, który można zdefiniować jako ‘zbyt odważne, namiętne zacho-
wanie w przestrzeni publicznej’.

Rumieniec po raz wtóry pojawia się w liryku Listek, gdzie również znajdujemy meta-
foryczny, zastępczy obraz miłości cielesnej, implikowany przez pozbawienie rumieńców 
oraz leksem nagość:

27 Rumieniec ‘miejscowe zaczerwienienie twarzy, zwłaszcza policzków, właściwe komuś lub powstałe 
na skutek jakichś emocji; gorączki itp.’ (SWJP, t. IV, 248). Por. Jerzy Bartmiński, „Jaś koniki poił. Uwagi 
o stylu erotyku ludowego”, Teksty, 2 (1974).
28 Skubalanka, Słownictwo poezji miłosnej, 247.
29 Zuchwalstwo ‘zuchwałe zachowanie, zuchwały czyn, postępek’ (SWJP, t. V, 435).



 132 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

ostatni 
listek
spadł
pozbawiony
rumieńców
nagość
też
ma swoje
prawa (M, 13)

Podkreślić należy, że w polskich tekstach ludowych występuje erotyczny „złożony symbol 
zdarzeniowy” (określenie za J. Bartmińskim), np. wrona jajko wypiła oznacza dziewczynę, 
która straciła rumieniec, czyli pozbyła się dziewiczego wstydu, straciła cnotę30. Kontekst 
w liryku Trochanowskiej jest tak lapidarny i wieloznaczny, że można również wyprowadzić 
równoległą interpretację – równie prawdopodobną – iż poetka opisuje jesień. Niemniej jednak 
pierwszą płaszczyznę interpretacyjną wspiera umieszczenie wiersza w otoczeniu innych liry-
ków, mówiących o miłości dojrzewającej (***słowa M, 13) i jej poszukiwaniu (Znów M, 13).

Fizycznym objawem uczucia miłości są dreszcze, zbladnięcie, choć podkreślić należy, 
iż poetka proces utraty barw przenosi z osoby zakochanej na jej otoczenie: z pustki / wynu-
rzyły się dreszcze / wszystko zbladło dokoła (N, 31) oraz drżenie: i drżysz i pędzisz (P, 18), 
drżysz / znów (N, 11).

Somatycznym wyznacznikiem uczucia miłości czyni poetka tłumiony oddech (P, 6), 
który prowadzi do nietypowych, wręcz chorobliwych objawów w liryku Ucieczka:

tłumiony oddech się pocił
mylił słowa z myślami (P, 6)

W wierszu Niepewność wśród objawów miłości znajdujemy ponownie rumieńce, ale 
uzupełnione melancholią i brakiem apetytu:

masz nostalgię i brak apetytu
a na dodatek rumieńce
mnie (P, 18)

Kolejną cielesną oznaką miłości jest bezsenność, która mija po odkochaniu się:

możesz już spać spokojnie
wyszłam z Twoich snów (N, 15)
cisza zapomnienia (N, 25)

30 Joanna Szadura, „Dlaczego wrona jest czarna?”, Twórczość Ludowa, 2/3 (1995), 20–24.
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3. Nazywanie działań i zachowań związanych z miłością 

Działania i zachowania związane z miłością oddaje Trochanowska za pomocą licznych form 
werbalnych: czekać, dochodzić, dotykać, mówić, omijać, psocić, podawać, przywołać, szu-
kać, tańczyć/zatańczyć, trzymać się, uciekać, unikając, wierzyć, wrócić, wybaczać, wycho-
dzić, wyczerpać, wymawiać, zamykać, zebrać, zerwać, zostawać.

Miłość opisuje poetka poprzez czynność szukania: to szukać / twoich / ust / rąk / ciebie 
(M, 13), szukam ciebie (M, 9), czekania: to czekać / i wierzyć / (M, 13), uciekania/unikania: 
uciekamy od siebie (N, 14), komu / zrobimy na złość / unikając siebie (N, 14), omijamy 
nasze domy ‘unikamy miłości’ (N, 14), zamykamy na klucz / uczucia (N, 14) lub powraca-
nia: wróciliśmy / z krainy marzeń (N, 8), a nawet błądzenia: tak dawno / nie błądziliśmy / 
ulicami (N, 23), wychodząc Ci naprzeciw / zbłądziłam (N, 25), błądząc / po iglicy / szczytu / 
nie potrafili / zejść / na ziemię (N, 22), znajdowania: doszliśmy (N, 8), i w końcu trwania lub 
zerwania: kto zerwie (N, 12), jednak zostaję (M, 9), trwajmy tak jeszcze (N, 31).

Kolejne czasowniki oddają bliski fizyczny kontakt: znów / dotykasz mych ust (N, 11), 
trzymają się za ręce (M, 11), ramię mi podajesz (P, 18).

Trzecią grupę stanowią formy werbalne oddające wagę komunikowania się pomiędzy 
osobami kochającymi się: wyczerpałeś limit słów (N, 21), przywołujesz moje imię (N, 24), 
wyraźniej je wymawiasz [moje imię – J.R.] (N, 24), wieczór / [...] / o jedną / rozmowę / 
dłuższy / i kilka kroków / (N, 9), nikt nie będzie wył / do księżyca (N, 28), wycie było głośne 
ostatnio / przeważnie / na dwa głosy (N, 28), tak dużo / mam Ci do powiedzenia (N, 28), 
mów do mnie / albo nie mów nic (N, 31), tak dawno / nie rozmawiałeś / o motylach (N, 23), 
kochanie / szkoda że mnie nie słyszysz (N, 28). Poetka podkreśla istotną rolę słów w bu-
dowaniu miłosnej relacji między kochankami. By ją uwypuklić, używa metaforycznego 
obrazu zbudowanego na bazie przeniesionego znaczenia czasownika kwitnąć:

słowa 
niech 
kwitną 
dalej (M, 13)

Słowa będące odzwierciedleniem nieporozumień w związku autorka nominuje kazaniem: 
kazanie / o trzeciej / nad ranem (N, 27).

Zastosowane czasowniki sugerują, iż miłość obrazowana przez łemkowską poetkę ma 
nieszczęśliwe oblicze, to czas samotności (szukam, czekam), oczekiwania/pragnienia (wie-
rzę, bądźmy znów sami na śniegu P, 6), trudnych wyborów (zostaję, nie mogę już wrócić 
P, 6), nieporozumień ( już dawniej mówiłeś milcząc P, 6; wybacz P, 6) oraz niekiedy szczę-
śliwych momentów (trzymają się, ze mną tańczyłeś, zatańczymy nocą / przy blasku świec 
N, 4; dochodzę N, 3; psocić też ‘metaforyczna nazwa doznań kochanków’ N, 4; minęły już 
niepokoje ‘nieporozumienia’ N, 26).
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Poza tym działania i zachowania osób kochających poetka oddaje, szkicując wygląd 
otoczenia. Dość enigmatyczny obraz rozrzuconych rzeczy po mieszkaniu to skutek ero-
tycznych zachowań zakochanych, a pozytywny wydźwięk akcentuje przysłówek wspania-
le: rozrzucone wszystko / byle jak / wspaniale (N, 29), rzeczy rozrzucone / po mieszkaniu 
(N, 31).

4. Nazywanie przeżyć-doznań 

Raz pojawia się nazwa obrazująca uczucie miłości z punktu widzenia experiencera za po-
mocą czasownika tęsknić31, użytego dwukrotnie (2× M, 13):

tęsknić 
to szukać 
twoich 
ust 
tęsknić 
to czekać 
i wierzyć

Trochanowska redefiniuje leksem tęsknić poprzez przywołanie innych działań – szukanie 
twoich ust oraz czekanie i wierzenie. Zbyt lakoniczny kontekst nie pozwala na sformułowa-
nie odpowiedzi, z jak długo trwającym rozstaniem boryka się experiencer ani jakie są jego 
przyczyny.

Poetka obrazuje uczucia związane z brakiem fizycznego kontaktu z osobą kochaną po 
raz wtóry w liryku ***telefon. Czyni to, nie używając czasowników nazywających przeży-
cia-doznania, lecz z udziałem peryfrastycznego określenia nazwy telefon:

telefon
nagroda
pocieszenia
za nieobecność (M, 4)

Powyższa peryfraza oddaje explicite, że kontakt telefoniczny nie zaspokaja potrzeb osoby 
kochającej/experiencera, i implicite wskazuje na pokłady uczuć związane z tą sytuacją: 

31 Tęsknić ‘odczuwać żal, cierpienie z powodu czyjejś nieobecności, braku kontakt z kimś lub czymś; 
bardzo pragnąć zobaczyć kogoś, coś’ (SWJP, t. V, 47).
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smutek, tęsknotę, rozgoryczenie, zmartwienie, wskazywane przez rzeczownik pociesze-
nie32 w wyrażeniu nagroda pocieszenia33.

W liryku Niepewność znajdujemy ambiwalentne przeżycia związane z uczuciem miło-
ści: nie znosisz i pożądasz (P, 18). 

Igraszkom miłosnym zakochanych towarzyszy uczucie wstydu, przeniesione z osób na 
rzeczy, stąd zawstydzone ubrania / leżą w kącie (N, 4).

5. Nazywanie osób uczestniczących w miłości, kochanków

By mogło zaistnieć uczucie miłości, musi być ten/ta, który/która czuje, oraz obiekt uczuć. 
W wypadku liryki miłosnej najczęściej używanymi leksemami nazywającym osoby darzą-
ce się miłością są kochanek34/ kochanka35/ kochankowie. W omawianych wierszach poetka 
ani razu nie użyła tych leksemów, odnotować należy niewielką liczbę synonimów (np. rze-
czownik kochanie). Zarówno nadawca uczucia, jak i odbiorca są obecni poprzez szereg 
wskaźników gramatycznych, przede wszystkich poprzez obecność zaimków osobowych, 
dzierżawczych oraz odpowiednich form werbalnych w 1. lub 2. os. lp. lub 1 os. lm. 

5.1. ‘Ten, kogo kocham, kochany, odbiorca uczucia’ 

Jego obecność jest implikowana poprzez:
a) rzeczownik kochanie (N, 28);
b) zaimek dzierżawczy twój: moje bogactwo / jest / w twoich rękach (M, 16), szukać / 

twoich / ust / rąk (M, 13);
c) zaimek osobowy ty: Ty (N, 3; N, 12; N, 14; N, 15; N, 21; N, 28), jestem / z tobą / 

a jak cię / nie ma / szukam / siebie (M, 9), Tobą/tobą (N, 32; M, 3), szukać […] ciebie 
(M, 13), Ci (N, 14; N, 21; N, 28; N, 25), jakby Cię (N, 15; N, 23; N, 30);

d) zaimek nieokreślony ktoś: ktoś / chciał mnie wrzucić do ognia / uciekłam (N, 27), 
ktoś / kto nie spał dziś jeszcze (N, 31);

e) liczebnik ósmy: jest / siedem / cudów / świata / założę się / że widziałam / ósmy 
(M, 5);

f) liczebnik jeden (M, 15); 

32 Pocieszenie ‘od czas. pocieszyć; znajdować pociechę, nabierać otuchy, przestawać się smucić, martwić’ 
(SWJP, t. III, 358).
33 Nagroda pocieszenia ‘nagroda przeznaczona dla uczestników rywalizacji, konkursu, którzy nie zdoby-
li głównych nagród’ (SWJP, t. III, 18).
34 Kochanek ‘mężczyzna związany uczuciowo z kobietą, kochający ją, utrzymujący z nią kontakty seksu-
alne bez zawierania związku małżeńskiego’ (SWJP, t. II, 232).
35 Kochany ‘drogi, miły, darzony miłością’ (SWJP, t. II, 232).
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g) formy werbalne 2. os. lp.: tu byłeś (N, 15), drżysz (N, 11), dotykasz (N, 11), jesteś 
(P, 9; P, 18; N, 3; N, 11; N, 21), masz (P, 18), mieszkasz (M, 10), możesz (N, 15), mów 
(N, 31), mówiłeś (P, 6), nie mów (N, 31), nie pozwól (N, 33), nie rozmawiałeś / o mo-
tylach (N, 23), kochanie / szkoda że mnie nie słyszysz (N, 28), nie zmienisz (P, 18), 
odmierzyłeś (N, 32), przywołujesz moje imię (N, 24), się opamiętasz (N, 30), spójrz 
(N, 26), tańczyłeś (P, 6), toniesz (N, 24), [Ty] / wiedziałeś (N, 15), wyczerpałeś limit 
słów (N, 21), wybacz (P, 6), je wymawiasz (N, 24), zapomniałeś (N, 14), zebrałeś 
(P, 6), zmierzasz (P, 18), [Ty] / zapalisz / papierosa (N, 14); 

h) metonimię posłuszne ręce / nie stawiały oporu (N, 31).
W liryku ***tyle Trochanowska określa ukochanego liczebnikiem jeden z dookreśle-

niem tylko, choć zaznaczyć należy, iż w procesie irradiacji semantycznej36 odnosi się on do 
motyla – metaforycznego zastępczego obrazu ukochanego. Upodobanie do przedstawiania 
kochanków jako ciem i motyli znajdujemy w erotykach epok wcześniejszych. Z badań Ane-
ty Wysockiej wynika, iż w twórczości polskiej Safony te pierwsze występują w kontekście 
uczucia nieszczęśliwego, takiego, które rani kobietę i niszczy ją. Motyle zaś służą do zo-
brazowania albo flirtu, albo niespełnienia ze względu na fizyczny bądź psychiczny dystans 
dzielący kochanków. W twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „[z]askakiwać 
może też doniosłość rodzaju gramatycznego rzeczowników motyl i ćma, który wpływa na 
semantykę większości utworów – motyle zazwyczaj obrazują mężczyzn i ich zachowania, 
ćmy zaś – sytuacje, w jakich znalazły się kobiety”37. Zdaniem Anety Wysockiej motyl wi-
nien być atrybutem płci żeńskiej, gdyż „pozostaje w zgodzie ze stereotypem, że kobieta 
i motyl są ucieleśnieniem piękna – delikatnego, barwnego i ulotnego”38. Zarówno w liry-
kach Pawlikowskiej, jak i Trochanowskiej motyle to metaforyczne obrazy mężczyzn, co 
jest zgodne z tradycją poetycką, według której motyl symbolizował mężczyznę niestałego 
w uczuciach, płochego, wietrznika, zmiennika. Już u Franciszka D. Kniaźnina czytamy: 
Różnie skrzydełka kołysał, już jemu i łąk niestało; wszystkie kwiatki powysysał. Motylu, 
jeszcze ci mało? (O motylu 1-4, F.D. Kniaźnin)39. 

Z powyżej przedstawionego repertuaru wskaźników językowych kreujących wize-
runek kochanka, odbiorcy uczucia, wyłania się obraz istoty, której atrybutami czyni Tro-
chanowska usta i ręce; atrakcyjnej fizycznie, stąd porównanie do ósmego cudu świata. 

36 „Polega ona [irradiacja semantyczna] na wytworzeniu się pola semantycznego, często metaforyczne-
go, z określonym ogniskiem zmian znaczeniowych, zachodzących w danym tekście”. Teresa Skubalanka, 
„O pojęciu irradiacji semantycznej i jego przydatności dla opisu magicznych funkcji mowy”, w: Studia 
o metaforze, red. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, t. 2 (Wrocław: Ossolineum. Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983), 182. Por. Tomasz Mika, Agnieszka Krygier, „Irradiacja seman-
tyczna metafor w poezji Zbigniewa Herberta”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 
2 (1995): 293–303.
37 Aneta Wysocka, „Motyle i ćmy w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, Język Artystyczny, 
14 (2010): 138.
38 Tamże, 127–140.
39 Cyt. za: Kopaliński, Słownik symboli, 235. 
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Podkreślić należy, iż leksemy usta i ręce dookreślone zaimkiem twoje (twoje ręce czy twoje 
usta) to metonimiczne synonimy nazwy kochanek.

5.2. ‘Ta, która kocha, nadawca uczucia’

Jej obecność jest zaznaczona poprzez:
a) formę 1. os. lp. form werbalnych: będę (N, 32), dotykam: prawie dotykam obłoków 

(N, 15), idę, zostaję: i choć / idę już / to jednak / zostaję (M, 9), jestem ( jestem / 
z tobą M, 9; N, 32), mam: mam sznur pereł / z rosy (M, 16), mam wrażenie (N, 24), 
tak dużo / mam Ci do powiedzenia (N, 28), myślę (N, 32), nie mogę (N, 30; P, 6), tak 
dawno / że nie pamiętam / Cię prawie (N, 23), nie potrafię (N, 24), [ja] nie wiem 
(N, 15), niosłam (N, 14), pędzę / doganiam (M, 3), podpalę / niepokoje (N, 14), 
rzucam (N, 11), stąpam (N, 11), szłam obok (N, 15), szukam: a jak cię / nie ma / 
szukam / siebie (M, 9), widziałam / ósmy (M, 5), [ja] / wiem (N, 15), wracam (N, 11), 
wypowiem (N, 30), wyszłam z Twoich snów (N, 15), zawróciłam (N, 14), zeszłam 
dziś / z łąki / na szosę (M, 15); 

b) zaimek dzierżawczy mój: moje bogactwo (M, 16), moje imię (N, 24), moja głowa 
(M, 15), dotykasz mych ust (N, 11); 

c) zaimek zwrotny siebie (M, 9); 
d) zaimek osobowy ja: ja (N, 3; N, 12; N, 14; N, 15; N, 21; N, 28), mi (P, 18), deszcz / 

odświeżył mi pamięć / zmieszany ze łzami (N, 25), ze mną (P, 6; P, 9; N, 11); mnie 
(P, 18; N, 27; N, 28; do mnie N, 31, chciał mnie wrzucić do ognia / uciekłam N, 27).

Osoba kochająca, nadawca uczucia, jest nakreślona w sposób szkicowy, bez ujawniania 
szczegółów zarówno fizycznych, jak i osobowościowych; jawi się jako byt dynamiczny, co 
oddają formy werbalne ( jestem, szukam, idę, zostaję, pędzę, doganiam), posiadający aspekt 
fizyczny (głowa, perły, usta: znów / dotykasz mych ust N, 11). Formy werbalne ujawniają 
płeć żeńską nadawcy uczucia, podobnie jak zaimek wskazujący ta. U łemkowskiej poetki 
proces ustatkowania się osoby kochającej i wybór monogamicznego związku jest zobrazo-
wany metaforycznie jako zejście z łąki pełnej kuszących motyli ‘metafora mężczyzn niesta-
łych w uczuciach’ na szosę:

niedomówienia 
mamy już 
za sobą 
dlatego  
zeszłam dziś 
z łąki 
na szosę (M, 15)

Raz znajdujemy nazwę peryfrastyczną ta której nie ma (P, 8) oraz nazwę synonimiczną 
jedyna (P, 8).
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5.3. Kochankowie 

Wskaźnikiem obecności kochanków w omawianych lirykach nie są sygnały leksykalne, 
lecz:

a) zaimek dzierżawczy nasze w metaforycznym określeniu erotycznego kontaktu: na-
sze zuchwalstwo (M, 7); 

b) formy gramatyczne 1. os. lm. czasowników, zarówno w trybie orzekającym, jak 
i rozkazującym: bądźmy (P, 6), będziemy / mieć / siebie (M, 13), błądzimy (N, 30), 
budzimy się (M, 10), doszliśmy (N, 30), dziękujemy za gościnę Bogu (N, 4), je-
steśmy sami (N, 3; N, 11), korzystamy / z uprzejmości (N, 4), lecimy / na księżyc / 
plotkarze / zostaną / na ziemi (M, 7), mamy: niedomówienia / mamy już / za sobą 
(M, 15), mamy radość (N, 11), tak dawno / nie błądziliśmy / ulicami (N, 23), omija-
my (N, 14), podzielimy (N, 14), podzielimy się (N, 30), spotkaliśmy (M, 14), trwajmy 
tak (N, 31), wyjęliśmy / słońce / z pomarańczy (M, 12), zamykamy (N, 14), zanieśli-
śmy (N, 33), zatańczymy nocą / przy blasku świec (N, 4), zrobimy (N, 14); 

c) formy gramatyczne 3. os. lm. czasowników: nie potrafili / zejść / na ziemię (N, 22), 
bezbłędnie / odnaleźli / siebie / błądząc (N, 22), pozostali / w ekstazie / zachwytu 
(N, 22);

d) zaimek osobowy my: to tylko my (N, 21), nam / naprzeciw (M, 14; N, 33), nami 
(N, 30), każde z nas / poszło do swego domu (N, 9);

e) zaimek osobowy oni: Ci / którym kochać / nie wolno (N, 25);
f) liczebnik: tych dwoje (N, 9);
g) razem (N, 33) 

oraz wskaźnik stylistyczny – metonimia: ręce (M, 12), poplątane ręce (N, 11).
Kochanków unikających uczucia charakteryzuje poetka za pomocą epitetów pożało-

wania godni / i godni współczucia (N, 14) oraz zagubieni (N, 30),
Zarówno nadawca, jak i odbiorca uczucia nie są scharakteryzowani przez pryzmat 

walorów zewnętrznych. Końcówki fleksyjne form werbalnych oraz zaimki wskazujące są 
nośnikiem informacji, że nadawcą (osobą kochającą) jest kobieta, zaś odbiorcą (osobą ko-
chaną) – mężczyzna.

Posługiwanie się przez poetkę zaimkami dzierżawczymi, osobowymi oraz odpowied-
nimi formami gramatycznymi, by implikować obecność osoby kochającej, kochanej i ko-
chanków, stanowi zabieg przemyślany, dzięki temu opis sytuacji jednostkowej i niepowta-
rzalnej zyskuje wymiar zjawiska powszechnego, typowego. 

Wnioski

Stefania Trochanowska w trzech tomikach wierszy: Motyle, Przedtem, teraz, potem, Nie 
pozwól uschnąć kwiatom opisuje w sposób lapidarny, wykorzystując niezbędną liczbę słów, 
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dwa typy miłości: jako uczucie i jako zjawisko erotyczne. Uczucie miłości między osoba-
mi X a Y polega na pragnieniu bycia razem, dążeniu do bycia razem, w tym do zachowań 
erotycznych. Repertuar nazw oddających miłość jest dość ubogi, tworzony przez leksem 
miłość (6x), hiperonim uczucie (1x), synonimy niepełne grzech (3x), radość (1x), kochanie 
(1x), formy werbalne kochać (3x), czcić, bezcześcić (1x), figury stylistyczne, w tym pery-
frazę sprawa uczuciowa (1x), metonimiczną peryfrazę upadek i uniesienie, metaforę szu-
kać lata w zimie i grupy werbalne mieć siebie, być z kimś, odnaleźć siebie. Miłość nie jest 
dookreślana epitetami, ale jawi się jako wartość dynamiczna, zmienna w czasie, ulegająca 
ciągłemu procesowi doskonalenia. 

Fizycznym objawem uczucia czyni poetka rumieniec, poza tym dreszcze, drżenie, tłu-
miony oddech, nostalgię, brak apetytu i bezsenność. 

Działania i zachowania związane z miłością oddają liczne czasowniki, np. szukać, cze-
kać, wierzyć, zostawać, trzymać się. Tylko raz poetka nazywa przeżycia-doznania osoby 
kochającej z udziałem czasownika tęsknić oraz podkreśla wstyd – zawstydzone ubrania. 

Kreację uczucia dopełniają portrety osób kochających. Podkreślić należy, iż sygnałem 
ich obecności są wskaźniki językowe w postaci form zaimków dzierżawczych i osobowych 
oraz form werbalnych 1. os. lp., 2. os. lp. oraz 1. i 3. os. lm., dzięki czemu opisy sytuacji 
jednostkowych i niepowtarzalnych zyskują wymiar uniwersum.

Trochanowska, zgodnie z tradycją poetycką, by opisać uczucie miłości, sięga po figury 
stylistyczne, pojawia się metaforyka z pola ognia (symbolizowanego przez lato M, 12, gru-
pę werbalną ogrzać ręce M, 12, słońce M, 12, wulkan N, 15), dojrzewania czy obrazowania 
uczucia poprzez odwołanie się do zmysłu smaku (i miłość / dojrzewa / nabierając / smaku 
/ rajskich / owoców M, 13). Figury stylistyczne, w tym metafory, pozwoliły poetce z jednej 
strony zminimalizować liczbę słów, jednocześnie otwierając wiele płaszczyzn interpreta-
cyjnych, a z drugiej zobrazować za pomocą wrażeń zmysłowych (np. wzroku, smaku, doty-
ku) zjawisko niefizyczne. Trochanowska nie stosuje rekwizytów miłosnych występujących 
zarówno w podniosłym stylu poezji miłosnej, jak i w erotyku ludowym. U łemkowskiej 
poetki nie znajdujemy zatem strzał czy Kupidynowej pochodni.

Leksyka w omawianych wierszach w przeważającej mierze nie odbiega od normy języ-
ka ogólnego, zaś figury stylistyczne stosowane są z umiarem. Poetka używa słów charakte-
rystycznych dla przeciętnego użytkownika języka polskiego, poświadczonych w Słowniku 
języka polskiego Mieczysława Szymczaka czy Słowniku współczesnego języka polskiego 
Bogusława Dunaja, bez dodatkowej kwalifikacji. 

Jej przekaz ma charakter ponadnarodowy, wiersze napisane są w języku polskim, 
a więc projektowanym odbiorcą jest zarówno ludność polska, jak i łemkowska doskonale 
znająca polszczyznę. W całym tomiku wręcz niezauważalne są wskaźniki językowo-sty-
listyczne świadczące o łemkowskiej narodowości poetki. Miłość traktuje ona bowiem jak 
uczucie uniwersalne, przynależne każdemu człowiekowi, bez względu na narodowość.
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[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze –  
językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest charakterystyka środków językowo-stylistycznych zastosowanych 
przez Stefanię Trochanowską w polskojęzycznych tomikach poezji Potem, teraz, przed-
tem, Motyle, Nie pozwól uschnąć kwiatom do wykreowania przewodniego uczucia miłości. 
Materiał analityczny zaprezentowano według propozycji badawczej Iwony Nowakowskiej- 
-Kempny. Przeprowadzone badania wykazały, że łemkowska poetka opisuje w sposób lapidar-
ny, wykorzystując niezbędną liczbę słów, dwa typy miłości: jako uczucie i jako zjawisko ero-
tyczne. Miłość traktuje ona bowiem jak uczucie uniwersalne, przynależne każdemu człowieko-
wi, bez względu na narodowość.

[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze 
[Reason went out to find us / it is a pity we did not meet it] – Linguistic creation  
of love in the Polish-language lyrics by Stefania Trochanowska 

S u m m a r y
The article depicts the linguistic and stylistic means used by Stefania Trochanowska in her 
Polish-language volumes of poetry Potem, teraz, przedtem, Motyle and Nie pozwól uschnąć 
kwiatom in order to create the leading emotion of love. The analysed material is presented ac-
cording to the suggestion made by Iwona Nowakowska-Kempna. The research has revealed 
that the Lemko poetess describes two types of love – as a feeling and as an erotic phenomenon 
– using the necessary number of words in a succinct way. She treats love as a universal feeling, 
typical of every human being, irrespective of their nationality. 
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Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego 
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Radio – porównywane do kalejdoskopu, którego dźwiękowe elementy układają się w róż-
norodne wzory w wyobraźni każdego słuchacza1 – stanowi przedmiot badań przedstawi-
cieli różnych nauk zarówno z zakresu komunikacji społecznej i mediów, wiedzy o kul-
turze i sztuce, jak i literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Językoznawcy, sięgając do 
słuchowisk radiowych, traktowanych przez badaczy zarówno jako gatunek medialny, jak 
i artystyczny2, znajdują bogactwo treści językowej i dźwiękowej, które z powodzeniem 
można poddać różnorodnym badaniom lingwistycznym, w tym analizom leksykalno-stylis- 
tycznym. 

1 Joanna Bachura, Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe (Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2012), 39.
2 Por. tamże.

#0#
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Wymykające się ramom gatunkowym dzieła radiowe bywają określane m.in. jako te-
atr do słuchania, literatura do grania czy kino dla ucha3, co skłania do opinii, że stanowią 
utwory wielowymiarowe, a do ich opisu przydatne będą ustalenia z zakresu różnych dzie-
dzin. Techniczne możliwości oferowane przez radio sprawiają, że każda intencja twórcy 
radiowej realizacji musi zostać wyrażona jedynie z wykorzystaniem materii dźwiękowej4. 
Sięgając do ontologii spektaklu radiowego, można stwierdzić, że „Warunkiem koniecznym 
procesu artystycznej komunikacji radiowej jest […] skonstruowanie wypowiedzi wyłącznie 
w tworzywie fonicznym, z uwzględnieniem fonetyczno-semantycznych zasad jego organi-
zacji”5.

Badacze sygnalizują pewne trudności związane z opisywaniem słuchowisk, zwracając 
uwagę na złożoną materię radiowych realizacji, niejednoznaczną naturę tego gatunku i ko-
nieczność sięgania do dorobku teoretycznego różnych dyscyplin6. Artystyczne sztuki radio-
we są powiązane m.in. z takimi pokrewnymi dziedzinami jak literatura, teatr, kino, czerpią 
również inspiracje ze sztuk wizualnych. Tym samym podejmowano ich analizy z punktu 
widzenia estetyki7, a refleksję nad słuchowiskami ukierunkowywano w stronę badań lite-
rackich8. Nowsze analizy słuchowisk podejmują zagadnienie w ujęciu komunikacyjnym9. 

W literaturze przedmiotu stawiano już pytania o tzw. radiowe wrażenia wzrokowe, 
jednak dotychczas – o ile mi wiadomo – nie podjęto analizy tego zagadnienia z punktu wi-
dzenia językoznawstwa. Taka perspektywa wydaje się jednak uzasadniona ze względu na 
tworzywo radiowych realizacji. Jak podkreślają badacze radia: „Nie możemy zobaczyć jego 
przekazów, składają się tylko z dźwięku i ciszy, ale to z faktu jego ślepoty wszystkie inne 
cechy dystynktywne – typ wypowiedzi, żartów, sposób, w jaki słuchacze z niego korzystają 
– ostatecznie się wywodzą”10.

3 Karolina Albińska, „«Teatr do słuchania”, «literatura do grania», «kino dla ucha»: o rodowodzie gatun-
kowym słuchowiska radiowego”, Kultura i Historia, 21 (2012), dostęp 8.10.2018, http://kulturaihistoria.
umcs.lublin.pl/archives/3400.
4 O specyfice radia na tle środków masowego przekazu pisałam szerzej m.in. w monografii: Agnieszka 

Szlachta, Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych 
audycji Radia Szczecin) (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017), 15–29.
5 Aleksandra Mucha, „Glosy do ontologii spektaklu radiowego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Lit-

teraria Polonica, 13 (2010), 490.
6 Janusz Łastowiecki, „Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych 

ujęć badawczych”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 12 (2016), 1: 11.
7 Por. m.in. Leopold Blaustein, Wybór pism estetycznych (Kraków: Universitas, 2005).
8 Por. m.in. Józef Mayen, Radio a literatura (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszech-

na”, 1965); Michał Kaziów, O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska (Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973); Zbigniew Jarzębowski, Szczecińskie słuchowiska radiowe: 
studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, 2009).
9 Por. Joanna Bachura, „O sytuacji komunikacyjnej współczesnego słuchowiska – wybrane zagadnienia”, 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 14 (2011), 1: 88–95.
10 Andrew Crisell, Understanding Radio (London–New York: Routledge, 1994), 3.
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Przedmiotem analizy stanie się warstwa narracyjno-dialogowa i dźwiękowa słuchowi-
ska radiowego. W opisie zostaną zastosowane metody właściwe zarówno analizie języko-
wej, jak i analizie zawartości tekstów medialnych. Materiał badawczy stanowi cykl pięciu 
obrazków słuchowiskowych zebranych pod wspólnym tytułem Fotoplastykon11. Już sam 
tytuł radiowej realizacji przywołuje skojarzenie ze sferą wrażeń wizualnych, został bowiem 
zaczerpnięty od nazwy – zgodnie z definicją zamieszczoną w Uniwersalnym słowniku języ-
ka polskiego – urządzenia lub miejsca służącego do oglądania przesuwających się obrazów 
fotograficznych12. Pojedynczy obrazek słuchowiskowy zawarty w cyklu to fragment krótki, 
kilkuminutowy, w którym występuje niewielka liczba postaci (od jednej do maksymalnie 
trzech osób mówiących).

O ogólnej koncepcji tego słuchowiska pisał w ujęciu literaturoznawczym Zbigniew Ja-
rzębowski w monografii Słuchowiska szczecińskiego radia. Studia z pogranicza literatury 
i sztuki radiowej13. Badacz sygnalizuje obszar tematyczny, w jaki wpisuje się ta radiowa 
realizacja – polsko-niemiecka przeszłość Szczecina: „Kilka historii, jak na obrazkach foto-
plastykonu, z pozoru bez związku, a przecież jakże podobnych. Ludzkie losy, tragiczne do-
świadczenia, dramatyczne przeżycia, wciąż, niezależnie od czasów, narodowości, ideologii, 
wyzwalają te same emocje, uczucia”14. 

Dialogowe scenki ukazują prywatne historie mieszkańców miasta, a właściwie – ko-
lejnych lokatorów jednego mieszkania w kamienicy, w różnych czasach, na tle dziejowych 
przemian. Ponownie odwołując się do opracowania Jarzębowskiego, można zasygnalizować 
najważniejsze pytania, jakie stawiają twórcy omawianej sztuki radiowej: „Czy doświadcze-
nie straty ukochanej osoby, ideologicznej opresji systemu, alienacji i obcości wśród najbliż-
szych, wreszcie samotności, czy takie doznania egzystencjalne, w perspektywie jednostko-
wych biografiohistorii, znają granice państw, nacji, epok?”15.

Prawie całkowita rezygnacja z dodatkowej warstwy narracyjnej, która zostaje ograni-
czona w zasadzie do podawania miejsca i określania czasu wydarzeń, sprawia, że słuchacze 
gromadzą poszczególne informacje sukcesywnie w toku rozwoju akcji wyłącznie na pod-
stawie dialogów (rzeczywistych i pozornych) oraz monologów postaci. 

W dalszej części artykułu zostaną omówione poszczególne elementy kreacji świata 
przedstawionego w słuchowisku radiowym Fotoplastykon w następującym układzie:

11 Fotoplastykon – słuchowisko wielogłosowe; autor tekstu: Krzysztof Bizio, reżyseria: Sylwester Woro-
niecki, realizacja dźwiękowa: Anna Waraczewska, obsada aktorska: Beata Bandurska, Witold Dębicki, 
Mirosław Guzowski, Piotr Kazimierczak, Grażyna Madej, Elżbieta Mrozińska, Wiesław Orłowski, Jacek 
Polaczek, Ewa Sobczak. Data emisji: 28 marca 2004 r., godz. 19.05. Czas trwania: 47 minut. 
12 Fotoplastykon ( foto- + gr. plastikós ‘rzeźbiarski’) przestarz. a) ‘urządzenie widowiskowe umożliwiają-
ce wielu osobom jednoczesne oglądanie przesuwających się stereoskopowych obrazów fotograficznych’; 
b) ‘lokal, w którym można oglądać przesuwające się stereoskopowe obrazy fotograficzne za pomocą takie-
go urządzenia’ (USJP, t. 1, 939). 
13 Jarzębowski, Szczecińskie słuchowiska, 82–84. 
14 Tamże, 83. 
15 Tamże. 
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 – językowe wykładniki kreacji przestrzeni,
 – językowe wykładniki kreacji czasu,
 – językowe wykładniki kreacji postaci,
 – językowe wykładniki kreacji sekwencji zdarzeń,
 – rola elementów dźwiękowych w kreacji świata przedstawionego.

Językowe wykładniki kreacji przestrzeni

Zbieżność koncepcji omawianego słuchowiska z tytułowym fotoplastykonem polega na 
przedstawieniu w jego warstwie fabularnej kolejnych wydarzeń dziejących się w tej samej 
przestrzeni – mieszkaniu w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Jednokrotnie 
– w zapowiedzi narratora poprzedzającej historię z 1942 roku – pojawia się dawna, niemiec-
ka nazwa ulicy: Turnerstraße. Wszystkie prezentowane zdarzenia mają miejsce w tych sa-
mych pomieszczeniach, na tej samej „scenie”, zmieniają się realia historyczne i bohaterowie 
uczestniczący w sekwencjach zdarzeń. Miejsce stanowi element łączący wszystkie przed-
stawione sytuacje, swego rodzaju centrum, jest punktem stałym pozostającym w opozycji 
do dynamicznie zmieniających się pozostałych elementów świata przedstawionego.

Mieszkanie rozpoznajemy po powtarzających się dźwiękach (np. skrzypienie drzwi 
wejściowych, których otwieranie pozwala wsłuchać się w charakterystyczne brzmienie 
centrum miasta, szum ulicy, gdzie szczególną rolę odgrywa powtarzający się dźwięk prze-
jeżdżającego tramwaju16). Po przestrzeni lokalu oprowadzają słuchaczy sami bohaterowie. 
W jednej z zaprezentowanych scen (1977 rok) do małżeństwa mieszkającego obecnie w ka-
mienicy przychodzi mężczyzna zamierzający wynająć zajmowany przez nich lokal. Mąż 
oprowadza gościa po poszczególnych pomieszczeniach, niejako zapraszając jednocześnie 
odbiorców do wspólnego poznawania przestrzeni:

Proszę za mną. Tu jest nasz największy pokój. Widok… no, proszę spojrzeć! Może 
być, prawda? Malowane było rok temu, nowe drzwi. Ogrzewanie gazowe, kuchenka. 
Proszę, proszę. Proszę dalej. Tam są jeszcze dwa pokoje. Kuchnia, proszę. Proszę, 
pokażę panu. Przedpokój bardzo ładny, słoneczny pokój, kuchnia, na prawo łazienka. 
Kafelki. Na dole jest piwnica, no i ogród.

Uwiarygodnieniu przemieszczania się mężczyzny po wirtualnej przestrzeni mieszka-
nia służy w pierwszej kolejności zmiana głośności wypowiadanych przez niego słów – głos 
cichnie, a słuchacz ma wrażenie, że osoba mówiąca oddala się od niego i przemieszcza 
w głąb pomieszczeń. Wejściu do największego pokoju towarzyszy dodanie do głosu osoby 

16 Szerzej na ten temat w dalszej części artykułu: Rola elementów dźwiękowych w kreacji świata przed-
stawionego.
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mówiącej efektu echa, co z kolei wywołuje u odbiorcy wrażenie powiększania się przestrze-
ni, w której przebywa bohater słuchowiska radiowego.

W warstwie leksykalnej przekazu pojawiają się elementy opisu przestrzeni zdecydo-
wanie naddane w stosunku do tych, które należałoby w rzeczywistości uznać za niezbęd-
ne w tej sytuacji. Mąż oprowadzający potencjalnego najemcę po mieszkaniu w kamienicy 
wskazuje wszystkie jego elementy istotne, nazywając je, co nie byłoby konieczne, jeśli roz-
mowie towarzyszyłby kontekst wizualny. Nazwanie pomieszczenia czy elementu wyposa-
żenia wnętrza powoduje powołanie go do istnienia w wyobraźni odbiorcy. Należy jednak 
podkreślić, że jest to świadomość chwilowa, ponieważ dany element jest dla słuchacza istot-
ny tylko w chwili mówienia o nim. Gdy bohaterowie przemieszczają się, poprzednie obrazy 
nikną.

Mieszkanie w kamienicy składa się z trzech pomieszczeń – dużego salonu oraz dwóch 
mniejszych pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica 
i ogród. O miejscu, w którym obecnie znajdują się bohaterowie, informuje wypowiedź 
któregoś z nich, wykorzystująca wyrażenia wskazujące na określone relacje przestrzenne 
(np. Tu jest nasz największy pokój; Tam są jeszcze dwa pokoje). 

Mężczyzna – oprowadzając po mieszkaniu zarówno innego bohatera, jak i wszystkich 
słuchaczy – stosuje wyrażenia zachęcające do śledzenia jego kroków i wspólnego prze-
mieszczania się po wirtualnej przestrzeni mieszkania, mówi więc: Proszę. Proszę za mną; 
Proszę dalej. Dodatkowo osoba mówiąca określa relacje przestrzenne, stosując wskaźniki 
kierunków (np. […] kuchnia, na prawo łazienka; Na dole jest piwnica). Stosowane są rów-
nież bezpośrednie zwroty mające na celu sprowokowanie słuchacza do wizualizacji prze-
strzeni: Widok… no, proszę spojrzeć! Może być, prawda?

Wypowiedź zawiera elementy charakterystyki przestrzeni, takie jak określenie wiel-
kości pomieszczeń (np. Tu jest nasz największy pokój), ich stanu wizualnego (np. Malowa-
ne było rok temu) czy stanu technicznego poszczególnych elementów (nowe drzwi, nowe 
kafelki). Przestrzeń jest dookreślana przymiotnikami, które uplastyczniają prezentowane 
obrazy: Przedpokój bardzo ładny, słoneczny pokój […]. 

Dodatkowo wyobrażenie mieszkania zostaje uzupełnione o charakterystykę kolory-
styczną, co stanowi próbę wywołania w słuchowisku radiowym zjawiska synestezji pozwa-
lającego na zaistnienie wrażeń pierwotnie wizualnych w przestrzeni słuchowej17: 

17 Określone sygnały akustyczne odbierane zmysłem słuchu mogą wywoływać odczucia właściwe innym 
zmysłom (np. wrażenia kolorystyczne, odczucia ciepła, zimna). Por. Synestezja – 1. lit. jęz. ‘sposób obrazo-
wania polegający na przypisywaniu wrażeń pochodzących z jednego zmysłu innemu zmysłowi, wykorzy-
stywany w poetyckiej metaforyce symbolistycznej, a także metaforyce potocznej’, 2. psych. ‘występowa-
nie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym tylko na jeden zmysł, np. doznawanie pod 
wpływem określonych dźwięków nie tylko wrażeń słuchowych, lecz także uczucia ciepła, zimna, kolorów’ 
(USJP, t. 3, 1475).
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A w kuchni… w kuchni położyliśmy nowe kafelki – czeskie, niebieskie. Lubi pan nie-
bieski kolor? Ja bardzo lubię niebieski kolor, po prostu przepadam. Nie wiem, jak to 
jest, ale mnie uspokaja. A pana? 

Informacja o kolorze kafelków ponownie stanowi wartość naddaną, ponieważ w sy-
tuacji bezpośredniej rozmowy kolorystyka pomieszczeń tworzyłaby kontekst wspólny roz-
mówcom i nie musiałaby być dodatkowo wyrażona w warstwie słownej przekazu. Awi-
zualność przekazu radiowego sprawia jednak, że – jeżeli w dalszej części wypowiedzi 
bohaterowie mają odwołać się do sfery barw – musi ona zostać sprecyzowana w wypo-
wiedzi jednego z nich (np. pytanie: Lubi pan niebieski kolor? wydawałoby się niezwiązane 
z kontekstem sytuacyjnym, gdyby nie pojawiła się wcześniejsza informacja, że kafelki po-
łożone w kuchni mają ten właśnie kolor). 

Szczególnie istotnymi punktami w przestrzeni mieszkania są drzwi wejściowe i okna. 
Stanowią one granicę pomiędzy tym, co prywatne i tym, co obce, a nawet niebezpieczne. 
W każdej z przedstawionych historii drzwi są wyodrębniane poprzez przywołanie skoja-
rzonego z nimi dźwięku (np. pukania lub sygnału dzwonka). W przypadku przekraczania 
progu mieszkania przez któregoś z bohaterów pojawia się charakterystyczne skrzypienie 
drzwi. 

– Ale pozwolą państwo, że zostawię państwa na chwilę samych.  
– Oczywiście. Do widzenia panu.  
– Sam trafię do drzwi. [skrzypnięcie drzwi]18 
– Do widzenia.

Podobnie wspominane w słuchowisku radiowym okna stają się łącznikiem pomię-
dzy osobistą przestrzenią mieszkania a światem zewnętrznym – rzeczywistością miasta. 
W pierwszym obrazku słuchowiskowym (1926 rok) matka cierpiąca po stracie córki odcina 
się od świata zewnętrznego, co sygnalizuje m.in. brakiem chęci wyjrzenia przez okno. 

– Wyjrzyj przez okno. […] Powiedz mi, czy jest słońce? 
– Tak, piękny dzień […] 
– Rzeczywiście, mocno świeci słońce.

Sformułowanie typu: wyjrzyj przez okno stanowi pewien element gry językowej ze 
słuchaczami, skłaniając ich tym samym do przywołania w wyobraźni swoistego obrazu, 
odmiennego dla każdego z odbiorców. W powyższym fragmencie widoczne jest ponownie 
dopowiadanie elementów oczywistych, stanowiących wizualny kontekst wypowiedzi, wy-
nikające ze specyfiki medium audialnego (np. Rzeczywiście, mocno świeci słońce). 

18 W nawiasach kwadratowych ujmowane są opisy elementów warstwy dźwiękowej słuchowiska.
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W celu zasygnalizowania zmiany miejsca w przestrzeni mieszkania, postaci wypowia-
dają swój zamiar lub opisują ruch, aby słuchacze mogli podążać za nimi myślami:

Wychodzę do kuchni, jak się uspokoisz, to daj mi znać.

