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Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – 
uwagi o metaforyce astronomiczno-meteorologicznej 

Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

S ł o w a  k l u c z o w e 
Adam Mickiewicz, metafora, słownictwo astronomiczno-meteorologiczne

K e y w o r d s
Adam Mickiewicz, metaphor, astronomical-meteorological vocabulary

Metafora, czyli przenośnia, stanowi jeden z najbardziej oryginalnych środków obrazowa-
nia poetyckiego1, który składa się na warsztat artystyczny każdego poety, również naszego 
narodowego wieszcza – Adama Mickiewicza. O języku Mickiewicza powiedziano już 
bardzo wiele2, jednak stylotwórcza funkcja leksyki tematycznej skłania językoznawcę do 

1 Według Adama Kulawika metafora jest zawsze wyrażeniem oryginalnym i jako taka jest własnością 
intelektualną jej autora. Badacz zaznacza też, że metafora to agresywny i najskuteczniejszy sposób orga-
nizowania napięcia między zakresami znaczeniowymi wyrazów, ich interakcji w wyrażeniu metaforycz-
nym. Zob. Adam Kulawik, Zarys poetyki (Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2013), 93–94.
2 Elżbieta Rudnicka-Fira słusznie zauważa, że opracowania językoznawcze dotyczące języka 
Mickiewicza były kompletowane już kilkakrotnie. Zob. Elżbieta Rudnicka-Fira, Słownictwo „Dziadów” 
Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej (wybór problematyki) (Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 1986). Nie ma więc potrzeby po raz kolejny wymieniać wszystkich prac, toteż 
ograniczę się tylko do tych, które są istotne dla niniejszego szkicu (wymieniam je w kolejnych przypisach).

#0#
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dalszych poszukiwań. Opis słownictwa specjalistycznego i tropów stylistycznych3 wystę-
pujących w utworach Mickiewicza był już niejednokrotnie przedmiotem badań języko-
znawczych, ale charakterystyka metaforyki nie została jeszcze przeprowadzona. Podjęte 
przeze mnie wstępne rozpoznanie nie należy do najprostszych zadań ze względu na ogrom 
literatury przedmiotu, dotyczącej zarówno języka poety, jak i metafory jako środka obra-
zowania poetyckiego. 

Jak wskazuje Anna Pajdzińska, metaforze poświęcono już wiele prac, powstały także 
syntetyczne ujęcia tej problematyki4, ale nie uwzględniono w tych badaniach kwestii meta-
foryki w Sonetach krymskich. Stąd też niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą zmierze-
nia się z niełatwym tematem, którego omówienie może uzupełnić jedną z istniejących wciąż 
nisz, w wydawać by się mogło kompletnym opisie języka wieszcza. 

Materiał analityczny stanowią przenośnie wyekscerpowane z Sonetów krymskich 
Mickiewicza5. Utwory te odzwierciedlają uczucia i wydarzenia z okresu krymskiej podróży, 
gdzie u podstaw światopoglądu leży spirytualistyczna teza o jedności ducha i przyrody. 
Według Aliny Witkowskiej: „Natura w Sonetach krymskich nie dlatego jest wzniosła, że 
Mickiewicz chciał oddać jej potęgę, lecz uczynił ją potężną i wspaniałą, aby wydobyć jej 
charakter numinotyczny, święty i boski, głęboko poruszający wrażliwość człowieka jak 
każde obcowanie z sacrum”6.

Wybór materiału językowego do analizy nie był przypadkowy. Sonet jako gatunek 
literacki ma ściśle określone cechy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wewnętrzny 
podział wersów na dwie kwartyny i dwa tercety odpowiada zazwyczaj dwóm częściom 
kompozycyjnym sonetu – części opisowej oraz części refleksyjnej. Toteż cechy językowo-
-stylistyczne są w głównej mierze wynikiem budowy wewnętrznej sonetu, jego układu 
i powtarzalności współbrzmień rymowych, które sprzyjają uniezwykleniu składniowemu7. 
Wobec tego zastosowanie licznych przenośni nie dziwi czytelnika. Już wstępny ogląd mate-
riału językowego pokazuje, że Sonety krymskie nasycone są metaforami. Analiza pozwoliła 
wyekscerpować ponad 260 metafor. 

3 Mam tu na myśli m.in. prace: Mirosławy Białoskórskiej (taż, Mickiewiczowskie peryfrazy (Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002) czy też Zenona Leszczyńskiego (tenże, 
„Nad porównaniami Mickiewicza”, w: Mickiewicz i Kresy. Rozprawy przedstawione na międzynarodo-
wej sesji naukowej w Krakowie, 4–6 grudnia 1997, red. Zofia Kurzowa, Zofia Cygal-Krupowa (Kraków: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999), 131–143); Aleksandry Krupianki 
(taż, „Porównania homeryckie w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”, w: Polszczyzna dawna i współcze-
sna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, red. Czesław Łapicz (Toruń: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994), 61–68) i in.
4 Autorka wymienia obszerne opracowania monograficzne z polskiej literatury przedmiotu, por. Anna 
Pajdzińska, „Językowy obraz świata a metafora artystyczna”, Język a Kultura 20 (2008): 241.
5 Źródło ekscerpcji: Adam Mickiewicz, Sonety krymskie (Warszawa: S. Bukowiecki. Drukiem 
Władysława Szulca, 1898).
6 Alina Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986), 61.
7 Zob. Kulawik, Zarys poetyki, 200.
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W niniejszym artykule interesuje mnie przede wszystkim metaforyka dotycząca słow-
nictwa z kręgu tematycznego meteorologii oraz astronomii8. Ze względu na ograniczenia 
formalne cel artykułu sprowadza się do omówienia tej, wybranej przeze mnie, grupy meta-
for. Przedmiotem szkicu są 52 metafory wypisane ze wspomnianych utworów Mickiewicza: 
w tym 27 z nich odnosi się do słownictwa astronomicznego9, a 25 – do meteorologicznego10.

Na użytek tego opracowania przyjmuję definicję metafory omówioną przez Teresę 
Dobrzyńską. Według badaczki metafora narusza utrwalony w świadomości mówiących 
kod językowy i uruchamia procesy sensotwórcze wyraźnie różniące się od tych realizo-
wanych w niemetaforycznym zastosowaniu znaków językowych11. Metafora: „musi być 
traktowana jako celowe, choć niezgodne z regułami kodu, użycie elementu językowego, 
mającego w języku określoną wartość znaczeniową, użycie, które obliczone jest na pewien 
typ interpretacji”12. 

Mechanizm powstawania metafory szczegółowo opisuje Piotr Wróblewski:

Metafora powstaje jako konstrukcja komponentów znaczeniowych wchodzących 
w skład znaczeń dwu lub więcej wyrazów [...]. Człon metafory, jedno- lub wielowy-
razowy, odbierany w konwencji R nazywamy tematem metafory. Tematem metafory 
może być nie tylko rzeczownik, ale także czasownik czy przymiotnik [...]. Człon 
odbierany w konwencji M (zmetaforyzowany) nazywamy modyfikatorem metafory. 
[...] Modyfikator [...] jest wyrażony powierzchniowo członem metafory (jedno- lub 
wielowyrazowym), który decyduje o tym, że całe połączenie wyrazowe jest odbierane 

8 Tematyce związanej ze słownictwem meteorologicznym oraz astronomicznym swoje prace poświę-
cili m.in. Władysław Kupiszewski i Zdzisława Węgiełek-Januszewska (zob. ciż, Słownictwo Warmii 
i Mazur: astronomia ludowa, miary czasu i meteorologia (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959)); Władysław Kupiszewski, „Ze słownictwa ludowego 
w zakresie astronomii. I Ludowe nazwy gwiazdozbiorów”, Poradnik Językowy 5 (1958): 233–245, również 
tenże, „Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. II Ludowe nazwy gwiazd”, Poradnik Językowy 
6–7 (1959): 290–303; Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego (Wrocław–
Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969); 
Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1974); „Słownictwo meteorologiczne w XVII-wiecznym zabytku”, Slavia Occidentalis 40 (1983): 40–63; 
„Mickiewiczowskie chmury i obłoki”, w: W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona 
Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1970), 235–246; „Słownictwo meteorologiczne i astronomiczne w utworach Marii Rodziewiczówny”, 
Prace Filologiczne 53 (2007): 343–354.
9 Do tej grupy połączeń zaliczam także połączenia leksykalne związane z przemiennością czasu wywo-

łaną ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi (pory dnia i nocy, pory roku), a więc łączące się z kręgiem 
tematycznym astronomia.
10 W artykule przedstawiam część materiałów stanowiących element niepublikowanej pracy magister-
skiej pt. „Słownictwo meteorologiczno-astronomiczne w Balladach i romansach oraz Sonetach krymskich 
Adama Mickiewicza” (Białystok, 2010). Ze względu na ograniczenia formalne prezentuję wybrane, naj-
bardziej wymowne przykłady.
11 Zob. Teresa Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze (Warszawa: Instytut Badań 
Literackich – Wydawnictwo, 1994), 11.
12 Tamże, 31.
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jedynie w konwencji M. Modyfikator jest tym członem metafory, który daje się inter-
pretować jedynie nieliteralnie. [...] modyfikator jest członem konstytutywnym i obli-
gatoryjnym metafory. Każdy modyfikator tworzy nową metaforę; bez modyfikatora 
metafora nie istnieje13.