Jak chcesz. Jak chcesz, ale jakbyś się namyślił, to ja idę do kuchni.

Fritz! No powiedz coś. Gdzie idziesz? Gdzie ty teraz idziesz?

Bohaterowie słuchowiska radiowego jasno wyrażają w warstwie słownej przekazu 
zamiar przemieszczenia się i wskazują planowany kierunek (Wychodzę do kuchni; […] to 
ja idę do kuchni). W sytuacji gdy uczestnik danej sytuacji z jakiegoś powodu odchodzi 
w ciszy, zdarzenie to musi zostać skomentowane przez inną postać, aby mogło zostać do-
strzeżone i właściwie odczytane przez odbiorcę (np. Gdzie idziesz? Gdzie ty teraz idziesz?). 

Dystans przestrzenny i relacja pomiędzy bohaterami również zostają doprecyzowane 
w ich wypowiedziach (np. Bliżej, bliżej; Chodź bliżej):

– Na pewno nie chcesz dzisiaj nigdzie wyjść? 
– Bliżej, bliżej. Chodź! Chodź bliżej. 

W opisach poszczególnych sekwencji zdarzeń oprócz elementów stałych pojawiają się 
również elementy zmienne, przenośne, zwykle niewielkich rozmiarów (np. sprzęty domo-
we, naczynia, ubrania, drobne przedmioty osobiste itp.), które zapełniają i współtworzą 
przestrzeń, są również znaczące dla przebiegu akcji. 

Rekwizyty pojawiające się w świecie przedstawionym słuchowiska radiowego muszą 
zostać wyodrębnione poprzez ich nazwanie. Czasem więc rozmówcy zadają sobie oczy-
wiste pytania, brzmiące nieco infantylnie, niczym pytania dziecka poznającego świat (np. 
A to co?). Jednak podczas wprowadzania do przedstawienia istotnego rekwizytu, gdy jed-
nocześnie twórcy sztuki radiowej chcą uniknąć nieporozumień związanych z niewłaściwą 
interpretacją jego charakterystyki dźwiękowej, konieczne wydaje się precyzyjne dookreśle-
nie słowne elementu, który zostaje w danym momencie przywołany. Przedmioty są więc 
wprowadzane do świata przedstawionego poprzez ich wskazywanie, identyfikowanie: 

– A to co? 
– No co? 
– Przecież to jest jesienny płaszcz Ani. Jej ukochany płaszcz.

W drugiej zaprezentowanej w słuchowisku radiowym Fotoplastykon opowieści 
(1942 rok) odbiorcy przysłuchują się historii niemieckiej rodziny, w której miało miejsce 
tragiczne wydarzenie – syn obecnych lokatorów kamienicy był żołnierzem i zginął na wo-
jennym froncie. Scena przedstawia spotkanie małżeństwa z kolegą ich syna, który opowiada 
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o tym, jak doszło do jego śmierci oraz przynosi rodzicom pamiątki po zmarłym dziecku. 
Pozornie zwyczajne przedmioty codziennego użytku nabierają ogromnej wartości senty-
mentalnej poprzez powiązanie ich z bohaterem w określonym kontekście sytuacyjnym: 

– Mam tu jego osobiste rzeczy, które trzymał w szafce.
– Był pan przy tym?
– Ja nie. Byłem w koszarach.
– Moja chustka... Moja chustka i róża od Penelopy. Pan wie, że zestrzelił jej tę różę na 
strzelnicy i dała mu na szczęście. […] Nasze zdjęcie! […] Fritz! Są muszelki. Muszelki. 
Pan wie, jak on kochał morze i tę swoją Brazylię. […] Poznajesz, Fritz, poznajesz? Po-
patrz! Popatrz! To… to zegarek dziadka. Widzisz? Popatrz, Fritz. Zegarek! Zegarek! 
[…] Pan nie wie, co to jest za zegarek. Mój ojciec dał go Wolfowi, jak Wolf był mały.

Dla matki jest to bardzo silne przeżycie emocjonalne. Aby słuchacze mogli współ-
uczestniczyć w tym wydarzeniu, przedmioty muszą zostać nazwane, dzięki czemu zostają 
uobecnione w świadomości odbiorcy. Kobieta wymienia więc łamiącym się głosem nazwy 
osobistych przedmiotów jej zmarłego syna, wśród których pojawia się: chustka matki, zdję-
cie rodzinne, róża od Penelopy, muszelki, zegarek dziadka. Nazwanie wszystkich dostrze-
żonych przedmiotów nie byłoby konieczne w sytuacji, w której stanowiłyby one elementy 
wspólnego kontekstu wizualnego, co potwierdza wcześniejsze uwagi dotyczące warstwy 
naddanej w wypowiedziach postaci w słuchowiskach radiowych. Osoba mówiąca zachę-
ca do przyjrzenia się przedmiotom (np. Widzisz? Popatrz, Fritz; Popatrz! Popatrz!), tym 
samym skłaniając słuchaczy do podjęcia próby zobrazowania w wyobraźni omawianych 
przedmiotów. 

Ta sama przestrzeń pojawia się w kolejnych historiach, jednak zupełnie zmieniają 
się realia. Kolejni lokatorzy odnajdują w niej ślady poprzednich mieszkańców budynku. 
W trzeciej opowieści (1951 rok) zostało przedstawione spotkanie młodej kobiety, która wraz 
z mężem zamieszkała niedawno w Szczecinie, z przedstawicielem partii: 

– Podoba się tu pani?
– To dopiero drugi miesiąc, czasami nie mogę się zorientować, gdzie jestem. Te ulice są 
do siebie takie podobne. Wie pan, że wczoraj znalazłam w piwnicy komplet srebrnych 
sztućców? I nuty do fug Bacha. Widział pan ten fortepian na podwórku? Ktoś tu mu-
siał kiedyś na nim grać. Te koty… w życiu nie widziałam tylu kotów.

W piwnicy zostaje znaleziony komplet srebrnych sztućców i nuty do fug Bacha. Na po-
dwórku stoi zaś fortepian, który należał do dawnych lokatorów. Stałość miejsca zostaje 
zestawiona ze zmiennością związaną z życiem ludzi. Pod wpływem minionych zdarzeń 
przedmioty nabierają wartości historycznej, a przestrzeń każdorazowo wypełniana jest 
emocjami bohaterów – kolejnych mieszkańców kamienicy. 
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Akcja słuchowiska radiowego Fotoplastykon rozgrywa się w zamkniętej przestrzeni 
mieszkania z zasygnalizowaną jedynie przestrzenią otwartą poza nim, mającą jednak za-
sadniczy wpływ na losy jednostek, kształtującą ich postawy, emocje i działania. Pozornie 
bogaty świat zewnętrzny w rzeczywistości staje się jedynie bodźcem do głębokich przeżyć 
wewnętrznych bohaterów poszczególnych zdarzeń. 

Językowe wykładniki kreacji czasu

Ramy czasowe w słuchowisku radiowym Fotoplastykon zostały zakreślone pomiędzy 
dwiema wskazanymi ogólnie datami: 1926 i 1999 rokiem. Już na wstępie zostały zasygna-
lizowane punkty czasowe akcji: słuchacze poznają zaledwie wycinki historii, które będą 
obejmowały pojedyncze sytuacje z lat 1926, 1942, 1951, 1977, 1999. O zakończeniu jednej 
sekwencji zdarzeń i rozpoczęciu kolejnej informuje zarówno sygnał dźwiękowy, jak i głos 
narratora wskazujący datę wydarzenia. Elementem spajającym wszystkie obrazki słucho-
wiskowe cyklu Fotoplastykon jest ta sama lokalizacja wydarzeń. 

Dodatkowe informacje związane z bardziej szczegółowym określeniem momentu, 
w którym mają miejsce prezentowane wydarzenia, są przekazywane przez ich bohaterów. 
Na podstawie wypowiedzi postaci możemy np. wywnioskować, jaka jest pora roku. Komen-
towanie pogody, zjawisk atmosferycznych staje się wskazówką do sprecyzowania czasu:

Zaraz zacznie się jesień. Sam wiesz, jak to jest. Jeszcze kilka dni poświeci słońce, 
a potem wiatr, deszcz.

W codziennej rozmowie nie byłoby konieczne również określenie dnia tygodnia, który 
pozostawałby wspólnym kontekstem znanym każdej z osób mówiących. Jednak w przy-
padku słuchowiska radiowego jest to nie tyle wiadomością dla rozmówcy, ile dla słuchacza. 
Podobnie pora dnia czy godzina również jest informacją naddaną w stosunku do rzeczywi-
stej sytuacji:

[pukanie do drzwi] Kto to, w niedzielę o tej porze? 

Ja bardzo przepraszam, ale to już prawie wpół do szóstej, a ja mam pociąg i nie mogę 
się spóźnić.

Która godzina? Ty… Ty zawszony kundlu, ty. Siódma. Siódma! Ty… Ty nic nie mówisz, 
tylko tak stanąłeś jak wryty. Idziemy, idziemy! 

Podawane godziny są ściśle powiązane z działaniami bohaterów: jedna z postaci musi 
wyjść z mieszkania o wpół do szóstej, ponieważ wkrótce ma pociąg, w drugim przykładzie 
godzina siódma jest stałą porą, w której właściciel wyprowadza swojego psa na spacer.
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Wizualne aspekty związane ze zmianą pory dnia również pozostają niedostępne dla 
odbiorców słuchowisk radiowych, dlatego bohaterowie informują, że np. zapada zmrok 
(szarówka za oknem): 

A teraz to ja już muszę państwa opuścić, późno się zrobiło, szarówka za oknem.

Określanie czasu w analizowanym słuchowisku radiowym dalekie jest od precyzji, 
wskazane wyznaczniki językowe odzwierciedlają ogólny upływ czasu, przemijanie. Takie 
ujęcie pozwala słuchaczowi zakreślić jedynie orientacyjne ramy czasowe przebiegu zda-
rzeń. 

Językowe wykładniki kreacji postaci

Bohaterami słuchowiska radiowego Fotoplastykon są zarówno mieszkańcy szczecińskiej 
kamienicy na przestrzeni lat, jak i osoby ich odwiedzające. Z zewnątrz przychodzą oso-
by obce (np. wolontariusze prowadzący zbiórkę odzieży, żołnierz – przyjaciel zmarłego 
syna bohaterów, mężczyzna chcący wynająć mieszkanie). Tylko w jednym przypadku (1951 
rok) słuchowisko rozpoczyna się od obecności w mieszkaniu osoby obcej – przedstawiciela 
partii. 

Z dialogów prowadzonych przez poszczególne postaci dowiadujemy się, kim są, czym 
się zajmują, jakie łączą ich relacje, a także – poznajemy ich przeszłość. We fragmencie 
przedstawiającym scenę z 1951 roku odbiorcy początkowo mogą jedynie domyślać się kim 
są rozmówcy na podstawie ich zdawkowych wypowiedzi. Sytuacja nie sprzyja wyjawianiu 
przez nich informacji na swój temat – są sobie obcy, a spotkanie wiąże się z nakłanianiem 
młodych ludzi o powstańczej przeszłości do wstąpienia w szeregi partii. 

Z tego, co wiem, była pani bardzo dobrą nauczycielką. A my potrzebujemy mądrych 
ludzi, szczególnie tutaj. Codziennie przybywają nowi, jest nas coraz więcej i więcej. 
A ludzi trzeba uczyć i uczyć.

Charakterystyka postaci – bohaterów spektaklu radiowego – odbywa się wyłącznie 
dzięki odpowiednio plastycznym wypowiedziom19. Należy zauważyć, że może ona zostać 
wyrażona eksplicytnie (poprzez formułowane wprost opisy samej osoby mówiącej lub in-
nych osób uczestniczących w dialogach) bądź implicytnie. Dla przykładu słuchacz może 

19 Zgodnie z podręcznikiem twórczości radiowej: „Nie należy zapominać o wizualnej stronie przekazu 
radiowego. Wypowiedziom warto dodawać kolorytu i obrazowości [...]. Takie obrazy, jak każda pomoc 
wizualna, zostają w umyśle i ułatwiają słuchaczowi zapamiętanie tego, co mu powiedzieliśmy”. Robert 
McLeish, Produkcja radiowa (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007), 58–59. 
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z pewną dozą prawdopodobieństwa dopowiedzieć sobie cechy bohaterów na podstawie bar-
wy głosu czy sposobu mówienia (np. określić w przybliżeniu wiek osoby mówiącej).

Pozostałe informacje zostają zawarte w wypowiedziach postaci. Można wskazać sy-
tuacje przedstawione, w których bohater charakteryzuje siebie bezpośrednio. W ostatnim 
obrazku słuchowiskowym samotny mężczyzna prowadzi pozorny dialog ze swoim psem. 
Opowiada w nim o sobie, mówiąc, że jest już stary, określa siebie jako starego aktora:

Przecież piesek wie, że jego pan był kiedyś takim sławnym aktorem i grał ze swoją pa-
nią w takim ładnym teatrzyku. Przecież byliśmy z Cezarkiem w tym teatrzyku. I piesek 
widział, gdzie jego pan pracował. No ale teraz pan Cezarka jest już stary, a ludzie nie 
chcą oglądać starych aktorów i pan musi się trochę powygłupiać przed swoim kundel-
kiem, żeby nie wyjść z formy. 

Istotnym obszarem kreacji bohaterów jest opis ich wyglądu zewnętrznego. Poszczegól-
ne elementy charakterystyki postaci (takie jak: wzrost, kolor włosów, ubiór) zostają wskaza-
ne w toku rozmowy bohaterów:

– Przepraszam cię bardzo, ale to jakaś… zbiera ubrania.
– Jaka?
– Normalna. Mówi, że…
– Jak wygląda?
– Nie znam jej. Mówi, że nie ma pracy, ma małe dzieci i pyta, czy nie mam jakichś niepo-
trzebnych ubrań. No gdzie jest Antoni? Dlaczego ludzie jacyś się pętają po kamienicy. 
– Niska, wysoka?
– Nie wiem, idź, zobacz.
– Blondynka? Na pewno blondynka.
– Ma chustkę na głowie.
– Wysoka?
– Nie… Tak, no, jak Ania.

W dialogach pojawiają się dosłowne pytania o inne postaci (Jak wygląda?, Niska, wy-
soka?, Blondynka?). W powyższym przykładzie została wykreowana sytuacja, w której 
mąż widział osobę stojącą za drzwiami i udzielał na jej temat informacji żonie. Pomimo 
tego że w pewnym momencie sugeruje swojej rozmówczyni, aby sama zobaczyła, jak wy-
gląda gość, ona nadal dopytuje, ponieważ tylko w ten sposób opis postaci może zostać 
wyartykułowany i stać się dostępny dla słuchacza. Z odpowiedzi udzielanych przez inne 
osoby słuchacz może konstruować potencjalny wizerunek opisywanego bohatera. Dzięki 
tym wskazówkom, chociaż oczywiście niekompletnym, odbiorca tworzy własne wyobraże-
nia bohaterów słuchowiska radiowego. 
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Nawet szydercze wypowiedzi żony podczas kłótni z mężem (1971 rok) dostarczają 
słuchaczowi informacji na temat jego wyglądu zewnętrznego. Kobieta, rozgoryczona ko-
lejnymi wyjazdami męża marynarza, w emocjach charakteryzuje go w następujący sposób: 

No uderz mnie, uderz, ty ulizany chłopczyku, uderz.

Charakterystyka może przebiegać również w sposób pośredni. W tym samym frag-
mencie słuchowiska przywoływane są także potencjalne wypowiedzi opinie innych osób:

Już widzę te tłuste baby i te ich gadanie: pani mąż taki młody i robi taką karierę, ale 
pani ma cudownego męża – no zupełnie jak mój Stasiu dwadzieścia lat temu, ale pani 
ma szczęście – taki przystojny i w ogóle […].

Charakterystyczną cechą kreacji bohaterów w słuchowisku radiowym jest dopowiada-
nie informacji o ich komunikacji niewerbalnej, niemożliwej do odczytania przez słuchacza. 
Osoby mówiące opisują więc słowami mimikę i gesty swoich rozmówców. Dzięki temu 
zabiegowi zachodzi odpowiednia imaginacja treści:

– No dobrze, dobrze. Ukrzyżuj mnie! Gdybym wtedy z nią poszedł albo gdybym nie 
pozwolił jej pójść, to nic by się jej nie stało, tak? To na pewno moja wina.
– Nigdy niczego podobnego nie powiedziałam.
– No nie musiałaś, wystarczy na ciebie popatrzeć.

Tego rodzaju wypowiedzi odnoszą się wielokrotnie do wymownego sposobu patrze-
nia, który wyraża uczucia i emocje bohaterów. Po stronie odbiorcy pozostaje właściwa in-
terpretacja przekazu niewerbalnego na podstawie słownego kontekstu wypowiedzi:

Czemu tak na mnie patrzysz? Jest niedziela i nie chce mi się nigdzie łazić.

– Jestem bardzo zadowolona. Nigdzie nie mieliśmy takich wygód.
– Ale my potrafimy zadbać o ludzi. Czemu mi się pani tak przygląda?

No co się patrzysz? Myślisz sobie, że stary dziadek zwariował, co? […] Nie patrz tak 
na mnie.

W językowej kreacji postaci dużą rolę odgrywa nie tylko to, co bohaterowie mówią, ale 
również – w jaki sposób przekazują swoje myśli. Podczas nerwowej rozmowy żona zwraca 
się do męża: nie podnoś głosu. Siła głosu, jego ton stają się ważnymi środkami wyrażania 
emocji:

Tylko bardzo cię proszę, nie zaczynaj, nie podnoś głosu, bo boli mnie głowa.
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Jak sygnalizuje Karolina Albińska, dialogi w słuchowiskach radiowych konstruowane 
są w specyficzny sposób, opierają się na „skondensowanym, esencjonalnym i asocjacyjnym 
słowie mówionym”20 i opisują nie tylko wygląd zewnętrzny, ale i psychikę bohaterów. Emo-
cje towarzyszące osobom mówiącym nie zawsze są nawet dookreślane w warstwie słow-
nej wypowiedzi, mogą zostać wyrażone również poprzez drżący, łamiący się głos postaci. 
Zdenerwowanie, obawa są odczuwalne podczas rozmowy w historii trzeciej (1951 rok), gdy 
do mieszkania młodej kobiety przychodzi przedstawiciel partii werbujący jej nowych człon-
ków.

Sama nie wiem, czemu… czemu… go jeszcze nie ma. Musiało mu coś wypaść. Wczoraj 
też się spóźnił. Mówił, że ukradli jakieś przewody i teraz muszą pilnować.

Przedmiotem rozmów stają się również wrażenia zapachowe. W czwartej historii (1977 
rok) cyklu słuchowiskowego Fotoplastykon żona marynarza, pierwszego oficera, upija się 
z powodu kolejnego wyjazdu męża, ponieważ czuje się samotna. Pomiędzy małżonkami 
dochodzi do kłótni, w nerwowej wymianie zdań pełnej wzajemnych oskarżeń mąż zwraca 
się do żony:

Śmierdzi od ciebie wódką. Prześpij się, wymyj i wieczorem pojedziemy.

Informacje o stanie zdrowia bohaterów słuchacze mogą czerpać zarówno z wypowie-
dzi innych postaci, jak również z warstwy dźwiękowej słuchowiska: 

– Opowiadałem ci o naszej strzelnicy?
– Sto razy!
– No, widzisz. Niby nic, niby tylko zawody dla cywilów, ale wygrałem ze wszystkimi. 
Nie trzeba tracić czasu na szkolenie takiego żołnierza jak ja. [krótki oddech, duszno-
ści]. Wystarczy dać karabin i po sprawie.
– Pewnie, pewnie. Z twoją astmą i zapaściami dadzą cię na pewno na pierwszą linię. 

W powyższym przykładzie, pochodzącym z drugiej historii cyklu słuchowiskowego 
(1942 rok), podczas kwestii jednej z osób mówiących dają się słyszeć oznaki chorobowe. 
Kolejna wypowiedź żony bohatera uzupełnia wcześniejsze domysły odbiorców – mąż jest 
chory na astmę, miewa zapaści.

Kreacja postaci w słuchowisku radiowym Fotoplastykon jest dosyć zdawkowa i wy-
biórcza. Ich charakterystyka konstruowana jest w wyobraźni słuchaczy na podstawie nie-
pełnych informacji, cech wskazanych wyłącznie w dialogach i monologach bohaterów, 

20 Albińska, „Teatr do słuchania”. 
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a także – wyczytywanych z barwy i tonu głosu, sposobu mówienia oraz towarzyszących ich 
wypowiedziom dźwięków paralingwistycznych. 

Językowe wykładniki kreacji sekwencji zdarzeń

W słuchowisku radiowym Fotoplastykon można dostrzec powtarzające się sekwencje zda-
rzeń. Prawie wszystkim scenom towarzyszy nastrój oczekiwania na czyjeś przyjście lub 
odejście. Klamrą kompozycyjną jest scena powtarzająca się w pierwszym (1926 rok) i ostat-
nim (1999 rok) obrazku słuchowiskowym: wizyta u obecnych lokatorów mieszkania w ka-
mienicy przy ul. Jagiellońskiej osoby prowadzącej zbiórkę odzieży dla ubogich. Co więcej, 
mimo upływu czasu bohaterom towarzyszą w tej sytuacji podobne emocje. W pierwszym 
obrazku kulminacyjną sceną jest moment oddania przez rodziców cierpiących po śmierci 
córki jej ukochanego płaszcza. W końcowej scenie ostatniej historii starszy aktor, wspomi-
nający zmarłą żonę, decyduje się na podobny krok – przekazanie jej futra potrzebującym. 
Oba gesty mają znaczenie symboliczne i stanowią formę uporania się z trudną przeszłością:

No co tak patrzysz? Weź ten płaszcz i daj tej dziewczynie. (1926 rok)

Mam tu takie futro. Po żonie. No sam nie wiem. Nadałoby się? (1999 rok)

Twórcy słuchowiska chcieli tym samym ukazać pewną ponadczasowość ludzkich 
uczuć i emocji, a także – powtarzalność zdarzeń, które dotykają ludzi niezależnie od cza-
sów, w jakich żyją. Motywy powtarzające się w przywoływanych historiach to cierpienie 
po śmierci ukochanej osoby, samotność czy obawa o własne bezpieczeństwo. I chociaż uka-
zano odmienne czasy i postaci, to sposoby przeżywania poszczególnych zdarzeń okazały 
się uniwersalne. 

Rola elementów dźwiękowych w kreacji świata przedstawionego

W zależności od przyjętej koncepcji metodologicznej21 w słuchowiskach radiowych za rów-
noważne lub nawet dominujące w stosunku do warstwy słownej przekazu należy uznać 

21 Zasadniczo stanowiska polskich badaczy dotyczące istoty słuchowiska radiowego można podzielić na 
dwa główne nurty: fonocentryczny (m.in. Zenon Kosidowski, Tadeusz Szulc, Antoni Bohdziewicz, Kry-
styna Laskowicz, Ewelina Godlewska-Byliniak, Małgorzata Czapiga) i logocentryczny (m.in. Leopold 
Blaustein, Józef Mayen, Michał Kaziów, Sława Bardijewska, Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, Jerzy Tu-
szewski, Zbigniew Jarzębowski). Poglądy pośrednie reprezentowali m.in. Witold Hulewicz, Joanna Ba-
chura (za: Łastowiecki, „Jak opisywać słuchowisko radiowe?”, 14); por. także: Sława Bardijewska, Nagie 
słowo. Rzecz o słuchowisku (Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa 2001), 44–48. 
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takie elementy, jak muzyka i dźwięki, dlatego też zostaną one uwzględnione jako uzupeł-
nienie prowadzonych analiz językowych.

W słuchowisku radiowym Fotoplastykon pojawiają się stałe elementy dźwiękowe. 
Szczególnej roli nabiera odgłos przejeżdżającego tramwaju – jak określa Z. Jarzębowski – 
akuzyjny22 synonim miasta23, ale również znaczący element fabuły. Sygnał pojawia się za 
każdym razem, gdy otwierane są drzwi wejściowe mieszkania i nabiera różnego znaczenia 
w zależności od kontekstu sytuacyjnego ukazanego w danej scence dialogowej. 

W pierwszej historii (1926 rok) słuchacz dowiaduje się z rozmowy dwojga pogrążo-
nych w smutku rodziców, że pod kołami tramwaju zginęła ich jedyna córka. Szczególnie 
silne przeżycia emocjonalne uwidaczniają się w wypowiedziach matki. Powtarzający się 
dźwięk przejeżdżającego tramwaju nieustannie przywołuje tragiczne wspomnienia zwią-
zane ze śmiercią ukochanego dziecka:

Wychodzę na ulicę i nagle coś się ze mną zaczyna dziać. Nie mogę zrobić kroku – ani 
do przodu, ani do tyłu. Nogi zaczynają mi się trząść i nie mogę się ruszyć. Dopiero po 
chwili to ustaje i serce przestaje mi walić. No i wtedy tramwaj. Zawsze wtedy słyszę 
tramwaj. Wszędzie. W nocy, w dzień. Wszędzie słyszę ten przeraźliwy skowyt. 

W wypowiedzi kobiety odgłos ten zostaje określony jako przeraźliwy skowyt, który 
towarzyszy każdemu opuszczeniu przez nią mieszkania. Wyjście z kamienicy prowadzi 
bezpośrednio na ulicę, środkiem której stale kursują tramwaje. Dźwięk zostaje więc powią-
zany z określoną reakcją emocjonalną bohaterki. 

W każdym omawianym obrazku słuchowiskowym należącym do cyklu Fotoplastykon 
pojawia się również naturalny odgłos pukania do drzwi, dzwonka i/lub otwierania drzwi 
wejściowych, sygnalizujący pojawienie się nowego bohatera: 

[dzwonek do drzwi – kilka razy] No, na co czekasz? Idź, otwórz mu.

Sceną wydarzeń pozostaje zamknięta przestrzeń mieszkania. Podczas otwierania 
drzwi odbiorcy słyszą odgłosy płynące z zewnątrz: szum ulicy, hałas i – wspomniany wcze-
śniej – dźwięk tramwaju. 

Dźwięki informują nas o działaniach bohaterów. Podejmowanym przez nich aktywno-
ściom, które nie są opisywany w warstwie słownej słuchowiska, muszą towarzyszyć odpo-
wiednie odgłosy naturalne (np. dźwięk nalewania herbaty, stukania szklankami, uderzania 
kostek lodu o ścianki kieliszka). Dzięki takiemu akustycznemu dopełnieniu słuchacz może 

22 Akuzja – pojęcie odnoszące się do połączenia akustyki i wizji twórczej, przywołane za: Blaustein, Wy-
bór pism, 145–196.
23 Jarzębowski, Szczecińskie słuchowiska, 83.
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odtworzyć w wyobraźni wycinek rzeczywistości, w którym dzieje się akcja w danym mo-
mencie, na podstawie swoich indywidualnych skojarzeń z wykorzystanymi odgłosami. 

– Napije się pan czegoś?
– Naleję herbaty.
– Piłem przed chwilą [dźwięk nalewania herbaty, stukanie szklanek].

– [dźwięk szklanek] Może jeszcze herbaty?
– Nie, dziękuję. Mogę zapalić? [dźwięk zapalanej zapałki].

Oprócz łatwo rozpoznawalnych dźwięków w słuchowisku radiowym pojawiają się 
dźwięki mniej oczywiste, które jednak można zinterpretować na podstawie kontekstu wy-
nikającego z sekwencji wydarzeń (np. szelest bliżej nieokreślonych przedmiotów, niejedno-
znaczne szumy). Przykładowo w poniższym cytacie niespecyficzny odgłos jest powiązany 
z nerwowym szukaniem dokumentów:

– Mówiąc szczerze, to ja ich jeszcze nie wypełniłem. Ja mam je tu gdzieś… [szelest, 
szum]. O, są.
– Tego nie ma wiele. Ułóżcie to i podpiszcie, ja chwilę poczekam.

W ostatniej historii cyklu słuchowiskowego autorzy zarysowali motyw samotnego, 
starszego człowieka znajdującego się w pustym mieszkaniu. Cisza – towarzysząca natural-
nie takiej sytuacji egzystencjalnej – musi w słuchowisku zostać wypełniona treścią języko-
wą, aby mogła zostać właściwie odczytana przez słuchacza. W analizowanej sztuce radiowej 
wprowadzono więc pozorny dialog, który bohater prowadzi ze swoim psem. We własnych 
wypowiedziach mężczyzna zdaje się powtarzać słowa innego rozmówcy lub odpowiadać 
na pytania, które w rzeczywistości się nie pojawiają. Wielokrotnie zostaje natomiast wyko-
rzystany odgłos szczekania psa, które jest jedyną odpowiedzią na słowa głównego bohatera:

Że co? Że świat się zmienił? [pauza] Wszystko rozumiem! Właśnie dopiero teraz ro-
zumiem wszystko. Ludzie mnie na ulicy poznają i na pewno chcieliby jeszcze zobaczyć, 
co mam im do powiedzenia. 

Prowadzony w ciszy pustego mieszkania pozorny dialog ze zwierzęciem stanowi w za-
sadzie monolog człowieka szukającego odpowiedzi na dręczące go pytania:

Twoja pani zostawiła nas samych i gdzieś sobie poszła. Gdzie ona teraz jest? Gdzie?

W tej sekwencji dźwiękowej pojawia się również istotny odgłos, mający uwiarygodnić 
słowa bohatera dotyczące planowanego samobójstwa – dźwięk przeładowywania pistoletu: 



 Agnieszka Szlachta | Językowe wykładniki kreacji świata... | 159 

A żebyś wiedział, żebyś wiedział, że strzelę [dźwięk przeładowywania pistoletu] so-
bie w łeb. Już ją naładowałem.

Huk strzałów nie pojawia się jednak w warstwie akustycznej słuchowiska, zostaje je-
dynie przywołany w zapowiedziach bohatera dotyczących zamiaru odebrania sobie życia:

Będzie taki huk, że się cała kamienica zleci. I żebyś mi po wszystkim nie narobił wsty-
du! Żadnych skowytów. Rozumiemy się? Co to za pies myśliwski, który się boi strzałów?

Należy podkreślić, że warstwa dźwiękowa słuchowiska radiowego zawiera istotne ele-
menty służące kreacji świata przedstawionego i dopełnia warstwę słowną przekazu. 

Podsumowanie

Uwzględniając sposób funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym, należy uznać 
za dominujący wizualny odbiór rzeczywistości, przekaz pozbawiony wizji jest zaś często 
postrzegany jako uboższy, niepełny. Przyjmuje się, że w pokoleniu ekranowym24 wrażenia 
słuchowe stanowią dla człowieka zaledwie kilka procent źródeł wiedzy o rzeczywistości. 

Powyższa analiza pokazuje specyfikę kształtowania przekazu audialnego, którego 
autorzy – rezygnując z niedostępnych za pośrednictwem radia sposobów komunikacji – 
poszukują nowych, atrakcyjnych możliwości kreowania wielogłosowej rzeczywistości. 
Obrazy są lepsze w radiu – to fragment tytułu, a zarazem teza, jednego ze współczesnych 
amerykańskich przeglądowych opracowań tekstów radiowych25, którego autorka dowodzi, 
że pozorne niedostatki radia – wynikające z jego specyfiki jako medium – stanowią w zasa-
dzie o jego sile ekspresji, ponieważ „obiektywnie oni [słuchacze] nic nie widzą, ale subiek-
tywnie mogą zobaczyć wszystko”26. 

Radiowa kreacja świata przedstawionego w słuchowiskach radiowych obejmuje 
w szczególności: przestrzeń, czas, postaci i wydarzenia, a poza warstwą słowną dzieła ra-
diowego istotną rolę odgrywają również dźwięki. 

Analiza warstwy słownej sztuki radiowej Fotoplastykon potwierdza, że tego rodzaju 
realizacje zawierają w sobie pewne elementy naddane – zbędne z punktu widzenia skutecz-
nej komunikacji codziennej – jednak pozwalające oddać relacje przestrzenne czy wrażenia 

24 Pojęcie przywołane za: Stanisław Michalczyk, Społeczeństwo medialne (Katowice: Wydawnictwo 
„Śląsk”, 2008), 299.
25 Bonnie M. Miller, „The Pictures Are Better on Radio: A Visual Analysis of American Radio Drama from 
the 1920s to the 1950s”, Historical Journal of Film, Radio and Television (2017). DOI: 10.1080/01439685. 
2017.1332189.
26 Tamże, 2 (tłum. za: Aneta Wójciszyn-Wasil), „Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja 
radia”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 60 (2018), 1: 374.
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zmysłowe niedostępne dla odbiorcy w inny sposób. Autorzy słuchowisk radiowych starają 
się tym samym niejako usprawiedliwiać brak dostrzegalnych elementów scenografii, ak-
torów prezentowanych sekwencji zdarzeń czy niemożliwość śledzenia ruchu scenicznego. 

Słuchowiska, szczególnie wykorzystujące nowsze technologie, stanowią przestrzenne 
realizacje fabuły. Precyzyjne wypowiedzi bohaterów i odpowiednio dobrane dźwiękowe 
rekwizyty pozwalają słuchaczowi zorientować się, jak wyglądają postaci, w jakim miejscu 
przestrzeni się znajdują, jaka jest pora roku czy dnia. Z kolei ze sposobu mówienia bohate-
rów odbiorca odczyta np. ich wiek, stan psychiczny czy odczuwane emocje. 

Podjęta analiza, uwzględniająca sytuację nadawczo-odbiorczą słuchowiska radiowego, 
skłania do wniosku o próbach tworzenia wspólnoty myśli i uczuć, a także – odczuć, jeśli 
uwzględnimy możliwości oddania wrażeń zmysłowych. Aby opisy mogły przeniknąć do 
wyobraźni słuchacza, konieczne jest ich uplastycznienie, wzbogacenie szczegółami, które 
pobudzą do przenoszenia się myślami w odległe przestrzenie. Służy temu przede wszyst-
kim umiejętne użycie słowa oraz precyzyjny dobór elementów dźwiękowych. 
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Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia 
pt. Fotoplastykon

S t r e s z c z e n i e
Celem badań jest analiza językowych wykładników kreacji świata przedstawionego w słucho-
wisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon. Punkt wyjścia do prowadzonych badań stanowią 
założenia teoretyczne dotyczące specyfiki radia jako środka masowego przekazu. Po określeniu 
specyfiki słuchowisk radiowych jako przedmiotu badań językoznawczych, w szczególności zaś 
analiz leksykalno-semantycznych, zostanie przeprowadzona analiza wybranego słuchowiska. 
Omawiane dzieło radiowe obejmuje cykl pięciu historii opowiadających o losach mieszkańców 
szczecińskiej kamienicy na przestrzeni lat (od 1926 do 1999 r.). Przedmiotem zainteresowania 
autorki są językowe środki służące określonej kreacji przestrzeni, czasu, postaci i sekwencji 
zdarzeń. Ze względu na specyfikę materiału badawczego w opisie uwzględniono również rolę 
elementów dźwiękowych w kreacji świata przedstawionego. Przeprowadzone badania dowo-
dzą, że autorzy słuchowisk radiowych tworzą plastyczne opisy oddziałujące na wyobraźnię 
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słuchaczy, wykorzystując liczne elementy naddane, które rekompensują brak warstwy wizual-
nej przekazu.

Linguistic exponents of the creation of the world presented in the radio drama 
by Krzysztof Bizio entitled Fotoplastykon

S u m m a r y
The article contains an analysis of the linguistic exponents of the creation of the world presented 
in the radio drama by Krzysztof Bizio entitled Fotoplastykon. The starting point for the research 
has been fixed by the theoretical assumptions concerning the uniqueness of the radio as a mass 
medium. A radio drama cannot be chosen for analysis before defining the uniqueness of that 
genre as a subject of linguistic research (and it refers especially to lexical-semantic analyses). 
The radio drama in question comprises a cycle of five stories of the inhabitants of a tenant house 
in Szczecin in the years 1926–1999. The author concentrates on the linguistic means that cre-
ate space, time, characters and sequence of events. Because of the uniqueness of the analysed 
material the role of the phonic elements in the creation of the presented world has been included 
in the description. 
The research suggests that the authors of radio dramas create plastic descriptions, which have 
an impact on the imaginations of their listeners, using numerous added elements; such elements 
are supposed to compensate for the lack of the vision. 
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tofa Bizia pt. Fotoplastykon. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań 
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Tak, w Judaszu też było sumienie. Też był człowiekiem1.
K.H. Rostworowski

Wywodzący się z Biblii motyw Judasza Iskarioty to popularny temat w literaturze Młodej 
Polski2, choć trzeba zauważyć, że postać tego apostoła budziła zainteresowanie pisarzy tak-
że we wcześniejszych epokach3. Spośród modernistycznych utworów wykorzystujących ten 

1 Zofia Starowieyska-Morstinowa, „W laboratorium wielkiej twórczości. Wywiad z K.H. Rostworow-
skim”, Kultura, 2 (1936): 2.
2 Zob. Edward Jakiel, Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje (Gdańsk: Wydaw-
nictwo UG, 2007), 175–191. 
3 Por. np. Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyj-
nym. Analiza językoznawcza (Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2007), 161–185. 

#0#
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motyw badacze zwracają uwagę przede wszystkim na poemat w formie monologu Judasz 
Jana Kasprowicza, powieść Gustawa Daniłowskiego Maria Magdalena oraz trzy dramaty 
powstałe u schyłku tego okresu: Judasza Kazimierza Przerwy-Tetmajera, poemat drama-
tyczny Antoniego Szandlerowskiego Maria z Magdali i, będący przedmiotem zaintereso-
wania w niniejszym artykule, dramat Judasz z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego4. 
Każdy z tych utworów przedstawia inne spojrzenie na postać „syna zatracenia”, prezentuje 
inne uzasadnienie czynu zdrajcy oraz w różnym stopniu wykorzystuje lakoniczne opisy 
i skąpe (a w niektórych punktach nawet sprzeczne) informacje, które o apostole przekazu-
je nam Biblia. W wielu miejscach utwory te, zgodnie z tendencjami epoki, obraz biblijny 
wyraźnie deformują. Jak stwierdza Jerzy Starnawski, „[u]czyniono Judasza uwodzicielem, 
kochankiem Marii z Magdali (Szandlerowski, Daniłowski), winą nierządu obarczono nawet 
jego wyimaginowaną córkę (Tetmajer), a całe życie niegodnego apostoła przedstawiono 
w najczarniejszych barwach. Nawet Kasprowicz – jedyny przed Rostworowskim poeta pol-
ski, który, pisząc o Judaszu, osiągnął artyzm wysokiej klasy – przyjął koncepcję Juda-
sza-uwodziciela”5. Utwór Rostworowskiego, co wyznał sam dramaturg, był odpowiedzią 
(przygotowaną po wnikliwej lekturze Pisma Świętego) na inne literackie wizje apostoła-
-zdrajcy6. 

Sceniczna premiera dramatu Rostworowskiego7 została przyjęta zarówno przez pub-
liczność, jak i krytyków entuzjastycznie, przyniosła autorowi uznanie8 i dała impuls do 
dyskusji na temat oceny postaci Judasza i motywów jego postępowania. Późniejsi badacze 
twórczości młodopolskiego dramaturga zwracali uwagę na niezwykłą „teatralność” jego 
sztuki, ogromny talent do ożywiania wykreowanych postaci i umiejętność stopniowania 
ekspresji9. Podziwiano Rostworowskiego za to, że „nie spuszcza z oka przez cały przeciąg 
pięciu aktów ani jednej postaci, troszczy się o każdy jej ruch, o każdą nie wypowiedzianą 
myśl nawet, wzbogacając uwagi swe i dopiski wyrażeniami, które niesłychanie dobitnie 
oddają intencję autora” (W. Zawistowski)10. 

4 Zob. Joanna Jędrusiak, „Motyw Judasza w dramacie Młodej Polski”, w: Dramat biblijny Młodej Polski, 
red. Stefan Kruk (Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, 1992), 195–196. 
5 Jerzy Starnawski, „Tragizm Judasza Rostworowskiego”, Przegląd Powszechny, 231 (1951): 422.
6 Tamże, 423. 
7 Miała ona miejsce 22 lutego 1913 r. w Krakowie, kilka tygodni przed ukazaniem się utworu w druku.
8 W 1915 r. za Judasza z Kariothu Rostworowski otrzymał nagrodę im. S. Lewenthala. Utwór został też 

uznany za najwybitniejsze dzieło dramatyczne pięciolecia 1910–1914. Jacek Bartyzel, „Judasz z Kariothu 
Karola Huberta Rostworowskiego. Dzieje recepcji scenicznej i krytycznoliterackiej (1913–1981)”, w: Dra-
mat biblijny Młodej Polski, red. Stefan Kruk (Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, 1992), 74. 
W latach 30. XX w. Rostworowskiego uznano za „najwybitniejszego dramaturga polskiego po Wyspiań-
skim” (tamże, 89).
9 Bartyzel, „Judasz z Kariothu”, 63.

10 Cyt. za: tamże, 81.
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Lektura licznych recenzji kolejnych inscenizacji teatralnych Judasza z Kariothu11 do-
bitnie pokazuje, że reżyserzy i aktorzy w kolejnych realizacjach scenicznych pokazywali 
różne możliwości interpretacji tego utworu, a zwłaszcza w różny sposób przedstawiali za-
chowanie tytułowego bohatera i jego emocje. Działo się tak, mimo że „[b]ohater drama-
tu Rostworowskiego został nakreślony niezwykle starannie, z ogromną dbałością o każdy 
szczegół zachowania, o mimikę twarzy, gestykulację czy chociażby intonację głosu”12. 

Po przeczytaniu tych stwierdzeń i opinii pojawiają się pytania: Jaki portret emocjonal-
ny Judasza przedstawia Rostworowski w swoim dramacie? Jakie uczucia mu przypisuje? 
Jakich używa do tego środków językowych? Co powoduje, że mimo dokładnych, jak się 
ocenia, wytycznych inscenizacyjnych zawartych w tekście utworu zostaje jeszcze miejsce 
na własną interpretację sceniczną? Aby odpowiedzieć na te pytania, poddano analizie języ-
kowej tekst poboczny13 Judasza z Kariothu jako tę część słownej struktury utworu, która 
eksplicytnie porządkuje i kształtuje świat dramatu14. Ograniczono się przy tym do zbadania 
didaskaliów odnoszących się do świata uczuć tytułowego bohatera, jako tego, który budził 
i nadal budzi najwięcej różnych, niekiedy sprzecznych, ocen i emocji. 

Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto, że didaskalia15 są konstytutywną częścią 
tekstu dramatu, jego wyróżniającymi się wizualnie fragmentami niestanowiącymi wypo-
wiedzi postaci. Pełnią one wiele ważnych funkcji, zarówno w trakcie czytania dramatu, jak 
i podczas realizacji scenicznej16, m.in.: precyzują, kto mówi, ustalają warunki wypowiedzi, 

11 Zob. tamże, 61–165. 
12 Jędrusiak, „Motyw Judasza”, 225. Jednym z takich wybitnych interpretatorów tekstu okazał się pierw-
szy odtwórca roli Judasza i współreżyser spektaklu, Ludwik Solski. Według S. Pigonia ta kreacja aktorska 
wyraźnie wpłynęła na odczytywanie sensu dramatu Rostworowskiego, ocenę przedstawionego w utworze 
postępowania apostoła-zdrajcy i jego odpowiedzialności moralnej za dokonany czyn (zob. Bartyzel, „Ju-
dasz z Kariothu”, 92–93). 
13 M. Wojtak stwierdza, że „w obrębie konkretnej procedury badawczej punktem wyjścia analiz i ich 
głównym przedmiotem może być […] utwór jako kreacja artystyczna – niepowtarzalna wypowiedź”. Ma-
ria Wojtak, „Stylistyczne ukształtowanie dramatu”, w: O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice 
(Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014), 14. Co więcej, przedmiotem opisu może być tylko „składnik drama-
tu, a więc tekst główny i/lub didaskalia” (tamże, 29). Jak dalej zauważa badaczka, „zgodnie z postulatami 
Teresy Skubalanki wśród zadań takiej analizy nie może zabraknąć charakterystyki językowego podłoża 
struktur i zjawisk stylistycznych, czyli zagadnienia genezy użytych środków, oraz omówienia ich funkcji” 
(tamże, 14). 
14 Maria Wojtak, O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 
1988), 24.
15 Pomijam tu dyskusje na temat definicji didaskaliów, ich statusu i funkcji w tekście utworu dramatycz-
nego. Informacje na ten temat można znaleźć w obszernym artykule Lucyny Rożek i Anny Rosińskiej, 
„Didaskalia a tekst poboczny. O definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym cha-
rakterze”, w: Przyzywanie głębi do kręgu słów, myśli, idei i działań. Księga Jubileuszowa ofiarowana 
Profesorowi Józefowi Żurawiowi = in honorem Josephi Żuraw, red. Stanisław Podobiński, Bogdan Snoch 
(Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2001), 974–980 oraz w ar-
tykule Macieja Kawki, „Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu?”, Annales Academiae Paedagogicae 
Cracoviensis, 9 (2003): 267–274. 
16 Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że dramat jest specyficznym rodzajem literackim, który 
może być odbierany na dwóch poziomach: 1) na poziomie lektury tekstu – gdy odbiorcą jest czytelnik; 
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przynoszą różne bardziej lub mniej precyzyjne wskazówki sceniczne (np. dotyczą imion 
postaci i ich statusu, gry, wyglądu, gestów, mimiki, głosu, psychiki)17. W twórczości dra-
maturgów Młodej Polski, jak stwierdza Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, można mówić 
jeszcze „o rozszerzeniu funkcji didaskaliów, przekraczających zakres służebnych wobec 
tekstu głównego wskazówek inscenizacyjnych”18, w niektórych utworach „rozrastają się 
[one] do rozmiarów obszernych not”19. Na podstawie analiz dramatów A. Nowaczyńskie-
go, J.A. Kisielewskiego, S. Wyspiańskiego i T. Micińskiego badaczka ta stwierdziła, że 
didaskalia w dramatach modernistycznych to nie są „wyłącznie wskazówki reżyserskie do-
tyczące dekoracji, wyglądu i ru chu postaci, wyrażają one także stosunek autora do prezen-
towanego świata”20. 

Didaskalia w dramacie Rostworowskiego Judasz z Kariothu21 nie mają tak rozbudowa-
nej formy epickiej jak w utworach wspomnianych wyżej innych pisarzy młodopolskich, ale 
przedstawiają, konkretyzują22, a czasem także komentują i oceniają niektóre zachowania 
bohaterów.

Możliwość mówienia o uczuciach innych osób (nie tylko w literaturze) wynika z po-
wszechności i uniwersalności ludzkich emocji oraz założonego podobieństwa ich przeży-
wania, zarówno u tej samej osoby (niezależnie od przyczyny wywołującej dane uczucie), 
jak i u różnych ludzi23. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Badacze, powtarzając za Anną 
Wierzbicką, że „uczucie to jest coś, co się czuje, a nie coś, co się przeżywa w słowach”24, 
podkreślają trudności, jakie sprawia definiowanie uczuć i opisywanie sposobów ich wy-
rażania. Nazwy uczuć odnoszą się bowiem „do nadzwyczaj subtelnych stanów psychicz-
no-świadomościowych, których naturę znacznie trudniej oddać słowami niż innych 

2) i/lub na poziomie realizacji scenicznej – gdy pomiędzy nadawcą – autorem tekstu a odbiorcą – widzem 
jest pośrednik: zespół inscenizatorów, który staje się pierwszym interpretatorem tekstu. Didaskalia są 
ważne zarówno dla odbiorcy, który poprzestanie na lekturze, jak i dla odtwórcy wizji scenicznej autora 
(pomijam tu kwestie celowego odejścia od wskazówek zawartych w didaskaliach). Na poziomie czytania 
tekstu pozwalają odbiorcy wyobrazić sobie (skonkretyzować) wizję autora. 
17 Kawka, „Czy didaskalia”, 271–272.
18 Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, „Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim”, Pamiętnik Literac-
ki 61 (1970), 3: 4. 
19 Tamże, 5. 
20 Tamże.
21 W wydaniu z 1913 r., będącym podstawą niniejszej analizy, zostały one graficznie wyróżnione kursywą, 
co świadczy o ich wyraźnej odrębności od reszty tekstu. 
22 M. Maczel, badając dramat Rostworowskiego pt. Niespodzianka, stwierdza, że didaskalia w nim za-
warte „są wskazówką dla wystawiających dramat, dla czytelnika zaś ważną informacją o przestrzeni ak-
cji, sposobie mówienia, zachowaniach bohaterów, dookreślają [podkr. – L.W.-R.] dialog”. Maria Maczel, 
„Językowe przedstawienie tragedii rodzinnej w Niespodziance Karola Huberta Rostworowskiego”, Język. 
Religia. Tożsamość 13 (2016), 1: 140. 
23 Iwona Nowakowska-Kempna, „Uczucia – jakie są – każdy widzi”, w: Język a Kultura 20: Tom jubile-
uszowy, red. Anna Dąbrowska (Wrocław 2008), 226. 
24 Anna Wierzbicka, Kocha, lubi szanuje. Medytacje semantyczne (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971), 
30. 
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stanów mentalnych”25. Refleksja intelektualna nad tym skomplikowanym zagadnieniem 
jest wprawdzie bogata i obejmuje różne perspektywy badawcze, ale zasadniczo skupia się 
na dwóch problemach: nazywaniu uczuć oraz ich wyrażaniu26. W niniejszym artykule będę 
się odwoływała do typologii emocji omówionych przez Krystynę Datę w artykule W jaki 
sposób językoznawcy opisują emocje?27, a zwłaszcza do ustaleń Stanisława Grabiasa zawar-
tych w książce O ekspresywności języka28. 

Na potrzeby niniejszej analizy nie jest konieczne ścisłe rozróżnienie terminologiczne 
między takimi pojęciami jak uczucie i emocja (ze względów stylistycznych używane są 
w niniejszym tekście synonimicznie), choć istnieją między nimi pewne różnice semantycz-
ne29. W świetle definicji słownikowych najistotniejszymi cechami odróżniającymi te poję-
cia są ich intensywność i trwałość. 

Didaskalia na początku aktu I dramatu Rostworowskiego od razu wprowadzają czy-
telnika w świat doznań psychicznych głównego bohatera utworu30, jeszcze zanim ten zdąży 
„się odezwać”: 

JUDASZ siedzi nad jeziorem, plecami zwrócony do widowni. Brodę podparł na ręku, 
przygarbił się i patrzy w daleki świat, od czasu do czasu podrzucając nerwowo lewem 
ramieniem. I/131

25 Ewa Jędrzejko, Iwona Nowakowska-Kempna, „O uczuciach i ich objawach w aspekcie semantyki leksy-
kalnej”, Przegląd Humanistyczny, 7/8 (1986): 81.
26 Por. Renata Grzegorczykowa, „Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych”, w: Z zagadnień słow-
nictwa współczesnego języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak (Wrocław [etc.]: Wydawnictwo PAN, 
1978), 117–123; Krystyna Data, „W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?”, w: Język a Kultura 14: 
Uczucia w języku i w tekście, red. Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz 
(Wrocław 2000), 245.
27 Data, „W jaki sposób”, 245–252.
28 Badacz ten wyodrębnił trzy sposoby uzewnętrzniania stanów emocjonalnych: 1) nieświadome przeja-
wianie uczuć w zachowaniach (m.in. pozycja ciała, odległość między rozmówcami, mimika, ruch, gest 
oraz zachowania niewerbalne, np. płacz, śmiech); 2) komunikowanie uczuć przy wykorzystaniu nazw do-
znań emocjonalnych (strach, boję się) lub określeń odsyłających do typowych objawów emocji (np. drżeć 
jak osika) oraz 3) implikowanie uczuć (fakultatywne; informacja o nich zawarta jest w głębokiej struktu-
rze wypowiedzi). Stanisław Grabias, O ekspresywności języka (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1981), 
26–28. 
29 SJP PWN podaje, że uczucie to: 1. «synteza wszystkich stanów emocjonalnych, stanowiąca główną 
motywację ludzkiego postępowania, zwykle przeciwstawiana logice i rozsądkowi»; 2. «stan psychiczny 
odzwierciedlający stosunek do zdarzeń, do innych ludzi, otaczającego świata i siebie samego»; 3. «miłość, 
sympatia, przyjaźń, namiętność do kogoś»; 4. «doznanie fizyczne». Emocja definiowana jest w tym słow-
niku definiowana jako «silne uczucie [podkr. – L.W.-R.] wywołane jakąś sytuacją».
30 W tym wprowadzającym tekście pobocznym dramatu daje się też zauważyć dychotomiczny charakter 
uwag odautorskich: z jednej strony wskazówki wyraźnie przeznaczone są dla reżysera i aktora (przedsta-
wiają informację o pozycji postaci względem widowni, czym ujawniają umowność i świata przedstawione-
go, jego teatralno-sceniczną naturę), z drugiej wprowadzają odbiorcę tekstu w życie wewnętrzne bohatera 
(Judasz patrzy w daleki świat) – skierowane są więc nie tylko do inscenizatora, ale i do czytelnika dramatu. 
31 Po cytatach podaję numer aktu i strony. Wszystkie podkreślenia w cytowanych tekstach pochodzą od 
autorki artykułu.
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O stanie emocjonalno-psychicznym Judasza świadczy pozycja jego ciała (przygarbie-
nie), a zwłaszcza mimowolny nerwowy ruch ramieniem. Apostoł jest zamyślony, ale jedno-
cześnie niespokojny, spięty. Wydaje się, że coś go dręczy. 

W kolejnych didaskaliach Rostworowski przedstawia emocje Judasza precyzyjniej. 
Robi to na kilka sposobów, przy czym już na wstępie można zauważyć, że prawie zawsze są 
to uczucia o znaku ujemnym – powszechnie oceniane jako złe i niepożądane. 

Najbardziej jednoznaczne, jawne i niewymagające od czytelnika bardziej skompliko-
wanych działań interpretacyjnych32 jest komunikowanie przez Rostworowskiego uczuć 
bohatera wprost. Daje się wyraźnie zauważyć, że najczęściej nazywanym uczuciem głów-
nego bohatera jest strach33. Pisarz odsłania przed czytelnikiem dramatu różne oblicza Juda-
szowego lęku, a służą mu do tego jednostki językowe urozmaicone formalnie i leksykalnie 
– bliższe sobie lub dalsze pod względem semantycznym34. Są one powiązane słowotwórczo 
z takimi rzeczownikowymi nazwami uczuć, jak: niepokój (zaniepokojony), lęk (lęk, wylę-
kły, wylękle), strach (strach, nastraszony), trwoga (trwożnie) i przerażenie (przerażenie)35. 
Ponieważ w wypadku didaskaliów o używaniu danego wyrazu nie decydowały raczej uwa-
runkowania stylistyczne (np. unikanie powtórzeń), należy założyć, że wybór konkretnego 
leksemu był wynikiem dążenia pisarza do uwypuklania rozmaitych aspektów przeżywa-
nego przez Judasza uczucia strachu i przedstawiania jego niejednolitego natężenia36. Jak 
wynika z danych słownikowych, emocje nazwane wyżej wymienionymi wyrazami różnią 
się bowiem intensywnością oraz długością przeżywania, umieszczone są też w różnych 
punktach na skali wartościowania zły – bardzo zły. Niektóre z nich można kontrolować, 
inne pojawiają się nagle i bez udziału świadomości subiektu, mogą je wywoływać róż-
ne zjawiska natury ogólnej, własna osoba, inni ludzie (kłopotliwi pod jakimś względem), 
przedmioty itp.

32 Ogólnie takie działania interpretacyjne jednak się dokonują – na poziomie wkomponowania wykład-
ników emocji w kontekst utworu, gdyż, jak twierdzi D. Szumska, „kapitalne znaczenie dla właściwego 
odczytania intencjonalnego znaczenia wypowiedzi zawierającej wykładniki emocji ma informacja o stan-
dardowości/niestandardowości warunków jej użycia, których dostarcza kontekst pragmatyczny oraz wie-
dza o charakterze układu interakcyjnego między nadawcą a odbiorcą”. Dorota Szumska, „O emocjach bez 
emocji”, w: Język a Kultura 14, 201–202. 
33 Por. tytuł rozdziału książki E. Jakiela poświęconego Judaszowi Rostworowskiego, Młodopolskie por-
trety: „Lęk ‘przed czym’”, 184–185. 
34 Ta lękliwość Judasza została zwerbalizowana przez Rostworowskiego także na poziomie tekstu główne-
go dramatu, ale w inny sposób. Nie zostało tam nazwane samo uczucie, ale człowiek mu ulegający – tchórz, 
i jego zachowanie (czasownik tchórzyć). Nazwała tak Judasza jego żona, Rachela, tak go też ocenił Ka-
iphasz. To określenie, oprócz odniesienia do konkretnej emocji, ma jeszcze pewną nadwyżkę semantyczną 
w postaci wartościowania – współcześnie jest to wyraz nacechowany pogardliwie, na początku XX w. 
silniej niż dziś kojarzący się ze znaczeniem zoologicznym ‘zwierzę ssące drapieżne z rodziny kun’ (SW).
35 Według Jędrzejko i Nowakowskiej-Kempnej („O uczuciach”, 82) wykładniki leksykalne reprezentujące 
grupę strachu to np. bać się, lękać się, trwoga, obawiać się, czuć niepokój (// lęk // strach // obawę), prze-
straszyć się, przerazić się, groza, popłoch, panika (wpadać w…), struchleć itp.
36 Według badaczy uczucie otrzymuje w języku nową nazwę, gdy jest intensywne ponad miarę, por. No-
wakowska-Kempna, „Uczucia”, 234, gdzie podana została też dalsza literatura tematu.
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W odniesieniu do materiału historycznego trudno dokonać ścisłej analizy semantycz-
nej podanych wyżej nazw uczuć, gdyż SW37 objaśnia je poprzez użycie synonimów, naj-
częściej powtarzających się we wszystkich definicjach. I tak: strach to ‘przestrach, bojaźń, 
trwoga, obawa, przerażenie’; lęk ‘przelęknienie, przestrach, bojaźń’, trwoga ‘przerażenie, 
przestrach, popłoch, lęk przed niebezpieczeństwem’; przerażenie ‘trwoga, popłoch, prze-
strach, lęk gwałtowny’; niepokój ‘niespokojność, niepewność dręcząca, troska, kłopot, za-
niepokojenie, trwoga’. Najbardziej ogólne znaczenie zdaje się mieć strach. Trwoga i prze-
rażenie wskazują na większą gwałtowność uczucia (przerażenie38 także na jego nagłość39), 
lęk i niepokój – mniejszą, przy czym niepokój40 bardziej długotrwałą. Zróżnicowane są 
one także ze względu na przyczynę (realne lub irracjonalne niebezpieczeństwo), która je 
wywołała41. 

Objawami (i efektami?) strachu wypełniającego Judasza mogą być jego nerwowość42, 
zasygnalizowana, przypomnijmy, już w pierwszej odnoszącej się do tej postaci informacji 
z didaskaliów, i podejrzliwość43. Napięcie cechujące postać głównego bohatera ujawniane 
jest przez autora dramatu za pomocą przysłówka nerwowo odnoszącego się zarówno do 
czynności mówienia (nerwowo I/11), jak i innych zachowań Judasza: Chodzi nerwowo po 
scenie II/65; nerwowo biorąc chleb V/197, także z określeniem bardzo wskazującym na 
wyższy niż norma poziom natężenia emocji: b. nerwowo, a niby spokojnie II/66. W podob-
nej funkcji Rostworowski używa też innych przysłówków: nieśmiało (prawie nieśmiało 
I/15); niespokojnie (JUDASZ który szarpie brodę i krąży niespokojnie koło przybyszów […] 
I/11; nagle urywa. Spogląda niespokojnie na Jana […] II/52; gdy Rzesza wyszła, niespo-
kojnie II/57) i gorączkowo (JUDASZ przypadając do Jana, trwożnie i gorączkowo II/84; 
Po chwili gorączkowo III/105). 

Mniejszym zbiorem leksemów i rzadziej poświadczone są w badanym materiale uczu-
cia z grup gniewu, smutku i wstydu. Z gniewem związane są: imiesłów w użyciu przy-
miotnikowym rozżarty (dziś już nieużywany) ‘zażarty, zajadały, zapamiętały, rozwście-
czony, zaciekły, zapalczywy, zacietrzewiony, rozindyczony, rozjuszony, rozzłoszczony, 

37 Opieram się głównie na danych zawartych w tym słowniku, gdyż czas jego powstania jest najbliższy 
czasowi ukazania się tekstu badanego dramatu.
38 Na początku XX w. silniej odczuwane musiało być jeszcze znaczenie konkretne czasownika przerazić 
(‘razem, ciosem przeniknąć, przebóść na wylot, przeszyć, przekłuć na wskroś’) i związanego z nim rze-
czownika przerażenie, skoro zanotowane są w SW jako pierwsze. 
39 W badanym tekście zostało to podkreślone przez użycie epitetu nagły (z nagłem przerażeniem) lub ze-
stawienie z gwałtownie wykonaną czynnością (zrywając się, z przerażeniem). 
40 Niepokój nazywany jest nawet stanem psychicznym (por. SJP PWN).
41 Mogą o tym świadczyć pomieszczone przez redaktorów SW cytaty: Lęk w miarę powodu jest chwilo-
wym, bojaźń mniej więcej trwałą. Kras (SW s.v. lęk); Trwoga powstaje za powzięciem wieści o niebezpie-
czeństwie, strach kiedy już niebezpieczeństwo przytomne. Niem (SW s.v. trwoga). 
42 Por. w SW: nerwowo – z rozdrażnieniem, gorączkowo.
43 Por. JUDASZ podejrzliwie I/8; Nagle staje. Chwilę patrzy podejrzliwie na Abrahama i Eleazara. Wresz-
cie spokojnie a ponuro III/108.
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roznamiętniony’ (SW): rozżarty II/60, II/62 (podkreśla gwałtowność tego uczucia); wyra-
żenia przyimkowe z rzeczownikami złość lub nienawiść w narzędniku (czasem z dodat-
kowymi określeniami wskazującymi na intensyfikację i dynamizm emocji): Po chwili ze 
złością II/56; Z goryczą i tajoną złością II/52; z rosnącą nienawiścią I/38; Wskazując Jana, 
z nagłą nienawiścią V/196 i przysłówek: nienawistnie III/102. 

Opisujące doznania Judasza nazwy uczuć z grupy smutku również podkreślają przede 
wszystkim ich gwałtowność i wysokie natężenie. Są to rzeczowniki gorycz i ból44 (użyte 
w wyrażeniach przyimkowych): z goryczą II/59, II/63; podnosząc sznur z goryczą III/115; 
z bólem II/63. Na stan przygnębienia wskazuje też przysłówek ponuro (III/108). 

O pojawiającym się u Judasza niepożądanym uczuciu wstydu świadczy użycie przez 
Rostworowskiego rzeczownika wstyd i przymiotnika zmieszany: po chwili, nie mogąc 
ukryć wstydu II/71; zmieszany II/3, II/4; b. zmieszany II/8.

Ponieważ, jak wspomniano wyżej, tekst poboczny ma za zadanie podawać wskazówki 
dotyczące gry aktorów (wyglądu i zachowania postaci, ich gestów, mimiki, głosu, psychi-
ki), forma językowa wykładników emocji w nim zamieszczonych podporządkowana jest 
właśnie temu celowi. W didaskaliach autor dramatu informuje, w jaki sposób postać sce-
niczna wypowiada daną kwestię, przez co wzmacnia (a niekiedy doprecyzowuje, bo „nie 
wszystkie cechy tekstu mówionego dadzą się odtworzyć w graficznym zapisie”45) wyraz 
emocjonalny tekstu głównego, w którym o stanie uczuciowym eksperiencera świadczy spo-
sób ukształtowania jego wypowiedzi. 

W zebranym materiale służą temu celowi przede wszystkim przysłówki określające 
sposób mówienia Judasza (wylękle I/8; gdy reszta wyszła, niespokojnie II/57; zjadliwie 
II/52, II/74, II/63; groźnie II/53; niecierpliwie II/59; bezczelnie II/74; hardo II/74) lub jego 
zachowania (JUDASZ patrzy trwożnie na pielgrzymów. Pauza. I/30) oraz przymiotniki 
i imiesłowy eksponujące jedną z cech bohatera (JUDASZ wylękły I/4; JUDASZ jednocze-
śnie, już nastraszony własnemi słowami II/82; JUDASZ zaniepokojony I/10; Jan do Ju-
dasza, który stanął zaniepokojony za jego plecami I/24; Zaniepokojony milczeniem Jana 
II/51). Dobrze w tej roli sprawdzają się także konstrukcje przyimkowe z rzeczownikową 
nazwą emocji w narzędniku: z przerażeniem (Słucha z wzrastającem przerażeniem I/33; 
zrywając się, z przerażeniem II/70; Z nagłem przerażeniem III/121), z lękiem (Spogląda 
na Rachelę, na Eleazara, Abrahama i Jana, którzy nie zmieniają pozy. Po chwili z lękiem 
II/83). Jak zauważają Grażyna Filip i Maria Krauz, „ze względu na funkcję syntaktyczną 
można je uznać za okoliczniki akcesoryjne, rzadziej sposobu, precyzujące przeżycia i stany 
psychiczne podmiotu”46. 

44 W didaskaliach pojawia się też rzeczownik smutek, ale Rostworowski używa go, komunikując uczucia 
Jana i Chrystusa. 
45 Wojtak, O języku i stylu „Wesela”, 41; por. też: Szumska, „O emocjach”, 199.
46 Grażyna Filip, Maria Krauz, „Językowy obraz uczuć w powieściach Stefana Żeromskiego”, w: Szkice 
o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, 2010), 27.
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O następstwie gwałtownych emocji targających Judaszem informują frazemy z nazwa-
mi uczuć: wpadając na scenę nieprzytomny ze strachu III/90; oszalały ze strachu, goniąc 
po scenie III/108; u szczytu przerażenia II/83; po chwili podrywając się i podnosząc pięści, 
prawie z szałem nienawiści II/69. Wyrażenia te w sposób emfatyczny wskazują kolejny etap 
rozwoju emocji Judasza47. Pełniej, bardziej dosadnie (ekspresywnie) werbalizują doznania 
związane z doświadczaniem uczuć, przy okazji je intensyfikując48 – oddają gwałtowność 
emocji, których nie sposób opanować. Podobną funkcję pełni bezpośrednie wskazywanie 
na zmęczenie Judasza spowodowane wypełniającymi go złymi emocjami (zwłaszcza stra-
chem): z ulgą, graniczącą z wyczerpaniem II/70. 

Drugim sposobem ujawniania przez Rostworowskiego w didaskaliach emocji boha-
terów jest opis różnych reakcji cielesnych mogących świadczyć o uczuciu – przedstawia-
nie zachowań paraleksykalnych, mimicznych i gestycznych. W żywej rozmowie takie 
zachowania są istotnym nośnikiem wiedzy o stanie emocjonalnym nadawcy, co pokazują 
psychologowie, a potwierdzają językoznawcy m.in. na podstawie badań nad procesem ko-
munikacji49 czy frazeologią50. Spełniają one rolę równie istotną jak kod werbalny i wpływa-
ją na właściwe rozumienie przekazu51. Symptomami uczuć człowieka są zmiany fizyczne 
zachodzące w jego ciele: skurcze, mrowienie, ciepło, zimno itp., które uwidaczniają się na 
twarzy lub ujawniają przez zamierzone lub niezamierzone ruchy rąk, nóg i innych części 
ciała (symptomy fizjologiczne i sensomotorykę), czasem nawet wbrew woli eksperiencera. 
Warto tu zwrócić uwagę, że „są pewne konwencjonalnie ugruntowane zachowania, które 
skłaniają obserwatora do orzekania, że obserwowana osoba doznaje takiego a nie innego 
uczucia”52, a „w różnych językach potwierdzona została duża zgodność w obrazowaniu 
określonych kategorii przeżyć za pomocą podobnych wzorców mimicznych”53.

Repertuar gestów i zachowań Judasza w dramacie Rostworowskiego, świadczących 
o jego przeżyciach psychicznych i targających nim uczuciach, jest bogaty i zróżnicowa-
ny: autor ujawnia emocje bohatera przez podanie informacji o jego sposobie mówienia 

47 Odwołują się one do ujawniających się w szerszych danych językowych konceptualizacji (por. np. „bar-
dzo intensywny STRACH, ponad miarę wytrzymałości, jest jak choroba, szaleństwo (i szalone zachowanie 
stoi za strachem)”. Nowakowska-Kempna, „Uczucia”, 229. 
48 Iwona Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena (Warszawa: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1995), 134.
49 Zob. np. zbiór artykułów w tomie Współczesne systemy komunikowania, red. Bogusława Dobek-Ostrow-
ska (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998).
50 Por. Anna Pajdzińska, „Jak mówimy o uczuciach: poprzez analizę frazeologizmów do językowego ob-
razu świata”, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999), 
83–101.
51 Mirosława Ampel-Rudolf, „Konwencjonalne gesty i mimika we współczesnej literaturze”, Biuletyn 
PTJ, LV (1999): 152.
52 Elżbieta Laskowska, „Nazywanie i wyrażanie uczuć w języku”, w: Zielonogórskie seminaria języko-
znawcze, red. Magdalena Hawrysz (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, 2009), 352.
53 Agnieszka Mikołajczuk, „Mówiąc o uczuciach: między naturą i kulturą. O podstawach konceptualizacji 
uczuć w kontekście semantycznych badań porównawczych”, Socjolingwistyka, 23 (2011): 70.
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i wykonywanych przez niego gestach i ruchach ciała. Są to informacje przenoszone zarów-
no kanałem fonicznym, jak i wizualnym. 

Opisywany przez Rostworowskiego sposób wydawania głosu przez Judasza dobrze 
koreluje z dużym natężeniem i dynamicznością uczuć tego bohatera. Wprawdzie wykorzy-
stane przez pisarza określenia zwykle nazywają zachowania ogólnie towarzyszące przeży-
waniu przez ludzi przykrych emocji54, ale ich skojarzenie z konkretnym uczuciem apostoła-
-zdrajcy odbywa się przez powiązanie z wypowiedzią, do której się odnoszą, lub z szerszym 
tłem całej sceny55. Emocje te zakłócają właściwe funkcjonowanie ludzkiego organizmu (tu: 
Judasza) i dają objawy w postaci: 

 – płaczu i łkania (Kiwając głową i płacząc III/122; ze łzami w głosie IV/171; ze łka-
niem w głosie IV/174); 

 – drżącego, zdławionego, niewyraźnego głosu (np. drżącym głosem, prawie słaniając 
się IV/164; z nagłem drżeniem w głosie V/200; zdławionym głosem I/10; do Eleaza-
ra i Abrahama zdławionym głosem II/67; po chwili tępo III/121, co zostało wyra-
żone także poprzez określenie odwołujące się do reakcji fizjologicznej organizmu: 
przez zaciśnięte gardło I/30); 

 – głosu o zmienionej, nieprzyjemnej barwie i/lub natężeniu (np. Wreszcie chrapliwie: 
II/67; GŁOS JUDASZA dziki, ochrypły III/90; groźny i ochrypły V/201; jękliwie 
i składając ręce IV/175; przeraźliwie IV/175; po chwili z wybuchem I/17; chrapli-
wym szeptem V/197) i specyficznym tempie (np. Ciągłe pauzy II/68); 

 – nieskładnego mówienia ( jąkając się IV/169). 
Na maksymalny stopień nasilenia emocji i wytężenia sił psychicznych Judasza wska-

zuje niemożność odezwania się (por. np. zupełnie bez głosu I/34; Nie może dobyć głosu, 
tylko daje znak ręką, aby wyszli II/67) lub wydawanie przez niego dźwięków kojarzących 
się z odgłosami charakterystycznymi dla zwierząt (zupełnie bez głosu, skomląc IV/175; im-
plicytnie w określeniach: Po chwili nieludzkim głosem III/105; Nagle nieludzkim głosem, 
a nie powstając III/121; czemś podobnem do głosu IV/166). Ta ostatnia grupa określeń ma 
dodatkowy walor ekspresywno-oceniający – poprzez konotacje animalistyczne wprowadza 
bowiem element wartościowania, może sugerować negatywny stosunek do Judasza lub wy-
zwalać współczucie dla niego. 

Informacje o uczuciach przejawianych w gestach i motoryce ciała, podobnie jak uwagi 
na temat sposobu mówienia Judasza, pozwalają czytelnikowi wnioskować o jego stanie 
emocjonalnym w sposób mniej lub bardziej przybliżony, ale zwykle są dobrą (konkret-
ną) wskazówką dla aktora odtwarzającego tę postać. Również te uwagi są bardzo zróż-
nicowane i służą Rostworowskiemu przede wszystkim do doprecyzowania komunikatu 
przekazywanego przez postać werbalnie, choć bywają i takie, którym taki kontekst słowny 

54 Np. płacz najczęściej jest związany ze smutkiem. Por. Krystyna Pisarkowa, „O znaczeniu i składni cza-
sownika płakać”, Język Polski, 64 (1984): 96–99, ale może być także objawem strachu czy gniewu. 
55 Por. Szumska, „O emocjach”, 201–202. 
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nie towarzyszy (zastępują go), np. kiwa potakująco głową I/45; opuszcza bezradnie głowę 
IV/16. Takie zwroty i wyrażenia pozwalają autorowi dramatu na przedstawienie gradacji 
uczuć apostoła-zdrajcy (zwykle wskazują na wysoki stopień ich natężenia), np. drżenie 
całego ciała lub jego części można potraktować jako zintensyfikowanie uczucia strachu: 
dzwoniąc zębami II/80; drżąc i dzwoniąc zębami IV/172; dygocąc naciele I/31; drżąc na 
całem ciele I/45, II/69; drżącemi rękami rozkładając płaszcz na kolanach Jana II/84. O ich 
niezwykłym natężeniu świadczy nagromadzenie w jednym opisie różnych objawów: nie 
zmienia pozy, tylko drży na całem ciele i krótkie, przerywane jęki wydobywają się z jego 
piersi IV/166; patrzy chwilę z osłupieniem w Kaiphasza, poczem opuszcza bezradnie głowę 
i łzy płyną mu po twarzy IV/177; Kiwając głową i płacząc III/122; JUDASZ który szarpie 
brodę i krąży niespokojnie koło przybyszów, do Ezry cicho a z lękiem I/11; po chwili pod-
rywając się i podnosząc pięści, prawie z szałem nienawiści II/69; JUDASZ który zatrząsnął 
się z przerażenia, zaciskając pięści i następując na Rachelę II/67. 

Rostworowski nie opisuje, jak uczucia Judasza przejawiają się w jego mimice, nie-
liczne są uwagi o zmianach fizjologicznych na twarzy (blady II/85, IV 162; wykrzywiając 
twarz, jakby miał płakać V/192), nieco więcej jest o wyrazie oczu, w których, jak prze-
konują badacze, objawia się najwięcej uczuć56. Są to zwykle emocje o dużym natężeniu: 
Obłąkanymi oczami patrzy przed siebie IV/162; z obłędem w oczach V/198; osłupiałym 
wzrokiem V/197; patrzy chwilę z osłupieniem IV/177; z przerażeniem w oczach V/205; spo-
gląda niespokojnie na Jana II/52; nieprzytomnie spojrzał w Abrahama IV/164; spogląda 
błagalnie w Kaiphasza i milczy IV/174. 

Dramaturg zdecydowanie częściej wskazuje na emocje, które wyrażają się w ruchach 
ciała, np. kuli się, powoli maleje II/80; kuli się III/167; Składając ręce i rzucając się na ko-
lana, rozpaczliwie IV/167; Nagle przyklękając przed Piotrem, błagalnie V/195. Taki opis 
kinezycznej ekspresji ciała Judasza bywa wprowadzony przez Rostworowskiego w formie 
nierozwiniętej, np. Grożąc pięścią Jerozolimie II/51; Wygrażając pięścią II/80; ruszając 
ramionami II/74; Zatacza się na jedną z ław i siada, kryjąc twarz w dłonie III/122. Czasem 
dołączone są do niego także elementy dookreślające, podsuwające odbiorcy odpowiednią 
interpretację zachowania bohatera, np. Po chwili natężonego słuchania niecierpliwie tu-
piąc nogą, jak gdyby rozkazywał II/71; i/lub intensyfikujące wrażenie przeżywanych przez 
niego emocji poprzez przywołanie skojarzeń związanych z różnie werbalizowanym na po-
ziomie leksykalnym szaleństwem: Z obłędem szarpiąc szatę na piersi III/121; Wpadając na 
scenę i pieniąc się, jak opętaniec II/79; jakby obłąkany, robiąc przeczący ruch ręką IV/175. 
Ma to jednocześnie walor negatywnie wartościujący apostoła. 

We fragmentach dookreślających zachowania niewerbalne Judasza pojawia się też inny 
sposób emocjonalnego (wręcz emfatycznego) waloryzowania bohatera. Chodzi tu o sformu-
łowania zawierające obrazowe porównania, przez które autor projektuje stosunek czytelni-
ka do postaci. Jest to nastawienie negatywne, wzbudzone przez przywołanie w kontekście 

56 Pajdzińska, „Jak mówimy”, 95. 



 174 | Zjawiska stylistyczno-semantyczne

zachowania Judasza obrazu dzikiego, agresywnego zwierzęcia: następuje na Rachelę, która 
nie zmienia pozy, tylko spokojnie i łagodnie patrzy mu w oczy. Pochyla twarz ku jej twarzy. 
Cofa się. Zachodzi z boku. Ma robić wrażenie dzikiego zwierzęcia, które lada chwila się 
rzuci. Wreszcie chrapliwie II/67. Pojawia się jednak także i współczucie, gdy w komparacji 
zostaje wykorzystany obraz rannego zwierzęcia: JUDASZ chwytając się za głowę i sztyw-
niejąc z przerażenia, jak zranione zwierzę III/106 lub cierpiącego dziecka: JUDASZ który 
przez chwilę rusza wargami, nie mogąc dobyć głosu – jak skarżące się dziecko IV/163. 
Litość może też budzić obraz zdrajcy, który jest blady, drżący i jakby zestarzały V/205, bo 
pokazuje, jak wielkiego zniszczenia dokonał w nim popełniony czyn. 

Warto w tym miejscu zwrócić też uwagę, że autor dramatu raz eksplicytnie wskazu-
je, że jego bohater w danym momencie powinien budzić współczucie: Judasz jest nędzny, 
skulony, blady, chwiejący się na nogach i wzbudzający współczucie. Obłąkanymi oczami 
patrzy przed siebie, widocznie nie rozumiejąc, co się wokoło niego dzieje. Ma robić wraże-
nie człowieka, który śni. Postępuje parę kroków naprzód, popchnięty przez Eleazara i znów 
zatrzymuje się w miejscu. IV/162.

Jeśli doda się do tak nakreślonego obrazu apostoła-zdrajcy określenia wskazujące na 
dynamiczny sposób poruszania się Judasza na scenie (np. zrywając się I/2; nagle zrywając 
się II/80; ponownie, zrywając się II/81; przypadając do Racheli i chwytając ją za ramię I/19; 
chwytając rękę Jana i przykładając ją sobie do serca I/ 39; uderzając się w serce I/39; ude-
rzając się w piersi – gwałtownie II/82; biorąc Jana za ramię i potrząsając nim II/53; potrzą-
sając szatą II/58; przez chwilę szamotał się, aby uwolnić głowę z płaszcza II/85; wpadając 
na scenę III/90; rzucając się w stronę przepaści III/91; wybuchając i następując na Rachelę 
III/102; odskakując, chrapliwie III/104; oszalały ze strachu, goniąc po scenie III/108; upa-
dając twarzą na ziemię III/131), oczom czytelnika i widza ukazuje się człowiek wypełniony 
silnymi emocjami i pełen wyrazistej ekspresji cielesnej, mimo że (a może właśnie także 
dlatego) czasem stara się te uczucia ukrywać (por. drgnął, udając spokój I/13; b. nerwowo, 
a niby spokojnie II/66; po chwili z tajonym jękiem V/203). Tym większe wrażenie zrobi więc 
na odbiorcy tekstu nagłe uspokojenie bohatera w scenie przyjmowania zapłaty za zdradę. 
Uspokojenie to eksplicytnie zostało przez dramatopisarza zestawione ze śmiercią: Wszyscy 
oprócz Abrahama, Eleazara, Ezry i Judasza, który stoi jak człowiek umarły IV/179; JU-
DASZ ma robić mniej więcej wrażenie nieboszczyka, któremu nakładają rękawiczki. Kilka 
sztuk wypada z jego dłoni IV/180. W całej kolejnej scenie (V) emocje Judasza gwałtownie 
się zmieniają, falują – rozwijają się w różnych kierunkach (strachu, wzruszenia, smutku, 
nienawiści), by po chwili się uspokoić – tak jakby zdrajca szamotał się ze sobą, próbował się 
odnaleźć po tym, co uczynił, ale nie mógł… 

Po przeanalizowaniu w dramacie Judasz z Kariothu tekstu pobocznego odnoszącego 
się do świata uczuć tytułowego bohatera, należy zgodzić się ze stwierdzeniem Joanny Ję-
drusiak, że „[w]szystkie określone w didaskaliach wskazówki, dotyczące «sposobu bycia» 
bohaterów sztuki (a szczególnie postaci tytułowej) pozwalają w jeszcze większym stopniu 
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przeniknąć do wnętrza psychiki zdrajcy i odczytać emocje”57. Judaszem targają różnorodne 
uczucia – przede wszystkim negatywne – o różnym natężeniu, choć dominują te o wysokim 
stopniu intensywności. Stosunek autora do wykreowanej postaci apostoła-zdrajcy nie jest 
jednoznaczny, niektóre określenia sugerują wstręt, inne litość i współczucie. Do przedsta-
wienia emocji bohatera Rostworowski wykorzystał bardzo bogate słownictwo i różnorodne 
struktury językowe, zarówno nazywające uczucia, jak i przedstawiające sposoby ich wyra-
żania. Było to działanie celowe, gdyż nie wymagały tego względy stylistyczne. 

Mimo że pojedyncze informacje o uczuciach tytułowego bohatera w didaskaliach nie 
są obszerne, to ich mnogość i różnorodność mają wyraźny wpływ na dookreślanie sta-
nów psychicznych bohatera i sposobów ich uzewnętrzniania. Określenia, które nazywają 
uczucia eksplicytnie, podsuwają czytelnikowi interpretację zachowań Judasza, a aktoro-
wi odtwarzającemu jego postać pozwalają na zaprezentowanie własnego sposobu ekspresji 
scenicznej. Określenia, które przedstawiają objawy emocji ujawniane głosem, gestem czy 
ruchem (często polifunkcjonalne), nieco wyraźniej niż poprzednie narzucają aktorowi pe-
wien sposób zachowania na scenie, ale za to czytelnikowi pozwalają na większą swobodę 
interpretacji. Funkcja tych znaków emocji polega bowiem przede wszystkim na sygnalizo-
waniu czytelnikowi/odtwórcy roli, że postać literacka coś przeżywa, ewentualnie, z jakim 
natężeniem to przeżywa. Ich właściwe odczytanie jest możliwe dzięki wkomponowaniu 
w kontekst i sprzęgnięciu z określoną sytuacją. 

Mimo że didaskalia w dramacie Rostworowskiego, jak stwierdzają badacze, są staran-
nie i drobiazgowo przygotowaną instrukcją dla realizacji scenicznej i opracowania kreacji 
aktorskich58, to jednak pozwalały inscenizatorom na dużą swobodę w interpretacji tekstu, 
która mogła prowadzić do znaczących różnic w odbiorze przesłania utworu.
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Portret emocjonalny apostoła-zdrajcy w dramacie Karola Huberta Rostworowskiego 
Judasz z Kariothu (na podstawie analizy didaskaliów)

S t r e s z c z e n i e
Przedmiotem badań w artykule jest utwór Karola Huberta Rostworowskiego pt. Judasz z Ka-
riothu. Celem analiz było sprawdzenie, jaki obraz Judasza przedstawia Rostworowski w swoim 
dramacie. Jakie uczucia i emocje mu przypisuje? Jakich używa do tego środków językowych? 
Co powoduje, że mimo dokładnych, jak się ocenia, wytycznych inscenizacyjnych zawartych 
w tekście utworu zostaje jeszcze miejsce na indywidualną interpretację sceniczną? Co prowadzi 
do różnic w odbiorze przesłania utworu i oceny zachowania tytułowego bohatera? W tym celu 
w artykule przeanalizowano charakterystyczny dla dramatu jako rodzaju literackiego typ wy-
powiedzi – didaskalia, które z założenia pełnią typowe funkcje scenariuszowe i dookreślające 
to, co jest zawarte w tekście głównym.
Analiza wykazała, że w tekście pobocznym Rostworowski bardzo często umieszcza informacje 
dotyczące stanów psychicznych i uczuć tytułowego bohatera. Są to przede wszystkim określe-
nia emocji negatywnych o dużym natężeniu i intensywności. W kilku miejscach ujawnił się 
też stosunek emocjonalny (ambiwalentny) autora do bohatera dramatu. Specyfika słownictwa 
odnoszącego się do tego wycinka świata (referującego uczucia bądź wskazującego na ich obja-
wy) pozwoliła autorowi z jednej strony wyraźnie dookreślić sytuację mówienia (zasugerować 
sposób zachowania aktorskiego), a z drugiej umożliwiła swobodę zindywidualizowanej inter-
pretacji scenicznej utworu. 

Emotional portrait of the apostle-traitor in the drama by Karol Hubert Rostworowski 
Judasz z Kariothu (based on the analysis of stage directions)

S u m m a r y
The article presents the drama by Karol Hubert Rostworowski entitled Judasz z Kariothu. 
The analysis has been expected to answer the question what picture of Judas Iscariot in Rost-
worowski’s drama was like; what emotions the author put in the character; what language means 
he used; why there is still space for individual scenic interpretation in spite of very detailed – as 
it is believed – stage directions included in the text of the drama; and why there are differences 
in reception of the drama and in the appraisal of the behaviour of the main character. In order 
to answer those questions the stage directions have been analysed, which are elements typical 
of dramas as a literary genre, and which by definition fulfil the function of a script and comple-
ment the main text.
According to the analysis Rostworowski includes information about psychic states and emo-
tions of the main character in the added text. Mostly they are negative and very intensive emo-
tions. In some places the author reveals his emotional attitude to the main character (which is 
ambivalent). The uniqueness of the vocabulary concerning that fragment of the world (referring 
to emotions or indicating their symptoms) enables the author of the drama to clearly define the 
situation of speaking (to suggest the way of how the actors act), and – on the other hand – makes 
it possible to interpret the drama in a free and individualised way.
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O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś 
we współczesnej polszczyźnie
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Tytułowemu zwrotowi poświęcono już nieco uwagi w literaturze przedmiotu. Pisali o nim 
Anna Pajdzińska1, Stanisław Bąba2 i Wojciech Chlebda3. Jednak lektura opisów związku 
w słownikach, również w najnowszych zbiorach leksykograficznych, oraz analiza sposobów 
jego aktualizacji w uzusie skłaniają do ponownego podjęcia nad nim rozważań. Ich celem 
będzie rozstrzygnięcie postawionych w tytule artykułu kwestii, a mianowicie jaką postać 
przybiera związek w tekstach współczesnej polszczyzny i co w nich znaczy. 

1 Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdzińska, Bożena Rejakowa, Z zagadnień frazeologii. Problemy leksy-
kograficzne (Warszawa: PWN, 1987), 78–79.
2 Zwrot gębę sobie kimś (czymś) wycierać był obiektem badań S. Bąby w latach 80. XX w. w pracach: 
Stanisław Bąba, „Warianty zwrotu gębę sobie kimś (czymś) wycierać”, Annales Universitatis Mariae Cu-
rie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, 6 (1988): 313–317; tenże, Innowacje frazeologiczne współczesnej 
polszczyzny (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989), 41–42 i 101–102. 
3 Wojciech Chlebda, „Frazeologia”, w: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. nauk. 
Stanisław Gajda (Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, 2001), 189.
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Obserwacje rozpocznijmy od przypomnienia ustaleń leksykograficznych. Nowa księ-
ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich interesujący nas zwrot notuje pod hasłem 
GĘBA 46 i zaświadcza, że funkcjonuje on w polszczyźnie już od XVI wieku. Redaktorzy 
dzieła datują jego pierwsze udokumentowane użycie na rok 1564 i odsyłają do Leksyko-
nu łacińsko-polskiego Jana Mączyńskiego, skąd został zaczerpnięty cytat: Wszyscy o nim 
mówią, wszyscy nim usta wymywają. Z analizy całego artykułu hasłowego znajdującego 
się pod hasłem GĘBA 46 wynika, że związek był używany na przestrzeni lat 1564–1954 
jako synonim treści ‘obmawiać kogoś, szkalować, brać na języki’, funkcjonował w tekstach 
w różnych formach wariantywnych, a alternowały w nim zarówno komponenty werbal-
ne, jak i nominalne. Wymienność komponentów werbalnych ograniczała się do oboczności 
czasowników wymywać (4 przykłady) – wycierać (18 przykładów), używanych zasadniczo 
w formie niedokonanej. Tylko dwa cytaty zaświadczają użycie czasownika wycierać w po-
staci dokonanej: Wytrzyj sobie wiechciem gębę, a nie mną i Pysk se kim wytrzyć. 

W obrębie komponentów nominalnych wymienność dotyczyła głównie rzeczowników, 
które przybierały postać gęba (15 przykładów), ale też: gąbka (1 przykład), buzia (2 przy-
kłady), usta (1 przykład), pysk (2 przykłady) i twarz (1 przykład). Z cytatów zamieszczo-
nych w NKPP wynika, że komponent gęba odmieniał się przez liczbę, stosownie do liczby 
podmiotu zdania i liczby komponentu werbalnego zwrotu.