Zgodnie z przedstawioną teorią, połączenie wicher [T] zawył [M]14 (S IV)15 nie może 
być rozumiane literalnie. Modyfikator czasownikowy zawył powoduje, że wicher16 (czyli 
temat metafory) zostaje ożywiony17. Poprzez przypisanie zjawisku czynności charaktery-
zujących zwierzę (zawył), żywioł oddziałuje na wyobraźnię odbiorcy i staje się jeszcze 
bardziej niebezpieczny. Tym samym potęguje ruch i gwałtowność dziejących się wydarzeń, 
w tym wypadku burzy.

Zaprezentowane poniżej połączenia przenośne pozwolą określić charakter świata 
wykreowanego w Sonetach krymskich przez Mickiewicza. W badanym materiale słownic-
two z zakresu meteorologii i astronomii częściej staje się tematem metafory, a jej modyfika-
tor odnosi się do różnych dziedzin. Dogłębna analiza wyekscerpowanego materiału języko-
wego pozwoliła stworzyć klasyfikację semantyczną Mickiewiczowskich metafor w ramach 
słownictwa astronomiczno-meteorologicznego18. Dlatego też w obrębie analizowanych 
metafor wprowadza się następujący podział.

1. Metafory z modyfikatorem odnoszącym się do istot żywych

Mickiewicz, budując tajemniczy świat sonetów, wykorzystał zjawiska pogodowe oraz astro-
nomiczne. Tematy metafor zostały scharakteryzowane poprzez dodanie modyfikatorów 

13 Piotr Wróblewski, Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor (Białystok: Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, 1998), 64–65.
14 [T] oznacza temat metafory, [M] – modyfikator. W dalszej części pracy modyfikator oznaczam poprzez 
pogrubienie tekstu.
15 Wykaz skrótów tytułów wraz z ich rozwinięciem został zamieszczony na końcu artykułu.
16 Pole leksykalno-semantyczne wiatru oraz konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach 
Adama Mickiewicza przedstawia Mirosława Białoskórska (zob. taż, „Pole leksykalno-stylistyczne wiatru 
w utworach Adama Mickiewicza”, Język Polski 78 (1998), 5: 321–328 oraz „Konotacje semantyczne i sym-
boliczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza”, Język Polski 81 (2001), 1–2: 55–67).
17 W obrębie wyekscerpowanych metafor występują również animizacje. W opracowaniu personifika-
cje i animalizacje omawiane są łącznie jako animizacje, ponieważ niejednokrotnie nie jest możliwe ich 
wyraźne odróżnienie.
18 W budowaniu klasyfikacji semantycznej wykorzystuję elementy metodologii zaproponowanej przez 
Piotra Wróblewskiego z cytowanej już pozycji książkowej (por. tenże, Struktura, typologia). Metoda 
ta w praktyce została zastosowana w badaniach nad językiem innych autorów przez Urszulę Sokólską 
m.in. w pracy poświęconej leksykalno-stylistycznym cechom prozy Melchiora Wańkowicza (zob. taż, 
Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961–1974) 
(Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005), 281–369).
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określających stan emocjonalny człowieka lub jego usposobienie, m.in. zawstydziło się 
licem rubinowym zorze (S VII), namiętna burza (S II), sroższa burza (S XI).

Pierwszy wymieniony przykład pokazuje, że autor Sonetów krymskich, kreując języ-
kowy obraz zorzy, wykorzystał elementy ludzkiego ciała, wskazuje na to rzeczownik lico. 
Jednak metafora zawstydziło się licem rubinowym zorze (S VII) kondensuje kilka aspektów. 
Obok wymiaru zmetaforyzowanego fizycznego człowieczeństwa zorzy występują ludzkie 
emocje spowodowane niepożądaną sytuacją, a ujawnione za pomocą czasownika zawsty-
dzić się19 i przymiotnika rubinowy. Kolejne dwie metafory pokazują, że obraz burzy buduje 
Mickiewicz, wykorzystując przymiotniki dość odległe znaczeniowo, typu: namiętny oraz 
zastosowany w stopniu wyższym – sroższy. Oba leksemy w sposób jednoznaczny odno-
szą się do dość skrajnych reakcji – namiętny ‘pełen namiętności, silny, gwałtowny’ (SWil); 
srogi ‘wielki, bardzo mocny [o wielkim natężeniu przykrych niebezpiecznych sytuacji]’ 
(SJAM)20. Toteż użycie wskazanych przymiotników w kontekście burzy podkreśla jej nie-
przewidywalny charakter; uwypukla siłę żywiołu, który nie podlega kontroli człowieka. 
Jednostki leksykalne realnie odnoszące się do ludzi, zastosowane w powyższej funkcji, 
wnoszą nowe konotacje do świata pogodowego. Powodują, że rodzi się napięcie między 
poetyckim „ja” a wzburzoną naturą. Tym samym dochodzi do ścisłej integracji zachowań 
ludzkich ze zjawiskami astronomiczno-meteorologicznymi. Dodatkowo efekt ten wzmac-
niają połączenia metaforyczne typu: milczące pustynie błękitu (S VII), grom drzemiący 
(S V) czy piorunem zastrzelony (S XVI). Obserwowane zjawiska jawią się poecie jako 
dalekie, ogromne; groźne i niedostępne, wskazują na to zastosowane leksemy imiesłowowe 
przymiotnikowe czynne: milczący, drzemiący; także imiesłów przymiotnikowy przeszły 
bierny zastrzelony. Podróżnik nie może odnaleźć się w rzeczywistości, w której rządzi 
natura i jej prawidła. Aby uwidocznić tę hierarchię, Mickiewicz posłużył się kolejną meta-
forą – srebrny król nocy (S VII) – odnoszącą się do aspektów ludzkiego życia, a mianowi-
cie władzy. Współkreatorami obrazu nocy są rzeczownik król oraz przymiotnik srebrny21 
(występujący tu w funkcji epitetu) zastosowane na określenie księżyca. Również gwiazdy 
zyskują w sonetach cechy ludzkie, co potwierdza użyty rzeczownik przewodniczka, w meta-
forze gwiazd szukam przewodniczek łodzi (S I).

Nie tylko cechy przypisywane człowiekowi zostały uwidocznione w Sonetach krym-
skich. W kontekście zjawisk metaforycznych odnajdujemy też te, które mogą być przypisy-
wane zwierzęciu. Widoczne jest to chociażby w przykładzie groźne niepogody (S XVIII). 

19 SJAM przy znaczeniu ‘dać widomy wyraz uczucia wstydu, zażenowania [czym]’ z tym samym przy-
kładem z Sonetów krymskich z kwalifikatorem przenośnie.
20 SJAM przy wskazanym znaczeniu, z tym samym przykładem z Sonetów krymskich. SWil przy haśle 
srogi notuje ‘surowy, nieużyty, nieludzki, straszny, jątrzący się’.
21 M.in. o roli przymiotnika srebrny, stosowanego w odniesieniu do blasku księżyca w utworach 
Mickiewicza, szczegółowo wypowiada się Halina Turska (zob. taż, „Język opisów przyrody w Panu 
Tadeuszu wobec tradycji polskiego klasycyzmu”, w: O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Zenon 
Klemensiewicz (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
1959), 325–326).
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W obrębie modyfikatora występuje jedynie zjawisko negatywne, potęgujące wrażenie 
obcości podmiotu lirycznego, charakteryzujące nie tylko cechy, ale także zachowania zwie-
rzęce, co pokazuje kolejny przykład – wicher zawył (S IV). Wprowadzenie czasownika oraz 
przymiotnika, nawiązujących do świata zwierzęcego, powoduje, że nazwa pojęcia uzyskuje 
dodatkowe, niewyrażone explicite znaczenia przenośne. Dlatego też omówione metafory 
konotują strach i niepewność. Należą raczej do skonwencjonalizowanych połączeń, gdyż 
już same leksemy niepogoda oraz wicher wywołują u czytelnika skojarzenia ze światem 
nacechowanym negatywnie, niebezpiecznym.

W obrębie wyekscerpowanych metafor astronomiczno-meteorologicznych najliczniej-
szą grupę stanowią te, które odnoszą się do działań i postępowań przypisywanych istotom 
żywym. Mickiewiczowskie błyskawice, chmury, pory roku oraz zjawiska astronomiczne 
nie tylko budzą się, muskają, haftują, siedzą czy żeglują22, np. budzi się błyskawica (S VII), 
po safirowym żegluje przestworze / Jeden obłok (S VII), turban z chmur haftują błyskawic 
potoki (S XIII), Tam? – Byłem; zima siedzi (S V), wiatr muśnie (S II), baldakimem z bry-
lantów okryły niebiosa (S XI). Naturalne zjawiska meteorologiczno-astronomiczne zostały 
ukazane w sposób przenośny dzięki wykorzystaniu czasowników konotujących skojarze-
nia z bardzo odległymi polami semantycznymi, co doprowadziło do wykreowania obrazu 
natury prawdziwej i żywej, rządzącej światem przedstawionym23. Każda pora doby ma tu 
swoje znaczenie, np. jutrzenka wschodzi (S I), słońce krwawo zachodzi (S IV), Odgłos 
izanu w cichym gubi się wieczorze (S VII), noc chylat rozciągnęła bury24 (S V). Wieczór jest 
tu symbolem labiryntu, co uwypukla czasownik gubić się25, to czas tajemny, ale jednocze-
śnie po raz kolejny uaktywnione zostały skojarzenia z niebezpieczeństwem poprzez wpro-
wadzenie przymiotnika bury oraz przysłówka krwawo. Wskazane leksemy bezsprzecznie 
ewokują negatywne odczucia.

Ponadto do opisania zjawisk meteorologiczno-astronomicznych Mickiewicz stosuje 
metafory zbudowane z czasowników potęgujących ruch – tchnąłem z ust mych śnieg leciał 
(S V), błyskawica przelatuje (S VII). Informację o znacznym natężeniu zjawisk pogodo-
wych oraz gwałtowność tego ruchu implikują metafory, których ośrodkiem są czasowniki 
niedokonane, wzmagające siłę żywiołu, np. okręt […] wiatr chwyta pod skrzydła (S III), 
spada noc ponura (S XVI), piorunem spadnie (S XV), mrok zapada (S I).

22 Ze względu na ograniczenia formalne podaję najbardziej wymowne przykłady.
23 Więcej informacji na temat roli natury w kreowaniu językowego obrazu świata w utworach Adama 
Mickiewicza odnaleźć można m.in. w: artykule Urszuli Sokólskiej (zob. taż, „Język opisów natury 
w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”, Białostockie Archiwum Językowe 6 (2006): 111–124) oraz 
rozważaniach Haliny Turskiej (zob. taż, „Język opisów przyrody”, 306–316) i wielu innych.
24 SJAM z kwalifikatorem przenośnie z tym samym przykładem z Sonetów krymskich.
25 SJAM notuje znaczenie ‘zatracać się [w kim, czym]’ z tym samym przykładem z Sonetów krymskich.
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2. Metafory z modyfikatorem odnoszącym się do obiektów 
materialnych

Ciekawym zjawiskiem jest określanie realiów pogodowych za pomocą rzeczowników 
konotujących skojarzenia ze światem przedmiotów, np. tron z zamrożonej chmury (S V), 
gwiazd karawana (S V), gwiazd kagańce (S VII), namiot ciemności (S VII), brama niebios 
(S XIII), lampa światów (S XII), kolebka z obłoków (S V), turban z chmur (S XIII).

Zestawienie zjawisk meteorologiczno-astronomicznych z rzeczami powoduje zmianę 
prymarnego znaczenia tych leksemów. Utożsamienie analizowanych zjawisk z przedmio-
tami powoduje ich oswojenie. Zwróćmy uwagę na wyrażenie kolebka z obłoków26, które 
zyskuje wymowę pozytywną. Kolebka w naszej kulturze oznacza ‘kołyskę dziecinną’27, 
całe wyrażenie budzi więc asocjacje z dzieckiem drzemiącym w kołysce. U Mickiewicza 
zaś czytamy: grom drzemiący w kolebce z obłoków (S V). Leksem grom jest zazwyczaj 
ośrodkiem obrazowania o negatywnej proweniencji, zastosowana metafora narusza to przy-
jęte wyobrażenie.

3. Metafory z modyfikatorem odnoszącym się do żywiołów

Żywioły w Sonetach krymskich stanowią istotny element świata przedstawionego28. Wśród 
nich w obrazowaniu występuje woda29, dlatego też pojawiają się następujące połączenia 
wyrazowe: morze lodu (S V), potoki błyskawic (S XIII). Zestawienie żywiołu wody ze 
zjawiskiem pogodowym powoduje intensyfikację omawianego fenomenu. Uwypukla natę-
żenie i siłę błyskawicy. Z kolei wyrażenie morze lodu30 konotuje skojarzenia z wszechogar-
niającym chłodem31. Mickiewicz łączy tu wyrazy z odległych kręgów leksykalno-seman-
tycznych, tym samym przyczynia się do zmiany ich znaczenia.

Kolejnym elementem, do którego odwołuje się poeta, jest ziemia32, czyli w tym 
wypadku wszelkie obszary lądowe: pustynie błękitu (S VII), wyspa śniegu (S XVI), wyspa 

26 SJAM przy haśle kolebka, z kwalifikatorem przenośnie, z tym samym przykładem z Sonetów krym-
skich.
27 Takie znaczenie podaje też SWil.
28 Więcej na ten temat przeczytać można w opracowaniu Danuty Bartol-Jarosińskiej (zob. taż, „Semantyka 
żywiołów w Sonetach krymskich i ich przekładzie na francuski”, w: Mickiewicz i Kresy, 175–193).
29 Na temat obrazu wody w Sonetach krymskich szerzej zob. Mirosława Białoskórska, Wojciech Ryszard 
Rzepka, „Językowa kreacja obrazu wody w Sonetach krymskich na tle wybranych utworów Adama 
Mickiewicza”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 5 (1999), 2: 91–103.
30 SJAM przy haśle morze, z kwalifikatorem przenośnie, z tym samym przykładem z Sonetów krymskich.
31 SWil przy drugim znaczeniu słowa morze podaje z kwalifikatorem figurycznie ‘ogrom, bezmiar’.
32 Szerzej na temat żywiołu ziemi w utworach Mickiewicza pisze Urszula Sokólska (zob. taż, „Żywioł 
ziemi w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”, w: Donum Amicitiae. Księga jubileuszowa ofiaro-
wana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Rafał Sidorowicz (Szczecin: 
Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016), 225–234).
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– chmura (S XVI). Autor Sonetów krymskich charakteryzuje realia pogodowe za pomocą 
leksemów niezwiązanych z polskim krajobrazem33 (wyspa, pustynia). Wykorzystuje takie 
metafory w celu zaprezentowania obrazu egzotycznego Krymu. W badanym materiale języ-
kowym zaobserwować można również metaforyzację pojęć astronomicznych za pośrednic-
twem świata roślinnego. W wyekscerpowanych przykładach zjawisko występuje bardzo 
rzadko (tylko raz). Jednak jest to niezmiernie ciekawy przypadek, godny przeanalizowania, 
a mianowicie: odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami (S IX). Leksem odkwitnąć powstał 
na bazie wyrazu kwitnąć. Wyraz stanowi przeciwieństwo słowa zakwitnąć, które konotuje 
skojarzenia z rozwijaniem pączka w kwiat. U Mickiewicza z kolei odkwitają34 dni, czyli 
bezpowrotnie przemijają. Za taką interpretacją słowa przemawia również definicja obecna 
w SWil, który notuje pod hasłem odkwitać (nd. odkwitnąć) ‘kończyć kwitnienie, dokwitać, 
przekwitać’35.

Podjęta analiza pokazuje, że dość wyraźnie w Sonetach krymskich zaznacza się meta-
foryka powiązana z żywiołem ognia. Ogień we wskazanych utworach poetyckich stanowi 
istotny element kreowania romantycznej rzeczywistości36, który przejawia się chociażby 
w metaforze piętrowej – Na barki Czatyrdahu spada lampa światów / Rozbija się, rozlewa 
strumienie szkarłatów / I gaśnie37 (S XII). W obrębie jednego wypowiedzenia znajduje się 
aż sześć metafor tworzących obraz zachodu słońca. Nie jest to jedyny taki przykład. Ogień, 
w kontekście zachodzącego słońca za wierzchołkami Czatyrdahu, występuje w analizo-
wanych przenośniach dość regularnie, co potwierdzają przykłady: Na szczycie jaka łuna! 
Pożar (S V), Tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu (S V). Promienie zachodzącego 
słońca powodują, że góra w czasie zachodu wydaje się być w ogniu, stąd też poeta stosuje 
rzeczowniki: latarnia, łuna. 