Badania pokazują też, że w analizowanym zwrocie mógł alternować komponent zaim-
kowy. Były to wymiany ilościowe oraz jakościowe. Alternacje ilościowe polegały na tym, 
że wariantom rejestrującym w swoim składzie zaimek zwrotny sobie (19 przykładów) prze-
ciwstawiał się wariant bez zaimka (2 przykłady): Gębę kimś wymywać i Gęby czyjeś kimś 
wycierać. Alternacje jakościowe dotyczyły oboczności zaimków nienacechowanego sobie 
(19 przykładów) – i potocznego se (1 przykład: Pysk se kim wytrzyć).

Jak wynika z zamieszczonych w NKPP cytatów, analizowany zwrot funkcjonował 
w tekstach, realizując w nich różne schematy walencyjne. Najczęściej powtarzała się postać 
kto + wymywa, wyciera (wytarł) sobie (se) gębę, gąbkę, buzię, pysk + kim (16 przykładów). 
Obok tego poświadczone są użycia związku w postaci: kto + wymywa, wyciera sobie gębę, 
pysk, twarz + czym (3 przykłady), kto + wymywa usta, gębę + kim (2 przykłady) oraz kto + 
wyciera sobie gębę + od kogo (1 przykład).

Redaktorzy Nowej księgi przysłów na końcu artykułu hasłowego GĘBA 46 zamieścili 
odsyłacz do innego hasła: ZAB 59. Zostały tam zanotowane inne warianty związku, tym 
razem z alternującymi komponentami zęby, ząbki, które zilustrowano 9 cytatami. Pojawia-
ją się w nich formy: wycierać sobie kim zęby (5 cytatów), wycierać sobie zęby (2 cytaty), 
nawycierać sobie czym zębów (1 cytat) i wycierać sobie kim ząbki (1 cytat), będące synoni-
mem treści ‘obmawiać, oczerniać kogoś’, używane w polszczyźnie w latach 1877–19574. Jak 

4 SJPD i SFS właśnie jako warianty potraktowały zwroty z komponentem zęby. Z kolei Stanisław Bąba 
i Anna Pajdzińska uznali formy wycierać sobie kim zęby i wycierać sobie zęby o kogo, o co za warianty 
odrębnego zwrotu; por. Bąba, „Warianty zwrotu”, 314; Lewicki, Pajdzińska, Rejakowa, Z zagadnień fra-
zeologii, 78–79. 
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z powyższego omówienia wynika, tytułowy zwrot w ciągu niemal czterech stuleci pojawiał 
się w tekstach języka polskiego jako związek wielokształtny, choć jego treść znaczeniowa 
była stabilna. 

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich nie jest zbiorem normatyw-
nym, dokumentuje jedynie użycia frazeologizmów w dziejach języka polskiego. Jakie po-
staci i znaczenia związku usankcjonowały słowniki językowe o charakterze normatywnym 
– pokazują dane zawarte w tabeli 15.

Tabela 1. Zestawienie postaci i znaczeń analizowanego związku odnotowanych  
we współczesnych dużych słownikach językowych o charakterze normatywnym

Słownik/hasło 
(ew. tom, strona) Postać formalna związku i znaczenie

SJPD
 – buzia

 – gęba
 – ząb
 – wycierać

 – wycierać buzię czym ‘mówić o czym z niewłaściwą poufałością, bezceremonialno-
ścią’
 – gębę sobie kim wycierać ‘obmawiać kogo, obgadywać, oczerniać’
 – wycierać zęby czym ‘postponować, pospolitować co gadaniem’
 – posp. wycierać sobie kim (czym) gębę, buzię, zęby ‘mówić, gadać o kim (o czym) bez 
uszanowania’

SFS
 – buzia
 – gęba
 – ząb

 – wycierać – wytrzeć

 – wycierać buzię czym ‘mówić o czym z niewłaściwą poufałością, bezczelnością’
 – wycierać sobie kim gębę ‘obmawiać kogo, obgadywać, oczerniać’
 – posp. wycierać (sobie) czym albo kim zęby ‘mówić źle, bez szacunku; obmawiać 
kogo, co’
 – wycierać sobie kim, czym gębę, rzad. zęby; daw. wycierać sobie gębę, zęby o kogo, 
o co ‘mówić o kim, o czym niepochlebnie, obmawiać kogo, brać kogo, co na język’

SWJP-D II, 553  – wycierać sobie kimś, czymś gębę, buzię, mordę ‘mówić o kimś, o czymś w sposób 
zbyt poufały, lekceważący; też: obmawiać, oczerniać kogoś’

ISJP II, 1079  – ‘Mówimy, że ktoś wyciera sobie gębę czymś lub kimś, jeśli mówi dużo o tej rzeczy 
lub osobie, ale bez należytego szacunku’

USJP-D
 – gęba
 – wytrzeć

 – wycierać sobie kimś, czymś gębę zob. wytrzeć
 – wycierać sobie kimś, czymś gębę, euf. buzię ‘mówić o kimś, o czymś niepochlebnie, 
bez szacunku’

SFWP-BL
 – gęba
 – wycierać

 – pot. wycierać sobie gębę kimś, czymś ‘mówić o kimś, o czymś niepochlebnie’
 – pot. wycierać sobie gębę kimś, czymś ‘mówić o kimś, o czymś niepochlebnie’

WSF-MN
 – buzia

 – gęba

 – posp. wycierać sobie buzię kimś, czymś ‘mówić o kimś, czymś z niewłaściwą poufa-
łością; obmawiać, plotkować’
 – posp. wycierać sobie kimś, czymś gębę ‘obmawiać kogoś, coś, obgadywać, oczerniać’

WSF PWN  – pot. wycierać sobie kimś, czymś buzię, posp. gębę ‘mówić o kimś, o czymś niepo-
chlebnie, bez szacunku’

WSF-PF, 308  – wycierać sobie kimś, czymś buzię, posp. gębę ‘deprecjonować kogoś lub coś, mówić 
o kimś lub o czymś bardzo źle’

5 Słowniki poprawnej polszczyzny – SPP-D, NSPP-M i WSPP-M – nie notują tego zwrotu. 



 182 | Zjawiska leksykalne

Z porównania zamieszczonych wyżej zapisów słownikowych można wyprowadzić 
kilka wniosków dotyczących nacechowania zwrotu, jego składu leksykalnego, schematu 
łączliwości z kontekstem minimalnym oraz znaczenia. Po pierwsze, dostrzegamy niekon-
sekwencje w opatrywaniu frazeologizmu (lub jego wariantów) kwalifikatorami. W niektó-
rych słownikach zwrot nie został poprzedzony żadnym kwalifikatorem (por. np. SWJP-D, 
USJP-D), w innych – przypisano mu różne kwalifikatory: pot.[oczny] (np. ISJP, SFWP-BL, 
WSF PWN) lub posp.[olity] (WSF-MN). Zdarza się, że w słownikach rejestrujących idiom 
w kilku miejscach niektóre odmianki zwrotu nie są opatrzone żadnym kwalifikatorem, cały 
zaś szereg wariantywny przytoczony w innym miejscu słownika posiada kwalifikator (por. 
SJP-D: wycierać buzię czym – bez kwalifikatora, wycierać sobie gębę kim – bez kwalifika-
tora, ale wycierać sobie kim (czym) gębę, buzię, zęby z kwalifikatorem posp.[olite]). 

Po drugie, zapisy słownikowe sugerują, że zwrot na przestrzeni lat zdecydowanie ogra-
niczył swoją wariancję leksykalną. Analizowane zbiory leksykograficzne nie odnotowały 
już wielokształtności związku w zakresie komponentu werbalnego: we wszystkich słowni-
kach zwrot zarejestrowano z czasownikiem niedokonanym wycierać. Ograniczeniu miały 
ulec również wymiany w obrębie komponentów nominalnych. SJPD i SFS sygnalizowały 
jeszcze alternacje rzeczowników w ramach szeregu gęba, buzia, zęby. Kolejne słowniki nie 
podają już członu zęby, uwzględniają tylko ciąg: gęba (SWJP-D, ISJP, USJP-D, SFWP-BL, 
WSF-MN, WSF PWN, WSF-PF), buzia (SWJP-D, USJP-D, WSF-MN, WSF PWN, WSF-PF) 
i morda (SWJP-D). 

Lektura materiałów zawartych w NKJP6 nie do końca potwierdza te ustalenia. Rze-
czywiście, zwrot współcześnie nie funkcjonuje już w postaci wymywać sobie gębę, jego 
komponent werbalny ustalił się w formie niewymiennego czasownika niedokonanego wy-
cierać. Jednak alternacje w obrębie komponentów nominalnych dotyczą szerszej grupy rze-
czowników niż to wynika z zapisów słownikowych. Przekonują o tym konteksty pozyskane 
z NKJP dzięki wykorzystaniu wyszukiwarki PELCRA. Dla kolejno stawianych zapytań, 
z uwzględnieniem szyku zmiennego komponentów zapytania i maksymalnego odstępu 
między nimi – 4 (przeszukiwania prowadzono w obrębie całego podkorpusu), wyszukiwar-
ka pokazała łącznie 367 adekwatnych kontekstów7. Wyniki kwerendy zestawiam w tabeli 2, 
która uwzględnia zarówno informacje o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. 

6 NKJP to „korpus referencyjny polszczyzny wielkości ponad półtora miliarda słów. Wyszukiwarki kor-
pusowe (menu po prawej stronie) pozwalają przeszukiwać zasoby NKJP zaawansowanymi narzędziami 
uwzględniającymi odmianę polskich wyrazów, a nawet analizującymi budowę polskich zdań. Lista źródeł 
korpusu zawiera nie tylko klasykę literatury polskiej, ale też prasę codzienną i specjalistyczną, nagrania 
rozmów, teksty ulotne i internetowe. Zróżnicowanie tematyczne i gatunkowe tekstów, dbałość o reprezen-
tację rozmówców obu płci, w różnym wieku i z różnych regionów, są dla wiarygodności korpusu równie 
ważne jak jego wielkość” – por. dostęp 21.11.2018, http://nkjp.pl. 
7 Należy zaznaczyć, że nie wszystkie pokazane konteksty były podstawą badań, a jedynie te, w których 
pojawiały się interesujące mnie zwroty (a nie np. luźne grupy składniowe o podobnym do zapytania skła-
dzie leksykalnym; por. „Trzęsącymi rękami zaczęła wycierać sobie twarz z łatwych łez. – Najgorsze jest to, 
że dla nich nie ma żadnego ratunku – mówiła cicho, jakby wciąż bojąc się, że kto usłyszy. – Tych, którzy 
się bronią, oni zabijają na miejscu. A tych, co się nie bronią, wywożą samochodami tak samo na śmierć”. 
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Tabela 2. Liczba użyć wariantów zwrotu wycierać sobie gębę, buzię, mordę itp.  
(na materiałach NKJP)

Zapytanie Liczba kontekstów

wyciera* sobie

gębę 111
239gęby 125

gąb 3
buzię 4

17
buzi 13
usta 26

30
ust 4

twarz 10
19

twarzy 9
pysk 5

12pyska 2
pyski 5
mordę 18

41
mordy 23

ryj 3
9

ryja 6
Razem 367 367

Z analizy 367 przykładów aktualizacji tytułowego zwrotu w tekstach współczesnej 
polszczyzny wynika zatem, że jego wariancja w zakresie komponentów nominalnych tylko 
nieznacznie zmalała. W NKPP odnotowano – jak pamiętamy – wariancję w ramach sze-
regu 8 rzeczowników: gęba, gąbka, buzia, usta, twarz, pysk, zęby, ząbki. Dziś w uzusie 
nie pojawiają się już alternanty związku z komponentami gąbka, zęby, ząbki. Obecne są 
jednak nienotowane w słownikach, a rejestrowane w NKPP odmianki z członami usta, 
twarz, pysk, a ponadto dostrzeżony przez SWJP-D wariant z komponentem morda oraz 
nienotowany w leksykografii wariant z komponentem ryj. Oboczności w obrębie kompo-
nentów nominalnych dotyczą więc dziś szeregu 7 rzeczowników: gęba, buzia, usta, twarz, 
pysk, morda i ryj. Dodajmy też, że analizowany zwrot zwykle aktualizowany jest w tek-
stach w postaciach ekspresywnych, przy czym typowa jego postać – aż 239 użyć – to forma 
z komponentem gęba oraz – już zdecydowanie mniej liczna – postać z komponentem morda 
(41 użyć). Dopiero jako kolejne pojawiają się odmianki z neutralnymi lub eufemistycznymi 
komponentami usta (30 użyć), twarz (19 użyć), buzia (17 użyć). Najmniejszą liczbą przy-
kładów poświadczone były oboczniki z członami pysk (12 użyć) i ryj (9 użyć). Aktualizacje 
ujemnie nacechowanego związku są typowe dla komunikacji potocznej, stąd tak wiele jego 
użyć na interaktywnych stronach internetowych. Właśnie tam zwrot jest przywoływany 

NKJP, Z. Nałkowska, Medaliony, 1946) i które były na tyle wyraziste, że można były wnioskować o zna-
czeniu użytej tam jednostki frazeologicznej. 
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w swoich najbardziej ekspresywnych postaciach: wycierać sobie kim, czym mordę8, ryj, 
pysk. Związek funkcjonuje również w literaturze, publicystyce, na nieinteraktywnych stro-
nach internetowych, na których jednak zwykle przybiera postać neutralną lub nacechowaną 
rubasznością: wycierać sobie kim, czym buzię, twarz, usta, gębę. 

Wracając do analizy zawartości tabeli 1, należy podkreślić, że zmniejszyła się również 
liczba schematów walencyjnych, które zwrot realizował w tekstach. Jeszcze w SFS noto-
wany był z kwalifikatorem daw.[ny] schemat: wycierać sobie gębę, zęby + o kogo, o co, 
którego nie odnotowały już nowsze zbiory leksykograficzne i który nie ma żadnych po-
świadczeń w NKJP. Pozostałe słowniki rejestrują dla analizowanego zwrotu dwa schematy 
walencyjne: kto + wyciera sobie gębę + kim oraz kto + wyciera sobie gębę + czym9. Drugi 
ze schematów – jak pokazują moje badania – musiał być początkowo rzadszy. W NKPP 
znajdują się 22 cytaty ilustrujące użycie tytułowego związku, a tylko 5 z nich poświadcza 
aktualizację schematu kto + wyciera sobie gębę + czym. Z kolei z 28 cytatów ilustrujących 
użycie zwrotu wycierać sobie gębę obecnych w analizowanych słownikach normatywnych 
tylko 10 kontekstów dokumentuje aktualizację schematu kto + wyciera sobie gębę + czym. 
Dodajmy, że aż 5 z nich to cytaty umieszczone w Słowniku frazeologicznym współczesnej 
polszczyzny Bąby i Liberka, który z zasady staranie ilustruje użycia wszystkich rejestrowa-
nych w zbiorze wariantów dostateczną liczbą autentycznych kontekstów. Na innowacyjność 
we współczesnej polszczyźnie schematu składniowego kto + wyciera sobie gębę + czym 
zwracał uwagę Bąba, który upatrywał w niej sygnałów modyfikacji treści znaczeniowej 
związku, pisząc: 

Schemat kto + wyciera sobie gębę + czym, choć odnotowany w słownikach, jest swego 
rodzaju innowacją, a kto wie, czy nie świadczy o zmianie znaczenia zwrotu: w ze-
branych kontekstach można by je określić jako ‘nadużywać czegoś jako argumentu 
w sporze, polemice; żerować na czymś’. Trudno przewidywać, jak rozwinie się łączli-
wość tego zwrotu w przyszłości. Jego współczesne sąsiedztwa leksykalne – to wyrazy 
oznaczające zjawiska wartościowane dodatnio, które ktoś celowo deprecjonuje, wy-
zyskując dla osobistych korzyści. Sam frazeologizm wycierać sobie gębę oznacza coś 
przyziemnego, pospolitego, jego sąsiedzi leksykalni – coś wzniosłego, wartościowego. 
Może w tej dysharmonii tkwi tajemnica jego łączliwości10.

8 Stwierdzenie, że formy ekspresywne pojawią się w odmianie potocznej, jest pewnym uogólnieniem, 
ponieważ zdarza się – niestety coraz częściej – usłyszeć je w oficjalnym dyskursie publicznym; pisał o tym 
m.in. Stanisław Dubisz; por. S.[tanisław] D.[ubisz], „Zdradzieckie mordy, czyli o niestosowności – nie 
tylko nieparlamentarnej”, Język Polski, 3 (2018): 93–95.
9 Schematy o takim kształcie są odnotowane tylko w Słowniku frazeologicznym współczesnej polszczyzny 

Stanisława Bąby i Jarosława Liberka. W pozostałych słownikach schematy walencyjne nie są podawane 
bezpośrednio, można je wydedukować z postaci hasłowej frazeologizmu i z zamieszczonych w słowniku 
przykładów jego użyć. 
10 Por. Bąba, Innowacje frazeologiczne, 42.
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Chlebda, analizując jakościowe i ilościowe przeobrażenia we frazeologii polskiej po-
wojennego pięćdziesięciolecia, przywołał te spostrzeżenia autora Innowacji frazeologicz-
nych współczesnej polszczyzny11, a jednak w większości słowników językowych związek 
jest opatrywany podobnymi definicjami, będącymi synonimami tradycyjnej treści ‘mówić 
o kimś, o czymś źle, niepochlebnie, bez należytego szacunku, ze zbytnią poufałością; ob-
mawiać, oczerniać kogoś’ (por. tabela 1). Zupełnie inną definicję związku podaje jedynie 
nienormatywny internetowy Wielki słownik języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodz-
kiego: ktoś wyciera sobie gębę kimś, czymś, rzadziej: ktoś wyciera sobie buzię kimś, czymś 
‘ktoś mówi dużo o kimś lub o czymś ważnym w celu osiągnięcia jakiejś korzyści’12. Z tego 
zapisu wynika, że współcześnie zwrot ustabilizował się w nowym znaczeniu, a dawna jego 
treść wyszła już z użycia. W takiej sytuacji rodzi się pytanie o to, co dziś znaczy zwrot 
wycierać sobie gębę kimś, czymś? Odpowiadając na nie, odwołuję się do analizowanych 
wcześniej 367 kontekstów użycia związku obecnych w NKJP. 

Lektura cytatów skłoniła mnie do uporządkowania ich w czterech grupach. W pierw-
szej i drugiej znalazły się aktualizacje tradycyjnego, rejestrowanego w słownikach norma-
tywnych znaczenia zwrotu ‘ktoś źle mówi o kimś, o czymś, krytykuje kogoś, coś, szkaluje, 
obmawia, oczernia’. W pierwszej grupie kontekstów znaczenie aktualizowane jest za pomo-
cą schematu ktoś + wyciera sobie gębę + kim, w grupie drugiej – za pomocą schematu ktoś 
+ wyciera sobie gębę + czym13. 

I. wycierać sobie gębę kimś ‘źle o kimś mówić, krytykować kogoś, szkalować, 
oczerniać’: Tymczasem sam Michnik swe zasługi […] przetrwonił. I stał się, w sen-
sie autorytetu, bankrutem. Ani czołobitność, okazywana mu nadal przez część elit, 
ani żandarmeryjna gorliwość w potępianiu tych, którzy mają sobie czelność ban-
krutem „wycierać gębę”, nie tylko tego faktu nie zmienia, ale w szczególny sposób 
podkreśla, że chwalebna przeszłość to jedyne, co z Michnika pozostało. (NKJP, 
„Dziennik Polski” 2006-02-08); Znowu jakiś pętak z TVN wycierał sobie gębę pre-
zydentem Jaruzelskim. Posunął się do stwierdzenia, że gen. Jaruzelski „reżyserował 
toruński proces o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki”. Czy znajdzie się w TVN ktoś 
odpowiedzialny i wytłumaczy niedouczonemu smarkaczowi, że zabójstwo księdza 
było prowokacją wymierzoną w politykę pojednania prowadzoną przez gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego? (NKJP, „Trybuna” 2006); No i był gdzieś ten wujek Bronek. 
O nim jednak rodzice prawie nie wspominali, a już na pewno nie przy mnie. Jak-
by było w tym coś wstydliwego […] Ojciec był akurat podpity i jak zwykle w ta-
kim stanie, na swój sposób wulgarnie dowcipny, a matka od razu zaczęła na niego 
wrzeszczeć, że może sobie wycierać gębę wszystkimi swoimi kolegami ze związku 

11 Chlebda, „Frazeologia”, 189.
12 Piotr Żmigrodzki, red., Wielki słownik języka polskiego, dostęp 24.10.2018, http://wsjp.pl/index.
php?pwh=0.
13 Cytaty przytaczam w oryginalnym brzmieniu, nie poprawiam i w żaden sposób nie sygnalizuję poja-
wiających się w nich błędów. 
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literatów, ale nie wujkiem Bronkiem. (NKJP, Marek Harny, Zdrajca, 2007); Siwa 
sama sobie swój pysk wyciera dziećmi Leszkowymi lub dzieckiem Krysi lub ob-
smarowuje innych grupowiczów „uświadamiając” niegrzecznie nowych grupowi-
czów... (NKJP, Usenet -- pl.soc.wegetarianizm, 2004-12-01); Podejrzewam że musi 
być pan sean w chwilowej niedyspozycji, skoro tak Pan przedstawia sprawę, że jacyś 
kanibale-aborcjoniści mogli by powiedzieć o chrześcijanach, że ci są kanibalami, 
bo spożywają symbolicznie chleb i wino jako ciało i krew (Jezusa). To samo w so-
bie w tym kontekście obrony ich (kanibali) obrzędów spożywania organów płodu, 
pachnie... brzydko. Znalazłeś se pan role adwokata diabła i chrześcijanami sobie 
pan buzię wycierasz. (NKJP, Forum Stanisława Michalkiewicza, 2009-10-19); Ra-
ciszewska ma nożyczki! Skarb nie nożyczki! I mało tego, że je ma, ale je pożyczy. 
Tak jest! Pożyczy! Niech szlag trafi obie Gruenwald razem z ich wszami! Jak Boga 
kocha, nikomu nigdy nożyczek nie pożycza, ale tym razem da! Mogą sobie ludzie 
szczekać, że Raciszewska to ordynarna baba, mogą sobie nią parszywe pyski wycie-
rać, a ona nożyczki da! Taka jest Raciszewska! (NKJP, Beata Obertyńska, 2005).

II. wycierać sobie gębę czymś ‘źle o czymś mówić, krytykować coś’: – Nie było-
by bitwy, gdyby nie trener Koluszek Przemysław Cecherz, przysięgam – twierdzi 
Krzysztof Kacprzak, szkoleniowiec miejscowych. – On w drugiej połowie pokazał 
naszym kibicom „ptaszka” i sprowokował ich do agresywnego zachowania. – Nigdy 
w życiu – zarzeka się Przemysław Cecherz. – Żadnego ptaszka nie pokazywałem. 
Zwróciłem jedynie uwagę agresywnym i pijanym kibicom Startu, którzy siedzieli 
tuż za naszą ławką rezerwowych i ciągle mnie obrażali, aby przestali moim nazwi-
skiem gębę sobie wycierać. (NKJP, „Dziennik Łódzki” 2005-05-09); Ola patrzyła 
na podłogę z miną bardzo niezadowoloną. Nie tego czekała. - Nie, to jest naprawdę 
poważna sprawa - zaczęła jakby niechętnie - i ja bym chciała, abyś to tak trakto-
wał. Ja naprawdę nie chcę - tu podniosła głowę i patrzyła na niego - abyś ty sobie 
potem wycierał gębę z Arkiem moim imieniem i żebyś sobie potem żarty stroił. 
(NKJP, Jarosław Iwaszkiewicz, Brzezina i inne opowiadania Kochankowie, 2006); 
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozglądam się po sali, bo szukam pana posła Iko-
nowicza. Chciałem powiedzieć, że regularnie z dużym wdziękiem wyciera on sobie 
okrągłą, zasępioną buzię Unią Wolności. Jeśli chodzi o wszystkie grzechy, które 
Unia Wolności rzekomo popełniła w sferze podatkowej, to były trzy lata, żeby to na-
prawić. (NKJP, Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP, 1996); Nie muszę 
się jej uczyć, bo już dawno się jej nauczyłem. A jestem tu dlatego, że ty wycierasz 
sobie twarz moim nickiem i zarzucasz mi niestworzone rzeczy. Mam prawo się bro-
nić. (NKJP, Usenet -- pl.soc.religia, 2004-02-24).

Z analiz ilościowych wynika, że tradycyjne znaczenie zwrotu aktualizowane jest tylko 
w 127 cytatach, co stanowi 35% całości materiałów. Należy jednak podkreślić, że znaczenie 
tradycyjne jest typowe dla tych kontekstów, w których związek jest przywoływany w posta-
ci ktoś + wyciera sobie gębę + kim. Taki schemat realizowany jest w 122 cytatach, z czego 
76 (czyli 62% całości) realizuje znaczenie tradycyjne. 
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W grupie trzeciej i czwartej znalazły się cytaty, w których aktualizowane jest nowe 
znaczenie zwrotu, odnotowane tylko w nienormatywnym WSJP-Ż. W słowniku tym ujęto 
je w postaci definicji ‘ktoś mówi dużo o kimś lub o czymś ważnym w celu osiągnięcia 
jakiejś korzyści’, z moich badań wynika natomiast, że należy je oddać za pomocą formuły 
‘ktoś mówi dużo o kimś lub o czymś, m.in. dla osiągnięcia jakichś korzyści’. W trzeciej 
grupie kontekstów znaczenie aktualizowane jest za pomocą schematu ktoś + wyciera sobie 
gębę + kim, w grupie czwartej – za pomocą schematu ktoś + wyciera sobie gębę + czym.

III. wycierać sobie gębę kimś ‘dużo o kimś mówić, m.in. dla osiągnięcia jakichś 
korzyści’: Złości mnie totalny lament emerytów. Jak mój pięcioletni Jacuś: daj, 
państwo, daj! Staruszkowie wciągani są w polityczne rozróby w Sejmie. Moczul-
ski nęcił wyborców siedmioma milionami dla emeryta, emerytem wycierają sobie 
usta socjaldemokraci RP, którzy jako PZPR w PRL upaństwowili nawet składki 
emerytalne. Ja ze swoich zarobków prawie dwa miliony nie chcę, ale muszę odda-
wać na ZUS. (NKJP, „Gazeta Wyborcza” 1992-10-29); Ludzie, szczególnie brylują 
w tym, ludzie starszej daty powtarzają w kółko: „komunizm”, Katyń, Jaruzelski, 
rozliczyć, Kiszczak, PZPR itd.... itp.... a wiesz co? Mam to w dupie! Wolałabym, 
żeby mówili o tym, co mamy teraz i co będzie w przyszłości, a nie „wycierali sobie 
mordy” ofiarami Katynia i robili na tym swoje małe, marne, partykularne interesy 
polityczne. (NKJP, Usenet -- pl.soc.polityka, 2000-05-03); Jan Paweł II nie przyjął 
na prywatnej audiencji przebywających w Rzymie liderów PO. Powodem był stan 
zdrowia Papieża. […] Hehehe, liczyły łachudry, że będą sobie potem publicznie 
wycierać ryje papieżem? Nie wyszło, a to pech! (NKJP, Usenet -- pl.soc.polityka, 
2004-04-24).

IV. wycierać sobie gębę + czymś ‘dużo o czymś mówić, m.in. dla osiągnięcia ja-
kichś korzyści’: Lekarze od maja grozili złożeniem wypowiedzeń z pracy. W koń-
cu posunęli się do ostateczności, bo jak mówią, nikt nie chce z nimi rozmawiać. 
[…] – Dyrekcja ograniczyła się do pism, opinii prawnych i zastraszania, że na jed-
no miejsce lekarza w kolejce czeka dziesięciu chętnych do pracy. Każdy gębę so-
bie wyciera przysięgą Hipokratesa, a ja kiedy mam ratę kredytu do spłacenia, to 
w banku nikogo nie interesuje, że wykonuje mało opłacalny zawód użyteczności 
publicznej. (NKJP, „Dziennik Bałtycki” 3.10.2007); Politycy nasi uczcili już ofi-
cjalnie pamięć Jana Pawła II. Może teraz, jak najpilniej, uchwalą ustawę zakazującą 
im wycierać sobie usta jego imieniem. Nawet w intencjach, które dobrymi im się 
wydają. (NKJP, „Polityka” 2005-04-16); Panie Edwardzie. Promujesz pan ideę, iż 
o skłanianiu się ku jakimś poglądom decyduje stanowcze i głośne ich wyrażanie. 
Nie zgodzę się, przytoczyć można choćby przykład pana X z polityki, który głośno 
krzyczy i mordę wyciera sobie tradycją i polskością, robiąc coś wręcz przeciw-
nego. (NKJP, Usenet -- pl.sci.filozofia, 2007-12-29); Liczę na to, że kolejny rzad 
będzie silny, sprawny, pokaże wreszcie z katoprawicy i sutannowym gdzie jest ich 
miejsce. Kochane prawiczki - otwiera się dla was szeroko klapa śmietnika historii, 
którym z takim nabożeństwem wycieracie sobie pyski . (NKJP, Usenet -- pl.soc.
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polityka, 2001-05-06); Nie żyjemy ani w normalnym kraju, ani w normalnych cza-
sach. Socjologiczno-marksistowskie pojęcie społeczeństwa wyszło nieco z obiegu, 
powróciło pojęcie narodu, ale za to tym narodem każdy wyciera sobie gębę i czuje 
się uprawniony do reprezentowania jego tajemnej woli. (NKJP, „Dziennik Polski” 
2005-03-18).

Badania ilościowe przekonują, że nowe znaczenie tytułowego zwrotu jest we współczesnej 
polszczyźnie znaczeniem dominującym. Wystąpiło bowiem w 240 cytatach, co stanowi 
65% wszystkich analizowanych kontekstów. Należy jednak dopowiedzieć, że dominuje ono 
w cytatach, w których realizowany jest schemat łączliwości ktoś + wyciera sobie gębę + 
czym. W badanym korpusie tekstów jest łącznie 245 cytatów realizujących ten schemat. 
W 194 realizowało się nowe znaczenie, co stanowi 79% wszystkich cytatów realizujących 
ten schemat. Z kolei przy schemacie ktoś + wyciera sobie gębę + kim nowe znaczenie reali-
zuje się już tylko w 46 cytatach, co stanowi 38% całości badanej próby. 

Badania przeprowadzone na materiałach zaczerpniętych z NKJP pozwalają stwierdzić, 
że funkcjonujący w polszczyźnie od XVI wieku zwrot wycierać sobie gębę kimś, czymś jest 
współcześnie – podobnie jak wcześniej – związkiem wielokształtnym. Wbrew notacjom 
słownikowym jego wariancja nie zamyka się w obrębie trzech komponentów gęba, buzia, 
morda, lecz dotyczy szeregu siedmioelementowego: gęba, buzia, usta, twarz, pysk, morda 
i ryj. Zmniejszyła się natomiast do dwóch liczba schematów walencyjnych, które w tekstach 
współczesnej polszczyzny związek realizuje, a mianowicie ktoś + wyciera sobie gębę + kim 
i ktoś + wyciera sobie gębę + czym. Analizowany zwrot zyskał również we współczesnej 
polszczyźnie nowe znaczenie, czego słowniki normatywne nie zauważyły, a co odnotował 
jedynie nienormatywny WSJP-Ż. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że zwrot wycierać 
sobie gębę kim, czym jest dziś używany w dwóch znaczeniach: tradycyjnym ‘mówić o kimś, 
o czymś źle, niepochlebnie, bez należytego szacunku, ze zbytnią poufałością; obmawiać, 
oczerniać kogoś’ oraz nowym ‘mówić dużo o kimś lub o czymś, m.in. dla osiągnięcia ja-
kichś korzyści’. Znaczenie nowe jest dominujące, znaczenie stare, choć rzadsze, wciąż jest 
aktualizowane. Analiza materiałów pozwala też uchwycić wyraźnie zarysowującą się ten-
dencję, by starszą treść wiązać ze schematem ktoś + wyciera sobie gębę + kim. Nowa treść 
jest z kolei typowa dla schematów ktoś + wyciera sobie gębę + czym. 

Wykaz słowników wraz z rozwiązaniem ich skrótów

ISJP – Bańko, Mirosław, red. Inny słownik języka polskiego. T. I–II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2000.

NKPP – Krzyżanowski, Julian, red. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. I–IV. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969–1978.

SFS – Skorupka, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I–II. Warszawa: Wiedza Po-
wszechna, 1989.
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wa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

SJPD – Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa: Państwowe Wydawnic-
two „Wiedza Powszechna”, 1958–1969. 
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two „Wilga”, 1999.
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PWN z przysłowiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
WSF-MN – Müldner-Nieckowski, Piotr. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Świat 

Książki, 2003.
WSF-PF – Fliciński, Piotr. Wielki słownik frazeologiczny. Poznań: Wydawnictwo IBIS, 2012.
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O znaczeniu i formie zwrotu wycierać sobie gębę kimś, czymś  
we współczesnej polszczyźnie

S t r e s z c z e n i e
Przedmiotem analizy jest pochodzący z XVI wieku wariantywny zwrot wycierać sobie gębę 
kimś, czymś, który we współczesnych słownikach normatywnych rejestrowany jest jako wycie-
rać sobie gębę, buzię, mordę kimś, czymś ‘mówić o kimś, o czymś źle, niepochlebnie, bez nale-
żytego szacunku, ze zbytnią poufałością; obmawiać, oczerniać kogoś’. Badania prowadzone ma 
materiałach Narodowego Korpusu Języka Polskiego IPI PAN pokazały, że wariancja związku 
dotyczy nie trzech, a siedmiu komponentów nominalnych: gęba, buzia, usta, twarz, pysk, morda 
i ryj. Zmniejszyła się natomiast liczba schematów walencyjnych, które w tekstach współczesnej 
polszczyzny związek realizuje, a mianowicie ktoś + wyciera sobie gębę + kim i ktoś + wyciera 
sobie gębę + czym. Analizowany zwrot zyskał również we współczesnej polszczyźnie nowe 
znaczenie, czego słowniki normatywne nie zauważyły, a co odnotował jedynie nienormatyw-
ny internetowy Wielki słownik języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego. Jest nim treść 
‘mówić dużo o kimś lub o czymś, m.in. dla osiągnięcia jakichś korzyści’. Znaczenie nowe – 
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jak pokazały badania – jest dominujące, znaczenie stare, choć rzadsze, wciąż jest w tekstach 
współczesnej polszczyzny aktualizowane. Jest ono typowe dla kontekstów, w których zwrot jest 
realizowany w postaci ktoś + wyciera sobie gębę + kim. 

About the meaning and form of the expression wycierać sobie gębę kimś, czymś  
in the contemporary Polish language

S u m m a r y
The article contains an analysis of the 16th-century variant expression wycierać sobie gębę 
kimś, czymś [literally translation: ‘to wipe one’s kisser with somebody or something’], which in 
the contemporary prescriptive dictionaries is registered as wycierać sobie gębę, buzię, mordę 
kimś, czymś ‘to talk about somebody / something unfavourably, without due respect, with over-
familiarity; to backbite, backmouth, slander somebody’. The research based on the materials of 
the National IPI PAN Corpus of Polish has revealed that the variant of the phrase concerns not 
three but seven nominal components: (1) gęba [mug], (2) buzia [face, kisser], (3) usta [mouth], 
(4) twarz [face], (5) pysk [gob], (6) morda [trap], and (7) ryj [chops]. On the other hand, the 
number of patterns of valence has decreased; in texts of the contemporary Polish language 
they occur in two patterns: ktoś [somebody] + wyciera sobie gębę [wipes their (1)/(2)…] + kim 
[(with) somebody] and ktoś [somebody] + wyciera sobie gębę + czym [(with) something]. In the 
contemporary Polish language the expression in question has acquired a new meaning, which 
prescriptive dictionaries failed to note; however, it has been registered by Wielki słownik języka 
polskiego, a non-prescriptive Internet dictionary, edited by P. Żmigrodzki: ‘to talk about some-
body or something a lot, inter alia in order to derive benefit’. The new meaning – according to 
the results of the research – is dominant; the old meaning, although it is less frequent, is con-
stantly being updated in the contemporary Polish language. It is typical of the contexts, where 
the expression appears in the form ktoś + wyciera sobie gębę + kim.
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Wprowadzenie

Mimo licznych badań językoznawczych prowadzonych nad dawnymi przekładami całej 
Biblii lub jej pojedynczych ksiąg, nadal nie mamy pełnej wiedzy o zależnościach między 
nimi. Kompletnej wiedzy w tym zakresie z pewnością nigdy nie uzyskamy z powodu nie-
możności określenia, ile i jakie zabytki literatury biblijnej istniały, które bezpowrotnie 
przepadły, a które czekają na odkrycie. Pozostają jednak i takie teksty, które do tej pory nie 
zostały przebadane, choć dostęp do nich jest powszechny1. Jedną z ksiąg biblijnych, której 

1 Wykaz zabytków literatury biblijnej wraz z informacjami o miejscu ich przechowywania zob. Rajmund 
Pietkiewicz, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. I: Od początku do 1638 roku (Poznań: 
Wydawnictwo Pallottinum, 2016).

#0#
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kilku wydań opublikowanych w dobie staropolskiej nie przeanalizowano pod względem 
wzajemnych relacji językowych, jest Księga Tobiasza2.

Wśród powstałych do końca XVI wieku i bazujących na tekście łacińskim przekła-
dów tej księgi należy wymienić translacje wchodzące w skład Biblii: królowej Zofii, Jana 
Leopolity oraz Jakuba Wujka. Zamieszczono ją również jako apokryf w Bibliach brzeskiej 
i nieświeskiej, przy czym dla tych tłumaczeń podstawę stanowiły przede wszystkim orygi-
nały grecki i hebrajski (Wulgata zaś w niewielkim stopniu3). 

Obok niesamoistnych, wchodzących w skład pełnych wydań Biblii przekładów Księgi 
Tobiasza ukazała się również translacja będąca odrębnym przedsięwzięciem drukarskim. 
To anonimowe dzieło zachowało się do naszych czasów w trzech edycjach: z 1539 roku 
jako Tobias patriarcha Starego Zakonu z łacińskiego języka na polski nowo a pilnie prze-
łożony anonimowego autora (jest to druk oficyny Macieja Ostrogórskiego vel Szarfenber-
ga) oraz z 1540 i 1545 roku jako Tobiasz z łacińskiego języka na polski przełożony (są to 
odpowiednio druki oficyn Heleny Unglerowej i Marka Szarfenberga). Samoistna translacja 
poprzedziła więc wydania Tobiasza w ramach Pisma Świętego, jest zatem chronologicznie 
pierwszą z drukowanych przekładów tej księgi biblijnej. 

Czas powstania oraz potwierdzona trzykrotną edycją poczytność translacji nieznanego 
autora rodzą pytanie, czym różnią się od siebie wydania tegoż dzieła oraz jakie są między 
nimi relacje. W niniejszym opracowaniu skupimy się na zależnościach leksykalnych i skła-
dniowych między trzema wydaniami Tobiasza4, co pozwoli na sformułowanie wniosków 
na temat kulisów powstania tego zabytku. Podstawą materiałową uczyniono wyłącznie tek-
sty przekładu; pominięto natomiast partie spoza korpusu biblijnego, w które zaopatrzono 
wszystkie wydania – modlitwy o dobre małżeństwo i o bezpieczną podróż oraz streszczenia 
rozdziałów.

Edycja z 1540 wobec edycji z 1545 roku

Edycje Heleny Unglerowej oraz Marka Szarfenberga pozostają w bliskim związku. Zale-
dwie pięć razy wystąpiły między nimi rozbieżności leksykalne o charakterze ilościowym 

2 Zabytku nie wykorzystano m.in. do analizy zależności między Biblią Leopolity a wcześniejszymi prze-
kładami Pisma Świętego, zob. np. Elżbieta Belcarzowa, Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity 
(Kraków: Lexis, 2006). Edycję pierwszą wymienia się w spisie tekstów źródłowych SPXVI.
3 Rajmund Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej he-
braistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu (Wrocław: Wydawnictwo Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego), Rozprawy Naukowe PTW we Wrocławiu, 86 (2011): 257–261; tenże, 
„«Hebraica veritas» in the Brest Bible”, Reformation and Renaissance Review 17 (2015), 1: 44–62.
4 W innym miejscu opracowano relacje między trzema edycjami Tobiasza na poziomie grafii, fonetyki 
i fleksji.
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(putaret orationem suam exaudiri (4, 1)5 → 1540: żeby jego modlitwa miała być wysłucha-
na6 / 1545: żeby modlitwa miała być wysłuchana; (6, 9)7 → żołć godzi sie ku pomazaniu oczu 
/ żołć godzi sie pomazaniu oczu; in tertiam et quartam generationem (9, 11) → do trzeciego 
i czwartego pokolenia / do trzeciego i do czwartego pokolenia; coepit autem contristari 
nimis ipse et Anna uxor eius cum eo (10, 3) → począł sie smucić bardzo on i Anna żona jego 
z nim / począł sie smucić bardzo i Anna żona jego z nim; et nunc misit me Dominus ut cura-
rem te et Sarram […] liberarem (12, 14) → posłał mie Pan, żebym cię uzdrowił, a Sarę […] 
iżebych wybawił / posłał mie Pan, żebym cię uzdrowił, a Sarę […] wybawił). Warto podkre-
ślić, że przesunięcia ilościowe ograniczają się wyłącznie do zaimków (2 razy), przyimków 
(2) oraz słowa posiłkowego (1), zatem części mowy, które nie niosą ze sobą zmian treścio-
wych i nie wpływają w znacznym stopniu na wartość języka konfrontowanych edycji.

Różnice leksykalne o charakterze jakościowym, polegające na wprowadzeniu przez 
redaktorów różnych wyrazów, również mają status wyjątkowy i marginalne znaczenie – za-
rejestrowano je bowiem trzykrotnie i znów tylko w obrębie niesamodzielnych części mowy 
(Bo / Bowiem; jako / jakoby; a / i). 

Ponadto kilkakrotnie odnotowano zmiany formy fleksyjnej – m.in. osoby, liczby, czasu 
bądź przypadka gramatycznego – powodujące niewielkie przesunięcia w wymowie tekstu8 
(np. mandata eius custodierit (2, 13) → przykazanie jego chował / przykazania jego chował; 
cum redieris restituam tibi mercedem tuam (5, 14) → gdy wroci się, dam ci myto twoje / gdy 
wrocisz się, dam ci myto twoje; obsecro te (2 razy: 6, 7; 9, 3) → Proszę cie na nadwysze / 
Proszę cie nad nawysze; dixit illis Raguhel (7, 4) → Rzekł tedy jem [im – A.L.Z.] Raguel / 
Rzekł tedy jemu Raguel), a także jednokrotnie zmianę szyku (mogł umrzeć / umrzeć mogł).

W ogólnym ujęciu można więc uznać różnice między analizowanymi Tobiaszami za 
nieistotne, a na podstawie ich jakości i liczby stwierdzić, że redaktor edycji z 1545 roku 
posługiwał się wydaniem Unglerowej, przy czym dokonane przez niego modernizacje mają 
wymiar kosmetyczny. Nie budzi więc wątpliwości, że druk Marka Szarfenberga stanowił 
wznowienie edycji Tobiasza Unglerowej.

5 Podając lokalizację (rozdziały i wersety) cytatów, posługiwano się numeracją łacińskiego tekstu Biblii, 
ponieważ polskie edycje jej nie zawierają. Cytaty łacińskie pochodzą z tzw. Biblii stuttgarckiej – Robert 
Weber, Roger Gryson, red., Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
2007) – udostępnionej na stronie Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego, dostęp 18.09.2018, www.bibel-
wissenschaft.de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata.
6 W cytowanych przykładach rezygnuje się z oryginalnego zapisu, ponieważ leksemy z edycji drugiej 
i trzeciej, mimo identycznego brzmienia, mają inną grafię. Celem tego opracowania jest zaś ukazanie 
różnic na innych poziomach języka. 
7 Brak tego wersetu w ekscerpowanej wersji łacińskiej Wulgaty. Fragment 6, 9 w tzw. Biblii klementyń-
skiej ma brzmienie: Et fel valet ad ungendos oculos (Michael Hetzenauer, red., Biblia Sacra vulgatae edi-
tionis: Sixti V Pont. Max. Iussu Recognita et Clementis VIII Auctoritate Edita (Ratyzbona–Rzym: Sumpti-
bus et typis Friderici Pustet, 1914), dostęp 18.09.2018, http://www.sacredbible.org/vulgate1914). 
8 Ten rodzaj różnic separuje się od zmiany wariantu fleksyjnego, rozumianego jako wybór jednej z obocz-
nych postaci gramatycznych o identycznym znaczeniu, np. końcówki miejscownika liczby mnogiej -och 
lub -ach.
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Edycja z 1539 roku wobec edycji z lat 1540 i 1545

Między edycjami późniejszymi a Tobiaszem z 1539 roku zachodzi znacznie więcej różnic. 
Mają one zarówno charakter jakościowy, jak też ilościowy.

1. Różnice jakościowe

Wielokrotnie (około 20 razy) odnotowano różnice polegające na wprowadzeniu innych czę-
ści mowy lub innych formacji słowotwórczych, przy jednoczesnym zachowaniu tego same-
go tematu oraz liczby słów, np.: conscriptionem coniugii (7, 16) → spisanie małżeństwa / 
spisek małżeństwa9; fugiens nudus latuit (1, 3) → uciekwszy nago zataił się / uciekłszy nagi 
zataił się; gaudebunt in ea omnes adorantes regem Israhel (14, 9) → będą się weselić w nim 
wszytcy krolowie ziemie, kłaniajcie się krolowi / będą się weselić w nim wszytcy krolowie 
ziemie, kłaniający się krolowi; indica mihi (5, 16) → daj znać / daj znak; sim unicus parenti-
bus (6, 15) → jestem jedyny u rodzicow / jestem jedynak u rodzicow; unam ex ancillis (8, 15) 
→ jednę z dzieweczek / jednę z dziewek; iecore piscis (6, 19) → wątrobę rybną / wątrobę 
rybią; adiuramentum (9, 5) → poprzysiężenia / poprzysięgnienia; gaudentes (11, 20) → 
weselący się / weseląc się; congratulantes (11, 20) → radujący się / radując się. Analizując 
przykłady, można uogólniając stwierdzić, że redaktor edycji pierwszej decydował się na for-
my bliższe duchowi ówczesnej polszczyzny – stąd obecne są w jego Tobiaszu deminutiwum 
(dzieweczka) oraz młodsze słowotwórczo i semantycznie formacje (np. poprzysiężenie za-
miast poprzysięgnienie, którego nie notuje się w żadnym historycznym słowniku, bądź od-
mienne imiesłowy czasu teraźniejszego weselący się i radujący się użyte zamiast imiesło-
wów nieodmiennych radując się i weseląc się, pełniących tę samą funkcję składniową, ale 
genetycznie w tej roli starszych10); natomiast późniejsi redaktorzy kierowali się wiernością 
wobec źródła, które motywowało większość dokonanych przez nich wyrobów gramatycz-
nych (np. nudus to przymiotnik nagi, nie przysłówek nago – jak widnieje w edycji z 1539 
roku; gaudentes to participium praesentis activi w nominativie pluralis, zatem imiesłowowy 
przekład kłaniający się jest stosowniejszy niż czasownikowa postać kłaniajcie się).

Blisko 40 razy pojawiły się różnice wynikające z wyboru leksemów lub form słowo-
twórczych zbudowanych w oparciu o inne tematy, np. nuntiat (2, 3) → powiedział / oznaj-
mił; tremore (3, 6) → z bojaźnią / z drżeniem; te (12, 3) → tobie / rybie11; dicentes (2, 8; 
2, 17) → mowiąc / rzekąc; iactasset se (2, 10) → położył się / porzucił sie; exemplum (2, 12) 
→ przykład / wzor; sinceriter (3, 5) → prawie / szczyrze; indico (4, 21) → Opowiadamci 

9 O ile nie zaznaczono inaczej, przed ukośnikiem podaje się wariant obecny w edycji z 1539 r., po uko-
śniku – w edycjach z 1540 oraz 1545 r. (ze względu na daleko idące podobieństwa między edycjami z 1540 
i 1545 r. będzie się je traktować jako jeden tekst w konfrontacji z wydaniem z 1539 r.).
10 Teresa Sokołowska, Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII wieku 
(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1976).
11 Przykład omówiony zostanie w dalszej części artykułu.
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/ Oznajmujęć; masculum (6, 11) → otroka / mężczyzny; promittas (7, 10) → przyrzeczesz / 
obiecasz; vadas (9, 3) → idź / jedź; cruciatur (10, 9) → smęci się / żurzy się; inreprehensi-
bilem (10, 13) → powolną / nienaganną; opera (12, 7) → uczynki / skutki 3 razy; flagellas 
(13, 2) → karzesz / biczujesz; ab omni fornicatione (4, 13) → od wielkiej psoty / od wszelkiej 
psoty; dum infantulus esses (4, 21) → pokiś jeszcze był młody / pokiś jeszcze niemowlątkiem 
był; cumque profecti essent (5, 23) → A gdy poszli / A gdy tachęnli; invadet me (6, 3) → bieży 
na mię / ciecze na mię; equus et mulus (6, 17) → jako koń i muł / jako koń albo muł; huic 
similiter accideret (7, 11) → temu takież się nie stało / temu rownie się nie stało; in super-
cilio montis (11, 5) → na końcu gory / na krawędzi gory; rapiebat (2, 9) → brał / chwytał; 
ab infantia (1, 10) → w młodości / od niemowlętstwa; in probatione (3, 21) → w zasmuceniu 
/ w trapieniu; non libidine mea consensi suscipere (3, 18) → nie dla lubości przyzwoliłam 
mieć / nie z chucim przyzwoliła mieć; orare cum lacrimis (3, 1) → modlić płaczliwie / modlić 
ze łzami. 

Część z wyekscerpowanych rozbieżności wynika zapewne z poszukiwania właściwe-
go wariantu stylistycznego – widać to zwłaszcza w przykładach, gdzie dochodzi do wymia-
ny leksemów synonimicznych, ale różniących się proweniencją, dawnością czy też zakre-
sem lub frekwencją występowania w XVI-wiecznej polszczyźnie (np. bojaźń 1120 razy12 
a drżenie 123, przyrzec 116 a obiecać 1082, mówić 19 798 a rzec 11 920, lubość 50 a chuć 
582, zasmucenie 53 a trapienie 144, przykład 1879 a wzor 210). Dość charakterystyczne na 
tym tle są wymiany w parach smęcić się 61 a żurzyć się 0 oraz pojść 2328 a tachnąć się 2, 
ponieważ leksemy obecne w edycjach późniejszych to archaizmy. Pochodzący od żurzyć 
‘gniewnie wymyślać, łajać’ (Sstp) czasownik rozżurzyć się ‘pobudzać do gniewu, drażnić’ 
(Sstp) uznano za archaiczny już w Psałterzu floriańskim13 (warto zwrócić uwagę, że śre-
dniowieczne znaczenie nie pokrywa się ze znaczeniem użytym w Tobiaszu, gdzie stano-
wi ekwiwalent łacińskiego crucior ‘męczyć, katować się, pastwić, znęcać się’). Bohemizm 
tachnąć ‘iść, jechać, ciągnąć’ z kolei notuje jednostkowe poświadczenia w Sstp, a o jego 
wychodzeniu z użycia może dodatkowo świadczyć fakt, że zecerzy mieli wątpliwość, jak 
należy go zapisać – w edycji z 1540 roku widnieje jako tachęnli, zaś w edycji z 1545 roku 
jako tachnęli.

Co ciekawe, wiele z wynotowanych rozbieżności leksykalnych stanowią pary, funk-
cjonujące w ówczesnej polszczyźnie jako synonimiczne szeregi wyrazowe, które niejed-
nokrotnie do innych tekstów, w tym również biblijnych, wprowadzano łącznie14. Zatem 

12 Dane frekwencyjne podano za SPXVI, dostęp 24.09.2018, spxvi.edu.pl.
13 Danuta Kowalska, Styl „Psałterza floriańskiego” na tle porównawczym (Łódź: Archidiecezjalne Wy-
dawnictwo Łódzkie, 2003), 65–66.
14 Zob. m.in. Danuta Bieńkowska, „Szeregi wyrazowe w przekładzie Biblii Leopolity (z problemów 
kształtowania się synonimii staropolskiej)”, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Języko-
znawczego, 39 (1994): 7–15; Elżbieta Umińska-Tytoń, „Kadź czyli zolnica. Z zagadnień stylu prozy użyt-
kowej”, w: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Prof. Halinie Wiśniew-
skiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej, red. Czesław Kosyl (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 
2001), 225–230; Rafał Zarębski, „Szeregi synonimiczne w badaniach stylistycznego zróżnicowania 
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na przykład w edycji pierwszej pojawia się tylko leksem powiedział, a w kolejnych dwu 
zaś wyłącznie oznajmił, natomiast w Biblii Leopolity, a także w Postylli Reja wyrazy te 
zapisano wspólnie (odpowiednio: oznajmiał i powiadał; oznajmiać a opowiadać). Podobnie 
rzecz wygląda m.in. z parami typu: ciec oraz bieżyć, krawędź oraz koniec, chuć oraz lubość, 
przykład oraz wzor czy biczować oraz karać – zaszeregowanymi odpowiednio przez Jana 
Mączyńskiego (Ciekę álbo byeżę imo; Margineus et Marginalis, Co ná końcu / brzegu / 
kráwędźi á kráyu yeſt)15, Piotra Skargę (W tym wiele młodych ludzi przychodząc na miejſce 
ono ſromotne / złe chući ſwe y lubośći chćieli wypełnić), Erazma Glicznera (byorąc przykład 
á wzor z inʃʃych rzeczy ʃtworzonych), a także anonimowego autora Historii rzymskich (Ten 
rycerz ieſtći rozum ktory ćie ma káráć y bicżowáć).

W żadnym z analizowanych Tobiaszów nie notuje się zamieszczania dubletów syno-
nimicznych jako ekwiwalentów dla pojedynczych leksemów łacińskich. Stan ten może być 
jednym z argumentów w toczącej się dyskusji nad przyczyną i zasadnością inkrustowania 
dawnych tekstów szeregami wyrazowymi – czy to z chęci oddania pełnego znaczenia ob-
fitych semantycznie leksemów łacińskich, które nie miały wystarczająco pojemnych odpo-
wiedników w polszczyźnie, czy to z powodu hołdowania ówczesnej manierze stylistycz-
nej16. Za drugim wariantem przemawiałby fakt, że werbalna technika przekładu biblijnego 
uniemożliwiała tłumaczowi Tobiasza popisy retoryczne (w przeciwieństwie do przytoczo-
nych wyżej tekstów innych autorów, które, choć w większości nie stanowiły tłumaczeń z ła-
ciny, to jednak zawierały szeregi), a jednocześnie narzucała gorset liczebności słów, zmu-
szając tłumacza/redaktora do wyboru najlepszego z dostępnych wariantów translatorskich. 
Ta ilościowa dyscyplina przestrzegana jest w Tobiaszach, co dowodzi ponadto – wbrew 
opinii dawnych badaczy o niedołęstwie wczesnorenesansowej polszczyzny – że leksemy 
polskie musiały być w oczach autora pełnowartościowymi semantycznie odpowiednikami 
słów łacińskich.

Niektóre różnice leksykalne należy też tłumaczyć poszukiwaniem adekwatnego wa-
riantu translatorskiego (np. vado: iść a jechać, iacto: położyć się a porzucić się, flagello: 
karać a biczować, rapio: brać a chwytać, omnis: wielki a wszelki, is: syn a on). Zwraca przy 
tym uwagę, że w edycjach Unglerowej i Marka Szarfenberga dobierane są zwykle takie 
leksemy, które stanowią kalkę słowotwórczą lub ekwiwalent podstawowego, pierwszego 
znaczenia słowa łacińskiego.

dawnej polszczyzny (na przykładzie Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu M.K. Radziwiłła «Sierot-
ki»)”, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze, t. 1: Jak badać teksty staropolskie, red. Tomasz Mika 
i in. (Poznań: Wydawnictwo Rys, 2015), 231–245; tenże, „Nagromadzenia leksemów współfunkcyjnych 
jako element stylu XVI-wiecznej prozy pamiętnikarskiej (na materiale diariusza Mikołaja Krzysztofa Ra-
dziwiłła)”, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Językoznawczego, 61 (2015): 281–296. 
15 Cytaty z dzieł XVI-wiecznych podano za SPXVI.
16 Zob. m.in. Ewa Woźniak, „O funkcji szeregów synonimicznych w dawnych polskich tekstach praw-
nych”, Poradnik Językowy, 7 (2018): 75–84.
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Przykładem może tu być rozziew w tłumaczeniu łacińskiego leksemu tremor, który 
w średniowiecznych przekładach biblijnych oddawano zwykle albo jako bojaźń, albo jako 
drżenie17. Redaktor z 1539 roku wybrał wariant pierwszy, redaktor Unglerowej wprowadził 
zaś wariant drugi (3, 6), który bliższy jest semantyce podstawy, pochodzącej od czasownika 
tremo, -ere o prymarnym znaczeniu ‘trząść się, drżeć’. Podobnie łacińskiemu rapio, -ere, 
wskazującemu na impulsywne działanie, bliższe jest chwytać niż brać (2, 9), zaś czasow-
nikowi iacto, are oznaczającemu ‘raz po raz rzucać, gwałtownie rzucać’ – porzucić się niż 
położyć się (2, 10). Kalką słowotwórczą łacińskiego przymiotnika inreprehensibilis (in ‘nie’ 
+ reprehensibilis ‘zasługujący na naganę, naganny’) jest natomiast przymiotnik nienagan-
ny (10, 13), wprowadzony w miejsce obecnego w Tobiaszu z 1539 roku synonimu powolny. 
Tekstem łacińskim podyktowana jest też zmiana przysłówka płaczliwie na wyrażenie przy-
imkowe ze łzami, odpowiadające łacińskiemu cum lacrimis (3, 1). 

Niekiedy ścisłe podążanie za oryginałem powoduje, że w późniejszych edycjach pre-
feruje się podstawowe znaczenie słownikowe, choć kontekst dopuszczałby lub nawet na-
kazywał rezygnację z tej ścieżki. Oto przykłady: odpowiednikiem dla leksemu infantia, 
pochodzącego od negującej partykuły in i czasownika for, fari ‘mówić’, jest tu analogicznie 
zbudowany z nie + mówić leksem niemowlętstwo (w znaczeniu takim jak współcześnie). 
Treść fragmentu, w którym został obsadzony – mianowicie genuitque ex ea filium […] 
ab infantia timere Deum docuit et abstinere ab omni peccato (1, 10) → miał z nią syna […] 
ktorego od niemowlętstwa bać sie uczył Boga i wstrzymawać sie od wszelkiego grzechu – 
nakazywałaby w owej infantii widzieć raczej dzieciństwo (w odnośnym miejscu Tobiasz 
z 1539 r. notuje leksem młodość).

W innym miejscu (7, 8–9) redaktorzy późniejszych wydań wprowadzili leksem obiad 
(definiowany w Słowniku staropolskim jako ‘główny posiłek gorący, spożywany koło połu-
dnia’, zaś w SPXVI jako ‘główny posiłek spożywany około południa’), mimo że werset wy-
żej ten sam posiłek został oddany jako kołacyja (SStp ‘uczta, biesiada’; SPXVI ‘uczta, bie-
siada, posiłek podawany zazwyczaj w porze popołudniowej lub wieczornej’). Zgadza się to 
co prawda ze źródłem, gdzie odpowiednio pojawiają się gerundium prandendum (prandium 
to 1) ‘śniadanie spożywane koło południa i złożone z zimnych lub gorących potraw mię-
snych’; 2) ‘posiłek w ogóle’) oraz rzeczownik convivium (‘wspólna biesiada’), ale zaciemnia 
przekaz, ponieważ nie wiadomo, o którym posiłku rzeczywiście jest mowa – południowym 
czy wieczornym. Redaktor pierwszej edycji Tobiasza uporał się z problemem, rezygnując 
z leksemu obiad na rzecz pokarm.

Zaobserwowaną tendencję potwierdza również wymiana rzeczownika otrok ‘mło-
dy mężczyzna, młodzieniec, chłopiec, dziecko płci męskiej’ na mężczyzna ‘człowiek płci 
męskiej, tak dorosły, jak dziecko’, który bliższy jest źródłowemu masculus (‘mężczyzna, 
samiec’), choć w towarzyszącym kontekście (ten ma corkę imieniem Sara, ale ani otroka 

17 Znaczenia łacińskich leksemów podaje się za: Marian Plezia, red., Słownik łacińsko-polski (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007), t. I–V.
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/ mężczyzny, ani dziewki żadnej nie ma krom jej 6, 11) lepiej sens oddaje leksem z edycji 
pierwszej.

Notujemy również przykład zburzenia w Tobiaszach z 1540 i 1545 roku polskiej fra-
zeologii w efekcie dochowania wierności wobec źródła: plorans super collum eius (7, 6) → 
płacząc nad głową jego / płaczący nad szyją jego. 

Dość nietypowa wśród zarejestrowanych w tej grupie różnic wydaje się zamiana obec-
nej w edycji pierwszej formy tobie (w kontekście i tobie to sprawił iże widzisz) na rybie 
(1540 + 1545: i rybie to sprawił iże widzisz). Porównanie z tekstem łacińskim (te quoque 
fecit videre 12, 3) jednoznacznie wskazuje, że redaktorzy Tobiasza z 1540 oraz 1545 roku 
popełnili błąd. Rodzi się więc pytanie, dlaczego omyłka ta pojawiła się w późniejszych 
edycjach, choć w pierwszej przekład jest zgodny z łaciną.

Działania redaktorskie motywowane przywiązaniem do tekstu źródłowego zaobser-
wowano również na poziomie syntaktyki, stanowiącej podłoże dla grupy liczącej około 20 
przykładów różnic. Mają one jednak niejednorodny charakter.

Około 10 razy doszło między edycjami do zmiany szyku, np. sepeliebat ea (2, 9) → 
1539: pochował je / 1540 + 1545: je pochował; quia non licet nobis (2, 21) → bo nie godzi 
się nam / bo się nam nie godzi; ut recipias ea (5, 4) → je wziął / wziął je; rogat ut introiret 
ad eum (5, 10) → prosił żeby do niego wszedł / prosił żeby wszedł do niego; vixit annis qu-
adraginta duobus (14, 1) → był żyw czterdzieści lat / był żyw lat czterdzieści; timere Deum 
docuit (1, 10) → uczył się Boga bać / bać się Boga uczył; oculorum lumen amisit (14, 3) → 
był przywocon wzrok / był wzrok przywocon; nec a te avertatur (4, 7) → nie odwroci się / 
sie nie odwroci; gaudium tibi semper sit (5, 11) → wesele niech będzie tobie zawżdy / wesele 
niech tobie będzie zawżdy. Zwraca uwagę, że częściej za kolejnością wyrazów łacińskich 
podążają redaktorzy edycji drugiej i trzeciej.

Do modyfikacji tylko w niewielkim stopniu różnicujących język pierwszej edycji 
Tobiasza od dwu kolejnych zaliczyć można również zastosowanie innej liczby lub innego 
przypadka gramatycznego (część zaobserwowanych różnic wynika z zastosowania kon-
strukcji analitycznych z przyimkiem lub konstrukcji syntetycznych), np. prout poterat de 
facultatibus suis (1, 19) → według możności majętności / według możności z majętności; his 
et aliis huiusmodi verbis exprobrabat (2, 23) → te i insze słowa wymiatała / tymi i inszymi 
słowami wymiatała; parari epulas omnibus vicinis suis et cunctis amicis (8, 22) → uczynić 
gody na wszytki sąsiady swoje i na wszytki przyjaciele swoje / uczynić gody wszytkim są-
siadom swoim i wszytkim przyjacielom; flebat igitur mater eius inremediabilibus lacrimis 
(10, 4) → Płakała […] z nieutulonemi łzami / Płakała […] nieutulonemi łzami; tulit itaque 
Tobias ex felle illo (11, 4) → wziął Tobiasz żółć onę / wziął Tobiasz z żołci onej; sub chi-
rografo (1, 17) → pod własnym ręki zapisem / pod własnej ręki zapisem; beneficiis eius 
(12, 2) → za dobrodziejstwa / za dobrodziejstwo; victum […] deferebat (2, 19) → pożywienie 
[…] przynosiła / pożywienia […] przynosiła; non enim delectaris in perditionibus nostris 
(3, 22) → nie kochasz się w zatraceniu naszym / nie kochasz się w zatraceniach naszych. 
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Większość przykładów ponownie wskazuje na zgodność ze źródłem późniejszych edycji 
Tobiasza.

Istotniejsze, jakkolwiek stosunkowo nieliczne, różnice jakościowe zachodzą natomiast 
na poziomie konstrukcji zdań. Świadczą one o zmaganiu się redaktorów z nietypową dla 
polszczyzny, zatem dającą pole do manewrów językowych, składnią łacińskiego źródła. 
Najwięcej rozbieżności odnotowano w miejscach wystąpienia konstrukcji określających 
relacje czasowe, w tym przy próbach oddania zdań podrzędnych okolicznikowych czasu 
i składni ablativus absolutus (np. cumque occultasset corpus (2, 5) → A pochowawszy ciało 
/ A gdy okrył ciało; cum vero sol occubuisset (2, 7) → Po zaściu tedy słońca / Po zachodzie 
tedy słońca; conpletis itaque annis centum duobus sepultus est (14, 2) → A gdy się wypełniły 
sto i dwie lecie pogrzebion jest / A gdy wypełniwszy lata sto i dwie lecie pogrzebion jest); 
pojedyncze zmiany pojawiły się przy próbie tłumaczenia nietypowej dla polszczyzny rekcji 
(np. rzeczownika nuntius ‘posłaniec’ z genetivem: mittam nuntium salutis de te ad Tobiam 
patrem tuum (10, 8) → poślę posła do Tobiasza ojca twego ktory mu powie o zdrowiu twym 
/ poślę posła zdrowia o tobie do Tobiasza otca twego), zdań rozpoczynających się od zaimka 
(cui Tobias ait (5, 9) → Tobiasz rzekł jemu / Ktoremu Tobiasz rzekł). Zarejestrowano rów-
nież wprowadzenie do edycji z 1539 roku polskiego odpowiednika konstrukcji accusativus 
cum infinitivo, choć brak jej w tekście łacińskim (ego sanum ducam et sanum tibi reducam 
filium tuum (5, 20) → ja poprowadzę i zdrowego bić przyprowadzę sina twego / ja zdrowego 
poprowadzę i zdrowego tobie przyprowadzę syna twego).

2. Różnice ilościowe

Wypada następnie zauważyć, że wielokrotnie dochodzi między edycjami do rozbieżności 
ilościowych (około 40 razy). Co istotne, różnice te stymulowane są niemal bezwyjątkowo 
tekstem łacińskim, przy czym ponownie w zgodzie z ilościowym ukształtowaniem źródła 
pozostają zwykle edycje druga i trzecia, np. Tobias sepeliebat corpora eorum (1, 21) → 
Tobiasz pochował ustawicznie ciała ich / Tobiasz pochował ciała ich; multi diligebant eum 
(1, 23) → wiele ludzi pogańskich miłowali go / wiele ich miłowali jego; sepeliret eum (2, 4) 
→ schował ono ciało / schował jego; sepelivit eum (2, 7) → pochował onego umarłego / 
pochował go; Deo (2, 14) → Panu Bogu / Bogu; mox ut ingressi (3, 8) → skoro weszli / skoro 
jedno weszli; interfectrix (3, 9) → złośliwa morderko / morderko; aut ego indigna fui illis 
aut illi mihi forsitan digni non fuerunt (3, 19) → albom ja niegodną była albo oni podobno 
mnie niegodni byli / albom ja niegodną była onych albo oni podobno mnie niegodni byli; si 
in probatione fuerit coronabitur (3, 21) → jesli w zasmuceniu będzie wyswobodzon / jestli 
w trapieniu będzie, będzie wyswiebodzon; pete ab eo ut (4, 20) → proś żeby / proś od niego 
żeby; quem dum illi ostenderis (5, 3) → ktory jemu ukażesz / ktory gdy jemu ukażesz; ne forte 
sollicitum te reddam (5, 18) → żebychci trudności nie zadał / żebychci podobno trudności 
nie zadał; et dixit ei angelus (6, 4) → I rzekł anioł / I rzekł jemu angioł; quod cum fecisset 
(6, 6) → Co gdy to udziałał / Co gdy udziałał; preces et lacrimas (7, 13) → modlitwy i też 
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łzy / modlitwy i łzy; ut foderent sepulchrum (8, 11) → żeby ukopali doł jemu / iżeby ukopali 
doł; quae possidebat Raguhel (8, 24) → co miał on Raguel / co miał Raguel; osculati sunt 
eam et dimiserunt ire (10, 12) → pocałowali ją i puścili ją żeby szła / pocałowali ją i puścili 
żeby szła; tulerunt eum in partem (12, 5) → na stronę go wzięli sami z sobą / wzięli jego na 
stronę; coram omnibus viventibus (12, 6) → przed wszytkim stworzeniem / przed wszytkiem 
żywem stworzeniem; eum ducam et reducam ad te (5, 15) → poprowadzę i przyprowdzę go 
zasię do ciebie / poprowadzę i przyprowadzę jego do ciebie; coepit autem contristari nimis 
ipse (10, 3) → począł się smęcić bardzo / począł się smucić bardzo on.

Daje się zaobserwować, że redaktor edycji pierwszej dodał leksemy, które mogły uła-
twić czytelnikowi podążanie za treścią Tobiasza. Na wyobraźnię czytelniczą działają m.in. 
substantywizacje (np. Tobiasz grzebał ciała pobitych ludzi ← corpora occisorum, ono ciało 
← eum oraz onego umarłego ← eum), a także naddane nad teksem łacińskim leksemy 
oceniające (choć poświadczenia są tu jednostkowe). Aby uwypuklić hańbę Sary, w usta 
służącej włożone zostaje wyzwisko spotęgowane przymiotnikiem interfectrix → złośliwa 
morderka (3, 9); upór Tobiasza w grzebaniu zwłok podkreśla przysłówek Tobias sepeliebat 
corpora eorum → Tobiasz pochował ustawicznie ciała ich (1, 21). Podobną funkcję pełnią 
również inne wprowadzone do przekładu leksemy (zwykle rzeczowniki i zaimki) – nie-
obecne w odnośnych miejscach w tekście źródłowym: przypominają fabułę i ujednoznacz-
niają przekaz. Gdy na przykład mówi się o kopaniu dołu, redaktor edycji z 1539 roku dodaje 
zaimek jemu, jednoznacznie odsyłający do osoby Tobiasza. Gdy Tobiasz traci wzrok, redak-
tor tworzy ciąg przyczynowo-skutkowy przez wprowadzenie partykuły tak (a tak oslnął), 
która wyraźnie spina to zdarzenie z wcześniejszym (śpiącemu ciepłe łajna upadły na oczy). 
Wdzięczność Raguela względem Boga uwypukla partykuła też – Bóg przyjął bowiem jego 
modlitwy i też łzy (preces et lacrimas). Żeby dowieść szczególnego szacunku względem 
Tobiasza, zamieszcza się informację, że był on miłowany przez wiele ludzi pogańskich, a nie 
tylko przez wiele (multi diligebant eum (1, 23) → 1539: wiele ludzi pogańskich miłowali go 
/ 1540 + 1545: wiele ich miłowali jego). Wskazane elementy redakcji językowej nie mają 
potwierdzenia w tekście łacińskim. 

Tymczasem redaktorzy z oficyny Heleny Unglerowej oraz Marka Szarfenberga 
w swych działaniach zmierzających do usuwania lub dodawania leksemów pozostają na 
ogół w zgodzie z podstawą tłumaczenia. O czujności tych redaktorów świadczy m.in. wpro-
wadzenie partii obecnych w źródle, a pominiętych w edycji z 1539 roku, np.: faciem meam 
converto ad te oculos meos converto (3, 14) → oblicze moje podnaszam / oblicze moje ob-
racam do ciebie oczy moje podnaszam; genus quaeris mercennarii an ipsum mercennarium 
qui cum filio tuo eat (5, 17) → rodzaju dowiadujesz się najemnikowego ktory z twoim synem 
ma idź / rodzaju dowiadujesz się najemnikowego czyli samego najemnika ktory z twoim 
synem ma idź; tunc hortatus est virginem Tobias dixitque ei (8, 4) → Tedy pannie Tobiasz 
rzekł / Tedy napominał pannę Tobiasz i rzekł jej.

Nie da się jednak nie zauważyć, że wierność tekstowi łacińskiemu skutkuje niekiedy 
sztucznością języka (niewyczuwalną w tych samych partiach edycji pierwszej), zdradzającą 
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przekładowy charakter tekstu, np. et suscipiens osculatus est eum cum uxore sua (1, 11) → 
przywitawszy z żoną swoją pocałował go / przywitawszy jego pocałował go z żoną swoją; 
coepit autem contristari nimis ipse (10, 3) → począł się smęcić bardzo / począł się smucić 
bardzo on; post multum vero temporis (1, 18) → Potym / Po wiele tedy czasu; et cum haec 
dixisset ait (7, 3) → A to wyrzekł / A to wyrzekłszy rzekł. Ostatni cytat ilustruje dodatkowo 
wprowadzenie do tekstu jednego z wyznaczników stylu biblijnego – konstrukcji z imiesło-
wem opisowym (participium graphicum)18.

Podsumowanie

Po przebadaniu materiału i konfrontacji wszystkich zaistniałych między polskimi edycja-
mi Tobiasza rozbieżności – jakościowych oraz ilościowych na poziomie leksyki i składni 
– z wersją łacińską można jednoznacznie stwierdzić, że w Tobiaszu Unglerowej (a za nim 
w Tobiaszu Marka Szarfenberga) dokonana została redakcja prowadząca do ograniczenia 
odstępstw od tekstu źródłowego. Niekiedy stało się to ze szkodą dla polszczyzny zabytku, 
ponieważ przez niektóre zdania, choć poprawne i zrozumiałe, przebija wyraźnie gramatyka 
łacińska, zdecydowanie mniej odczuwalna w edycji pierwszej. W efekcie edycje z 1540 
i 1545 roku realizują wzorzec przekładu werbalnego – zarówno pod względem liczby słów, 
jak też kolejności ich występowania. Ze ścisłego podążania za łacińskim źródłem rezygnuje 
się z reguły tylko wówczas, gdy obce konstrukcje składniowe nie miały idealnych odpo-
wiedników w polszczyźnie. 

Technika tłumaczenia, widoczna zwłaszcza w Tobiaszu Unglerowej i Marka Szar-
fenberga, silnie nawiązuje do średniowiecznej tradycji przekładowej verbum pro verbo, 
wypracowanej m.in. przed tłumaczy psałterzy floriańskiego czy puławskiego, a obecnej 
w wydanym w 1532 roku przez Wietora na podstawie XV-wiecznego rękopisu Psałterzu 
krakowskim19. Tymczasem edycja Macieja Szarfenberga, odznaczająca się nieco większą 
swobodą wobec źródła, pozostaje w zgodzie z tendencjami translatorskimi rodzącymi się 
pierwszej połowie XVI wieku. W odróżnieniu od przekładów średniowiecznych dążenie 
do oddania sensu oraz do poszanowania reguł języka docelowego zaczęło wówczas domi-
nować nad potrzebą zachowania określonej puli i porządku słów. Z tego powodu edycję 
Macieja należy uznać na nowocześniejszą pod względem techniki translatorskiej od edy-
cji Unglerowej i Marka Szarfenberga. Tym samym wypada zweryfikować sąd Estreichera, 

18 Danuta Bieńkowska, Polski styl biblijny (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2002), 119–
212; Marzena Szurek, Z dziejów polszczyzny biblijnej. Biblia Wujka (1599) a Biblia gdańska (1632) (Kra-
ków: Collegium Columbinum, 2013), 123–126, Danuta Kowalska, Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium 
stylistycznojęzykowe „Psałterza Dawidowego” (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013), 
230–231.
19 Ewa Woźniak, Słownictwo i frazeologia „Psałterza krakowskiego” (1532) na tle ówczesnych przekła-
dów biblijnych (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002), 144–148.
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który w Bibliografii staropolskiej odnotował, że edycja z 1545 roku ma „Tekst wygładzony 
w porównaniu do pierwszego wydania”20 (do druku Unglerowej Estreicher nie miał dostę-
pu). „Wygładzenie” języka idzie bowiem w parze z rezygnacją ze ściśle werbalnej techniki 
przekładu, nie zaś z hołdowaniem jej.

Wydobyte z trzech zabytków fakty językowe prowadzą do wniosku, że redaktor Tobia-
sza z 1545 roku opierał się na wydaniu Unglerowej z 1540 roku; z kolei redaktor działający 
na zlecenie Unglerowej zapewne nie posiłkował się edycją z 1539 roku21. Za słusznością 
tej hipotezy przemawiają co najmniej dwa argumenty. Pierwszym jest zarejestrowany błąd 
(te → 1540 + 1545: rybie), który nakazuje wątpić, że gdyby redaktor edycji drugiej dyspo-
nował wersją poprawną (1539: tobie), celowo dokonałby niefortunnej korekty, zmieniającej 
sens źródła, zwłaszcza że w całym wydaniu dążył do dochowania mu wierności. Redaktor 
edycji trzeciej błąd ten powtórzył. Drugi argument stanowi spowodowana zabiegami ję-
zykowymi subtelna zmiana techniki przekładu obserwowana w kolejnych wydaniach. Jej 
kierunek jest bowiem niezgodny z tendencjami translatorskimi epoki, które zmierzały do 
zrywania z typową dla średniowiecza werbalną podległością wobec źródła – Biblii. W To-
biaszu z 1539 roku obserwuje się więcej swobody niż w wydaniach kolejnych.

Wydaje się zatem prawdopodobne, że wydania Tobiasza z 1539 oraz 1540 roku stano-
wią dwie odrębne produkcje, a redaktorzy działający na zlecenie Macieja Szarfenberga oraz 
Heleny Unglerowej otrzymali niezależnie do obróbki językowej ten sam rękopis. Kwestią 
wymagającą rozstrzygnięcia pozostaje czas jego powstania oraz proweniencja.

Bibliografia

Źródła
[Anonim]. Tobias patriarcha Starego Zakonu z łacińskiego języka na polski nowo a pilnie przełożony. 

Kraków: Maciej Ostrogórski (Szarfenberg), 1539.
[Anonim]. Tobiasz z łacińskiego języka na polski przełożony. Kraków: Helena Unglerowa, 1540.
[Anonim]. Tobiasz z łacińskiego języka na polski przełożony. Kraków: Marek Szarfenberg, 1545.

Belcarzowa, Elżbieta. Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity. Kraków: Lexis, 2006. 
Bieńkowska, Danuta. Polski styl biblijny. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2002.
Bieńkowska, Danuta. „Szeregi wyrazowe w przekładzie Biblii Leopolity (z problemów kształtowania się 

synonimii staropolskiej)”. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Językoznawczego, 
39 (1994): 7–15.

Estreicher, Karol. Bibliografia staropolska, t. XXXI: T. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936.

20 Karol Estreicher, Bibliografia staropolska (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936), t. XXXI: 
T, 181.
21 Anna Lenartowicz-Zagrodna, „O trzech edycjach Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku”, 
Wrocławski Przegląd Teologiczny (2019) [w druku].



 Anna Lenartowicz-Zagrodna | Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza... | 203 

Hetzenauer, Michael, red. Biblia Sacra vulgatae editionis: Sixti V Pont. Max. Iussu Recognita et Cle-
mentis VIII Auctoritate Edita. Ratyzbona–Rzym: Sumptibus et typis Friderici Pustet, 1914. Dostęp 
18.09.2018. http://www.sacredbible.org/vulgate1914. 

Kowalska, Danuta. Styl „Psałterza floriańskiego” na tle porównawczym. Łódź: Archidiecezjalne Wydaw-
nictwo Łódzkie, 2003.

 Kowalska, Danuta. Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe „Psałterza Dawidowego”. 
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Lenartowicz-Zagrodna, Anna. „O trzech edycjach Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku”. Wro-
cławski Przegląd Teologiczny (2019) [w druku].

Mayenowa, Renata i in., red. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. I–XXXVI. Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1966–. Dostęp: 24.09.2018. spxvi.
edu.pl.

Pietkiewicz, Rajmund. Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim. T. I: Od początku do 1638 roku. 
Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2016.

Pietkiewicz, Rajmund. „«Hebraica veritas» in the Brest Bible”. Reformation and Renaissance Review 17 
(2015), 1: 44–62.

Pietkiewicz, Rajmund. W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnio-europejskiej he-
braistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu. Rozprawy Naukowe PTW 
we Wrocławiu, 86 (2011). 

Plezia, Marian, red. Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. T. I–V.
Sokołowska, Teresa. Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII wieku. Wro-

cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1976.
Szurek, Marzena. Z dziejów polszczyzny biblijnej. Biblia Wujka (1599) a Biblia gdańska (1632). Kraków: 

Collegium Columbinum, 2013.
Umińska-Tytoń, Elżbieta. „Kadź czyli zolnica. Z zagadnień stylu prozy użytkowej”. W: Studia z historii 

języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Prof. Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy 
naukowo-dydaktycznej, red. Czesław Kosyl. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001, 225–230.

Urbańczyk, Stanisław, red. Słownik staropolski. T. I–XI. Wrocław–Warszawa–Kraków: IJP PAN, 1953–
2002.

Weber, Robert, Roger Gryson, red. Biblia Sacra Vulgata. Editio quinta. Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-
schaft, 2007. Dostęp 18.09.2018. www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata.

Woźniak, Ewa. „O funkcji szeregów synonimicznych w dawnych polskich tekstach prawnych”. Poradnik 
Językowy, 7 (2018): 75–84.

Woźniak, Ewa. Słownictwo i frazeologia „Psałterza krakowskiego” (1532) na tle ówczesnych przekładów 
biblijnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.

Zarębski, Rafał. „Nagromadzenia leksemów współfunkcyjnych jako element stylu XVI-wiecznej prozy 
pamiętnikarskiej (na materiale diariusza Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła)”. Rozprawy Komisji Języ-
kowej Łódzkiego Towarzystwa Językoznawczego, 61 (2015): 281–296. 

Zarębski, Rafał. „Szeregi synonimiczne w badaniach stylistycznego zróżnicowania dawnej polszczyzny 
(na przykładzie Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu M.K. Radziwiłła «Sierotki»)”. W: Staro-
polskie Spotkania Językoznawcze. T. 1: Jak badać teksty staropolskie, red. Tomasz Mika, Dorota 
Rojszczak-Robińska, Olga Stramczewska, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2015, 231–245.



 204 | Zjawiska leksykalne

Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza  
z pierwszej połowy XVI wieku (zjawiska leksykalne i składniowe)

S t r e s z c z e n i e 
Mimo licznych badań językoznawczych prowadzonych nad dawnymi przekładami całej Biblii 
lub jej pojedynczych ksiąg nadal nie mamy pełnej wiedzy o zależnościach między nimi. Jedną 
z ksiąg, która do tej pory nie doczekała się językowych analiz, jest wydany po raz pierwszy 
przez Macieja Ostrogórskiego w 1539 roku Tobiasz patriarcha Starego Zakonu z łacińskiego 
języka na polski nowo a pilnie przełożony anonimowego autora. Przekład ukazał się ponownie 
w oficynie Heleny Unglerowej w roku 1540 oraz u Marka Szarfenberga w 1545 roku. Trzy 
edycje, choć bardzo do siebie zbliżone, nie są jednakowe. Celem opracowania było zbadanie, 
w jakiej relacji pozostają względem siebie trzy wczesnorenesansowe druki tej księgi biblijnej. 
Analiza materiału wykazała, że o ile edycje druga i trzecia stanowią ciągłość wydawniczą (re-
daktor edycji trzeciej pracował na wydaniu Unglerowej), o tyle pierwsza i druga powstały nie-
zależnie od siebie. Stąd należy wnosić, że istniał jakiś wcześniejszy, być może piętnastowiecz-
ny, rękopis, który w drukarniach Ostrogórskiego oraz Unglerowej przeszedł odrębny proces 
obróbki językowej.

Linguistic interdependence between three editions of the Book of Tobit  
from the first half of the 16th century (lexical and syntactic phenomena)

S u m m a r y
In spite of numerous linguistic research into ancient translations of the Bible (in its entirety 
or its particular parts), there is still lack of full knowledge of the interdependence between its 
components. One of the Biblical components, which so far has not been linguistically analysed, 
is Tobiasz patriarcha Starego Zakonu z łacińskiego języka na polski nowo a pilnie przełożony 
[translation of the Book of Tobit into Polish], by an anonymous author, for the first time edited by 
Maciej Ostrogórski in 1539. That translation was published again by Helena Unglerowa in 1540 
and in 1545 by Marek Szarfenberg. These three editions, although very similar, are not identical. 
The article was expected to answer the question what kind of relation links the three editions. 
The analysis has revealed that editions number two and three are an editorial continuity (the edi-
tor of the third edition used the Unglerowa edition), whereas editions number one and two were 
published independently. Hence, it is justified to assume that there was an earlier – maybe 15th 
century – manuscript, which must have underwent a separate process of linguistic treatment in 
the printing houses of Ostrogórski and Unglerowa.
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Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado 
na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
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K e y w o r d s 
translation, Portuguese songs, poetics, semantics 

Słowo fado pochodzi od łacińskiego fatum i – jak notuje słownik języka portugalskiego – 
używane jest obecnie w trzech znaczeniach:

1) ‘przeznaczenie, szansa, fortuna’,
2) ‘to, co nieuchronnie się wydarzy, fatum’,
3) ‘portugalski gatunek muzyczny wykonywany zazwyczaj przy akompaniamencie 
dwóch gitar: portugalskiej i klasycznej, w tempie wolnym i nostalgicznym, związa-
nym z tematyką miłosną lub saudade1, lub też w tempie szybkim i radosnym nastroju, 
związanym z tematyką krytyki politycznej i społecznej’2.

1 Saudade pochodzi od łacińskiego solitudo (czyli samotność), rozumiane jest jako smutek, nieokreślona 
tęsknota i nostalgia porównywana do rosyjskiej chandry. Maria Magdalena Starzycka, „Fado”, w: Słownik 
rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda, Słowinia Tynecka-Makowska (Kraków: Universitas, 
2006), 244–246.
2 Dicionário da língua portuguesa: acordo ortográfico (Porto: Porto Editora, 2011) [tłum. N.P].
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Przytoczona definicja w odniesieniu do portugalskich pieśni budzi jednak liczne 
kontrowersje i nie określa w pełni cech konstytutywnych gatunku. Fado, nazywane naj-
czystszym wyrazem portugalskiej duszy, uznawane jest za narodowy symbol kraju i jeden 
z bardziej charakterystycznych i złożonych elementów kultury portugalskiej3. Istnieje wie-
le teorii związanych z proweniencją gatunku, większość badaczy jednak uważa, że fado 
obecne było w Lizbonie od XIX wieku, przechodząc długą drogę z najuboższych warstw 
społecznych na arystokratyczne salony. Obecnie pieśni te wzbudzają coraz większe zainte-
resowanie zarówno wśród Portugalczyków, jak i na arenie międzynarodowej. W Portugalii 
potrzeba retrospektywnej krytyki pojawiła się dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, 
czyli stosunkowo późno jak na gatunek o ponaddwustuletniej tradycji. Warto także dodać, 
że wzrost zainteresowania pieśniami fado nastąpił dzięki wpisaniu tego zjawiska kulturo-
wego na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w 2011 roku, co miało istotny wpływ 
na promocję i umiędzynarodowienie miejskiego folkloru Lizbony oraz znalazło odzwier-
ciedlenie w publikacjach, których liczba od 2010 roku znacząco wzrosła. Pomimo krytyki 
purystów gatunku, którzy uważają, że powinno być śpiewane tylko w języku portugalskim 
i tylko z akcentem lizbońskim, fado zyskuje zwolenników, którzy podejmują się trudnej 
sztuki przekładu, by dotrzeć do większej liczby odbiorców. Tak arbitralne założenia wyklu-
czyły bowiem z grona fadystów znakomitą większość wykonawców, a nawet królową fado 
– Amalię Rodrigues, która podczas koncertów śpiewała także w innych językach. Rozwój 
tego gatunku w Polsce został przeze mnie szerzej opisany w wydanej w 2018 roku monogra-
fii pt. Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance4. Warty podkreślenia jest 
fakt, że wraz z umiędzynarodowieniem fado pojawił się problem z jego definicją i wskaza-
niem cech określających przynależność gatunkową. W związku z powyższym, na podsta-
wie typologii, proweniencji oraz analiz definicji terminu fado, we wspomnianej monografii 
sformułowałam oryginalną i kompleksową definicję fado, w której przyjmuję, że jest to:

[…] melodramatyczna pieśń solowa, wpisująca się w nurt folkloru miejskiego. Cha-
rakteryzuje się budową stroficzną, śpiewnym tekstem (cantabile), zwykle przedstawia 
szeroko rozumianą tematykę fatum, jest śpiewana przy akompaniamencie instrumen-
talnym portamento (z użyciem gitary). Performatywny gatunek powstały w Portu-
galii w wyniku różnorodnych wpływów kulturowych. Kluczowym elementem fado 
jest performance – pieśni powinny być wykonywane na żywo i wywoływać głębokie 
emocje oraz przeżycia u słuchaczy poprzez ekspresyjny przekaz, na który składają się 
przede wszystkim: sposób śpiewania, mimika i gestyka. Jest to typowy gatunek o fak-
turze homofonicznej (śpiew monodyczny z akompaniamentem)5.

3 „Fado, pieśń miejska”, dostęp 21.10.2018, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dzie-
dzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/europa-i-ameryka-polnocna/portugalia. 
4 Nina Pielacińska, Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance (Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018).
5 Tamże, 102.
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Powyższa definicja zawiera cechy konstytutywne fado do lat 90., ale w opracowaniu przed-
stawiłam szczegółowo także drugorzędne cechy charakteryzujące gatunek, takie jak struk-
tura tekstu, dominanty tematyczne, akompaniament oraz performance. Stosując przyjęte 
kryteria i zaproponowaną w pracy definicję, wpisałam twórczość polskich artystów w nurt 
Novo Fado, będący najnowszym kierunkiem rozwoju badanego gatunku. Szczególnie waż-
ne wydają się być czynniki wpływające obecnie na asymilację tej formy gatunkowej w tak 
wielu krajach, a tym samym w tak różnorodnych kontekstach kulturowych. W wyniku ana-
liz można jednoznacznie określić związki fenomenu polskiego fado z jego pierwotnym ka-
nonem oraz zauważyć istotne różnice, które powstały w wyniku „przeniesienia” pieśni na 
potrzeby polskiego odbiorcy. 