33 Na temat stylizacji orientalnej słownictwa w Sonetach krymskich por. Mirosława Białoskórska, 
„Orientalna stylizacja słownictwa Sonetów krymskich Adama Mickiewicza”, Slavia Occidentalis 48–49 
(1991/1992): 19–26.
34 Leksemu odkwitać nie wymienia Teresa Skubalanka w swojej pracy poświęconej neologizmom 
u Mickiewicza (zob. taż, „Nowotwory językowe Mickiewicza wobec teorii i praktyki oświecenia i roman-
tyzmu”, w: O języku Adama Mickiewicza, 363–369). Warto nadmienić, że SJPD notuje to słowo jako formę 
przestarzałą oraz z tym przykładem z Mickiewicza, z kwalifikatorem przenośnie; również SW z tym przy-
kładem, z kwalifikatorem przenośnie, w znaczeniu ‘skończyć kwitnienie, odkwitnąć, przekwitnąć, stracić 
kwiat, dokwitnąć’.
35 SWil notuje słowo odkwitać z kwalifikatorem wyraz prowincjonalny. Halina Turska zaznacza, że 
proste wyrazy, również rodzime, Mickiewicz niejednokrotnie zestawiał z całkowicie nowymi, świeżymi 
leksemami, tworząc nowy układ nasycony odmiennym, świeżym zabarwieniem stylistycznym. Cechy te 
zostały uwidocznione i w omówionej metaforze (por. taż, „Język opisów przyrody”, 321).
36 Szerzej zjawisko to charakteryzuje Urszula Sokólska, zob. taż, „Językowy obraz żywiołu ognia 
w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”, w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie 
Krukowskiej, red. Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Danuta Zawadzka (Białystok: Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, 2007), 627–640.
37 Schematycznie budowa tej metafory przedstawia się następująco: 1. barki [M] Czatyrdahu [T], 2. lampa 
[M] światów [T], 3. lampa światów [T] rozbija się [M], 4. lampa światów [T] rozlewa strumienie [M], 5. 
strumienie [M] szkarłatów [T], 6. lampa światów [T] gaśnie [M]. Główny temat omawianej metafory sta-
nowi wyrażenie lampa światów i oznacza ‘słońce’.
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Źródłem światła w Sonetach krymskich, obok słońca, są też inne ciała niebieskie – 
gwiazda oraz meteor, które również stanowią ośrodki metafor piętrowych: świecą gwiazd 
gromady (S VIII), rażące meteoru błyski / Niebo, ziemię i góry oblał potop złoty (S XII). 
Hiperbolizacja zjawiska świetlnego została tu uzyskana poprzez nagromadzenie leksemów 
typu: błysk, gromada, potop oraz imiesłowu przymiotnikowego czynnego – rażący i przy-
miotnika złoty. Dodatkowo noc i jej świetlne wyznaczniki, zapewne gwiazdy, mają moc 
sprawczą, na co wskazuje kolejna metafora piętrowa: Nocy wschodnia! […] Pieszczotami 
usypiasz […] Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty (S XII). W bliskim sąsiedztwie 
elementów astronomicznych w kontekście ognia poeta eksponuje także zjawiska meteoro-
logiczne – płomienista wstążka […] piorun (S XVI). Jak słusznie zauważa Danuta Bartol- 
-Jarosińska, piorun w Sonetach krymskich ma przede wszystkim walory pejzażowe38, i taką 
rolę pełni w cytowanej przenośni. 

W obrębie wyekscerpowanych połączeń wyrazowych wyeksponowany został także 
żywioł powietrza. Do ukazania klimatu Ałuszty w nocy poeta stosuje metaforykę odno-
szącą się do ruchu powietrza, typu rzeźwią się39 wiatry (S XII). W kolejnych wersach obraz 
dopełnia metafora piętrowa – Powietrze, tchnące wonią, tą muzyką kwiatów, / Mówi do 
serca głosem, tajnym dla ucha (S XII). Powietrze ewokuje tu przede wszystkim spokój, 
wskazują na to rzeczowniki: kwiat, muzyka, woń.

Przeprowadzona analiza porządkuje materiał pod względem semantycznym. Powyższe 
badania ukazują, że w procesie metaforyzacji autor Sonetów krymskich najchętniej posłu-
guje się modyfikatorami reprezentowanymi przez następujące pola semantyczne: świat 
istot żywych, świat przedmiotów, rzeczy materialnych oraz żywiołów. W skład pierwszego 
pola znaczeniowego wchodzą podgrupy: świat ludzki (czynności, elementy ludzkiego ciała, 
stany emocjonalne, uczucia przypisywane ludziom) oraz świat zwierzęcy (zachowania cha-
rakterystyczne dla zwierząt). Do drugiej grupy przynależą przedmioty i rzeczy materialne. 
W obrębie trzeciej grupy wyróżniam: żywioł wody, elementy ziemi, w tym obiekty kon-
kretne jako roślinność, żywioł ognia, powietrza. Toteż nie ma wątpliwości, że zastosowa-
nie metafor w utworze sprzyja tworzeniu obrazu artystycznego. Uplastycznia krajobraz, 
wpływa na jego obrazowość i wpisuje się w kształtowanie językowego postrzegania świata 
tych utworów.

38 Zob. Bartol-Jarosińska, „Semantyka żywiołów”, 190.
39 SWil notuje ‘ożywiać, odżywiać, krzepić, trzeźwić’. SJAM z kwalifikatorem przenośnie z tym samym 
przykładem z Sonetów krymskich.
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Podsumowanie

W przeprowadzonej analizie wyekscerpowanego materiału językowego zostały uwzględ-
nione połączenia konwencjonalne, zestandaryzowane, czyli takie, które odzwierciedlają 
się w naszym języku codziennym i nadają strukturę systemowi pojęciowemu właściwą 
naszej kulturze40, np. spada noc ponura (S XVI) czy jutrzenka wschodzi (S I). W bada-
nym materiale pojawiają się też połączenia niekonwencjonalne, które powstały jako wytwór 
wyobraźni i twórczości Mickiewicza, np. odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami (S IX). 
To właśnie takie połączenia wyrazów dają nam dostęp do nowego rozumienia doświadczeń 
podmiotu lirycznego41. Mogą wzbogacać o nowe znaczenia nasze postrzeganie rzeczywi-
stości, nasze codzienne działania, a także to, co wiemy, i w co wierzymy. Dlatego tak ważną 
rolę w twórczości każdego poety, również Mickiewicza, odgrywają metafory. 

Modelowanie świata zewnętrznego w utworach Mickiewicza odbywa się za pomocą 
elementów językowych zastosowanych w konwencji metaforycznej, tzw. modyfikatorów 
[M], o czym już wspominałam. Jeżeli modyfikatorem jest rzeczownik, to prezentowany 
krajobraz ulega ustatycznieniu i taką funkcję pełni też cała metafora, np. pustynie błękitu 
(S VII). Modyfikator czasownikowy z kolei potęguje ruch, niepewność i niepokój42 pod-
miotu lirycznego, np. piorunem spadnie (S XV), tchnąłem z ust mych śnieg leciał (S V).

Postrzeganie obiektów meteorologiczno-astronomicznych jako istoty żywej, np. budzi 
się błyskawica (S VII), po safirowym żegluje przestworze / Jeden obłok (S VII), powoduje, 
że zjawiska przyrody stają się nie tylko elementami świata przedstawionego, ale towarzy-
szami i powiernikami podmiotu lirycznego43. Przypisywanie elementom przyrody cech 
charakterystycznych dla człowieka jest świadectwem kreatywności języka i służy dynami-
zowaniu przekazu oraz ukazywaniu i tworzeniu całej sieci nowych znaczeń, wchodzących 
w skład połączeń przenośnych.

Różnorodność metafor, jakie pojawiają się w Sonetach krymskich, nie daje się wyczer-
pać w obrębie jednego opisu. Niemniej jednak podjęte w tym artykule badania nad meta-
forami z kręgu meteorologii i astronomii, w ramach wskazanego materiału źródłowego, 

40 George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 1988), 
167.
41 Łucja Ginkowa zaznacza, że zmysłowe poznanie świata stanowiło wstępną fazę w dociekaniu praw 
życia rządzących przyrodą i człowiekiem. Co więcej, badaczka szczególnie podkreśla, że Mickiewicz na 
przestrzeni jednego cyklu sonetów wyartykułował nowe, odmienne zasady postrzegania świata przyrody 
i zarysował ich ograniczenia (zob. taż, „Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajo-
brazowej”, Pamiętnik Literacki 69 (1978), 4: 214).
42 Takie obrazowanie nie jest jednostkowe w romantyzmie. Według Łucji Ginkowej młodzi romantycy 
tworzyli m.in. obrazy natury nieobliczalnej, a doznania wynikające z obcowania z przyrodą ukazywały 
ich niepokoje (por. taż, „Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu”, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 392, Prace Historycznoliterackie 17 (1980): 27–50).
43 Związek przyrody i człowieka w romantyzmie wyraźnie akcentuje Teresa Skubalanka w swoich pra-
cach, m.in. „Wiersz Mickiewicza Te rozkwitłe świeżo drzewa… wśród konwencji stylistycznych epoki”, 
Język Artystyczny 10 (1996): 53–60.
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pozwoliły dojść do kilku wniosków dotyczących postawy poety wobec świata. Poddane 
opisowi połączenia przenośne wyekscerpowane z Sonetów krymskich odgrywają istotną 
rolę w kreowaniu autentyczności opisywanych zjawisk oraz przeżywanych emocji44, ponie-
waż:

 – wykraczają poza polskie realia kulturowe i odwołują się do ówczesnej rzeczywisto-
ści okolic Krymu45,

 – służą uwypukleniu egzotyczności i tajemniczości Krymu,
 – umożliwiają nazwanie i wyrażenie emocji oraz przeżyć, które towarzyszyły 

Mickiewiczowi, a były trudne do opisania w konwencji realistycznej.
Analiza wykazuje więc, że czas i miejsce powstania dzieła miały wpływ na jakość 

metaforyki oraz stosowanego w jej obrębie słownictwa tematycznego. Dostosowanie języka 
poetyckiego Mickiewicza widoczne jest w omówionych przykładach. Zasygnalizowane 
wyżej zjawiska dowodzą, że metafory ułatwiają wyrażenie tego, czego poeta nie mógł 
nazwać pojedynczymi słowami, a chciał ten obraz przekazać czytelnikowi.