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel przedstawienie kilku uwag związanych z tłu-
maczeniem tekstów pieśni portugalskich na język polski i stanowi uzupełnienie autorskiej 
monografii. Przedmiotem analizy jest pierwszy przekład fado na język polski, dla którego 
reprezentatywna jest pieśń portugalskiej pisarki Agustiny Bessy-Luis6 Garras dos Sentidos 
(„Szpony Zmysłów/Uczuć”), która została przetłumaczona na potrzeby recitalu przygoto-
wanego przez gdański Teatr Wybrzeże. Jest to projekt, który zasłużył na szczególną uwagę, 
bowiem teksty fado zostały po raz pierwszy zaśpiewane w języku polskim7. Celem artykułu 
nie jest zatem wnikliwa analiza zastosowanych strategii i technik tłumaczeń czy rozstrzy-
gnięcie kwestii związanych z ekwiwalencją8, ale przede wszystkim omówienie możliwości 
przekładu takich elementów struktury dzieła, jak wersyfikacja, układ rymów i semantyka.

Pierwszą fadystką w Polsce jest Marzena Nieczuja Urbańska, śpiewaczka, aktor-
ka gdańskiego Teatru Wybrzeże, która w 2003 roku podjęła się wykonania tych pieśni. 
Ta gdańszczanka z pochodzenia, absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrze-
że, rozpoczęła działalność aktorską i reżyserską w Rzeszowie, a od 1987 roku należy już 
do stałego zespołu gdańskiego teatru. Początkowo pomysł ówczesnego dyrektora Macieja 

6 Zdaniem J. Klave, Agustina Bessa-Luis (ur. 1922) uważana jest za najwybitniejszą współczesną por-
tugalską pisarkę. Jest autorką takich dzieł, jak Sibila, Fanny Owen, Vale Abraão, Dominga czy Moste-
iro. Napisała biografie wybitnych Portugalczyków: Florbeli Espanki, markiza de Pombala, św. Antoniego 
Padewskiego oraz Camila Castelo Branco. Jest laureatką nagrody Camõesa i ponad dwudziestu innych 
wyróżnień literackich. Twórczość autorki charakteryzuje się „zdumiewająco sugestywnym stylem, gdzie 
układ wyrazów, tonacja, przesunięcie granicy znaczeń podnoszą i rozszerzają wymowę tekstu” – to cechy 
wyróżniające Bessę-Luis na tle epoki. Janina Klave, Historia literatury portugalskiej – zarys (Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985), 322.
7 Wśród polskich artystów, którzy w swojej twórczości zainspirowali się fado, wymienić można Kingę 
Rataj, Natalię Juśkiewicz, Renatę Przemyk, Annę Marię Jopek, Marka Dyjaka. Innym przykładem „pol-
skiego fado” jest mieszkający i tworzący w Polsce Portugalczyk – João de Sousa, który sam pisze teksty 
pieśni i który nazwał swój projekt Fado Polaco („Polskie Fado”).
8 Według E. Balcerzana „tłumaczenie istnieje w serii tłumaczeń. Seria jest podstawowym sposobem ist-
nienia przekładu artystycznego. Na tym polega swoistość jego ontologii. Jeżeli nawet jakiś utwór obco-
języczny został przetłumaczony na nasz język tylko jeden raz, to przekład ten traktujemy jako początek 
serii przekładów innych, jakie powstaną lub mogą powstać w przyszłości”. Edward Balcerzan, „Poetyka 
przekładu artystycznego”, w: Literatura z literatury (strategie tłumaczy), red. Piotr Fast (Katowice: Wy-
dawnictwo „Śląsk”, 1998), 18.
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Nowaka na zorganizowanie recitalu pieśni fado nie do końca spodobał się aktorce. Należy 
wspomnieć, że muzyka portugalska nie cieszyła się wtedy popularnością w Polsce, a miejski 
folklor Lizbony był zjawiskiem nie tylko mało znanym, ale wręcz egzotycznym: ubrany na 
czarno pieśniarz, stojąc nieruchomo na scenie, śpiewa z zamkniętymi oczami, skupiając na 
sobie uwagę publiczności. Dość trudny język portugalski dodatkowo ograniczał możliwości 
odbioru pieśni. Jednak wysoka performatywność fado do tego stopnia zafascynowała ak-
torkę, że zgodziła się na realizację projektu. Premiera odbyła się 9 października 2003 roku, 
zaś recital został uznany za największe wydarzenie teatralno-muzyczne i otrzymał Nagrodę 
Marszałka Województwa Pomorskiego. Ponadto koncerty wzbudzały duże zainteresowanie 
w wielu miastach w Polsce, a spektakl utrzymywał się w repertuarze teatru przez wiele lat, 
ciesząc się niesłabnącym uznaniem gdańszczan. Kontynuacją projektu były kolejne recitale 
Teatru Wybrzeże inspirowane portugalską muzyką: „Fado koncert II” oraz „Fatum”. Można 
zatem uznać, że Nieczuja Urbańska sprostała zadaniu i polski słuchacz, zupełnie nieznający 
języka Półwyspu Iberyjskiego, był w stanie poczuć i zrozumieć portugalską mentalność. 
Co wpłynęło na tak dobry odbiór recitalu? Czy udało się wiernie przekazać treść oryginału 
polskiemu odbiorcy?

Przekład poezji można uznać za jedno z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi musi zmie-
rzyć się tłumacz. Nie sposób podważyć słów Stanisława Barańczaka i jego słynnego dzieła 
pt. Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że 
tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłu-
maczeń wierszy nie ma wytłumaczenia, w którym poeta wyraźnie zaznaczył, że dokonując 
przekładu wiersza, podział na „treść” i „formę” nie powinien już istnieć: 

Zastąpić go powinno ogólne pojęcie znaczenia rozumianego jako pełnia semantyczne-
go potencjału zawierająca się zarówno w bezpośrednio dostępnych lekturze słowach 
i zdaniach, jak i w poetyckiej organizacji wypowiedzi. Każdy wybitny utwór poetycki 
jest miniaturowym modelem świata, i w modelu tym dosłownie każdy element skła-
dowy – od sumy wypowiedzianych wprost twierdzeń do najdrobniejszych atomów 
pozbawionej w zasadzie samodzielnego znaczenia fonetyki, od przynależności gatun-
kowej czy nawiązań do tradycji aż do wewnątrztekstowych problemów składni czy 
gramatyki – może dzięki odpowiedniej organizacji tekstu wziąć udział w procesie wy-
twarzania znaczeń. Wartość estetyczna bierze się w tym procesie stąd, że generowa-
nie znaczeń w danym utworze poddane być może pewnej nadrzędnej zasadzie, która 
wszystkie znaczeniotwórcze elementy tekstu sprowadza jakby na wspólną płaszczyznę 
czy nadaje im wspólne ukierunkowanie9.

9 Stanisław Barańczak, „Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się 
z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłuma-
czeń wierszy nie ma wytłumaczenia”, Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, 3 (1990): 36.
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Możemy mówić zatem o prymacie określonego elementu utworu, który nadaje mu sens 
i stanowi klucz do właściwej interpretacji dzieła. Najważniejszym zadaniem tłumacza jest 
zatem znalezienie wspomnianego klucza i podporządkowanie mu innych elementów tekstu, 
które biorą udział w procesie wytwarzania znaczeń. Jest to proces decyzyjny, w którym 
trzeba rozstrzygnąć, z których elementów można zrezygnować, a które stanowią „nośnik 
sensu”. Według Barańczaka tłumaczenie jest więc „interpretacją, która stwarza analogicz-
nie funkcjonujący tekst w języku docelowym. Jeśli dany tekst jest w stanie funkcjonować 
w języku B i kulturze literackiej B tak samo jak w języku i kulturze A, to mamy wówczas 
potwierdzenie zrozumienia oryginału i dobrze wykonany przekład”10.

Marzena Nieczuja Urbańska, tworząc repertuar pieśni fado, musiała najpierw doko-
nać wyboru utworów, które byłyby w stanie dotrzeć do polskiego odbiorcy. Miejski folklor 
Lizbony często opisuje miasto, jego dzielnice, ulice, kościoły, ważne portugalskie święta, 
walki byków. Tworzone są portrety codzienności charakterystyczne dla ubogich dzielnic 
miasta, ale nie są to motywy, z którymi może utożsamić się odbiorca tekstu B, w naszym 
przypadku Polak. Stąd dominanty tematyczne charakteryzujące wybrane przez Nieczu-
ja Urbańską portugalskie pieśni fado dotyczą głównie uczuć (miłość szczęśliwa, zdrada, 
niewierność, miłość nieszczęśliwa), przeznaczenia (nieuchronność praw natury, fatalizm) 
oraz śmierci (żałoba, rozstanie). Na pierwszy recital składają się zatem cztery utwory kró-
lowej fado, Amálii Rodrigues (Lágrima, Barco Negro, Fado lisboeta, Estranha forma de 
vida); sześć pieśni artystki nowego pokolenia fadystów – Mísi (De alguma maneira, Fado 
do Retorno II, Liberdades poéticas, Garras dos Sentidos, Noite, Não me chamem pelo nome) 
oraz Canção Do Mar z repertuaru Dulce Pontes. Wybór właśnie takich utworów już na 
wstępie zwiększył znacząco możliwości odbioru przez polskich słuchaczy.

Tłumaczenie filologiczne poprzedziło ostatni etap pracy, czyli przekład artystyczny, 
który polega na nadaniu tekstom odpowiedniej formy, by przy akompaniamencie mogły 
zostać zaśpiewane na scenie w języku polskim11. Należy zaznaczyć, że ani Nieczuja Urbań-
ska, ani Tomasz Olszewski (kompozytor, wykonawca i dziennikarz radiowy) nie znali ję-
zyka portugalskiego, ale na podstawie tłumaczenia heteronomicznego dokonali przekładu 
artystycznego, starając się uchwycić opisany przez Stanisława Barańczaka „nośnik sensu”. 
Jak zaznacza aktorka, najistotniejsze z punktu widzenia wykonawcy było estetyczne do-
pracowanie przekazu fado oraz jego zgodność z frazą muzyczną, natomiast ze względu na 
oczywiste różnice w obydwu językach nie zawsze było możliwe oddanie rymów lub układu 
wersów.

10 Barańczak, „Mały, lecz maksymalistyczny”, 11.
11 Szczegółowo na temat rodzajów przekładów pisze Balcerzan, „Poetyka przekładu”, 17–34; Stanisław 
Barańczak, „Przekład artystyczny jako «samoistny» i «związany» obiekt interpretacji (na przykładzie nie-
których polskich tłumaczeń Gottfrieda Benna”, w: Z teorii i historii przekładu artystycznego, red. Jacek 
Baluch (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974), 47–74.
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Na szczególną uwagę zasługuje pieśń Garras dos Sentidos12, napisana dla fadystki 
Mísi (właśc. Susana Maria Alfonso de Aguiar) przez Agustinę Bessę-Luis. 

Pieśń ta stanowi jeden z przykładów zachowania oryginalnej struktury fado, bowiem 
należy do fado menor, które zaliczane jest do fado castiço. Zarówno według struktury tek-
stu, jak i struktury muzycznej można wyróżnić dwie główne grupy pieśni – fado castiço 
i fado-canção. Do pierwszej grupy należą pieśni tradycyjne, charakteryzujące się bardzo 
dokładną, szablonową wręcz strukturą zarówno w zakresie metryki i wersyfikacji, jak i li-
nii melodycznej. Pieśni z drugiej grupy mają niewiele elementów stałych. Należą do nich 
m.in. budowa stroficzna (nie zawsze jednak regularna, jak w przypadku fado castiço) oraz 
powtarzający się refren. Jeśli dana pieśń należy do pierwszej grupy, wówczas powinna mieć 

12 Zamieszczony w artykule utwór jest własnością Teatru Wybrzeże i pochodzi z prywatnych źródeł. Płyta 
została wydana w 62 krajach, otrzymała status złotej płyty w Portugalii oraz została włączona na listę stu 
najlepszych płyt XX w. według Jornal Público; otrzymała także nagrodę Choc de la Musique we Francji.

Năo quero cantar amores,
Amores săo passos perdidos.
Săo frios raios solares,
Verdes garras dos sentidos.

Săo cavalos corredores
Com asas de ferro e chumbo,
Caídos nas águas fundas.
Năo quero cantar amores.

Paraísos proibidos,
contentamentos injustos,
Feliz adversidade,
Amores săo passos perdidos.

Săo demencia dos olhares,
Alegre festa de pranto,
Săo furor obediente,
Săo frios raios solares.

Da má sorte defendidos
Os homens de bom juízo
Tem nas măos prodigiosas
Verdes garras dos sentidos.

Năo quero cantar amores
Nem falar dos seus motivos.

Nie chcę śpiewać o miłości
– miłość to stracone chwile
Zimny blask czarnego słońca
Niczym ciernie, uczuć szpony.

Miłość jest jak koń w gonitwie
Co ma ołowiane skrzydła
Zatopiony w morza głębi.
Nie chcę śpiewać o miłości.

Miłość to raj zakazany
I niesprawiedliwa radość
Szczęście zawsze zezowate
Miłość to stracone chwile.

Jest jak wzrok opętanego
Festyn, co się w stypę zmienił
Szał uniesień udawany
Zimny blask czarnego słońca.

Ci, chronieni wciąż przed pechem
– mężczyźni bardzo ostrożni
W czułych dłoniach swych skrywają
Niby ciernie uczuć szpony.

Nie chcę śpiewać o miłości
I tłumaczyć się, dlaczego.
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strofy cztero-, pięcio-, sześcio- lub dziesięciowersowe oraz wersy z określoną liczbą sylab, 
odpowiednio: cztero-, siedmio-, dziesięcio- lub dwunastozgłoskowe. Jeśli zaś jest to fado- 
-canção, wtedy wersyfikacja może już nie być regularna, obowiązkowo natomiast powinien 
pojawić się refren przeplatający strofy13. Cytowane fado menor charakteryzuje się specy-
ficzną budową związaną z użyciem mote, czyli cztero- bądź sześciowersowej strofy począt-
kowej, po której następuje komentarz (glosa), każda zaś ze strof glosy zawiera jeden lub dwa 
wersy z pierwszej strofy (mote). Omawiana pieśń zawiera czterowersową strofę początkową 
(mote) i glosę – rozwinięcie w postaci czterech czterowersowych strof, z których każda 
kończy się jednym z wersów strofy początkowej (mote). 

W tłumaczeniu na język polski taki układ stroficzny został zachowany, podobnie jak 
sylabiczna wersyfikacja. Istotna jest jednak liczba sylab, jako że w języku portugalskim 
wiersz możemy zaklasyfikować jako typowy przykład siedmiozgłoskowca, zaś w języku 
polskim jest to klasyczny ośmiozgłoskowiec. Zgodnie z polską tradycją wersyfikacyjną 
„ośmiozgłoskowiec to jeden z trzech, obok jedenastozgłoskowca i trzynastozgłoskowca, 
najważniejszych wzorów polskiego wiersza sylabicznego. Jest najstarszym z nich i jedynym 
z całą pewnością rodzimym, ponieważ dwa pozostałe formaty rozwinęły się w polskiej po-
ezji pod wpływem łacińskim, a później włoskim”14. Różnica w tekście oryginalnym i prze-
kładzie wynika ze sposobu liczenia sylab w języku portugalskim, gdzie należy zastosować 
podział z uwzględnieniem synalef15, a także pamiętać o tym, że sylaby liczone są tylko do 
ostatniej sylaby akcentowanej:

Ver/des/gar/ras/dos/sen/ti/dos = 8 – 1 = 7 
Ni/czym/cier/nie/u/czuć/szpo/ny = 8

W wyniku takiego podziału wszystkie ośmiozgłoskowe wersy portugalskie liczone 
są jak wersy siedmiozgłoskowe. W przekładach polskich nie uwzględniono zasad portu-
galskiej fonetyki i tradycji wersyfikacyjnej. Nadrzędną zasadą w odzwierciedleniu formy 
portugalskiego pierwowzoru było zastosowanie regularnej budowy wersyfikacyjnej, róż-
niącej się jednak od wersji oryginalnej. Pojawiające się różnice gramatyczne, fonetyczne, 
jak i składniowe między językiem portugalskim a polskim spowodowały, że w większości 
przekładów wersy tłumaczone są dłuższe od wersów oryginału.

13 Rui Vieira Nery, “A Arte de Dizer”, w: Amália: Coração Independente, red. Clara Távora Vilar, Nuno 
Ferreira de Carvalho (Lisboa: Fundação Amália Rodrigues / Museu Colecção Berrado / Museu da Electri-
cidade-Fundação EDP, 2009), 105–127.
14 Wiktor Jarosław Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim (Kraków: Towarzystwo Miłośników Ję-
zyka Polskiego, 2003), 65–66.
15 Synalefa to zjawisko fonetyczne polegające na ujednoliceniu artykulacji ostatniej sylaby wyrazu zakoń-
czonego samogłoską i pierwszej sylaby wyrazu następnego, rozpoczynającego się również samogłoską. 
W utworach poetyckich wykorzystywana jest jako środek stylistyczny ułatwiający zachowanie odpowied-
niego metrum. Szerzej na ten temat: Wiaczesław Nowikow, Fonetyka hiszpańska (Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN, 1992), 6–63.
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Niełatwe dla tłumaczy było również odzwierciedlenie pierwotnego układu rymów. 
W języku portugalskim rymy możemy podzielić ze względu na miejsce występowania 
(klauzulowe, wewnętrzne, średniówkowe); sposób powiązania elementów (parzyste, krzy-
żowe, okalające, mieszane, wolne oraz tzw. encadeadas, w których ostatnia sylaba rymuje 
się z sylabą występującą w stałym miejscu wewnątrz kolejnego wersu); stosunek do akcentu 
(męskie, żeńskie i daktyliczne tzw. esdrúxulas, w których akcent pada na trzecią sylabę od 
końca); dokładność (dokładne, niedokładne); bogactwo (bogate, ubogie, tzw. raras, gdzie 
rym występuje pomiędzy nietypowymi, rzadko używanymi wyrazami, tzw. preciosas, 
w których czasownik rymuje się z połączeniem czasownikowo-przyimkowym)16. 

Zachowanie w przytoczonym utworze regularnych rymów (klauzulowe, krzyżowe, 
żeńskie) w polskiej wersji językowej okazało się niestety niemożliwe:

Podobnie jak w innych przetłumaczonych pieśniach fado jest to element, z którego 
trzeba było zrezygnować na poczet zgodności z frazą muzyczną lub w celu oddania wła-
ściwego znaczenia. Dodatkowym utrudnieniem był zatem fakt, że tekstem śpiewanym na 
scenie rządzą zasady wymowy scenicznej w śpiewie, które determinują większość zjawisk 
artykulacyjnych. Użycie niektórych wyrazów powodowałoby niezgodność akcentów mu-
zycznych z językowymi i/lub byłoby przyczyną niezrozumiałości tekstu. Potwierdzają to 
słowa Jerzego Bartmińskiego, który zaznacza: „w śpiewanym tekście strona dźwiękowa 
słów ulega rozwinięciu i przystosowaniu do funkcji melicznych, strona semantyczna zaś 
– przytłumieniu i pewnej degradacji”17. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do tłuma-
czenia treści utworów. Bartmiński pisze, że niekiedy niemożliwe jest dokładne przetłuma-
czenie tekstu i następuje tzw. „przytłumienie” strony semantycznej18. W przypadku analiz 
przekładu pieśni fado wykonywanych w Teatrze Wybrzeże zrezygnowano z przybliżenia 
polskiemu odbiorcy symboli, kolorów i postaci mających szczególne znaczenie dla kultury 
portugalskiej. Odległość kulturowa nie pozwoliłaby bowiem polskim odbiorcom na odczy-
tanie sensów naddanych.

16 Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa (Rio de Janeiro: Nova Fronteira Participações S.A., 
2009), 278–285.
17 Jerzy Bartmiński, „Wymowa w śpiewie”, w: Opuscula logopaedica: in honorem Leonis Kaczmarek, red. 
Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1993), 226–231.
18 Tamże.

Năo quero cantar amores, (A)
Amores săo passos perdidos. (B)
Săo frios raios solares, (A)
Verdes garras dos sentidos. (B)

Nie chcę śpiewać o miłości
– miłość to stracone chwile
Zimny blask czarnego słońca
Niczym ciernie, uczuć szpony.
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Dobrą egzemplifikacją wspomnianego zjawiska jest analizowany tu wiersz Garras dos 
Sentidos („Szpony Zmysłów/Uczuć”19), w którym tytułowe szpony w tekście są zielone. 
Jest to jedna z metafor miłości wyrażona przez podmiot liryczny obarczający za wszelkie 
cierpienia mężczyzn, którzy sami są chronieni przed nieszczęściem, ale skrywając w dło-
niach „szpony uczuć”, obejmują nimi kobiety, doprowadzając je do zguby. Znaczącym ele-
mentem jest tu bardzo negatywnie nacechowana w języku portugalskim zieleń, konotująca 
zgubne, destrukcyjne uczucie, z którego nie możemy się wydostać. W kulturze iberyjskiej 
zieleń bardzo często symbolizuje śmierć, czego przykładem mogą być poematy i dramaty 
Federica Garcii Lorki (Romance Sonámbulo20) czy poezja Fernanda Pessoi (Ó ervas fre-
scas que cobris, O sol queima o que toca21). W sprzeczności z kulturą tekstu pierwotnego 
pozostaje opis semantyki barwy zielonej na gruncie współczesnej polszczyzny, gdzie ze-
stawiana ze światem roślin, z odradzającym się życiem i wiosną, symbolizuje miłość nową 
oraz oddaje szeroki wachlarz pozytywnych doznań emocjonalnych, ‘pełni życia’, ‘nadziei’ 
i ‘radości’22. Ryszard Tokarski zaznacza jednak: „niejako na marginesie zasadniczego nurtu 
znaczeniowego barwy zielonej notuje się takie jej użycia, które ewokują starość, chorobę, 
zgniliznę czy rozpad. [...] w takich wypadkach właściwe barwie zielonej konotacje ‘radości’, 
‘nadziei’ […] są eliminowane, a najstosowniejszą językową techniką kategoryzującą jest 
uzupełnienie nazwy barwy epitetem modyfikującym zgniła (zieleń)”23. 

W tłumaczeniu analizowanej pieśni wyeliminowano barwę i rozszerzono tekst, doda-
jąc negatywnie nacechowany rzeczownik ciernie (niczym ciernie, uczuć szpony), aby wy-
dobyć oryginalne znaczenie. Zielone szpony uczuć byłyby bowiem dla polskiego odbiorcy 
niezrozumiałe, ciernie zaś stają się ekwiwalentem znaczeń konotowanych przez zieleń w ję-
zyku portugalskim. 

W tej samej strofie dodano jednak inną barwę, która kojarzona jest jednoznacznie ze 
śmiercią. Miłość w tekście oryginalnym porównana została do zimnych promieni słońca 
( frios raios solares), zaś w polskim przekładzie pojawia się jako zimny blask czarnego 
słońca. Zimny blask, podobnie jak zimne promienie, to światło, które nie ogrzewa, stanowi 
zatem własne zaprzeczenie. Może symbolizować światło księżyca, służąc spotęgowaniu 
ciemności, podkreśleniu bezkresu nocy. Z kolei oksymoron czarne słońce w polskiej wersji 
wprowadza dodatkowe możliwości interpretacyjne. Konotuje znaczenie obecne w Apoka-
lipsie św. Jana (6, 12–14), w której czarne słońce pojawia się jako zapowiedź końca świata: 

19 Uściślając niejako tłumaczenie, należy dodać, że słowo sentidos oznacza w języku portugalskim zmysły, 
nie zaś uczucia, jak zostało to przełożone na język polski.
20 Federico García Lorca, Obras completas I, II, III, red. Arturo del Hoyo (Madrid: Aguilar, 1991).
21 Fernando Pessoa, Poesias Inéditas (1919–1930) (Lisboa: Ática, 1990).
22 Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 
2004), 126–134.
23 Tamże, 134.
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Gdy otworzył szóstą pieczęć, zobaczyłem, że nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Słoń-
ce stało się czarne jak wór pokutny, a cały księżyc stał się jak krew. Gwiazdy nieba 
spadały na ziemię, jak spadają niedojrzałe figi z figowca wstrząsanego gwałtownym 
wichrem. Niebo zostało usunięte, zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa zostały prze-
sunięte ze swego miejsca24.

Inną symbolikę możemy odnaleźć w pismach Babilonu, gdzie pojawiają się dwa słoń-
ca: białe – dające światło dzienne – i czarne – dające siłę wiedzy, a zatem odnosi się ono 
do wartości duchowych człowieka. W tekstach alchemicznych natomiast czarne słońce (sol 
niger) jest symbolem Saturna i reprezentuje ciemny oraz niszczycielski aspekt słońca25. 

Należy jednak pamiętać, że czarne słońce było także ulubioną metaforą polskich ro-
mantyków26, kojarzącą się bezpośrednio z melancholią27 i smutkiem duszy. Rozszerzenie 
na poziomie semantycznym, czyli użycie w tłumaczeniach portugalskiego fado, które z de-
finicji jest melancholijną pieśnią, właśnie wyrażenia czarne słońce hiperbolizuje smutek 
oraz uczucie straty podmiotu lirycznego, a zatem doskonale oddaje emocje towarzyszące 
wykonywaniu utworu. By uwypuklić dramatyzm słów podczas występu na scenie, Nieczu-
ja Urbańska śpiewa używając ozdobników, dzięki czemu rekompensuje niezgodność akcen-
tów w obu językach, podkreślając znaczenie oksymoronu czarne słońce. W tym miejscu nie 
sposób nie zgodzić się, że „[l]iteracka koncepcja przekładu, choć wiele korzysta z doświad-
czeń lingwistyki, nie może przyjąć jej modelu wypowiedzi, usiłuje bowiem rozstrzygnąć 
kłopoty tłumaczy nie na poziomie tekstu, lecz na poziomie utworu, w którym istnieje wię-
cej «planów»”28.

Wnioski

Jak można zaobserwować na wybranym przykładzie, polskie wersje analizowanej pieśni 
nie zachowały oryginalnego układu rymów ani liczby sylab. Treść utworów została posze-
rzona o pewne elementy lub ich pozbawiona, by odbiorca tekstu B mógł zrozumieć istotę 

24 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2009), 2701.
25 Piotr Śniedziewski, „Obraz czarnego słońca w wybranych utworach francuskich i polskich romantyków 
(rekonesans)”, Prace Polonistyczne, 70 (2015): 199–202.
26 Więcej na ten temat zob. Piotr Śniedziewski, Czarne słońca romantyków (Warszawa: Wydawnictwo 
Sic!, 2018). 
27 Szerzej na ten temat zob. Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia (Kraków: Universitas, 
2007). Czarne słońce to według autorki transcendentny symbol smutku, charakterystyczny dla melancho-
lików, który determinuje wszelkie ich działania. „Skąd pochodzi to czarne słońce? Z jakiej niepokojącej 
galaktyki biorą się jego niedostrzegalne, a uciążliwe promienie, które przykuwają mnie do ziemi, do łóżka, 
prowadzą do utraty mowy, do rezygnacji?”, tamże, 55.
28 Balcerzan, „Poetyka przekładu”, 25.
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fado. Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób sprawdzić, czy utwory funkcjonują w oby-
dwu kulturach identycznie? Odpowiedź znajdziemy u Stanisława Barańczaka, który pisze:

Sprawdzian najpewniejszy – tu, niestety, od semiotyki musimy przejść do somatyki, 
ale nie ma innej rady, fizjologia przynajmniej nie kłamie i nie da się sfałszować – to, 
w szczególnie udanych wypadkach, dreszcz, który nam przebiega po plecach, łza, 
która się zakręci w oku, albo nieopanowany wybuch śmiechu. Ostatecznie, po co czy-
tamy wiersz? Po to – że powtórzę za Witkacym, który zresztą akurat poezji tego ro-
dzaju potencjału odmawiał – aby jego jedność w wielości przyprawiała nas o dreszcz. 
Dreszcz metafizyczny, ale i całkiem dosłownie fizjologiczny. Tłumacz poezji tłuma-
czy zatem nie tylko po to, aby dorównać i przewyższyć, aby oryginalnemu tekstowi 
złamać kręgosłup jego językowego i formalnego oporu, lecz również po to, aby poczuć 
dreszcz ekstazy w kręgosłupie własnym. Mówiąc ściślej: po to, aby się dowiedzieć, 
dlaczego ciarki przeszły mu po krzyżu, kiedy przeczytał oryginał – a dowiedzieć się 
tego w sposób absolutnie pewny można tylko w jeden sposób: sprawdzając, czy podob-
ne doznanie stanie się naszym udziałem, kiedy odtworzymy utwór w naszym własnym 
języku29. 

Fado, czyli miejski folklor Lizbony, jest specyficznym gatunkiem i trudno uchwycić 
jego istotę, dlatego starając się sprawdzić autentyczność przekazu na wspomnianym przez 
Barańczaka „poziomie somatycznym”, musimy pamiętać, że kluczowym elementem fado 
jest performance – pieśni powinny być wykonywane na żywo i wywoływać głębokie emo-
cje oraz przeżycia u słuchaczy poprzez ekspresyjny przekaz, na który składają się przede 
wszystkim sposób śpiewania, mimika i gestyka. 

W przypadku recitalu w Teatrze Wybrzeże możliwość sprawdzenia oddziaływania 
tekstu na słuchaczy była weryfikowana wielokrotnie podczas licznych koncertów i wy-
stępów na terenie Polski. Na podstawie własnych obserwacji oraz opinii uzyskanych pod-
czas rozmów z publicznością, o których pisze Grażyna Antoniewicz, mogę jednoznacznie 
stwierdzić, że siłą występów fadystki jest właśnie zaangażowanie i głęboki kontakt ze słu-
chaczami, którzy niejako przeżywają tęsknotę, nieszczęśliwą miłość, śmierć czy żal razem 
ze śpiewaczką:

Pani Marzena Nieczuja Urbańska jest delikatna jak portugalski zmrok i czuła jak 
lizboński świt. Między zmrokiem i świtem, między czułością a tęsknotą rozgry-
wają się miłosne sceny piosenek, które być może przypomną widzom uczucia, bez 
których życie byłoby pozbawione sensu. […] [Nieczuja Urbańska] zdaje się wpatry-
wać gdzieś, w głąb swojej duszy. Jakby cała i bez reszty oddając się temu, co zaraz 

29 Barańczak, „Mały, lecz maksymalistyczny”, 11 [podkr. – N.P.]. 
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opowie, wypłacze. Śpiewa o utraconych uczuciach, nadziejach, łzach, pożegnaniach 
i powrotach30.

Polska warstwa tekstualna, odbiegająca niekiedy od oryginału w zakresie leksyki czy 
wersyfikacji, powoduje, że przekaz pieśni jest spójny, zrozumiały i autentyczny dla naszego 
odbiorcy, wzbudza bowiem silne emocje, którym nierzadko towarzyszą łzy lub śmiech. 
A zatem w przekładzie artystycznym, który był przedmiotem analizy w niniejszym ar-
tykule, można zauważyć prymat dominanty semantycznej, dzięki czemu wymowa tekstu 
ocalała w tłumaczeniu.
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Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado  
na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos

S t r e s z c z e n i e
Tematem artykułu są tłumaczenia portugalskich pieśni fado na język polski. Ten gatunek mu-
zyczny uznawany jest za symbol tożsamości narodowej Portugalii i stanowi jeden z najbardziej 
charakterystycznych wyznaczników jej kultury. Przedmiotem analizy jest pierwsze polskie tłu-
maczenie wiersza portugalskiej pisarki Agustiny Bessy-Luis Garras dos Sentidos, zaś nadrzęd-
nym celem pracy jest sprawdzenie, czy utwór oryginalny i jego przekład funkcjonują w obydwu 
kulturach identycznie oraz które elementy tekstu są istotne dla właściwego odbioru. W artykule 
skoncentrowano się na takich składnikach struktury dzieła, jak wersyfikacja, układ rymów 
i zjawiska semantyczne. 
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Some remarks on the translation of the Portuguese Fado  
exemplified with the song Garras dos Sentidos

S u m m a r y
The article concerns translations of Portuguese fado songs into the Polish language. The genre 
of fado is considered a symbol of the national identity and is one of the most typical elements of 
the Portuguese culture. The article contains an analysis of the first Polish translation of the poem 
Garras dos Sentidos written by the Portuguese writer Agustina Bessa-Luís. The analysis has 
been carried out in order to check whether the original text and its translation function in both 
cultures in the identical way and which elements of the text are essential to its proper reception. 
The article concentrates on such components of the structure of the work as versification, the 
arrangement of rhymes and semantic phenomena.

C y t o w a n i e
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Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – 
kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
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Synonimia w terminologii konkretnych dziedzin nauki staje się od jakiegoś czasu przedmio-
tem zainteresowania językoznawców. Zwykle, jak pisze Lucyna Jankowiak, „wspomina się 
o synonimii jako o zjawisku niekorzystnym i niewłaściwym, a wręcz szkodliwym i niepo-
żądanym, bo sprzecznym z zasadą jednomianowości, mówiącą o tym, by jednemu pojęciu 
odpowiadał tylko jeden termin”1. Mimo tego, jak wynika z badań, synonimia jest obecna 
w systemach terminologicznych różnych nauk, nie tylko tych, które dopiero się kształtują2. 
Szczególnie interesująca pod tym kątem jest psychologia – dyscyplina o rozległym obszarze 
badań, obejmująca wiele różnorodnych subdyscyplin3. Wciąż nieuporządkowany system 

1 Lucyna Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podsta-
wie „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 roku) (Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydaw-
niczy, 2015), 10.
2 Jako przykład posłużyć mogą badania nad terminologią medyczną, por. tamże, 15.
3 Jan Strelau, Dariusz Doliński, red., Psychologia akademicka (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, 2011), 26.
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terminologiczny stanowi dość istotny problem dla samych badaczy, o czym świadczą słowa 
jednego z przedstawicieli psychologii: „terminologia naukowa różnicuje się tak, że coraz 
częściej te same zjawiska nazywane są różnie przez różnych badaczy i porozumienie mię-
dzy nimi jest coraz trudniejsze”4. Podobną refleksję odnajdziemy w artykule Marty Białec-
kiej-Pikul, która pisze:

W każdym podręczniku psychologii rozwoju znajdziemy indeks nazw, a w każdym 
artykule przeczytamy kilka słów kluczowych. Czy jednak oznacza to, że posługujący 
się pojęciami kluczowymi naukowcy zawsze rozumieją je tak samo? […] Dziś często 
pojęcia kluczowe zamiast być narzędziami, które pozwalają nam opisywać, analizo-
wać, wyjaśniać i klasyfikować złożone zjawiska, same wymagają precyzyjnej defini-
cji. Wielkim wyzwaniem jest zatem próba doprecyzowania i uporządkowania najważ-
niejszych pojęć psychologii rozwoju5.

W niniejszym artykule omówię istnienie synonimii w terminologii psychologicznej 
na przykładzie szeregu synonimów nazywających zaburzenia związane z uzależnieniem 
od zakupów. Materiał wyekscerpowany został z artykułów publikowanych na łamach spe-
cjalistycznych czasopism, takich jak „Psychiatria”, „Przegląd Psychologiczny”, „Forum 
Pedagogiczne”, co pozwoliło ustalić, że w polskiej specjalistycznej literaturze naukowej 
funkcjonują następujące terminy nazywające zaburzenia kupowania: dysfunkcyjne zakupy, 
kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, kompulsywne zakupy, kupnoholizm, 
kupowanie dysfunkcyjne, kupowanie nadmierne, mania kupowania, oniomania, shopoho-
lizm/szopoholizm, uzależnienie od kupowania, uzależnienie od zakupów, zakupoholizm, 
zakupomania. Celem rozważań będzie analiza strukturalna i genetyczna poszczególnych 
członów szeregu oraz próba wskazania, czy i jak wymienione jednostki funkcjonują w pol-
szczyźnie ogólnej. 

Zanim przejdziemy do omówienia materiału z perspektywy językoznawczej, warto 
podkreślić, że sami psychologowie zwracają uwagę na fakt współwystępowania określeń 
synonimicznych związanych z nazywaniem zaburzeń kupowania [podkr. – A.S.]:

Terminy kompulsywne zakupy i uzależnienie od zakupów stosowane są zamiennie 
[…]. W literaturze polskiej konstrukt ten opisywany jest też jako shopoholizm6.

4 Tadeusz Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii (Warszawa: Wydawnictwo Żak, 1998), 
199.
5 Marta Białecka-Pikul, rec. książki Key Concepts in Developmental Psychology H. Rudolpha Schaffera, 
Psychologia Rozwojowa 12 (2007), 4: 93.
6 Paulina Koryczan i in., „Uzależnienie od zakupów – przegląd badań”, w: Badania i Rozwój Młodych Na-
ukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne, IV, red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny (Poznań: 
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2017), 80.
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Zakupoholizm (kompulsywne kupowane, oniomania, kupnoholizm) jest jednym 
z nowych, proponowanych uzależnień czynnościowych i charakteryzuje się obsesyj-
nym zaabsorbowaniem kupowaniem oraz niezdolnością do powstrzymania się przed 
kupowaniem niepotrzebnych rzeczy, co w konsekwencji prowadzi do problemów 
w sferze społecznej i finansowej7.

W literaturze przedmiotu stosowane są różne określenia zjawiska związanego z nało-
gowym kupowaniem: kupowanie kompulsywne, impulsywne, dysfunkcyjne, szopo-
holizm, kupnoholizm, oniomania, zakupomania, nałogowe kupowanie, uzależnie-
nie od kupowania8.

Szczególną uwagę na swoiste rozchwianie terminologiczne zwróciła Agata Gąsiorow-
ska, podając, że problemem jest nie tylko brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych 
zaburzenia, ale także różne terminy nazywające to zjawisko:

Aby wyjaśnić, co kryje się pod nazwą „kupowanie kompulsywne”, należy sięgnąć do 
początku dwudziestego wieku […]. Używa się także nazw oniomania, mania kupo-
wania, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, a także uzależnienie 
od kupowania, kupowanie nadmierne lub dysfunkcyjne i impulsywne zakupy. […] 
W polskim piśmiennictwie zjawisko to nazywane jest shopoholizmem […], wydaje się 
jednak, że nazwa zakupoholizm byłaby dużo właściwsza9. 

Powyższe cytaty są dowodem terminologicznej refleksji, która ma miejsce na gruncie 
samej psychologii. Przedstawiciele tej dyscypliny odnotowują istnienie wielu wariantyw-
nych określeń stosowanych do opisu jednego obszaru badawczego, wskazując na ich peł-
ną ekwiwalencję. Możemy w tym przypadku mówić o ścisłej jednoznaczności wszystkich 
omawianych tu jednostek leksykalnych i stwierdzić, że mają one status dubletów seman-
tycznych10. Potwierdza się zatem również stanowisko niektórych językoznawców, że syno-
nimy, inaczej niż w języku ogólnym, gdzie pełnią często funkcję stylistyczną czy też wska-
zują na różne cechy danego desygnatu, w terminologii są jednostkami równoznacznymi11. 

7 Marek Krzystanek i in., „Zakupoholizm – nowe wyzwania terapeutyczne”, Psychiatria 13 (2016), 3: 149.
8 Iryna Kurlak, „Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego kupowania: uzależnienie od zaku-

pów (oniomania)”, Forum Pedagogiczne, 1 (2008): 232.
9 Agata Gąsiorowska, „Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: prze-

gląd badań”, Przegląd Psychologiczny 44 (2001), 4: 463.
10 Dorota Filar, „Synonimia leksykalna w leksykologii i leksykografii polskiej”, Studia Leksykalne. Rocz-
niki Humanistyczne 58 (2010), 6: 43. 
11 Por. Mieczysław Bąk, Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych (Wrocław: Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, 1984), 21; Jadwiga Nawacka, „O synonimach typu fundament ławowy//ława 
fundamentowa”, Poradnik Językowy, 4 (1978): 160.
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Charakterystyka strukturalna i genetyczna terminów szeregu 
synonimicznego 

Do analizy zebranego materiału stosuję rozstrzygnięcia morfologiczno-syntaktyczne za-
proponowane przez Lucynę Jankowiak, która szczegółowo omówiła zjawisko synonimii 
w odniesieniu do terminologii medycznej12. Podobnie jak wspomniana badaczka w niniej-
szym artykule uwzględniam jedynie wyrazy autosemantyczne, do których zaliczam rze-
czowniki, przymiotniki, przysłówki, czasowniki, zaimki, liczebniki i imiesłowy13.

Analizowany szereg zawiera 15 synonimów, składa się z pięciu terminów jednowyra-
zowych oraz dziesięciu dwuwyrazowych i realizuje następujący model: 1 + 1 + 1 + 1 + 2 
+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ma postać szeregu mieszanego, czyli zawiera zarówno 
wyrazy rodzime, jak i zapożyczenia14.

Grupę terminów jednowyrazowych reprezentują następujące jednostki leksykalne: za-
kupoholizm, kupnoholizm, shopoholizm, zakupomania, oniomania, które charakteryzują się 
zróżnicowaną strukturą. 

Leksemy shopoholizm/szopoholizm, kupnoholizm, zakupoholizm są świadectwem 
wpływu mechanizmów globalizacyjnych na polszczyznę i szczególnego znaczenia języka 
angielskiego w procesie internacjonalizacji języka15.

Shopoholizm jest bezpośrednim zapożyczeniem z języka angielskiego, gdzie, inaczej 
niż w polskim dyskursie psychologicznym, obecny jest przede wszystkim w języku potocz-
nym, a nie w publikacjach specjalistycznych16. W polszczyźnie wyraz ten funkcjonuje jako 
zapożyczenie fonetyczno-graficzne17, na co wskazuje wariantywność zapisów (shopoho-
lizm, szopoholizm → ang. shopoholism). 

Shopoholizm stał się bazą do utworzenia na gruncie polszczyzny złożeń zakupoholizm, 
kupnoholizm18. Wyabstrahowany z zapożyczonych leksemów segment -holizm, będący dru-
gim członem compositów19, stanowi produktywny element współczesnej polszczyzny, two-
rzy liczne serie złożeń, które Krystyna Waszakowa definiuje jako struktury z powtarzalnym, 

12 Jankowiak, Synonimia. 
13 Tamże, 141.
14 Taką definicję szeregu mieszanego podaje Jankowiak, Synonimia, 215.
15 Szczegółowo o tym zjawisku pisze Krystyna Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwór-
stwie współczesnej polszczyzny (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005).
16 W artykułach naukowych z zakresu psychologii, podejmujących zagadnienia związane z zaburzeniami 
kupowania, dominuje użycie dwuczłonowego terminu compulsive buying.
17 Por. Ksenia Olkowska, „Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przeło-
mu XX i XXI wieku”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny, 
9 (2010): 161–207.
18 Por. Krystyna Waszakowa, „Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego 
i środowiskowego w języku mediów ostatniego ćwierćwiecza”, Slavia Meridionalis, 9 (2009): 90. 
19 Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji, 206.
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niesamodzielnym członem20. Semantycznie formant ten jest wykładnikiem znaczenia ‘stan 
uzależnienia osoby od tego, na co wskazuje pierwszy człon’21. W analizowanych tu przykła-
dach oba człony złożeń zostały połączone interfiksem -o-: kupn-o-holizm, zakup-o-holizm. 
Pierwsze, genetycznie polskie, człony złożeń semantycznie odnoszą się do czynności kupo-
wania, robienia zakupów, precyzują zatem, jakiego obszaru rzeczywistości pozajęzykowej 
dotyczy uzależnienie. 

Podobny mechanizm słowotwórczy obecny jest w złożeniu zakupomania. Wyraz ten 
reprezentuje liczną liczbę złożeń z genetycznie obcym rzeczownikiem mania (gr. manía 
‘szaleństwo’), który nazywa ‘nawyk, rodzaj, uzależnienia, szczególny pociąg do tego, co 
określa ich pierwszy człon’. Jak pisze K. Waszakowa, mania i -holizm jako postpozycyjne 
człony złożeń tworzą leksemy pozostające wobec siebie w relacji synonimii22, co potwier-
dzają omawiane tu przykłady. 

Wśród terminów jednowyrazowych określających zaburzenia związane z czynnością 
kupowania występuje ponadto greckie zapożyczenie złożone oniomania <gr. ṓnios ‘na 
sprzedaż’ + gr. manía ‘szaleństwo’>. Konstrukcje tego typu mają często status internacjona-
lizmów, a w polszczyźnie funkcjonują przede wszystkim w odmianie naukowej23. Stosowa-
nie terminów pochodzących z greki czy łaciny wydaje się uzasadnione, często umożliwia 
bowiem wymianę doświadczeń i daje możliwość porównywania wyników badań na arenie 
międzynarodowej.