Objaśnienie skrótów

S I – Stepy akermańskie
S II – Cisza morska
S III – Żegluga
S IV – Burza
S V – Widok gór ze stepów Kozłowa
S VII – Bakczysaraj w nocy
S VIII – Grób Potockiej
S IX – Mogiły Haremu
S XI – Ałuszta w dzień
S XII – Ałuszta w nocy
S XIII – Czatyrdah
S XV – Droga nad przepaścią w Czufut-Kale
S XVI – Góra Kikineis
S XVIII – Ajudah
SJAM – Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec

44 Artykuł wpisuje się w nurt obserwacji już dokonanych m.in. w pracach: Teresy Skubalanki, Haliny 
Turskiej, Mirosławy Białoskórskiej (przywoływanych w tym szkicu). Prace wymienionych autorek zain-
spirowały mnie do podjęcia badań nad metaforami pogodowymi oraz astronomicznymi w Sonetach krym-
skich, które samodzielnie nie były jeszcze przedmiotem zainteresowań językoznawców. Końcowe obser-
wacje, wynikające z przeprowadzonej eksploracji metaforyki tematycznej, potwierdzają ogólnie przyjęte 
tendencje dotyczące kreowania przyrody nieożywionej w dobie romantyzmu, ale zaznaczyć też trzeba, że 
istotnym komponentem stały się tu przenośnie astronomiczno-meteorologiczne, do tej pory w sonetach 
Mickiewicza w całości niebadane.
45 Więcej na ten temat zob. Białoskórska, „Orientalna stylizacja słownictwa”, 19–26.
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SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski
SW – J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego
SWil – Słownik języka polskiego, red. M. Orgelbrand

Bibliografia

Źródło
Mickiewicz, Adam. Sonety krymskie. Warszawa: S. Bukowiecki, Drukiem Władysława Szulca, 1898.

Bartol-Jarosińska, Danuta. „Semantyka żywiołów w Sonetach krymskich i ich przekładzie na francuski”. 
W: Mickiewicz i Kresy. Rozprawy przedstawione na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie, 
4–6 grudnia 1997, red. Zofia Kurzowa, Zofia Cygal-Krupowa, 175–193. Kraków: Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999.

Białoskórska, Mirosława. „Orientalna stylizacja słownictwa Sonetów krymskich Adama Mickiewicza”. 
Slavia Occidentalis 48–49 (1991/1992): 19–26.

Białoskórska, Mirosława. „Pole leksykalno-stylistyczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza”. Język 
Polski 78 (1998), 5: 321–328.

Białoskórska, Mirosława. „Konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza”. 
Język Polski 81 (2001), 1–2: 55–67.

Białoskórska, Mirosława. Mickiewiczowskie peryfrazy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2002. 

Białoskórska, Mirosława, Wojciech Ryszard Rzepka. „Językowa kreacja obrazu wody w Sonetach krym-
skich na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 
5 (1999), 2: 91–103.

Dobrzyńska, Teresa. Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze. Warszawa: Instytut Badań Literackich – 
Wydawnictwo, 1994.

Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
„Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958–1969.

Ginkowa, Łucja. „Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej”. Pamiętnik 
Literacki 69 (1978), 4: 187–214.

Ginkowa, Łucja. „Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu”. Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 392, Prace Historycznoliterackie, 17 (1980): 27–50.

Górski, Konrad, Stefan Hrabec, red. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 1–11. Wrocław–Warszawa–
Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962–1983.

Karłowicz, Jan, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. T. 1–8. 
Warszawa: Nakładem Prenumeratorów / i Kasy im. Mianowskiego, 1900–1927.

Krupianka, Aleksandra. „Porównania homeryckie w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”. W: Polszczyzna 
dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, red. Czesław Łapicz, 
61–68. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994.

Kulawik, Adam. Zarys poetyki. Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2013.
Kupiszewski, Władysław. „Mickiewiczowskie chmury i obłoki”. W: W służbie nauce i szkole. Księga 

pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi. 235–246. Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

Kupiszewski, Władysław. Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1974.



 Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… | 17 

Kupiszewski, Władysław. „Słownictwo meteorologiczne i astronomiczne w utworach Marii Rodziewi-
czówny”. Prace Filologiczne 53 (2007): 343–354.

Kupiszewski, Władysław. „Słownictwo meteorologiczne w XVII-wiecznym zabytku”. Slavia Occidentalis 
40 (1983): 40–63.

Kupiszewski, Władysław. Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego. Wrocław–
Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
1969.

Kupiszewski, Władysław. „Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. I Ludowe nazwy gwiazdozbio-
rów”. Poradnik Językowy 5 (1958): 233–245.

Kupiszewski, Władysław. „Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. II Ludowe nazwy gwiazd”. 
Poradnik Językowy 6–7 (1959): 290–303.

Kupiszewski, Władysław, Zdzisława Węgiełek-Januszewska. Słownictwo Warmii i Mazur: astronomia 
ludowa, miary czasu i meteorologia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, 1959.

Lakoff, George, Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: 
Wydawnictwo Aletheia, 1988.

Leszczyński, Zenon. „Nad porównaniami Mickiewicza”. W: Mickiewicz i Kresy. Rozprawy przedsta-
wione na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie, 4–6 grudnia 1997, red. Zofia Kurzowa, 
Zofia Cygal-Krupowa, 131–143. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
Universitas, 1999.

Orgelbrand, Maurycy, red. Słownik języka polskiego. T. 1–2. Wilno: wyd. staraniem M. Orgelbranda, 1861.
Pajdzińska, Anna. „Językowy obraz świata a metafora artystyczna”. Język a Kultura 20 (2008): 241–252.
Rudnicka-Fira, Elżbieta. Słownictwo „Dziadów” Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej 

(wybór problematyki). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1986.
Skubalanka, Teresa. „Nowotwory językowe Mickiewicza wobec teorii i praktyki oświecenia i roman-

tyzmu”. W: O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Zenon Klemensiewicz, 331–369. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959.

Skubalanka, Teresa. „Wiersz Mickiewicza Te rozkwitłe świeżo drzewa… wśród konwencji stylistycznych 
epoki”. Język Artystyczny 10 (1996): 53–60.

Sokólska, Urszula. „Język opisów natury w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”. Białostockie 
Archiwum Językowe 6 (2006): 111–124.

Sokólska, Urszula. „Językowy obraz żywiołu ognia w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”. 
W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, red. Krzysztof Korotkich, 
Jarosław Ławski, Danuta Zawadzka, 627–640. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, 2007.

Sokólska, Urszula. Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży 
z lat 1961–1974). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.

Sokólska, Urszula. „Żywioł ziemi w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”. W: Donum Amicitiae. 
Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. Jolanta Ignatowicz-
Skowrońska, Rafał Sidorowicz, 225–234. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016.

Turska, Halina. „Język opisów przyrody w Panu Tadeuszu wobec tradycji polskiego klasycyzmu”. 
W: O języku Adama Mickiewicza. Studia, red. Zenon Klemensiewicz, 185–330. Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959.

Witkowska, Alina. Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
Wróblewski, Piotr. Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. Białystok: Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.



 18 | Małgorzata Andrejczyk

Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – uwagi o metaforyce astronomiczno- 
-meteorologicznej Sonetów krymskich Adama Mickiewicza
S t r e s z c z e n i e

W artykule podjęto próbę omówienia metaforyki astronomiczno-meteorologicznej obecnej 
w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza oraz określenia jej roli w budowaniu świata przed-
stawionego wskazanych sonetów. Opis słownictwa tematycznego i tropów stylistycznych wy-
stępujących w utworach Mickiewicza był już niejednokrotnie przedmiotem badań językoznaw-
czych, ale charakterystyka metaforyki nie została jeszcze przeprowadzona. Stąd też temat tego 
szkicu może uzupełnić jedną z nisz, która wciąż jeszcze istnieje, w wydawać by się mogło 
kompletnym opisie języka wieszcza. W pracy wykorzystuję definicję metafory omówioną przez 
Teresę Dobrzyńską (1994) oraz elementy metodologii zaproponowanej przez Piotra Wróblew-
skiego (1998). Analiza wykazuje, że czas i miejsce powstania dzieła miały wpływ na jakość 
metaforyki oraz stosowanego w jej obrębie słownictwa tematycznego. Dostosowanie języka 
poetyckiego Mickiewicza widoczne jest w omówionych przykładach. Wyobrażenia, do których 
odsyłają przenośnie wyekscerpowane z Sonetów krymskich, wykraczają poza polskie realia kul-
turowe i odwołują się do ówczesnej rzeczywistości okolic Krymu. Zastosowanie wskazanych 
metafor służy uwypukleniu egzotyczności i tajemniczości Krymu. Przeprowadzona analiza 
wykazuje, że przenośnie pozwalają wyrazić to, czego poeta nie mógł nazwać pojedynczymi 
słowami, a chciał ten obraz przekazać czytelnikowi. Wykorzystane metafory umożliwią uze-
wnętrznienie emocji oraz przeżyć, które towarzyszyły Mickiewiczowi, a były trudne do opisa-
nia w konwencji realistycznej.

Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – remarks on the astronomical- 
-meteorological metaphors in Sonety krymskie of Adam Mickiewicz
S u m m a r y

In this article an attempt has been made to discuss the astronomical-meteorological metaphors 
present in Sonety krymskie of Adam Mickiewicz and to determine their role in the construction 
of the depicted world of the sonnets. The description of the vocabulary and the stylistic tropes in 
the Mickiewicz’s poetry have already been the subject of several linguistic studies, however, the 
characteristics of the metaphors has not been done yet. Therefore, the subject of this essay can 
fill one of the niches which still exists in seemingly complete description of the poet’s language. 
In this work I adopt the definition of the metaphor discussed by Teresa Dobrzyńska (1994) and 
the elements of methodology proposed by Piotr Wróblewski (1998). The analysis demonstrates 
that the time and place of creating the poetry influenced the quality of metaphors and the the-
matic vocabulary utilized within them. The adaptation of the Mickiewicz’s poetic language is 
visible in the discussed examples. The imagery evoked by the metaphors excerpted from Sonety 
krymskie goes beyond the Polish cultural realities and refers to the then reality of the Crimean 
region. The use of the indicated metaphors serves to emphasize the exoticism and mystery of 
the Crimea. The performed analysis demonstrates that the metaphors allow to express what the 
poet was unable to name with single words, but wished to convey this image to the reader. The 
utilized metaphors will enable to manifest the emotions and experiences which accompanied 
Mickiewicz but were difficult to describe in a realistic convention.

C y t o w a n i e
Andrejczyk, Małgorzata. „Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – uwagi o metaforyce astro-
nomiczno-meteorologicznej Sonetów krymskich Adama Mickiewicza”. Studia Językoznawcze. 
Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 19 (2020): 5–18. DOI: 10.18276/
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W historii literatury narodowej zwykło się wyodrębniać – z uwagi na funkcję społeczną oraz 
wartości artystyczne – dwie podstawowe formy literatury: tzw. wykształconą/artystyczną 
oraz drugorzędną, niższej klasy. Ten drugi rodzaj literatury w odniesieniu do przeszłości 
– od połowy XIX do połowy XX wieku – nazywany bywa brukową. Według socjologii lite-
ratury jej obieg społeczny sąsiaduje z jednej strony z obiegiem literatury wysokoartystycz-
nej, z drugiej zaś z obiegami literatury jarmarczno-odpustowej (zwanej także: straganową, 
kramarską), folklorystycznej oraz ludowej („literatura dla ludu”)1.

1 Zob. Czesław Hernas, „Brukowa literatura”, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. 
Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984), 110–112.
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Nurty przynależne do literatury drugorzędnej nie zawsze można wyraźnie od siebie 
oddzielić. Charakteryzują się bowiem wieloma cechami wspólnymi. Łączą je m.in.

 – niska wartość estetyczna nieodpowiadająca normom artystycznym literatury 
wykształconej („prawdziwej”); z tego też względu bywała traktowana jako pseudo-
literatura, a w opiniach krytyków nierzadko nazywana pogardliwymi określeniami, 
np. „ulicznicą”, „wrzaskliwym bękartem piśmiennictwa2;

 – odbiorca – ten typ piśmiennictwa miał zaspokajać potrzeby czytelnicze średnich 
i niższych warstw społecznych: mieszczańskich, ludowych, rzemieślniczych; 
z uwagi na szeroki adres czytelniczy czasami określana jest jako „literatura dla 
mas”;

 – funkcje – literatura tych trzech nurtów miała zaspokajać przede wszystkim ludyczne 
(związane z rozrywką, zabawą) oraz kultowe (religijno-obrzędowe) potrzeby 
odbiorcy; czytelników interesowały zjawiska i historie niecodzienne (cudowne, 
egzotyczne, skandaliczne i tajemnicze), kryminalne oraz erotyczno-romantyczne, 
pobudzające ciekawość, a nie wrażliwość estetyczną;

 – forma publikacji – traktowana przez wydawców oraz autorów jako przedmiot 
zysku i handlu literatura popularna bardzo często publikowana była w odcinkach 
w pismach o wielkich nakładach lub też w osobnych, tanich (tzw. zeszytowych) 
książkach;

 – niska jakość edytorska.
Przedmiotem naszego zainteresowania są powieści brukowe3. Obecny w tym wyra-

żeniu przymiotnik z jednej strony ocenia należącą do tego nurtu literaturę jako pospolitą, 
płaską, trywialną, z drugiej wskazuje na jej (wielko)miejski charakter – i tak właśnie trak-
towana była przez krytyków4. Adresowana była do mieszkańców miast, głównie należą-
cych do tzw. sfer robotniczych i rzemieślniczych, czyli robotników i robotnic, służących, 

2 W obronie tego typu literatury stanął m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski, pisząc w 1932 r. następująco: 
„Albowiem ta ulicznica niestrudzona, odbijana w tysiącach egzemplarzy jest właśnie tylko siostrą, młod-
szą i lepszą siostrą tamtej starszej, złocistej, wzniosłej, haftowanej, która na niebotycznym tronie prze-
zacnych cnót zasiada i woła szklanym głosem świętości niedosiężnej: «Świat ma być dla wszystkich!!!»”. 
Tenże, „Ballada o książce”, w: Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego 
do 1939 roku, red. Łukasz Biskupski, Monika Rawska (Łódź: Wydawnictwo Przypis, 2017), 645.
3 Por. „Powieść brukowa (ang. dime novel, niem. Hintertreppenroman, Kolportageroman, Schundroman, 
ros. Бульварный роман) – powieść adresowana do najmniej wybrednej publiczności, przyjmująca bądź 
postać tzw. powieści z życia wyższych sfer, bądź wyzyskująca wątki sensacyjne, niekiedy zbliża się do 
pornografii. Publikowana bywa w odcinkach pism o wielkich nakładach (powieść w odcinkach) lub osob-
nych książkach, zazwyczaj tanich. Powieść brukowa jest jednym z elementów współczesnej kultury maso-
wej, zachowała jednak pewne związki z dawną straganową literaturą”. Michał Głowiński i in., Słownik 
terminów literackich, wyd. II (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1988), 383.
4 Por. „Do zasobów powieściowych poprzednich okresów, przechowywanych wśród ludu: religijnych, 
królewskich, rycerskich, szlacheckich przybyła literatura powieściowa wielkich miast, wywołana cieka-
wością tych sfer ludowych, które do miasta się zbliżały i kazały sobie opowiadać o cudach miejskich. Na tle 
tych zapotrzebowań powstała powieść kryminalna”. Kaden-Bandrowski, „Ballada o książce”, 600.



 O języku polskiej powieści brukowej | 21 

terminatorów, szwaczek, czeladzi rzemieślniczej i kupieckiej itp., a do jej popularności 
w znacznym stopniu przyczyniała się ówczesna prasa5.

Wypracowane i obowiązujące w literaturze brukowej konwencje (wzorce) literackie, 
dotyczące m.in. podejmowanej tematyki, zasad w kreowaniu bohaterów, podstawowych 
schematów fabularnych, sposobów rozwiązywania intrygi (konfliktów fabularnych), miej-
sca akcji, były przedmiotem badań historycznoliterackich6. Stosunkowo niewiele natomiast 
zajmowano się jakością powieści brukowych w zakresie cech językowo-stylistycznych – opi-
nie o ich formie ograniczały się często do ogólnikowych stwierdzeń, iż są „pisane szkaradną 
polszczyzną” oraz „tandetne artystycznie”. Tymczasem Janusz Dunin, jeden z pierwszych 
badaczy wydawnictw popularnych, charakteryzując powieści brukowe, pisał: „Osobną roz-
prawę można by napisać o języku i obrazowaniu w tych powieściach”7. Obszerna rozprawa 
nie jest naszym celem, ale pragniemy uchwycić najistotniejsze cechy języka tych utworów. 

Główną podstawę materiałową naszych rozważań stanowią powieści kryminalno-
-awanturnicze8 drukowane w łódzkich gazetach. Dla porównania wykorzystano także 
powieści z terenu Warszawy i Krakowa9.

Cechą programową literatury brukowej jest iluzja werystyczna, czyli dążenie do 
stworzenia na kartach powieści rzeczywistości do złudzenia przypominającej „żywą 
i prawdziwą” rzeczywistość pozatekstową10, jest to – przypomnijmy – poetyka wypowiedzi 
typowa dla prozy realistyczno-naturalistycznej. 

Idee werystyczne, mające istotne znaczenie w interesującym nas typie literatury, są 
akcentowane m.in.

 – w przedmowach do powieści, np. we wstępie do Tajemnic Warszawy czytamy, iż 
intencją wydawnictwa oraz autora jest „[...] uchwycić całokształt objawów życio-
wych serca naszego kraju i pokazać Wam, Czytelnicy, Was samych jak w zwiercia-
dle, Wasze dusze, Wasze ideały, Wasze cnoty i Wasze zbrodnie”11;

 – w podtytułach powieści, uwypuklających wykorzystywanie w fabule prawdziwych, 
wziętych z życia wydarzeń, najczęściej opisywanych wcześniej na łamach lokalnych 
gazet, np. „powieść awanturniczo-obyczajowa z życia łódzkiego”, „awanturniczy 

5 Powieści brukowe często powstawały na zamówienie ówczesnej prasy i były na jej łamach drukowane 
w formie odcinkowej (m.in. warszawski Kurier Informacyjny i Telegraficzny, łódzki Express Wieczorny 
Ilustrowany, Gazeta Warszawska, Kurier Warszawski, Głos Stolicy, Rzeczpospolita). O polityce literac-
kiej prasy codziennej w okresie dwudziestolecia międzywojennego pisał m.in. Oskar Stanisław Czarnik, 
„Literatura w prasie codziennej: wzorce fabularne sensacyjnych powieści w odcinkach z lat 1918–1926”, 
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 18 (1979), 3: 25–44. 
6 Por. Czarnik, „Literatura w prasie”, 27.
7 Janusz Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce (Łódź: Wydawnictwo 

Łódzkie, 1974), 210.
8 Ten typ piśmiennictwa jest zróżnicowany pod względem tematycznym – obejmuje zarówno powieści 

kryminalno-awanturnicze (tzw. powieści tajemnic), romansowe, jak i podróżnicze.
9 Por. Wykaz źródeł na końcu artykułu.