Terminy dwuwyrazowe reprezentują następujące grupy połączeń:
a) połączenia z członem nominalnym – rzeczownik + przymiotnik (N + ADJ)

dysfunkcyjne zakupy, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, kompul-
sywne zakupy, kupowanie dysfunkcyjne, kupowanie nadmierne, nałogowe kupowa-
nie;

b) połączenia z członem nominalnym – rzeczownik + rzeczownik w dopełniaczu 
(N + NGEN)
mania kupowania;

c) połączenia z członem nominalnym – rzeczownik + wyrażenie przyimkowe (N + PN)
uzależnienie od kupowania, uzależnienie od zakupów.

Przewaga terminów dwuwyrazowych wynika z faktu, że derywacja składniowa od-
grywa istotną rolę w tworzeniu słownictwa specjalistycznego, pozwala z jednej strony na 
precyzowanie, uszczegółowianie znaczeń jednego z elementów połączenia (np. uzależnienie 
od zakupów, od kupowania, mania kupowania), z drugiej wprowadza wyrazy ogólne do 

20 Tamże, 167.
21 Tamże.
22 Tamże, 156.
23 Por. Adrianna Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie (Szczecin: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017), 183; Aneta Zięba, „Wpływy obce w polszczyźnie 
końca XX wieku na podstawie rzeczowników z wybranych tomów Praktycznego słownika współczesnej 
polszczyzny”, Język Polski, 1 (2008): 16.
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słownictwa specjalnego, dzięki połączeniu ich z członem określającym (np. zakupy kom-
pulsywne, dysfunkcyjne)24. Warty podkreślenia jest fakt, że wśród nazw dwuelemento-
wych znajdują się kalki z języka angielskiego: kompulsywne kupowanie – ang. compulsive 
buying, kompulsywna konsumpcja – ang. compulsive consumption, kompulsywne zakupy 
– ang. compulsive shopping. Podobnie jak w Polsce, w anglojęzycznej literaturze naukowej 
poświęconej zaburzeniom kupowania terminy te są synonimami i stanowią wariantywne 
wobec siebie formy leksykalne25.

Obecność członów szeregu synonimicznego w źródłach współczesnej 
polszczyzny

Wszystkie analizowane w niniejszym artykule wyrazy i połączenia wyrazowe funkcjo-
nują w naukowym piśmiennictwie z zakresu psychologii oraz w zasobach internetowych, 
szczególnie na stronach o charakterze poradnikowym, poświęconym zdrowiu psychiczne-
mu bądź współczesnemu stylowi życia. Nie wszystkie natomiast zostały odnotowane przez 
najnowsze źródła leksykograficzne, rejestrujące zasoby współczesnej polszczyzny26. Do-
tyczy to przede wszystkim połączeń wyrazowych, które nie mają ustabilizowanego szyku, 
a proces ich terminologizacji nie został jeszcze zakończony, np. kompulsywne kupowanie/
kupowanie kompulsywne; dysfunkcyjne zakupy/zakupy dysfunkcyjne.

Takie zestawienia mogą być uznane za derywaty semantyczne, a ich powstawanie cha-
rakterystyczne jest dla systemów terminologicznych, które ciągle się kształtują27. Nieobec-
ność połączeń w artykułach hasłowych źródeł leksykograficznych może wynikać z faktu, 
że rejestrują one jedynie połączenia najczęściej występujące w języku (np. uzależnienie od 
alkoholu/narkotyków; dysfunkcyjne rodziny/zachowania), mimo że w polszczyźnie funk-
cjonują, choć znacznie rzadziej, również interesujące nas tu połączenia uzależnienie od za-
kupów; dysfunkcyjne zakupy. Zapewne z tego powodu jedynie siedem z omawianych tu ter-
minów odnotowanych zostało w Narodowym Korpusie Języka Polskiego28, osiem natomiast 

24 O tym zjawisku piszę w monografii Słownictwo psychologiczne, 237.
25 Por. np. Donald W. Black, „A review of compulsive buying disorder”, World Psychiatry 6 (2007),  
1: 14–18; Donald W. Black, Martha Shaw, Jeff Allen, „Five-year follow-up of people diagnosed with com-
pulsive shopping disorder”, Comprehensive Psychiatry, 68 (2016): 97–102; Gordon C. Winston, „Addiction 
and backsliding: A theory of compulsive consumption”, Journal of Economic Behavior & Organization, 
1 (1980): 295–324.
26 W źródłach leksykograficznych połączenia wyrazowe nie stanowią odrębnych haseł, lecz skupienia 
terminologiczne o ustabilizowanej strukturze słowniki odnotowują w artykule hasłowym.
27 Por. Agnieszka Szczaus, Leksyka specjalistyczna w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzo-
nowskiego z 1749 roku na tle polszczyzny XVIII wieku (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2013), 25.
28 Narodowy Korpus Języka Polskiego, dostęp 10.10.2018, nkjp.uni.lodz.pl (dalej: NKJP).
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nie jest jeszcze rejestrowanych przez żadne źródła językoznawcze, obejmujące zbiory naj-
nowszej polszczyzny. Szczegółowy wykaz poświadczeń zestawiono w tabeli.

Tabela. Występowanie leksemów w źródłach

Wyraz WSJPa NKJP TSb OJUWc Internet

dysfunkcyjne zakupy – – – – x

kompulsywna konsumpcja – – – – x

kompulsywne zakupy – – – – x

kupnoholizm – x (2003; 4×)d – – x

kupowanie dysfunkcyjne – – – – x

kupowanie kompulsywne – – – – x

kupowanie nadmierne – – – – x

mania kupowania – x (1996; 3×) x – x

nałogowe kupowanie – – – x x

oniomania – – – – x

shopoholizm – x (2010; 3×) x – x

szopoholizm – x (2001; 3×) – – x

uzależnienie od kupowania – – – – x

uzależnienie od zakupów – x (2003; 9×) – – x

zakupoholizm x x (2000; 8×) x x x

zakupomania x (2001; 3×) – – x
a Piotr Żmigrodzki, red., Wielki słownik języka polskiego, dostęp 10.10.2018, http://www.wsjp.pl.
b Teresa Smółkowa, red., Słowa, słowa… Czy je znasz? (Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2013). 
c Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie, red. Mirosław Bańko, Maciej Czeszewski, Jan Bużyński, 
dostęp 10.10.2018, http://nowewyrazy.uw.edu.pl. 
d W nawiasie podaję dane z NKJP dotyczące roku pierwszej rejestracji oraz liczby użyć.

Podkreślić w tym miejscu należy, że termin oniomania według badaczy historii psy-
chologii czy psychiatrii funkcjonuje w europejskim obiegu naukowym od 1915 roku29, jed-
nak z przeprowadzonej przeze mnie ekscerpcji wynika, że był on notowany już w Słowni-
ku lekarskim polskim z 1905 roku w znaczeniu oniomania ‘obłęd kupiecki, kupowania’30. 
We współczesnej polszczyźnie wyraz ten funkcjonuje raczej w wąskim obiegu specjalistów 
i występuje zwykle jako jeden z synonimów zakupoholizmu, zazwyczaj w formie szeregu 
synonimicznego31, np. 

29 Zob. przypis 2.
30 Tadeusz Browicz i in., red., Słownik lekarski polski (Kraków: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 1905), 342.
31 Więcej o strukturze szeregów synonimicznych i ich funkcjach w odniesieniu do terminologii medycznej 
pisze Jankowiak, Synonimia.
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Oniomania jest medycznym terminem używanym do opisania problemu kompulsyw-
nych zakupów. Oniomania jest zazwyczaj związana z niską samooceną, stanami lęko-
wymi, depresją, samotnością czy gniewem32.

Niewystępowanie niektórych terminów w źródłach rejestrujących współczesną polsz-
czyznę wynika najprawdopodobniej z tego, że dotyczą one raczej mało rozpowszechnione-
go w świadomości społecznej zjawiska, mają więc ograniczoną sprawność funkcjonalną. 

Wnioski

Obecność aż 15 synonimów będących nazwami zaburzeń kupowania świadczy o nieustabi-
lizowaniu terminologicznym w zakresie opisu tego obszaru badań psychologicznych. Jednej 
z przyczyn należy upatrywać w tym, że w Polsce jest to zaburzenie stosunkowo nowe i do 
tej pory w dyskursie naukowym nie wykrystalizował się jeszcze żaden dominujący termin. 
Rozbudowana synonimia, czyli istnienie wielu terminów nazywających to samo zjawisko, 
może utrudniać komunikację nawet w obrębie jednej dyscypliny i nie służy tak ważnej 
w dyskursie naukowym precyzji33. Nie można bowiem w tym przypadku mówić o jedno-
mianowości terminów, w myśl której jednemu desygnatowi odpowiada jedna nazwa34. Jest 
to też zapewne związane ze specyfiką całego systemu terminologicznego psychologii jako 
nauki i ilustruje dużą wariantywność w stosowaniu określeń opisujących jedno zjawisko 
psychologiczne.
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Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze 
członów szeregu synonimicznego

S t r e s z c z e n i e
W artykule omówione zostało zjawisko synonimii w terminologii psychologicznej na przy-
kładzie szeregu synonimów nazywających zaburzenia związane z uzależnieniem od zakupów. 
Analizie poddano 15 terminów funkcjonujących w polskim piśmiennictwie naukowym, takich 
jak: dysfunkcyjne zakupy, kompulsywna konsumpcja, kompulsywne kupowanie, kompulsywne 
zakupy, kupnoholizm, kupowanie dysfunkcyjne, kupowanie nadmierne, mania kupowania, onio-
mania, shopoholizm/szopoholizm, uzależnienie od kupowania, uzależnienie od zakupów, zaku-
poholizm, zakupomania. Celem rozważań jest analiza strukturalna poszczególnych członów 
szeregu wraz z omówieniem ich genezy oraz wskazanie przyczyn synonimii. 

Oniomania, shopaholism, compulsive shopping – a few remarks about the structure 
of the elements of a synonymous series

S u m m a r y 
The article presents the phenomenon of synonymy in psychological terminology exemplified 
with a series of synonyms concerning buying disorders. The article contains a structural analy-
sis dealing with fifteen terms that function in Polish literature such as: dysfunkcyjne zakupy 
[dysfunctional shopping], kompulsywna konsumpcja [compulsive consumption], kompulsywne 
kupowanie [compulsive buying], kompulsywne zakupy [compulsive shopping], kupnoholizm / 
zakupoholizm / shopoholizm / szopoholizm [shopaholism], kupowanie dysfunkcyjne [dysfunc-
tional buying], kupowanie nadmierne [excessive buying], mania kupowania [mania of buying], 
oniomania [Greek: ὤνιος + μανία], uzależnienie od kupowania [buying addiction], uzależnienie 
od zakupów [shopping addiction], zakupomania [mania of shopping]. The analysis indicates the 
origin of the terms and the causes of the synonymy among them.
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Autotautogram, czyli raz jeszcze w sprawie zabaw 
Juliana Tuwima brzmieniową warstwą leksyki1

S ł o w a  k l u c z o w e 
Julian Tuwim, gra językowa, eufonologia

K e y w o r d s 
Julian Tuwim, a language game, euphonology 

Tekstów Juliana Tuwima nie da się odczytywać w sposób jednoznaczny i bezrefleksyjny. 
Odbiorca – nawet jego utworów dla dzieci – niemalże zawsze napotyka na różnego typu gry 
językowe, całe zespoły zabiegów stylistycznych, w różnym stopniu przekraczających regu-
ły systemu językowego i to zarówno w warstwie strukturalnej, jak i semantyczno-dźwię-
kowej. Poetę – zamiłowanego szperacza, namiętnego czytelnika XIX-wiecznych czasopism 
– pociąga ekwilibrystyka słowem, wszelkie żarty leksykalne i fonetyczne, bawią go ka-
lambury, onomatopeje, etymologia poetycka, etymologia ludowa, zabawa w quasi-etymo-
logię, interesuje go słownictwo grup społecznych czy zawodowych, słownictwo środowi-
skowe i żargonowe, geneza słów, związki między językami itp. Wszystko to poparte jest 
znajomością prac językoznawczych, różnego typu słowników, w tym również słowników 

1 Tuwim żartobliwie wyjaśnia: „Autotautogram daje się zdefiniować jako utwór, którego wszystkie słowa 
zaczynają się na tę samą literę, spisany przez autora na własnej skórze”. Julian Tuwim, Pegaz dęba, Kraków 
(Aidcas. Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2006), 151 (dalej skrót: PD wraz z nr. strony). 

#0#
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etymologicznych polskich i innojęzycznych2. Oczytanie to widać nawet w Tuwimowych 
tekstach artystycznych, na przykład przeprowadzona w jednym z wierszy poetycka ety-
mologia słowa zieleń jest widomą trawestacją hasła ze słownika Aleksandra Brücknera. 
Wystarczy spojrzeć na oba teksty, by przekonać się o inspiracyjnym wpływie wybitnego 
językoznawcy na lingwistyczno-poetyckie wizje autora Słopiewni: 

Tak nad pracą ziołowieda czuwa / Nakrapiana słońcem łątka trawna... / Nie od dzi-
siaj. Z pradawien pradawna: / Gdy się jeszcze zioło nie zieliło / Ani zieła na ziemli nie 
było, / Ani żółte ze żełtem przemiennie / Wspólnym gełtas nie pluskało w Niemnie / 
(A i dziś – wyjdź za Wilno, na pole, / Na tym polu nie trawa, lecz żole, / Nie zieleni się, 
żelti murawa, / A żolynas: złotawa otawa), / Jeszcze w Renie nie bulgnęło gulthem / 
I nie było ni złotem, ni żółtem, / Ani w skarbcach łotewskich zeltsem / (Znaczy: złotem 
– a słychać go zielcem!), / Jeszcze krętej wikliny zawijas / Nie rozprężył się Prusom 
w żalias, / Jeszcze Żmudzin, zanim słowo znalazł, / Rdzy wiewiórczej nie nazywał żalas 
(J. Tuwim, Zieleń)3.

A tak tę samą relację semantyczno-genetyczną między leksemami zielony – żółty – 
złoty opisuje wiele lat wcześniej „etymologiczny guru poety”, A. Brückner w Słowniku 
etymologicznym języka polskiego:

Zielony, zieleń, zielonawy; urobienie prasłowiańskie, cerk. bułg. słowień. serb. zelen, 
od ziele, zbiorowego do *zieło, zioło (cerk. zelije, serb. zelje; na dawnej Rusi i o ‘tru-
ciźnie’); ziółko; zielnik; zimozielon, roślina. Prasłowo; lit. z̓elti, ‘zielenieć’, z̓elmuo, 
‘latorośl’, zresztą z inną samogłoską: z̓olē, prus. zalis, ‘ziele’, z̓alias, ‘zielony’; grec. 
chloē, ‘ziele’, chloros, ‘zielonawy’. P. złoto; por. z̓ółty. W cerk. jest i złak, ‘zioło’, z pier-
wotnego *zołk. Pierwotne zioło u Słowian dziś rzadkie, głównie u nas bywa, ale i tu 
w liczbie mnogiej raczej. Nazwana  zieleń od ziół, ale zioła od koloru żółto-zielonego; 
obu barw dawniej nie rozróżniano; u Słowian niema już śladu po tej dawnej nazwie, 
zastąpionej przez z̓ółty, ale na Litwie są jeszcze jej ślady: z̓alas, ‘rudy’ (nasze zoła, p.), 
z̓iłas, ‘siwy’. Z naszem zielony zestawiają bezpośrednio (co do słowotwórstwa) ind. 

2 Gry słowne Tuwima to wynik jego wiedzy językoznawczej, którą można wydobyć ze zbiorów osobliwo-
ści leksykalnych, semantycznych i stylistycznych, z tego wszystkiego, co wykracza poza normę językową, 
co znajduje się poza zasięgiem poprawności i oficjalności. Poeta miał bardzo dobre rozeznanie w litera-
turze językoznawczej, czytał „do poduszki” słownik Aleksandra Brücknera, śledził losy powstającego 
słownika Franciszka Sławskiego, przyjaźnił się z Witoldem Doroszewskim, a nawet brał udział w pra-
cach nad Słownikiem języka polskiego pod redakcją tego wybitnego językoznawcy. Był twórcą Polskie-
go słownika pijackiego, którego zalety docenili wybitni uczeni (prof. prof. W. Doroszewski i Bronisław 
Wieczorkiewicz), zamierzał stworzyć słownik gwary aktorskiej; szerzej na ten temat: Urszula Sokólska, 
„Językoznawcze fascynacje Julina Tuwima”, w: taż, „O, mowo polska, ty ziele rodzime”. Wokół dyskusji 
nad kształtem polszczyzny (Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2017), 127–201.
3 Korzystałam ze strony internetowej: Julian Tuwim. Znane wiersze, dostęp 20.03.2018, http://znanewier-
sze.pl/julian-tuwim oraz ze zbioru: Julian Tuwim, Nowy wybór poezji, wybrał, ułożył, posłowiem i notą 
edytorską opatrzył Juliusz Wiktor Gomulicki (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002).
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hiranja-, awest. zaranja-, ‘złoto’ (ind. hari-, awest. zari-, ‘żółty, złoty’); Litwa nie po-
siada czegoś podobnego4.

Artysta zdaje sobie przy tym sprawę z trudności odnalezienia właściwej relacji między 
desygnatem a jego nazwą, między konotacją a denotacją, między formą graficzną wyra-
zu a jego artykulacją. Stąd często bawi się on dźwiękiem dla samego dźwięku, upaja grą 
„nowoznaczeń” i „nowobrzmień”, fascynuje się eufonicznym brzmieniem asemantycznych 
połączeń, choćby wypowiadanych przez osoby chore psychicznie – jak chcieli psychiatrzy, 
bądź nawet opętane – jak twierdzili egzorcyści:

nasontos lesontos furt lis / natrufuntru natrisinfur, / kreserefire, kresentrefert, czere-
santro, ulmiri, umilisintru, [...] sawiszrai samo / kapilasta gandria/ daranta szantra, / 
sunkara purusza, / majja diwa tucza (PD 291).

Takie dowolnie tworzone zespoły dźwiękowe, niemające dla słuchacza żadnego zna-
czenia – podaje Tuwim – nazwała nauka glossolalią, od greckich słów glossa (język) i laleo 
(bełkotać) z następującym komentarzem: „Gdy profesor Sikorski, autor dzieła o epidemiach 
psychopatycznych (Kijów 1892), zapytał takiego osobnika, po jakiemu mówi i co te dziwne 
słowa znaczą, otrzymał odpowiedź, że sam nie wie, co to za mowa i jaka jest jej treść, nawet 
tego, co przed chwilą krzyczał, powtórzyć nie potrafi, ale że gdzieś na ziemi istnieje zapew-
ne język i że są ludzie, którzy go rozumieją” (PD 290).

Wychodząc z założenia, że dźwięki wędrują jak kulty, zastanawia się, czy owe bre-
dzenia nie są szczątkowym echem jakichś prastarych modłów. Doszukuje się tu związ-
ków z formami sanskryckimi, prainduskimi czy łacińskimi, nawet jeśli są to podobieństwa 
wyłącznie dźwiękowe, nie zaś genetyczne. Ale też dźwięk u Tuwima często przekłada się 
na etymologię ludyczną, którą poeta traktuje ze swoistym przymrużeniem oka5. Nie na-
leży chyba przecież poważnie przyjmować poetyckiej koncepcji Tuwima, przedstawionej 
w wierszu Hokus-pokus, że magiczne zaklęcie i czarodziejska formuła hokus-pokus to lu-
dowe przekręcenie liturgicznego hoc est corpus ‘to jest ciało’. Prawdopodobnie mamy tu do 
czynienia z nieco ironiczną konotacją, polegającą na połączeniu elementu ludycznego z rze-
czywistą wiedzą i poetyckim rozmysłem językoznawcy-amatora, który za pomocą fonolo-
gicznej zabawy słowami wyraża dbałość o budowę dźwiękową utworu i opisuje niezwykłą 
atmosferę towarzyszącą procesowi twórczemu:

Jednym zaklęciem – hokus-pokus – / Tworzę i wcielam świat od wieków. / O hokus-po-
kus! Hoc est corpus! / Formuło bogów i poetów (J. Tuwim, Hokus-pokus). 

4 SEBr 653.
5 Szerzej na ten temat w: Tuwim, Nowy wybór poezji, 141–148.
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Z tego zamiłowania Tuwima do słuchania asemantycznych tekstów wyrasta też fascy-
nująca poetę ćwierkologia6, czyli nauka o ptasich trelach. Dowcipnie na ten temat wypowia-
da się w Pegazie dęba, rozróżniając np. „dialekty narodowe” słowiczej mowy i wskazując 
relacje akustyczne między śpiewem ptaków a językami naturalnym. Na Węgrzech słowik 
miałby śpiewać: Quepictaiar zerrrtez / jakob jakob jakob / quoarck quoarck / tott tott tott 
tott / filip filip filip; w Polsce: Tzerrrtzen / dawid dawid dawid / zorror zorror / zicka zicka 
zicka / dobriluk dobriluk dobriluk; na Podolu: Kum kliszcz, kum kliszcz / byjte, byjte, cipom, 
cipom, / kum kliszcz, ćwihu, ćwihu, ćwihu, / Łowit, łowit, łowit, / potokom, potokom, poto-
kom, / Zabihaj, zabihaj, zabihaj, / Widty, widty, widty (PD 364–364).

Tuwim nie zawsze słusznie w zapisach tych doszukuje się podobieństw do konkret-
nych języków naturalnych, choć przyznać trzeba, że niektóre zjawiska sygnalizuje w spo-
sób właściwy, np. dość dobrze opisuje układ spółgłosek i samogłosek w „słowiczej mowie 
węgierskiej”, a w „mowie słowików podolskich” – konstrukcje z pełnogłosem oraz formy 
koniugacyjne. Z powagą traktuje też ludowe asemantyczne teksty mówione. Ilustrację niech 
stanowi fragment, w którym nagromadzenie spółgłosek s, z, b, d, k, t, l, ł, r, m, n, krótkich 
sylab, naprzemienne stosowanie samogłosek niskich i wysokich, a także posługiwanie się 
quasi-zapożyczeniami imitującymi dźwięk i ruch stwarza iluzję skocznej przyśpiewki: 

Hopsztynder Madaliński / Fika, z góry ta, / Zbara ciup ciup / pindyredyndum hura / 
Barabana mazura [...]. Pójdę ja z toporem do lasa, / bajer topór, konder honder / Fita-
som bałabasom / Bałabinka opinka. / Syli sektum rektum doktum (PD 292)7.

Istotne, że to oczarowanie dźwiękiem ujawnia się nie tylko w wypowiedziach Tuwima 
o charakterze teoretycznym czy zbieranych z pasją i niesłychanym zaangażowaniem utwo-
rach, niekiedy zapomnianych, mało znanych, często anonimowych. Z fascynacji tej wyra-
stają przecież liczne jego utwory, w tym zarówno teksty dla dzieci (choćby Lokomotywa, 
Ptasie radio czy O panu Tralalińskim), jak też różnotematyczna liryka o niejednorodnym 
nacechowaniu emocjonalno-estetycznym i różnym poziomie kunsztu poetyckiego. 

W takim artystycznym działaniu najważniejsze jest pełne treści słowo, mające dla Tu-
wima wartość ontologiczną i stanowiące według niego istotę każdej twórczości poetyckiej. 
Tylko słowo bowiem – przekonuje poeta – jako pierwotne w stosunku do zdania posia-
da przemożną możliwość docierania do archetypu, do istoty wskazywanej rzeczy. Można 
nawet mówić o konsekwentnie głoszonym manifeście artystycznym, którego pełną akty-
wizację teoretyczno-praktyczną odnajdujemy choćby w poemacie Fantazja słowotwórcza. 

6 Szerzej: tamże, 139–141.
7 To uwielbienie dla dźwięku znajduje odzwierciedlenie w wypowiedziach typu: „Ja greckiego nie znam. 
[...], ale niepojętą, wysoką rozkosz sprawia mi słuchanie Homera w oryginale – czasem większą niż czyta-
nie przekładu. Ten czysto zmysłowy dreszcz zachwytu przy wchłanianiu obcej mowy przetwarza się w po-
ecie w pożądanie tworzenia pewnych zestrojów dźwiękowych, które, oderwane od treści, dają bezmiar 
wolności w wyrażaniu stanów i uczuć niewyrażalnych” (PD 297).
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Zamysł twórczy układa się i realizuje wokół działań opartych na zależnościach: etymologia 
– historia – brzmienie – znaczenie. Co istotne, bliższe poznanie twórczości Tuwima pozwa-
la stwierdzić, że poeta często eksponuje jakąś grupę zjawisk instrumentalno-głoskowych, 
które są ściśle powiązane ze światem przedstawionym. Spójrzmy chociażby, jak prowa-
dzone przez poetę skojarzenia układają się w metaforyczną relację między słowem – na-
zwą – wyrazem – imieniem a obiektami przyrodniczym i innymi zjawiskami o charakterze 
akustycznym:

O zieleni można nieskończenie. / Powielając dźwiękiem jej znaczenie, / Można kunsz-
tem udatnych powieleń / Tworzyć światu coraz nowszą zieleń. / Nie dość słowo z widze-
nia znać. Trzeba / Wiedzieć, jaka wydała je gleba, / Jak zalęgło się, jak rosło, pęczniało, 
/ Nie – jak dźwięczy, ale jak dźwięczniało, / Nie – jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem / 
Dojrzewało, zanim się imieniem, Czyli nazwą, wyrazem, rozpękło. / W dziejach wzro-
stu słowa – jego piękno (J. Tuwim, Zieleń).

Prowadząc poetycki wywód na temat rozwoju słowa, Tuwim osadza je w metaforycz-
nym kontekście, który da się schematycznie opisać za pomocą wzajemnie oddziałujących 
na siebie skojarzeń zarówno lingwistycznych, jak też pozajęzykowych: słowo ⇔ zieleń ⇔ 
zielenić się ⇔ roślina ⇔ pęcznieć ⇔ brzmieć ⇔ dźwięk ⇔ znaczenie ⇔ dźwięczeć ⇔ doj-
rzewać ⇔ rosnąć ⇔ nabrzmienie ⇔ rozpęknąć się ⇔ imię ⇔ wyraz ⇔ nazwa ⇔ piękno 
⇔ słowo.

Efekty akustyczne uzyskuje poeta nie tylko dzięki zastosowaniu wyrazów onomatope-
icznych (brzmieć, dźwięczeć, dźwięk) czy wskazywaniu zjawisk odwołujących się do wielu 
zmysłów jednocześnie (nabrzmienie, pęcznieć, rozpęknąć się). Dominantę tej wypowiedzi 
stanowią wnoszące efekt gwałtowności spółgłoski szczelinowe (s, ś, š, ź, ž, v), zwarto-szcze-
linowe (ʒ́, ć, č) i zwarto-wybuchowe (b, p, t), ale ogólny ton wypowiedzi wydaje się – pa-
radoksalnie – łagodny i wyważony. Można by nawet rzec – chwilami zawierający elemen-
ty dyskursu quasi-naukowego. Przeciwwagę dla struktur opartych na dźwiękach ostrych, 
syczących, drażniących ucho stanowią bowiem dość licznie tu reprezentowane spółgłoski 
nosowe (m, ḿ, n, ń), wnoszące efekt swoistego wyciszenia emocjonalnego, również samo-
głoski oraz uspokajające kontekstowo, wygłosowe cząstki czasowników czasu przeszłego 
(ło i ła), a nawet odpowiednio uwikłane stylistycznie kombinacje spółgłosek (bž, ść, tv, 
ʒ́v, čń, bžḿ). W efekcie otrzymujemy poetycką wizję foniczno-semantycznych przeobrażeń 
leksykalnych zachodzących w przeszłości. I zgodnie z prawdą, cały proces opisany jest 
jako zjawisko zdynamizowane, przebiegające w różnym tempie na poszczególnych etapach 
rozwoju, czego poetyckim uzupełnieniem są symultaniczne stosowane onomatopeiczne 
czasowniki dokonane i niedokonane czasu przeszłego. W rezultacie całość opisanych przez 
poetę zmian językowych jawi się jako pewien ewolucyjny fenomen, proces choć bardzo 
tajemniczy i w zasadzie nieprzewidywalny, to jednak bardzo pożądany. 
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Pozytywne konotacje wnosi też instrumentacja głoskowa odwołująca się do dźwięków 
imitowanych przez naturę, która potrafi być bardzo przyjazna człowiekowi. Tu również 
nagromadzeniu spółgłosek zwartych i zwarto-szczelinowych oraz grup spółgłoskowych to-
warzyszą struktury wywołujące doznania estetyczne kojarzone z zadowoleniem, spokojem, 
łagodnością, nostalgią i pogodą ducha:

A gdzie pod lasem podlasina, / Tam gęsta wiklina-szeleścina. [...] i te szerokie, śpie-
wane morawy. / Iści woda, uści woda na murawie, / Szumni-strumni dunajewo po nie-
kławie. / Na prawo bór czarnolas dąbrowiany. / Na lewo ziel jasnoziel liści wodziany. 
/ A po szepcinie wiją, a na murawie dzwionie, / A i tam tżną wesoło te morowiańskie 
konie (J. Tuwim, Zielone słowa).

We fragmencie tym poeta sięga po skojarzenia synestezyjne, polegające na połączeniu 
efektów wizualnych z dźwiękowymi. Wyraźnie odczuwalne pod względem liczbowym po-
wtórzenia spółgłosek (s, ś, š, z, ź, ž, c, ć, č, ʒ́) oraz ich kombinacji (ść) można bez wątpienia 
potraktować w kategoriach metafory akustycznej8. Głoski te w pozycji izolowanej przecież 
dość ostre i stosunkowo nieprzyjemne, w powyższym fragmencie kontekstowo imitują miłe 
dla ucha odbiorcy dźwięki wydawane przez naturę (szmer i szelest liści, szum wody, szum 
strumyka, szum dunaju9, szept roślin, wesołe rżenie koni). Na pozytywne doznania słucho-
we wpływają niewątpliwie występujące licznie w przytoczonym fragmencie naprzemiennie 
przez poetę stosowane samogłoski o tonacji niskiej i wysokiej, sprzyjające melodyjności 
wypowiedzi oraz znane polszczyźnie ogólnej wyrazy konotujące dodatnie skojarzenia (koń, 
las, liście, murawa, śpiew, woda, zieleń, wesoło), a także quasi-archaizmy i neologizmy 
odwołujące się do podstaw słowotwórczych, zawierających w swym składzie spółgłoski 
szumiąco-ciszące, dzięki czemu uaktywniają się metaforycznie budowane zjawiska kine-
tyczno-wizualne (dzwionie, iści, niekława, podlasina, szeleścina, szepcina, szumni-strumni, 
tżną, uści)10. 

Wyizolowanie głosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych z zupełnie innego 
pod względem emotywnym zespołu elementów językowych pozwala dostrzec różnorod-
ność technik stosowanych przez poetę. Potwierdza też jego godną uznania umiejętność 

8 Metaforę dźwiękową (akustyczną) rozumiem jako metaforę, na którą składają się reduplikacje tych 
samych lub podobnych jakościowo dźwięków; por. też: Piotr Wróblewski, „Stylistyczne wykorzystanie 
brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza)”, Prace Filologiczne, 33 (1986), 
433–440.
9 dunaj ‘rzeczka, strumyk’; SEBr podaje, że Dunaj jest co prawda nazwą największej rzeki europejskiej, 
ale też w postaci dunaj „powtarza się dla rzek, rzeczułek, stawów, a w pieśniach ludowych dla każdej wody, 
szczególnie na Litwie i Rusi; ‘ruczaj’”. SWil również notuje jako posp. w znaczeniu ‘wszelkiej, dalekiej 
i nieznanej rzeki’. Formant -ewo był produktywny w nazwach topograficznych, a sam pień zachował się 
w nazwach osad, np. Dunajów, Dunajec.
10 Szerzej na temat struktury tych wyrazów: Urszula Sokólska, „Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima”, 
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (42) (2015), 1: 235–252; taż, „O, mowo polska”. 
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operowania środkami stylistyczno-gramatycznymi w celu osiągnięcia zamierzonego prze-
kazu artystycznego. Oto kilka kolejnych przykładów pozwalających uzmysłowić rozległość 
talentu Tuwima w sposobie budowania instrumentacyjnej formy wiersza, a w następstwie 
tego – tonacji emocjonalnej utworu. Tym razem jednoznacznie negatywnej: 

Kiedy rozścierwi się, rozchami / wrzask liter z pierwszych stron dzienników (Tuwim, 
Bal w operze); 

Stoją z pochyloną na bok głową ludzie, / Może są zmęczeni, może śnią o cudzie. /  
Stoją nieruchomi, w jeden punkt wpatrzeni, / Szarzy, jak szarzyzna śródmiejskiej prze-
strzeni. / Patrzą tępo, szkliście, jakby bez pamięci... (J. Tuwim, Melancholia stojących 
przy ścianie);

Do krwi rozdrapię życie, / Do szczętu je wyżyję, / [...] / Wychłeptam je żarłocznie [...] /. 
Rozbyczę się, rozjuszę (J. Tuwim, Życie). 

Efekt akustyczny – podobnie jak w analizowanych już wcześniej fragmentach – autor 
uzyskuje za pomocą nagromadzenia (nawet w tytule) spółgłosek szczelinowych i zwar-
to-szczelinowych, także zbitek spółgłoskowych (ść, šč, zch, zść, zdr). Zmienia się jednak 
kontekst sytuacyjny, a wraz z nim i nacechowanie emocjonalne tła dźwiękowego. Tym 
razem kumulacji spółgłosek szczelinowych towarzyszą neologizmy tworzone za pomocą 
przedrostka roz- od podstaw o zdecydowanie ujemnych konotacjach (cham i ścierwo czy 
byk ‘w odniesieniu do człowieka’), wyrazy i wyrażenia oddające przygnębienie i niemoc 
(pochylona głowa, zmęczony, patrzeć tępo, patrzeć szkliście, patrzeć bez pamięci), wyrazy 
i wyrażenia określające zachowania agresywne (rozdrapać, rozjuszyć się, żarłocznie), ne-
gatywne określenia onomatopeiczne (chłeptać, wrzask), a także deprecjonujące połączenia 
pleonastyczne (szarzy jak szarzyzna). Wszystko to wzmacnia przykry nastrój towarzyszący 
przekazywanym treściom.

Odpowiedni dobór językowych elementów akustycznych może sprzyjać nie tylko bu-
dowaniu sfery stricte emotywno-wizualnej, ale też dynamizowaniu obrazu artystycznego. 
Zwróćmy choćby uwagę na efekt gwaru i szalonej tanecznej zabawy, budowanego poprzez 
dobór rozmaitych zjawisk dźwiękowych i semantycznych. Na pierwszy plan wysuwa się tu 
onomatopeiczne szur, stanowiące zarówno część składową dźwiękonaśladowczego wyra-
zu szurgać, jak też element anaforycznego wypowiedzenia szur, szur, szur, sugerującego 
długotrwałość nieprzyjaznych doznań słuchowych. Paronimia, tautologiczne powtórzenia, 
nagromadzenie spółgłosek szumiąco-syczących oraz przewaga samogłosek wysokich nad 
niskimi dopełniają obrazu i negatywnie odbieranej przez czytelnika rytmizacji: 

Zachybotało! – Buchnęło – i płynie – / Szurgają nóżki, kołyszą się biodra, / Gwar, 
gwar, gwar, chichoty, / Gwar, gwar, gwar, piski, / […] / Szur, szur, szur, gwar, gwar, 
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gwar, / Suną tysiące rozwydrzonych par, / – A dalej! A dalej! A dalej! (J. Tuwim, 
Hokus-pokus).

Za pomocą kakofonicznych powtórzeń imitujących miarowe, nieprzyjemne dźwięki 
eksponowany jest hałas spowodowany przesuwaniem się stóp po nierównej powierzchni. 
Te negatywne odczucia akustyczne wzmacniane są raz po raz gwałtownymi, a przez to nie-
oczekiwanymi, wrażeniami akustyczno-wizualnymi. Czasownikom niedokonanym płynąć, 
sunąć, szurgać użytym w czasie teraźniejszym przeciwstawione są bowiem – zakłócające 
ową jednostajność – czasowniki momentalne, informujące o rozpoczęciu i natychmiasto-
wym zakończeniu jakiejś nagłej czynności (zachybotać i buchnąć). Wspomniane wyżej 
kontekstowe uwikłania leksykalno-fonetyczne sprawiają, że ów rozkołysany, chyboczący 
się korowód budzi uczucia nieprzyjazne. Ale ważne w tym obrazie są również inne nega-
tywne konotacje, takie jak: budząca grozę wielkość tłumu (tysiące par), wydawane przez 
uczestników pochodu dźwięki (chichoty i piski) oraz prowokacyjne zachowanie seksualne 
(kołyszą się biodra, rozwydrzone pary). 

Nieprzyjazne tempo i drażniący dźwięk odnajdujemy również w wierszu Całujcie 
mnie wszyscy w dupę, traktowanym z reguły jako utwór rozliczeniowy, w którym Tuwim 
w satyryczny – ale też obsceniczny – sposób opisuje przedwojenne społeczeństwo polskie. 
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ów zbiór Tuwimowych inwektyw wymierzonych 
w poszczególne grupy społeczne oraz w konkretne osoby przybiera przemyślaną instru-
mentacyjną formę, jak choćby w tym fragmencie:

Absztyfikanci Grubej Berty / I katowickie węglokopy, / I borysławskie naftowierty, / 
I lodzermensche, bycze chłopy. / Warszawskie bubki, żygolaki / Z szajką wytwornych 
pind na kupę, / Rębajły, franty, zabijaki, / Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Bardzo sugestywny efekt miarowego dudnienia buduje poeta za pomocą głosek zwar-
to-wybuchowych (b, p, d, t, g i k), przede wszystkim zaś licznie reprezentowanych sylab, 
zbudowanych wokół tych spółgłosek: -ba-, -be-, -bi-, -bo-, -bu-, -by-, -du-, -go-, -ka-, -ki-, 
-ko-, -ku-, -pe-, -pi-, -py, -to-, -ty-. Co ważne, dominujące w tej konfiguracji samogłoski 
o niskiej tonacji harmonizują z wyrazami potocznymi, pospolitymi, a nawet wulgarnymi, 
najczęściej nacechowanymi negatywnie, typu: absztyfikanci, bubki, dupa, pinda, rębajły, 
szajka, zabijaki, żygolaki11. Dźwiękowy zamysł poety znakomicie odczytują aktorzy po-
dejmujący się recytacji wiersza. We wszystkich tych interpretacjach aktorskich ujawnia się 
swoiste metrum muzyczne, oparte na regularnym, gwałtownym rytmie oraz takcie przypo-
minającym „łomotliwy”, defiladowy krok żołnierski. 

11 Na podobne zjawisko w prozie Brunona Schulza zwraca uwagę Wróblewski w artykule „Stylistyczne 
wykorzystanie”, 435. 
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Bardzo sugestywny efekt melodyczny uzyskuje Tuwim również za pomocą instrumen-
tacji wykorzystującej kumulację spółgłosek płynnych r i l czy choćby wprost kojarzonej 
z muzyką – „śpiewnej” cząstki tralalala, powtarzanej, wręcz nadużywanej w najróżniej-
szych konfiguracjach strukturalno-rymowych: 

W Śpiewowicach, pięknym mieście, / Na ulicy Wesolińskiej / Mieszka sobie słynny śpie-
wak, / Pan Tralisław Tralaliński. / Jego żona – Tralalona, / Jego córka – Tralalurka, 
/ Jego synek – Tralalinek, / Jego piesek – Tralalesek. / No a kotek? Jest i kotek, / 
Kotek zwie się Tralalotek. / Oprócz tego jest papużka, / Bardzo śmieszna Tralalusz-
ka. / [...] Gdy podniesie pan Tralisław / Swą pałeczkę-tralaleczkę, / [...] / Śpiewa cały 
chór piosneczkę: / „Trala trala tralalala / Tralalala trala trala!” (J. Tuwim, O panu 
Tralalińskim);

Melon zmelonić dał się, / maliny go zmaliniły, / i melodyjnym stał się / malimelonem 
miłym (J. Tuwim, Słowocowe hybrydy).

W obu tych fragmentach tło dźwiękowe ma pozytywne konotacje. Dominuje leksyka 
z rejestru pożądanych ocen i emocji, np. przymiotniki (melodyjny, miły, piękny, słynny), 
hipokorystyki (kotek, pałeczka, papużka, piesek, piosneczka), słownictwo ze sfery rodzin-
nej (córka, synek, żona), neologizmy dźwiękowo – a strukturalnie tylko z pozoru – nawią-
zujące do podstawy melodia (np. malimelon). Nawet neologiczne czasowniki zmelonić się 
i zmalinić się, zawierające melodyjne l (lo, li) oraz nowotwory niesystemowe (tralalurka, 
tralalesek, tralalinek, tralalotek, tralalona) noszą na sobie szlachetne piętno muzyczności12, 
bawią swoją niczym nieskrępowaną formą morfologiczną i fonetyczną, są świadectwem za-
interesowań etymologicznych i muzycznych Tuwima oraz jego inklinacji do powoływania 
nonsensów językowych i struktur pozasystemowych, które dość rzadko bywają nosicielem 
ściśle sprecyzowanego znaczenia. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że poeta miał tego 
pełną świadomość. I niejednokrotnie sugerował to wprost, zarówno w tekstach poetyckich, 
jak i prozatorskich. Nie bez przyczyny zatem mówi się nawet o autoświadomości poety 
w zakresie naruszania normy językowej.

***

Tuwimowa zabawa foniczną stroną języka w tekstach artystycznych – jak wynika z tego 
krótkiego przeglądu – przybiera różne formy. Bo też i efekty akustyczne uzyskuje autor na 
kilka sposobów. W tej funkcji stosuje:

12 Częściowa identyczność brzmieniowa dwóch bądź więcej wyrazów niepowiązanych ze sobą genetycz-
nie staje się ważnym elementem kształtowania Tuwimowych tekstów. W tym wypadku chodzi o opartą 
na swoistej paronomazji zabawę, wykorzystującą zarówno foniczną, jak i semantyczną formę słów, typu: 
melodyjny – malimelon – meloman – malina czy piesek – Tralalesek, papużka – Tralaluszka.
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 – ogólnopolskie nazwy wskazujące zjawiska akustyczne: brzmieć, dźwięczeć, gwar, 
piszczeć, pisk, szurać, szurgać; 

 – typowe onomatopeje: szur, szur, szur; 
 – neologizmy w różny sposób nawiązujące do sfery dźwiękowej: dunajewo, podlasi-

na, szumni-strumni, tralaleczka, Tralaluszka; 
 – przemyślaną organizację foniczną całej wypowiedzi polegającą na kumulacji okre-

ślonych głosek i doborze odpowiedniego, ściśle zaprogramowanego tła semantycz-
no-emocjonalnego. 

To właśnie całościowo pojmowana instrumentacja głoskowa sprawia, że nagromadze-
niu tych samych dźwięków towarzyszyć mogą – w zależności od uwikłań leksykalnych – 
różne emocje i odmienne wizje świata. Co więcej, w twórczości Tuwima poetycki dźwięk 
synestezyjnie łączy się z wrażeniami wzrokowymi i dotykowymi, co na odbiorcę oddzia-
łuje jeszcze silniej.
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Autotautogram, czyli raz jeszcze w sprawie zabaw Juliana Tuwima brzmieniową 
warstwą leksyki

S u m m a r y
W artykule podjęto próbę opisu fonologicznych gier w poezji Juliana Tuwima. Zwrócono uwagę 
na sposoby budowania instrumentacji głoskowej za pomocą odpowiedniego doboru spółgłosek 
i samogłosek oraz wyrazów dźwiękonaśladowczych. Wskazano też zależność emotywno-wizu-
alnej wizji świata przedstawionego od uwikłań leksykalnych towarzyszących zjawiskom stricte 
fonetycznym.

Autotautogram, or once again about Julian Tuwim’s playing with the tonal aspect 
of lexis

S u m m a r y
The article describes the phonological games in the poetry of Julian Tuwim. A special attention 
has been paid to the ways the poet constructs the vocal instrumentation with the use of a specific 
choice of consonants and vowels and onomatopoeic words. Another thing that has been analyses 
was the relation between the emotive vision of the representational world and the lexical entan-
glements that accompany stricte phonetic phenomena. 
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Antroponimy nieoficjalne (AN) są to nieurzędowe nazwy, tworzące dynamiczny, stale 
rozwijający się antroponimiczny system, przejawiający się w wymiarach przestrzennych, 
czasowych i frekwencyjnych. Wraz ze zwiększaniem się populacji wzrastała potrzeba do-
kładniejszej identyfikacji osoby, co rodziło konieczność bardziej szczegółowego oznacza-
nia jednostki. Antroponimy nieoficjalne zaczęły pojawiać się wtedy, gdy urzędowe nazwy 
przestawały pełnić funkcję identyfikacyjną w wąskiej społeczności wiejskiej. W przeci-
wieństwie do urzędowego systemu nazewniczego antroponimy nieoficjalne tworzą otwarty 
(nieskończony) zbiór antroponimów, jedna osoba bowiem może mieć więcej antroponimów 
nieoficjalnych (imion, nazwisk), które nie są wiążące urzędowo, przy czym są dziedziczo-
ne tylko potencjalnie. Potrzeby komunikacyjne, sytuacja społeczna w danej miejscowości, 
lokalne zwyczaje wpływają na system tworzenia antroponimów nieoficjalnych, a na jego 
formalną stronę oddziałuje również lokalny dialekt. Inwentarz antroponimów nieoficjal-
nych jest znacznie bardziej zróżnicowany, gdyż ich tworzenie i funkcjonowanie podlega 
wielu zmianom.