10 Zob. Malwina Wadas, „Nota edytorska”, w: Papierowi bandyci, 432.
11 Łukasz Biskupski, „Nota edytorska”, w: Papierowi bandyci, 142.
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romans łódzki osnuty na tle zdarzeń prawdziwych”, „powieść na tle wypadków 
z lat ostatnich”;

 – a przede wszystkim zawarte w treści tekstu – np. w łódzkiej powieści Dama w czar-
nym dominie „bohaterowie czytają «Express Wieczorny Ilustrowany», przesiadują 
w popularnych cukierniach, kawiarniach, bywają na dancingach w modnych wów-
czas lokalach, a pościgi samochodowe pędzą od Piotrkowskiej do willowej Rudy 
Pabianickiej”12 – co służy kreacji portretu rzeczywistego miasta. 

Onomastyczny obraz miasta

Ważną rolę w urealnieniu rzeczywistości fabularnej powieści pełnią onimy – imiona, 
nazwiska i przezwiska postaci oraz nazwy topograficzne.

Miejscem akcji omawianych powieści jest konkretne wielkie miasto, co zwykle sygna-
lizowane jest już w tytule lub podtytule powieści, np. Tajemnice Krakowa. Romans współ-
czesny, Tajemnice Warszawy. Powieść na tle wypadków z lat ostatnich, Bezkarni bandyci 
ze stolicy. Powieść o Warszawie grozy i zbrodni, Szatan Łodzi, W podziemiach Starego 
Miasta. Awanturniczy romans łódzki, osnuty na tle zdarzeń prawdziwych. 

Umiejscowienie akcji w rzeczywistej przestrzeni miasta dokonuje się głównie za 
sprawą autentycznego nazewnictwa miejskiego – nazw ulic, dzielnic i innych obiektów 
topograficznych. Brak tu szerszych opisów miejsc. Są wskazywane wyłącznie poprzez ich 
nazwę. Taki sposób prezentowania przestrzeni miasta sprawia wrażenie, że tekst jest adre-
sowany do miejscowych odbiorców; traktuje o lokalnych zdarzeniach, które miały miej-
sce na obszarze doskonale czytelnikom znanym. Nazwy ulic odzwierciedlają autentyczny 
układ przestrzenny miasta, np. 

Łodzi: Auto trzęsło się niemiłosiernie po zniszczonym bruku ulicy Drewnowskiej, 
przemknęło przez Nowomiejską i wpadło, okrążając półkolem plac Wolności, 
w Piotrkowską. (Dcz 461), Od Rajtera do Zawiszy i od Kielma do Aleksandrowskiej 
sięgały przemożne wpływy urodziwej dziewczyny (Wp 4);

Warszawy: Nie wiedziała, kiedy znalazła się na ulicy Pięknej, potem na Górnośląskiej. 
Wreszcie przez ulice Rozbrat i Szwoleżerów dotarła do Agrykoli, a następnie skręciła 
koło ogrodu botanicznego (Sk 364), Na ulicach i uliczkach przedmieść, na Burakowskiej 
i na Karolkowej, na Dzikiej i na Okopowej, na Ogrodowej i na Pawiej, na Ciepłej i na 
Zakroczymskiej, na Parysowskiej i na wielu wielu innych... (Bb 393).

12 Wadas, „Nota edytorska”. 
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Przywoływane są też konkretne punkty w mieście, np.

w Łodzi: W cukierni Gostomskiego o godz. 6-tej wieczorem było rojno i gwarno 
(SzŁ 1);

w Warszawie: Do takich należało ściąganie haraczu z kupców na Kercelaku (Bb 417), 
w przechowalni bagażu na Dworcu Wileńskim (Bb 404); 

w Krakowie: stawił się pod murem kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu (TK 107), 
przyłapano cię dzisiaj na plantach krakowskich (TK 113). 

Realistyczne są również nazwy osobowe bohaterów powieści, trafnie odzwierciedla-
jące rzeczywiste imiennictwo poszczególnych warstw społecznych. W środowisku miej-
skich uliczników dominują imiona popularne w tej grupie społecznej na przełomie XIX 
i XX wieku: Antek, Bolek, Franek, Wacek, Helka, Mańka, Zośka. Występują zwykle w wer-
sji potocznej, utworzonej od skróconej podstawy pojedynczym przyrostkiem -ek, -ka, -ś, 
-sia lub formantem fleksyjnym typu Antek, Franek, Antoś, Zosia itp. Jedyne przykłady 
derywacji drugiego stopnia to formy typu Mańka, Zośka, w których sufiks -ka nadaje hipo-
korystycznej podstawie charakter potoczny, neutralizując niejako jej pieszczotliwe nace-
chowanie. Wśród uliczników imionom często towarzyszą przezwiska, np. Zaraz przyjdzie 
„Blady Władek” (Bb 398), Na tyłach ulicy Parkowej, już w polach mieszka „Gruba Mańka”, 
kochanka Józefa (TW 161), „Rudy Czesiek” pociągnął tęgi haust piwa (Bb 396), „Kulawy 
Bolek” drżał przed „Rudym Wackiem” tak, jak zresztą cały „kwiat” Bałut. (SzŁ 5). Zwyczaj 
przydawania do imion charakteryzujących epitetów stosuje się w środowisku robotników 
także w odniesieniu do córki fabrykanta: wbiegła do kantoru córka Szulca, zwana w narze-
czu robotników „Spaśna Lolka” (TW 166). W środowisku przestępczym funkcjonują tylko 
przezwiska (w tekście często podawana jest ich motywacja): A przezwisko „Rabin” nosi 
właśnie, że rabinem był, choć za nic w sobie wiary nie ma! (Bb 397), Weszli [...] z Grotem, 
mężczyzną młodym i jakimś niemrawym z pozoru, o twarzy pokrytej niezliczoną ilością 
dziobów – pozostałości po źle wyleczonej ospie. Stąd też w kołach wtajemniczonych znano 
go pod wołaniem „Kostropaty”. (Bb 401), „Jednooki” nie był wcale pozbawionym jednego 
oka, jakby należało mniemać z przezwiska, nie był wcale ślepym, a pseudonim powstał 
stąd, że w jakiejś bójce podbito mu lewe oko tak nieszczęśliwie, że od tego czasu opadała 
mu stale powieka do połowy oka, nadając mu tym wygląd zarówno odrażający jak straszny. 
(Bb 399), „Rudy Czesiek” pociągnął tęgi haust piwa [...] po czym nachylił się do „Sztajera” 
(Bb 396), Jędrzej Tomczak, robociarz, znany wszędzie pod przezwiskiem „Kalosz” (Wp 1).

Wśród przedstawicieli fabrykantów i tzw. złotej młodzieży dominują nazwiska obce, 
zwłaszcza niemieckie, i imiona typowe dla niemieckiego obszaru kulturowego: Hans 
Stuebel należał do tych przemysłowców, którzy doszli do wielkiej fortuny dzięki własnej 
energii, pracowitości i przedsiębiorczości (SzŁ 3), Wszystkie panie w maskach – szep-
nął Ryszard Ekman do swego przyjaciela Karola Windhama (Dcz 435), Albert Danc był 
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jedynym człowiekiem, któremu Stuebel bezgranicznie ufał (SzŁ 3), Pani Stuebel zostawiła 
mężowi troje dzieci: dwie córki Olę i Klarę i syna Edwarda (SzŁ 3), W fabryce starego 
Szulca, przybysza z Saksonii, który jak tylu innych, na naszym niedołęstwie dorobił się 
milionowej fortuny, trwa strajk. (TW 164), inżynier Maks Müller, z pochodzenia Niemiec, 
lecz mówiący dobrze po polsku (TW 165). W Łodzi wojskowi i urzędnicy nosili rosyjskie 
nazwiska, np. Przewodniczył przewodowi sądowemu, komisarz Bobrinkow [...] oskarżał 
były porucznik sotni kozackiej Zacharewicz. (SzŁ 6). Wśród burżuazji aspirującej do sfer 
arystokratycznych pojawiają się wyszukane imiona, np. znany przemysłowiec, barczysty 
oraz majestatyczny pan domu Aleksander Sielański […]. Jego małżonka, pani Ernestyna 
(Sk 368).

Styl prosty, czyli dążenie do naturalności wypowiedzi

W powieściach brukowych dominuje styl, który określić możemy jako prosty13 – punkt 
ciężkości pada w nim na obserwację i odtwarzanie takiej rzeczywistości zewnętrznej, jaka 
ona jest. Wyznacza on zarówno jakość językowo-stylistyczną tekstu, jak i pomaga zacho-
wać spójność między różnymi elementami jego struktury – między tematyką, bohaterami 
a językiem wypowiedzi.