#0#
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System antroponimów nieoficjalnych rozumiemy jako system antroponimicznych mo-
deli, w których przejawiają się specyficzne cechy onomastyczne. Antroponimiczny model 
nazewniczy składa się z modelu treściowego (desygnacji), modelu motywacyjnego – an-
troponimicznej motywacji – oraz modelu słowotwórczego, który charakteryzuje językową 
stronę antroponimów nieoficjalnych. Modele treściowy, motywacyjny i słowotwórczy wza-
jemnie się warunkują, nie można ich izolować. Semantyczne wykładniki antroponimiczne 
tworzą model treściowy, który powstaje na skutek określonej motywacji i jest realizowany 
na podstawie różnorodnych typów słowotwórczych w modelu słowotwórczym. Treściowy 
element modelu nazewniczego tworzą ogólne zasady nazewnictwa.

Metoda modelowania służy do uchwycenia formy i treści poszczególnych członów 
funkcjonalnych antroponimów nieoficjalnych żywej nazwy osobowej. Antroponimiczny 
model nazewniczy, składający się z treściowego, motywacyjnego, słowotwórczego i syn-
taktycznego modelu, może uchwycić stan nazywania ludzi w określonym czasie, określo-
nej przestrzeni, częstotliwości i można go zmapować, co następnie daje możliwość analizy 
porównawczej przestrzeni słowackiej z przestrzenią światową. Prawidłowe modelowanie 
desygnacyjnej strony antroponimów nieoficjalnych jest możliwe pod warunkiem, że znamy 
następujące czynniki: urzędowe imiona wszystkich krewnych, nazwisko rodowe, nazwę 
domu, antroponim nieoficjalny i motywację nazwy w przypadku, gdy antroponim nieofi-
cjalny jest utworzony na podstawie indywidualnych cech. W naszym przypadku do zilu-
strowania sposobu oznaczania wykorzystaliśmy badania V. Blanára i J. Matejčíka, którzy 
opracowali zasady formalno-graficznego przedstawiania modeli antroponimów nieofi-
cjalnych na podstawie analizy ich strony treściowej. Używamy w związku z tym symboli, 
które utworzone zostały z wielkich liter alfabetu łacińskiego, górnych i dolnych indeksów 
oraz znaków graficznych. Jako przykład przytaczamy treściowy model Matuš Vuoscipkar 
K + CHz / RMD, odczytując go w następujący sposób: osoba męska jest nazywana za pomocą 
hipokorystycznej postaci chrzestnego imienia i cechy indywidualnej wynikającej z upodo-
bań czy zainteresowań, której wykładnik leksykalny jest również używany w antroponimie 
nieoficjalnym rodziny i w nazwie domu. Aby zilustrować treściowy model antroponimu 
nieoficjalnego, używamy symboli funkcjonalnych członów i indeksów wykładników moty-
wacyjnych. Poszczególne funkcjonalne człony oznaczamy w następujący sposób: chrzestne 
imię K, nazwisko P, indywidualna charakterystyka CH, imię rodowe RM, nazwa domu 
MD, człon apelatywny A. Symbol RMD jest używany w przypadku tożsamości antropo-
leksemów RM i MD. Symbolem K oznaczamy nieurzędową postać chrzestnego imienia, 
symbolem P – nieurzędową postać nazwiska. Symbolem CH oznaczamy indywidualną cha-
rakterystykę, której częścią jest też symbol górnego indeksu oznaczający jej rodzaj. Jeżeli 
indywidualna charakterystyka nie działa w systemie antroponimicznym jako dziedziczny 
element funkcjonalny, stosuje się następujące symbole: CHv, CHz, CHp, CHm, CHdz, CHn. 
Do funkcjonalnych elementów może być dołączony symbol dolnego indeksu przedstawio-
ny cyfrą arabską, za pomocą którego jest wyrażony wynikający z powinowactwa motyw 
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nazewniczy. Aby w procesie modelowania jak najprecyzyjniej uchwycić antroponim nieofi-
cjalny, wykorzystujemy następujące znaki interpunkcyjne:

+  znakiem interpunkcyjnym „plus” jest połączonych kilka elementów funkcjonal-
nych tworzących jeden model antroponimiczny;

–  znakiem interpunkcyjnym „myślnik” przyłącza się element apelatywny oznaczają-
cy przyporządkowanie do określonej generacji, tytuł lub sposób zwracania się do 
starszej lub młodszej osoby;

( ) w nawiasach okrągłych umieszcza się elementy funkcjonalne, za pomocą których 
nazywana jest jedna osoba (przeważnie w sposób opisowy);

:  przedstawione elementy funkcjonalne są używane razem, aby nazwać rodzinę lub 
dom;

/  znak interpunkcyjny „ukośnik” pokazuje, że początkowym elementem nazywa-
jącym jest człon po lewej stronie, tak więc człon funkcjonalny po prawej stronie 
wskazuje na zastosowanie go w dzisiejszym systemie antroponimicznym;

=  funkcjonalne elementy przed i za znakiem są antropoleksemem tożsamym i odno-
szą się do denotatu1. 

Wykorzystując metodę modelowania antroponimii możemy ustalić centrum i pery-
ferie systemu onimicznego, zmienność nazewnictwa, częstotliwość treściowych modeli 
i poszczególnych klas, kontekst społeczny w poszczególnych grupach. Porównując modele 
treściowe, znajdziemy zależność nieurzędowego nazewnictwa od kontekstu społecznego 
i charakteru społeczeństwa. 

Badania prowadziliśmy latach 2010–2015 na pograniczu słowacko-polskim. Ze strony 
słowackiej i polskiej poddaliśmy badaniom po dwie sąsiednie wsie. Na Słowacji były to 
wsie Rabcza i Sihelné, w Polsce – Jabłonka i Piekielnik. Zebrany materiał, zawierający 
175 modeli nazewniczych z Rabczy, 128 modeli nazewniczych z Sihelnego, 181 modeli na-
zewniczych z Jabłonki i 139 modeli nazewniczych z Piekielnika, podzieliliśmy na trzy kla-
sy: klasę mężczyzn, klasę kobiet i klasę dzieci. Klasę mężczyzn tworzą (żonaci) mężczyźni, 
wdowcy i rozwodnicy, klasę kobiet tworzą (zamężne) kobiety, wdowy i rozwódki, a klasę 
dzieci tworzą dzieci, niezamężne kobiety i nieżonaci mężczyźni mieszkający z rodzica-
mi w jednym gospodarstwie domowym. Łączna liczba osób tworzących próbę badawczą 
wygląda następująco: 236 osoby w Rabczy, 145 w Sihelnym, 233 w Jabłonce i 368 w Pie-
kielniku. We wszystkich czterech miejscowościach prowadziliśmy badania w centralnej 
części wioski. Wybierając centralne części, chcieliśmy zapewnić wszystkim miejscowo-
ściom równe warunki. Naszą próbkę badawczą tworzą następujące wielkości procentowe 
względem całkowitej populacji: 4,90% w Rabczy, 6,86% w Sihelnym, 4,88% w Jabłonce 
i 15,9% w Piekielniku. Inwentarz antroponimów nieoficjalnych, które udało nam się ze-
brać w trakcie badań, przedstawia jakościowo rozległy i stylistycznie różnorodny materiał 

1 Vincent Blanár, Jan Matejčík, Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena 
(Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978), 57–60. 
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o różnym stopniu stałości. Warto zauważyć, że nie ma problemu z przeprowadzeniem ba-
dania antroponimów nieoficjalnych na terenie całej gminy (materiał ilościowy), jednak we 
wszystkich miejscowościach wybrano centralną część wsi, gdzie jakościowo ukazały się 
fakty, z których wnioski możemy uogólnić i odnieść do terenu całej wsi. Poszczególne ele-
menty funkcjonalne zostały scharakteryzowane na podstawie ich wartości treściowej za 
pomocą antroponimicznych symptomów semantycznych. Pokrewne motywy nazewnicze 
oznaczono dolnym indeksem liczbowym przy elemencie funkcjonalnym lub po nawiasie 
w przypadku opisowych antroponimów nieoficjalnych. W poszczególnych klasach zauwa-
żyliśmy motywy wynikające z pokrewieństwa lub powinowactwa: ojca (1), matki (11), męża 
(3), żony (33). Inne składniki pokrewnych motywów nazewniczych są bez indeksów albo 
z innymi indeksami. Element funkcjonalny, który nie zawiera żadnego indeksu liczbowego, 
jest motywowany przez urzędową/nieurzędową formę nazwanej osoby. Jeśli podczas mode-
lowania w antroponimach nieoficjalnych znajdują się inne dolne indeksy, są motywowane 
imieniem dziadka (4), babci (44), teścia (5), teściowej (55), syna (6), córki (66), brata (7), 
siostry (77).

Średnia frekwencyjna dystrybucja jest w słowackich wsiach Rabcza i Sihelné wyższa 
niż w polskich. W Rabczy na jednego mieszkańca przypada 2,62 antroponimów nieoficjal-
nych, w Sihelnym zaś 2,79. Po polskiej stronie w Jabłonce na jednego mieszkańca przypada 
1,77 antroponimów nieoficjalnych, a w Piekielniku 1,15. Liczby te świadczą o tym, że w ba-
danych miejscowościach wciąż funkcjonuje nieurzędowy system antroponimów nieoficjal-
nych. W słowackich wsiach system antroponimiczny jest dynamiczny i nieustannie się roz-
wija. Stwierdzony współczynnik częstotliwości jest tam stosunkowo wyższy niż we wsiach 
polskich, co wynika przede wszystkim z charakteru wsi i cech społeczeństwa. Współczyn-
niki częstotliwości w poszczególnych klasach po polskiej stronie są dość zrównoważone, 
przy czym po słowackiej stronie są wyższe w klasie dzieci. Przypuszczamy, że wynika to 
z faktu, iż Rabcza i Sihelné są wioskami, w których mieszka sporo wielodzietnych rodzin. 
Z tego powodu funkcjonuje tu nieurzędowy system antroponimiczny, gdyż stopień zróżni-
cowania jest znacznie wyższy niż w innych wioskach. Klasa mężczyzn o frekwencji wy-
noszącej powyżej 1 we wszystkich miejscowościach wyraźnie wskazuje, że mężczyzna jest 
dominującym, motywującym członkiem rodziny, oznaczanym przez kilka antroponimów 
nieoficjalnych. W klasie kobiet i dzieci dominują opisowe antroponimy nieoficjalne, które 
identyfikują lub różnicują daną osobę i mogą mieć różną postać (Paľenkarova žena – żona 
Paľenkara, Paľenkarof prostredni sin – średni syn Paľenkara, mladi Mesjar – młody Me-
sjar, Mesjarof sin – syn Mesjara – Rabča).

Blanár i Matejčík2 stwierdzili, że funkcjonalna dystrybucja w większości badanych 
wsi waha się w granicach od 2,5 do 5. Jądro modeli treściowych tworzy z jednej strony 
kilka często wykorzystywanych modeli w odpowiedniej klasie, a z drugiej strony występu-
je znaczna liczba peryferyjnych modeli. O budowie modelu antroponimów nieoficjalnych 

2 Tamże, 594.
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więcej powie nam porównanie dystrybucji modeli w całej wsi, tj. we wszystkich trzech 
klasach antroponimów nieoficjalnych, z koncentracją antroponimów nieoficjalnych wokół 
modeli o największej frekwencji. Z jednej strony widzimy wysoką frekwencyjną dystrybu-
cję skupioną wokół najczęściej używanych modeli, a z drugiej niską frekwencyjną dystry-
bucję o małej koncentracji wokół najczęściej używanych modeli. Gminy i klasy o najniższej 
dystrybucji modeli treściowych i z najmniejszą koncentracją mają najbardziej różnorod-
ną budowę modeli. Średnia frekwencyjna dystrybucja gmin przyjmuje wartość ponad 2,5 
(z wyjątkiem polskiej wsi Jabłonka). Wartości frekwencyjnej dystrybucji w poszczegól-
nych gminach są dość zrównoważone, większą różnicę zanotowaliśmy w klasie dzieci, co 
uważamy za istotne. Jesteśmy przekonani, że przyczyną tego może być charakter próbki 
badawczej. Godne uwagi są różnice w klasie dzieci obserwowane w Rabczy (119 modeli 
treściowych ze średnią frekwencyjną dystrybucją 2,77) i Sihelnym (47 modeli treściowych 
ze średnią frekwencyjną dystrybucją 5,21). Ponad dwukrotnie większa liczba modeli jest 
spowodowana kilkoma powodami: Rabcza (w porównaniu z Sihelnym) to obszar o charak-
terze centralnym, co oznacza, że występuje tu wyższy stopień identyfikacji; w Rabczy na 
25 km2 mieszka obecnie 4808 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 184 mieszkań-
ców na km2, w Sihelnym natomiast na 14 km2 żyje 2113 mieszkańców, a gęstość zaludnie-
nia wynosi 140 mieszkańców na km2. W Rabczy jest powszechne, że 1 mieszkaniec ma na-
wet 8 antroponimów nieoficjalnych, których używają różne generacje. Na przykład Mária 
Revajová: (starsze pokolenie) wnuczka Mariňoka, córka Taksikara, córka Jančiego Taksi-
kara, (średnie pokolenie) córka Magdy Revajki, córka Magdy Revajki Maja, córka Magdy 
Sifkuli, (młodsze pokolenie) siostra Mondrego, Paradnica. Wiele osób z młodszej generacji 
mieszka w domu z rodzicami, ponieważ albo nie mają swoich domów, albo w przyszło-
ści planują budowę własnych. W polskich wsiach zanotowaliśmy: 181 modeli treściowych 
w Jabłonce, 139 modeli treściowych w Piekielniku. W wioskach tych jest podobna sytuacja 
jak po stronie słowackiej, ponieważ Jabłonka jest jednocześnie gminą, czyli jest w niej 
obecny wyższy stopień identyfikacji. Najczęściej spotykanym modelem w Jabłonce jest jed-
noznacznie postać indywidualnej charakterystyki, ściśle powiązana z targami, które mają 
długą tradycję. Indywidualna charakterystyka jest dziedziczona przez dzieci. Dodawany 
jest jednak apelatywny człon (sens). Obok najczęściej wykorzystywanych członów wystę-
puje margines, czyli peryferia antroponimów nieoficjalnych. Współczynnik częstotliwości 
jest wprost proporcjonalny do frekwencyjnej dystrybucji modeli treściowych. W praktyce 
oznacza to, że im mniej antroponimów nieoficjalnych przypada na jedną osobę (w klasie 
kobiet i w klasie mężczyzn), tym mniej jest modeli treściowych w klasie dzieci, ponieważ 
zazwyczaj dziedziczą one imiona po matce lub ojcu; tak właśnie jest w klasie dzieci w Si-
helnym. Jeśli na jedną osobę (w klasie kobiet i w klasie mężczyzn) przypada więcej antro-
ponimów nieoficjalnych, to zwiększa się też liczba antroponimów nieoficjalnych w klasie 
dzieci, a tym samym zwiększa się liczba modeli treściowych, co powoduje spadek średniej 
frekwencyjnej dystrybucji modeli treściowych w klasie dzieci. We wszystkich czterech kla-
sach dzieci (przede wszystkim w Rabczy) duża liczba modeli treściowych jest sygnałem, 
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że antroponimy nieoficjalne charakteryzują się różnorodnością. Stwierdziliśmy, że ludzie 
chętnie używają nieurzędowych antroponimów. Różnorodna budowa modelu jest ponadto 
dowodem, że współcześnie przy tworzeniu nazw własnych nie zadowalamy się stereotypo-
wością, ale wręcz przeciwnie, tworzymy wyjątkowe i dynamiczne nazwy własne, spełnia-
jące elementarną funkcję, którą jest identyfikacja i dyferencjacja nazywanej osoby. Za po-
średnictwem frekwencyjnej dystrybucji modeli treściowych możemy dowiedzieć się, które 
modele są w centrum, a które na peryferiach. Naszej uwadze nie umknęły nawet najrzadziej 
występujące modele treściowe, których frekwencja wynosi 1. Im większa jest liczba modeli 
treściowych, które pojawiają się w korpusie tylko raz, tym system jest bardziej różnorodny 
i rozmaity. W Rabčy zarejestrowaliśmy 114 takich modeli, w Sihelnym 68, w Jabłonce 96, 
w Piekielniku 65.

Podczas nadawania nazw poszczególnym osobom w badanych miejscowościach oka-
zało się, że niektóre nazwiska są tak często używane, że urzędowa nazwa traci funkcję iden-
tyfikacji. Chodzi przede wszystkim o nazwiska RAB, SIH (Jagelka, Piták, Jagnešáková, 
Korman, Luscoň, Ferneza). Jest całkiem naturalne, że obok siebie mieszkają osoby o takim 
samym chrzestnym imieniu i nazwisku, ponieważ w badanych słowackich miejscowościach 
więzi rodzinne są silnie zakorzenione. Poszczególne osoby są w sferze społecznej identyfi-
kowane/ różnicowane tylko przez antroponimy nieoficjalne (nieurzędowe), np. 

Kormanová Anna  Hanka Mira Kormana  K + (K + RM = P : MD) 3 
Kormanová Anna  Anča Šusterka  K + CHz44 / RMD 
Skočíková Anna  Stara Kormanka  A + P3 / RMD 
Skočíková Anna  Čierna vdova  CHz / RMD + A 
Skočíková Anna  Namysľeňica  CHv / RMD 
Luscoňová Jana  Koňova babe  CHdz3 / RMD + A 
Luscoňová Jana  Majkitarajki neterš  Chv99 / RMD + A 
Fernezová Anna  Dobrakova vnučka  CHv4 / RMD + A 
Fernezová Anna  šostra Tučibombi  A + CHv77 / RMD 

Naszym zamiarem była analiza sytuacji, w której osoby o takich samych imionach 
i nazwiskach mają inne antroponimy nieoficjalne. Poszczególne antroponimy nieoficjalne 
i poszczególne modele pozwalają formułować dokładniejsze wnioski, dlatego że odkrywają 
się przed nami dalsze fakty. Po pierwsze, antroponimy nieoficjalne, a przede wszystkim 
modele nazewnicze, są dowodem na to, że antroponimy nieoficjalne kobiet nawiązują do 
antroponimów nieoficjalnych ich mężów. Po drugie jednak, informują o tym, iż urzędowe 
imiona i nazwiska większości kobiet są niezależne od imienia małżonka. Wiele kobiet po 
zawarciu małżeństwa obok nazwiska męża pozostawia także swoje nazwisko rodowe ewen-
tualnie pozostawia tylko nazwisko rodzica, np.

Revajová Magdaléna, rod. Sivková  Magda Revajka,  Magda Sifkuľa 
Maslaňáková Mária, rod. Perveková  Mašľaňačka,  Maja Pervečka 
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W badanych miejscowościach stosunkowo często występują przypadki, o których 
V. Blanár i J. Matejčík3 mówią jako o odosobnionych (badania przeprowadzone w latach 70. 
XX w.), kiedy żona przejmuje nazwisko męża, a on następnie przejmuje jej imię, np.

Rzepkowa Kinga  Kinga Ržepka 
Rzepka Edward  Kingi Ržepki chlop 
Bartekowa Jasmina  Jazmina Bartečka 
Bartek Jasek  Jazmini Bartecki chlop 
Tyrolová Marcela  Maca Tirolka 
Tyrol Ervín  Maci Tirolki chlop. 

Badania prowadzone w 2012 roku na Kysuciach i Orawie4 mówią o tym modelu nazew-
niczym nie jako o peryferyjnym, ale jako o centralnym, czego dowodem jest częstotliwość 
występowania w poszczególnych klasach i pokoleniach. Na podstawie naszych badań prze-
prowadzonych na słowacko-polskim pograniczu językowym, zakończonych w 2015 roku, 
stwierdzamy, że w naszym przypadku nie chodzi o peryferyjny model nazewniczy, lecz 
o model centralny, który zaobserwowaliśmy zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. 
V. Blanár i J. Matejčík w swoim materiale badawczym nazwali wprawdzie ten model pery-
feryjnym i stwierdzili, że dla środkowej Słowacji typ ten jest odosobniony5. W ciągu 50 lat 
wiele się zmieniło, np. pozycja kobiety w społeczeństwie (emancypacja kobiet), poziom 
wykształcenia ludności, przewartościowanie potrzeb ludzi, otwarcie możliwości migracji 
itp. Na kształtowanie się poszczególnych modeli nazewniczych i ich późniejszą oscylacją 
między centrum a peryferium wpłynęły też inne przyczyny. Zanotowaliśmy wiele antro-
ponimów nieoficjalnych, których częścią stał się apelatywny człon „mężczyzna”, którym 
jest wyrażony związek pokrewieństwa nazwanej osoby. Antroponimy nieoficjalne zostały 
przeniesione na dzieci, ponownie w formie opisowej. W takich przypadkach na pierwszym 
planie pojawia się czynnik psychologiczny, ponieważ we wszystkich przypadkach, kiedy 
kobieta przejmuje nazwisko po mężu, a on następnie przejmuje jej imię, kobieta pełni waż-
ną funkcję społeczną lub jest znana większości mieszkańców wsi, np. (Kinga Rzepkowa) 
była ratownikiem, (Jasmina Bartekowa) była zastępcą burmistrza, (Viera Jurcokowa) była 
redaktorem naczelnym lokalnej prasy. Kolejny specyficzny model, to ten, kiedy mężczyzna 
przyjmuje imię po swojej żonie, a dzieci po swojej matce, tj. na pierwszym planie jest imię 
kobiety jako nosiciela antroponimu nieoficjalnego żywego nazwania/żywej nazwy, np.

Koczner Jarmila  Jaruša zo skľepa 
Koczner Kamil  Jaruši zo skľepa chlop 
Koczner Sztefan  Jaruši zo skľepa džecko 

3 Tamże.
4 Ivana Kopásková-Kormancová, „Komparácia obsahových modelov živých osobných mien v Krásne nad 
Kysucou a v Oravskej Lesnej” (dizertačná práca, Banská Bystrica: 2012).
5 Blanár, Matejčík, Živé osobné mená.
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Bugajska Ewelina  Aptekarška 
Bugajski Pawel  Aptekarški chlop 
Bugajski Pawel  Aptekarški sin 
Bugajski Piotr  Aptekarški vnuk 

W naszym materiale badawczym zaobserwowaliśmy istnienie wielu antroponimów 
nieoficjalnych, w których motywem nazewniczym jest kobieta. Są tego następujące powody:

 – kobieta pełni ważną funkcję albo zajmuje wysokie stanowisko w pracy;
 – istotne cechy fizyczne i psychiczne kobiety, które były znacznie silniejszym czyn-

nikiem motywującym niż nieurzędowe imię/nazwisko męża;
 – urzędowa funkcja kobiety w danej miejscowości;
 – wyjazd mężczyzn do pracy za granicę.

Antroponimy nieoficjalne mają dwa ograniczenia – przestrzenne i czasowe, które są 
ze sobą ściśle związane. Przestrzeń w naszym przypadku stanowi społeczeństwo, a ograni-
czenie czasu stanowi funkcjonowanie człowieka w pewnym środowisku przez pewien czas. 
Dopóki istnieje społeczeństwo, nieurzędowe antroponimy funkcjonują, gdy społeczeństwo 
zaniknie, antroponimy także zanikną. Niektóre nieurzędowe antroponimy identyfikujące/
różnicujące określoną osobę w społeczności zanikają wtedy, gdy człowiek przestaje funk-
cjonować w danej społeczności. Może się zdarzyć, że nieurzędowe antroponimy przetrwają 
zanik społeczności, jeśli będą dziedziczone przez krewnych, a nawet przez osoby niespo-
krewnione (mogą uzyskać nazwę po poprzednim właścicielu domu). Zgadzamy się więc 
z uwagami J. Krška, który nazywa antroponimy nieoficjalne antroponimami społecznymi 
(socjalnymi). „Społeczno-psychologiczny aspekt nazywania uświadamia wielowymiarową 
i złożoną strukturę nazw własnych. Ten aspekt wskazuje na nadawcę i odbiorcę, ich wza-
jemną interakcję społeczną, a także na szersze stosunki społeczne”6. Duża liczba rodzin 
w obu słowackich miejscowościach spowodowała, że tamtejsze dzieci mają wiele aktyw-
nych antroponimów nieoficjalnych o ograniczeniach czasowych i przestrzennych, np. (De-
nis Brandys) – starsze pokolenie zwraca się do niego (wnuk Tesaržofa) lub (wnuk Matika-
rški). W komunikacie odkryliśmy, że osoby starszej generacji, które miały bliższy związek 
z dziadkiem (Denisa Brandysa), nazywały go (wnuk Tesaržofa), odwrotnie osoby bliższe 
babci zwracały się do niego (wnuk Matikarški); na tym przykładzie widzimy funkcję iden-
tyfikacji/różnicowania, średnie pokolenie nazywa go (syn Sekerina), w środowisku szkol-
nym i między rówieśnikami jest nazywany (brat Dlhego). 

Badanie antroponimów nieoficjalnych nie jest możliwe bez kontekstu społecznego 
i bez odniesienia do pozajęzykowych faktów. Chociaż mówi się o stopniowym regresie 
antroponimów nieoficjalnych, my tę tezę odrzucamy. Nawet kiedy w wielu przypadkach 

6 Jaromir Krško, „Sociálno-psychologické aspekty pomenovania”, w: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti 
(14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica, 6.–8. júla 2000), 83. Zost. Jaromir Krško, Milan 
Majtán (Bratislava–Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied 
a Pedagogická fakulta UMB, 2000). 
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formy antroponimów nieoficjalnych tylko bardzo nieznacznie różnią się od nazw urzędo-
wych, konieczne jest określenie ich jako antroponimów nieoficjalnych. Stają się bowiem 
podstawą dla nazwy domu i powstaje z nich dziedziczny człon funkcyjny. Są zatem pełno-
prawnymi elementami nieurzędowego systemu antroponimicznego. 

Kolejnym dowodem potwierdzającym funkcjonowanie antroponimów nieoficjalnych 
jest gwara. Z materiału badawczego wynika, że antroponimy nieoficjalne cieszą się popu-
larnością, ponieważ nieurzędowy system antroponimiczny charakteryzuje się bogactwem 
i różnorodnością. Dowodem na to jest liczba antroponimów nieoficjalnych przypadająca na 
jednego mieszkańca, wielość modeli treściowych w poszczególnych klasach, wysoka liczba 
marginalnych modeli treściowych z częstotliwością wynoszącą 1 i niski procent częstotli-
wości nawet w przypadku najczęściej występujących modeli. Uzyskany korpus zapewnia 
nam niezliczone dalsze możliwości bardziej kompleksowego, jeszcze bardziej szczegółowe-
go opisu i charakterystyki antroponimów nieoficjalnych.

Poprzez porównywanie antroponimów nieoficjalnych i tworzenie kolejnych baz danych 
na podstawie bieżących badań można ukazać procedury nazewnicze charakterystyczne dla 
różnych regionów, indywidualne oscylacje modeli nazewniczych, dynamikę rozwojową an-
troponimów nieoficjalnych, zmiany w ich treściowej, motywacyjnej i językowej strukturze.

Tłumaczenie z języka słowackiego: Bożena Kotuła
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Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim 

S t r e s z c z e n i e 
Antroponimy nieoficjalne są pospolitymi nazwami, które tworzą dynamiczny, stale rozwija-
jący się system antroponimiczny przejawiający się w wymiarach przestrzennym, czasowym 
i częstotliwościowym. Na sposób formowania antroponimów nieoficjalnych wpływają potrzeby 
komunikacyjne, sytuacja społeczno-kulturowa danego obszaru, lokalne nawyki, a na aspekt 
formalny ma wpływ lokalny dialekt. Badanie zostało przeprowadzone na pograniczu języko-
wym Słowacji i Polski. Po obu stronach granicy wybrano dwie sąsiednie, ale wyjątkowo różne 
miejscowości. Różnią się charakterem i naturą, obszarem, populacją itp.
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Unofficial anthroponyms in the Slovak-Polish language boundary 

S u m m a r y
Unofficial anthroponyms are common names that form a dynamic, constantly developing an-
throponymic system manifested in spatial, temporal and frequency dimensions. The method of 
forming Unofficial anthroponyms is influenced by communication needs, socio-cultural situ-
ation of particular area, local habits and the formal aspect is affected by a local dialect. This 
research was carried out in the language boundary of Slovakia and Poland. On both sides, two 
neighbouring, but remarkably distinct villages were chosen. They differ in their character and 
nature, area, population, etc.
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We Wstępie autorka tak objaśnia może nie wszystkim znany (a raczej może nie przez 
wszystkich używany) termin frazeografia: „Termin frazeografia – znajdujący się w tytule 
niniejszej monografii – zastępuje dłuższe określenie, jakim jest leksykografia frazeologicz-
na. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem funkcjonującym w polskich pracach językoznawczych, 
leksykografię traktuję jako dziedzinę językoznawstwa stosowanego, zajmującą się teorią 
oraz praktyką układania słowników językowych (w odróżnieniu od słowników encyklope-
dycznych). Frazeografię ujmuję jako dział (subdyscyplinę) leksykografii, dziedzinę również 
należącą do językoznawstwa, mającą aspekt zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Termin 
frazeografia, obecny w języku polskim od kilku dziesięcioleci, najprościej można zdefinio-
wać jako teorię słowników frazeologicznych, jak i praktykę ich zestawiania, a także jako 
zbiór wydanych słowników frazeologicznych. Podobnie jak leksykografia ma wielorakie 
związki z różnymi dziedzinami lingwistyki, a zwłaszcza z leksykologią, tak i frazeografia 
powiązana jest ściśle z frazeologią” (s. 9).

W tymże Wstępie autorka tak definiuje przedmiot i cel swojej pracy: „Przedmiotem 
mego zainteresowania w niniejszej pracy są wybrane problemy dotyczące zarówno teorii 
słowników frazeologicznych oraz metod ich układania, jak i zagadnień dotyczących opi-
su właściwości semantycznych, gramatycznych i pragmatycznych związków frazeologicz-
nych w słowniku językowym. W książce podejmuję próbę ukazania przemian, jakie za-
szły w polskiej leksykografii frazeologicznej na przestrzeni niemal 120 lat, które upłynęły 

#0#
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od wydania pierwszego słownika frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego w końcu 
XIX wieku do czasów współczesnych. Celem moich badań jest ukazanie rozwoju warsztatu 
leksykograficznego wybitnych polskich frazeografów, przedstawienie etapów kształtowa-
nia się teorii frazeografii i zebranie najważniejszych jej osiągnięć. Na szczególną uwagę 
zasługuje bogactwo nowych zjawisk, świadczących o dynamicznym rozwoju nowej dyscy-
pliny, które można zaobserwować od końca ostatniej dekady XX wieku” (s. 9).

Autorka ma oczywiście świadomość komercjalizacji rynku wydawniczego w Polsce po 
roku 1989. W opisie uwzględniła wszystkie dostępne w bibliotekach i na rynku księgarskim 
słowniki opatrzone w tytule przymiotnikiem frazeologiczny (słusznie i zasadnie wyłączyła 
z obszaru badań słowniki ogólne języka polskiego i słowniki dwujęzyczne (przekładowe), 
chociaż one również rejestrują związki frazeologiczne). Może lepszego (obszerniejszego, 
a więc eo ipso bardziej szczegółowego i przekonującego) uzasadnienia wymagałoby pomi-
nięcie zbiorów przysłów i skrzydlatych słów przy jednoczesnym uwzględnieniu słowników 
(niezawierających w tytule przymiotnika frazeologiczny) Jana Godynia i Anny M. Komor-
nickiej (biblizmy) czy Mirosława Bańki (porównania).

Liczbę słowników frazeologicznych, które ukazały się na rynku księgarskim w latach 
1968–2018 (czyli od wydania słownika Stanisława Skorupki) szacuje autorka na 30–50. 
Trudności z podaniem dokładniejszej liczby „[…] wynikają z faktu, że duża część z wyda-
wanych w tym okresie słowników ukazywała się kilkakrotnie pod zmienionym tytułem, 
w innej szacie graficznej, w zmienionym (powiększonym lub pomniejszonym) formacie, 
niejednokrotnie zmieniał się też wydawca. Poza tym inna grupa słowników, również wyda-
wanych powtórnie, zawierała – w odróżnieniu od poprzedniej – istotne zmiany w budowie 
i zawartości artykułów hasłowych, można by więc uznawać je (pod pewnymi warunkami) 
za nowe edycje. Informację o skali tego typu zjawisk można wyczytać z bibliografii słowni-
ków frazeologicznych zamieszczonej w końcowej części książki. […] uważam, że śledzenie 
i rejestrowanie tego typu zmian nie ma większego znaczenia dla teorii leksykografii […]” 
(s. 10). Z konkluzją autorki trzeba się bezwzględnie zgodzić.

Na pracę Gabrieli Dziamskiej-Lenart składają się trzy części. Pierwsza poświęcona 
jest zagadnieniom teoretyczno-metodologicznym. Trzeba tu stwierdzić, że obszerne frag-
menty tej części przedstawiają samoistną wartość i naukową, i dydaktyczną (oczywiście na 
najwyższym, doktoranckim, poziomie studiów filologicznych). Dotyczy to przede wszyst-
kim koncepcji frazeologii (jako subdyscypliny lingwistycznej) Stanisława Skorupki, An-
drzeja Marii Lewickiego (niektóre prace we współpracy z Anną Pajdzińską), Andrzeja Bo-
gusławskiego, Wojciecha Chlebdy (frazematyka) i Piotra Müldnera-Nieckowskiego (tzw. 
frazeologia poszerzona). Dotyczy to też pojęć frazeologizmu, idiomu i frazemu. Wśród ty-
pów słowników frazeologicznych (zagadnienie metaleksykograficzne) autorka (głównie na 
podstawie prac Piotra Żmigrodzkiego i Witolda Cienkowskiego) opisała słowniki wielkie 
(Skorupki, Müldnera-Nieckowskiego i Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami 
– mimo przymiotnika wielki w tytule do średnich zaliczyła autorka – moim zdaniem zasad-
nie – słowniki Renaty Lebdy i Piotra Flicińskiego), średnie (4–6 tysięcy jednostek) i małe 
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(od kilkuset do 2–3 tysięcy związków wyrazowych). Wyróżnia (zasadnie) słowniki ogólne 
i specjalne, alfabetyczne, gniazdowe i pojęciowe, semazjologiczne i onomazjologiczne, po-
pularne (podręczne, praktyczne) i naukowe, deskryptywne (opisowe – zacytujmy repre-
zentujący ten typ słownik Katarzyny Głowińskiej: „Słownik pokazuje, jak Polacy mówią, 
nie zaś jak – zdaniem autorów – powinni mówić” (s. 61)) i preskryptywne (normatywne), 
synchroniczne i diachroniczne. 

Część drugą monografii stanowi przegląd słowników frazeologicznych. Zasadnie 
(moim zdaniem) najwięcej miejsca poświęca tu autorka stosunkowo mało znanym po-
czątkom polskiej frazeografii w postaci pierwszego polskiego słownika frazeologicznego 
Antoniego Krasnowolskiego z 1899 roku. Opisuje ten słownik zarówno z metaleksykogra-
ficznego, jak i historycznojęzykowego (co skądinąd bardzo bliskie recenzentowi) punktu 
widzenia. Po wyczerpujących informacjach na temat kolejnych wydań tego słownika (czę-
ściowo przy udziale Henryka Gallego i pod zmienionym tytułem) w pierwszej połowie 
XX wieku przedstawia autorka najważniejsze opracowanie frazeograficzne drugiej połowy 
XX i początków XXI stulecia: słownik Stanisława Skorupki, koncepcję (która jednak nigdy 
nie przerodziła się w konkretny słownik) frazeologów lubelskich, głównie Andrzeja Marii 
Lewickiego, słowniki Stanisława Bąby i Jarosława Liberka (współautorką jednego z nich 
jest Gabriela Dziamska-Lenart), słownik Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Wielki słownik 
frazeologiczny PWN z przysłowiami, Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, słownik 
Piotra Flicińskiego oraz słowniki Katarzyny Głowińskiej i Renaty Lebdy. „Poszczególne 
leksykony są tu prezentowane według najogólniej wyodrębnionych ich typów, w opisie bra-
ne są ponadto pod uwagę takie parametry, jak ilościowa i jakościowa charakterystyka ma-
teriału zawartego w dziele, ogólna koncepcja słownika, układ haseł i metody ich opracowa-
nia, charakter przewidywanego adresata” (s. 11). Część drugą zamyka przegląd wybranych 
frazeologicznych słowników specjalistycznych (autorka uwzględniła: Słownik zwrotów 
i aluzji biblijnych Anny M. Komornickiej, Mały słownik biblizmów Jana Godynia, słownik 
frazeologizmów eponimicznych Macieja Czeszewskiego i Katarzyny Foremniak, słownik 
mitologizmów Magdaleny Pudy-Blokesz, gwarowe słowniki frazeologiczne: świętokrzyski 
Macieja Raka i śląski Lidii Przymuszały, Mirosława Bańki Słownik porównań i Słownik 
peryfraz). Autorka pisze o tym, co następuje: „Następnie zajmuję się analizą słowników 
specjalistycznych (frazeologicznych słowników gwarowych oraz słowników zawierających 
frazeologizmy biblijne, mitologiczne i eponimiczne). Na przykładzie tych dzieł pokazuję 
najnowsze tendencje oraz metody we współczesnej frazeografii” (s. 11).

Część trzecią stanowi, zgodnie z podtytułem, analiza wybranych praktycznych pro-
blemów frazeograficznych. Część trzecią otwiera rozdział o mikrostrukturze słowników 
frazeologicznych. Szczególną uwagę zwróciłbym na kwestię budowy artykułu hasłowego 
w słownikach frazeologicznych. Spośród „klasycznych” elementów składowych artykułu 
hasłowego (wyraz hasłowy, definicja, informacja gramatyczna, ilustracja tekstowa, fakul-
tatywnie kwalifikator(y), informacja genetyczna, warianty, wskazówki poprawnościowe, 
synonimy i antonimy, informacja leksykograficzna, tzn. o wcześniejszych notowaniach 
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frazeologizmu w najważniejszych słownikach polszczyzny) szczególną uwagę zwraca au-
torka na problem gniazdowości w opisie związków frazeologicznych i na rolę wyróżnień 
typograficznych w tym opisie, a także na znaczenie systemu odsyłaczy lub indeksu. Ważną 
część rozdziału stanowi passus o kwalifikatorach w słownikach frazeologicznych. Słusznie 
główną ich funkcję postrzega autorka na płaszczyźnie pragmatycznej (postać kwalifikato-
ra przybierają najczęściej informacje o wartości stylistycznej (przynależności społeczno-
-środowiskowej), chociaż czasem te informacje stanowią część definicji zakresowej lub są 
zawarte w przykładach użycia). Autorka przypomina w tym passusie klasyfikację kwa-
lifikatorów Witolda Doroszewskiego, zmodyfikowaną przez Stanisława Skorupkę (który 
położył nacisk na kwalifikatory określające specjalistyczne związki łączliwe o charakterze 
terminologicznym, nie bagatelizując jednak kwalifikatorów chronologicznych, geograficz-
nych, frekwencyjnych, stylistycznych i ekspresywnych). Autorka szczegółowo opisała za-
stosowanie tego repertuaru kwalifikatorów w odniesieniu do związków wyrazowych z pola 
tematycznego śmierci. Zakończyła ten passus ilustracją dwu tendencji obserwowanych we 
współczesnych słownikach frazeologicznych: tendencji do redukowania do minimum licz-
by kwalifikatorów i stosowaniu ich tylko przy jednostkach wyjątkowo silnie nacechowa-
nych (w skrajnych wypadkach do likwidacji kwalifikatorów – co jednak autorka słusznie 
ocenia negatywnie) i tendencji do opatrywania kwalifikatorami większości rejestrowanych 
związków wyrazowych (pozytywnie wyróżniają się tu, zasadnym zdaniem autorki, adreso-
wany do młodzieży szkolnej słownik Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej i Anny Ciesielskiej 
oraz Wielki słownik frazeologiczny Piotra Müldnera-Nieckowskiego). Trzeba się w całej 
rozciągłości zgodzić z wnioskiem autorki: „We wstępach do słowników niewiele miejsca 
poświęca się uwagom o potrzebie i sposobach kwalifikowania frazeologizmów, a niewątpli-
wie wskazówki te okazują się bardzo przydatne w informowaniu o sferze, zakresie użycia 
i wartości stylistycznej danej jednostki” (s. 201). Dalej autorka omawia tu takie zagadnienia 
jak makrostruktura słowników frazeologicznych (sposób uporządkowania haseł, miejsce 
opisywania frazeologizmów), porównanie słowników o układzie tematycznym, opis lek-
sykograficzny frazeologizmów biblijnych (tu autorka słusznie ocenia negatywnie błędy 
w notacji związków wyrazowych oraz częsty – zwłaszcza w nowszych słownikach – brak 
jakiejkolwiek informacji o biblijnej genezie tych związków).

Gabriela Dziamska-Lenart zagadnieniami frazeograficznymi zajmuje się już kilkana-
ście lat. Nic więc dziwnego, że w syntetyzującej jej badania książce wyzyskała wyniki 
wcześniejszych swoich publikacji (zresztą przeredagowanych, zaktualizowanych, zwykle 
skróconych, rzadziej poszerzonych). Lojalnie informuje o tym w notce bibliograficznej, za-
mieszczonej w końcowej części pracy. Najważniejsze jest jednak eksplicytne stwierdzenie: 
„Większość studiów powstała specjalnie dla potrzeb obecnej książki” (s. 13). Śledząc publi-
kacje autorki, z czystym sumieniem mogę potwierdzić tę konstatację.

Za najważniejszy wynik pracy uznałbym następujący: „Przegląd wydawanych od 
lat 90. XX wieku słowników frazeologicznych świadczy wyraźnie o tym, że w porów-
naniu z okresem Polski Ludowej znacznie poszerzyła się oferta wydawnicza w zakresie 
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frazeografii. Unaocznił też, że […] wzrost liczby wydawanych słowników nie idzie w parze 
z jakością oferowanych produktów. Komercjalizacja współczesnego rynku edytorskiego 
sprawia, że konkurujące ze sobą wydawnictwa, chociaż poszukują nowych rozwiązań lek-
sykograficznych i niektóre z nich wprowadzają w życie, jednak w praktyce oferują podobny 
towar w postaci mniej lub bardziej tradycyjnego słownika frazeologicznego. Przeciętnemu 
odbiorcy, skazanemu na reklamę, trudno ocenić rzeczywistą wartość i przydatność ofero-
wanego słownika, trudno też z bogatej oferty wybrać najbardziej wartościowe pozycje” 
(s. 253). Sąd to surowy, ale dobrze i gruntownie uzasadniony. „Słownik frazeologiczny, 
który nie objaśnia znaczeń związków wyrazowych, nie podając przykładów użyć, choćby 
sztucznych, preparowanych, nie ostrzega przed stosowaniem frazeologizmów wulgarnych, 
nie spełnia podstawowych oczekiwań przeciętnego odbiorcy” (s. 253).

Z tych względów nie mam najmniejszych wątpliwości, że monografia frazeograficzna 
Gabrieli Dziamskiej-Lenart jest opracowaniem bardzo ważnym i pożytecznym. Stanowi 
o tym przede wszystkim jego wartość merytoryczna (przedstawione wyżej wyniki nauko-
we, powtórzmy, nie byłyby możliwe bez gruntownej, choć syntetycznie ujętej analizy ca-
łego dorobku polskiej frazeografii). Starałem się też wyżej wykazać wartość dydaktyczną 
wybranych fragmentów książki.

Redakcja pracy jest na ogół bardzo staranna (co jest zapewne w niemałym stopniu 
zasługą wydawnictwa). Mimo tej staranności są wypadki odstępstw od zasady, moim 
zdaniem, w pracach językoznawczych bezwzględnie obowiązującej – zasady, że k a ż d y 
wypadek metajęzykowego użycia wyrazu, formy wyrazowej lub połączenia wyrazowego 
winien być oznaczony wyróżnieniem typograficznym (zwykle kursywą, lecz zależnie od 
sytuacji może się w tej funkcji pojawić pogrubienie, rozstrzelenie itd.). Znaczenie (wyra-
zów, form wyrazowych, związków frazeologicznych itd.) winno być zawsze podawane 
w tzw. łapkach ‘ ’.

Drobne i nieliczne usterki nie rzutują w najmniejszym nawet stopniu na bardzo wyso-
ką ocenę recenzowanej monografii. Powtórzmy: opracowanie Gabrieli Dziamskiej-Lenart 
Frazeografia polska. Teoria i praktyka to dzieło bardzo ważne i pożyteczne.