Werystyczność przypisuje językowi funkcję prezentywną – środka „socjologicznej 
charakterystyki postaci”14, co potwierdzają m.in. metajęzykowe komentarze w rodzaju:

 – W przeciwieństwie do otoczenia, w jakim się obracał, [Rabin] mówił bardzo czy-
sto i dobrą polszczyzną, a sposób jego mówienia oznaczał człowieka z pewnym 
wykształceniem. (Bb 398); 

 – podobnie jak u pospolitych członków bandy, tak i u „Wstążeczki” powszechny sza-
cunek dla „Rabina” wywoływało to, że wyrażał się bardzo poprawnie i inteligentnie 
(Bb 416);

 – Kłócili się, używając wyrażeń dobitnych, ze specjalnego słownika pochodzących, 
co im jednocześnie nie przeszkadzało „zalewać robaka” co chwila napełnianymi 
kieliszkami (TW 159).

Funkcja ta realizowana jest przede wszystkim poprzez stylizację języka bohaterów, 
zwłaszcza należących do najniższych miejskich warstw społecznych („bezdomnych mętów 
społecznych”, przestępców, oszustów, lumpenproletariatu). Dla celów stylizacyjnych 

13 Określenia „styl prosty”, „styl przeładowany” zostały zaczerpnięte z opracowania Juliana Krzyża-
nowskiego, który pisał o twórczości Władysława S. Reymonta: „ogólnie stwierdzić można, że w zbioro-
wym dziele Reymonta występują trzy style: prosty, pełny i przeładowany, z tym, że ścisłe przeprowadzenie 
między nimi granicy jest niemożliwe”. Julian Krzyżanowski, Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło 
(Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1937), 172. 
14 Stanisław Dubisz, „Uwagi o stylizacji w Konopielce Edwarda Redlińskiego”, Poradnik Językowy 
7 (1977): 293.
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wykorzystywany jest w powieściach brukowych bogaty zbiór środków językowych typo-
wych dla komunikacji potocznej.

Błędy językowe

Na krytyczną ocenę języka omawianych tekstów wpływały w dużym stopniu błędy języ-
kowe. Nagminne były błędy literowe wynikające z braku (lub niestarannej) korekty. 
Utrudniały lekturę, np. niewidziła zamiast nienawidziła, niekiedy powodowały błędy 
istotne dla treści, np. nazwisko Mirski przybiera postać Miński itp. Niestaranna korekta pro-
wadziła do błędów rzeczowych, np. Towarzystwo złożone z sześciu osób: dwóch mężczyzn 
i sześciu niewiast. (SzŁ 31). Dyskwalifikowane z punktu widzenia normy poprawnościowej 
przez Stanisława Szobera15 są formy:

kurytarz: Na kurytarzu natknął się na woźnego (SzŁ 40), 

pnąć się: Jakieś egzotyczne rośliny, palmy i kwiaty zwisały z balkonów i pnęły się 
dokoła kolumn (Dcz 491),

rozbierać: – Rozbieraj pan marynarkę... (SzŁ 116) (Szober notuje ubierać co jako pro-
wincjonalizm i opatruje wykrzyknikiem),

rozchodzić się: Nie rozumiała jeszcze dokładnie, o co się rozchodzi. (Dcz 493),

wyciągnąć noża: Antek również wyciągnął noża (Wp 26) (prawidłowa składnia to 
wyciągnąć + kogo, co),

zapoznać: Zapoznała podczas bytności w urzędzie koleżankę (SzŁ 96), Zapoznałam go 
po tej awanturze (SzŁ 91) (Szober nie notuje tego znaczenia).

Jako błędy językowe traktowano także rusycyzmy:

patrol (z ros.): To pewno patrol policyjna – szepnął nerwowo jeden z nich. [...] Była to 
rzeczywiście patrol konnej policji. (SzŁ 109),

prokuratoria (z ros.): Pinkel został wczoraj aresztowany z polecenia prokuratorii 
(SzŁ 25).

Cechą szczególnie charakterystyczną dla stylu potocznego są połączenia wyrazowe, 
w których widoczna jest nadwyżka leksykalna16. W tekstach łódzkich znajdujemy liczne 

15 Stanisław Szober, Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. VI (Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1966).
16 Elżbieta Umińska-Tytoń, „O tzw. konstrukcjach tautologicznych w polszczyźnie mówionej”, Rozprawy 
Komisji Językowej ŁTN 9 (1995): 241–248.
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przykłady, także w partiach odautorskich, zapewne jako odzwierciedlenie cech języka 
autora. Należą tu:

cofnąć się do tyłu: Instynktownie cofnęła się w tył (SzŁ 134). Forma ta ma długą trady-
cję. Notują ją SXVI i SF; jest u Paska cofać się nazad a nawet u Seklucjana w Ewangelii 
i u K. Ujejskiego: cofać się wstecz17.

wrócić z powrotem: Nie mógł jednak wrócić z powrotem (SzŁ 144). Jest to konstrukcja 
mocno zakorzeniona w polszczyźnie, znana od XVI wieku, obecna zarówno w języku 
literackim, jak i w gwarach18. 

jeden i ten sam: działał tu jeden i ten sam osobnik. (Dcz 489). Frazeologizm ten poja-
wia się w polszczyźnie XIX wieku pod wpływem języka rosyjskiego19. 

okres czasu: rozłączyły się na dłuższy okres czasu. (Dcz 470). Konstrukcja o bardzo 
dużej frekwencji nie tylko w mowie potocznej, ale i w wypowiedziach oficjalnych20.

przybliżyć się bliżej: Przybliżył się bliżej i oglądając się ostrożnie wokół, zapytał 
szeptem: (SzŁ 68). Konstrukcje wyrazów powiązanych etymologicznie są charakte-
rystyczne dla polszczyzny mówionej, folkloru ludowego, a także dla innych języków 
słowiańskich21. 

Powyższe struktury mają bogatą tradycję występowania w polszczyźnie mimo ciągłej 
dyskwalifikacji normy językowej.

Nacechowana leksyka potoczna

Najczęściej wykorzystywanym środkiem stylizacyjnym w analizowanych powieściach jest 
leksyka oraz frazeologia silnie nacechowana potocznością, wywodząca się z różnych śro-
dowisk społecznych.

Żargon przestępczy

Do specyfiki wielkiego miasta należą środowiska przestępcze, szczególnie eksponowane 
w powieściach awanturniczych. Ich autentyzm podkreśla język, będący w swej głównej 

17 Witold Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy (Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw- 
niczy, 1962), 38–39.
18 Umińska-Tytoń, „O tzw. konstrukcjach”, 244. 
19 Halina Karaś, „Rusycyzmy frazeologiczne w polszczyźnie okresu zaborów (na materiale prasy war-
szawskiej)”, w: Studia nad słownictwem XIX i XX wieku, t. II, red. Władysław Kupiszewski (Warszawa: 
Dom Wydawniczy ELIPSA, 1993), 135.
20 Umińska-Tytoń, „O tzw. konstrukcjach”, 246.
21 Tamże.
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warstwie polszczyzną codzienną, w obrębie której zaznacza się obecność żargonu prze-
stępczego przeważnie o charakterze ponadregionalnym; są to takie słowa, jak: apasz 
‘przestępca, nożownik, sutener, bandyta’, dintojra ‘zwyczajowy sąd w środowisku zło-
dziejskim’: Słowo to brzmi „dintojra” (Bb 394), doliniarski ‘złodziejski’ (w wyrażeniu: 
doliniarska robota), doliniarstwo ‘kradzieże kieszkonkowe’, hint wiech, środ. ‘policjant’, 
majcher posp. z języka złodziejskiego ‘nóż używany w bójkach’: Bies wie, na co majchrem 
go dźgnęli (Wp 1), mokra robota ‘rabunek, napad, przy których dochodzi do rozlewu krwi’: 
jak bardzo zawiniła ofiara wobec praw „ferajny”, iż nie cofnięto się przed zrobieniem 
roboty „na mokro”. Być może wiedział zbyt wiele, być może „wsypał” lub chciał „wsypać”. 
(Bb 394), pająk (?): Zrobi się z tego dużo krzyku, dowiedzą się pająki, pójdzie śledztwo, 
przycapią którego, ten zasypie i może być brzydki interes (TW 160), pajęczarz, pajęczar-
ska robota ‘złodziej kradnący bieliznę ze strychów’, salceson przestarz. wiech warsz. żart. 
‘policjant’, sztamak wiech środ. ‘poważani złodzieje’: Spił się do utraty przytomności i my, 
jego sztamacy, wleczemy go do taksówki (Bb 409), zasypać ‘zdradzić kogo, skompromito-
wać’ (TW 160).

Gwara miejska

Do repertuaru środków językowych, które wykorzystywane są do oddania miejskiej rze-
czywistości, należą także regionalizmy językowe, charakterystyczne zwłaszcza dla niż-
szych warstw społecznych w danym mieście. Służą one przede wszystkim stylizacji śro-
dowiskowej.

W powieściach łódzkich widoczne są cechy języka mieszkańców tego miasta. W dialo-
gach obecne są liczne formy przyimków we, ze. Formy takie spotykane są nie tylko w gwa-
rach ludowych22. W Łodzi zachowują się dość szeroko. Wkłada je w usta łodzian wielu 
autorów23. W powieściach Juliana Starskiego formy te są częste także w narracji, być może 
jako cecha języka autora, np. W jednym ze szynków (SzŁ 4), Kranc stał jeszcze we drzwiach 
(SzŁ 4), zrzuciła szybko ze siebie wierzchnie okrycie i kapelusz (SzŁ 113), Wikcia, która ze 
zupełnym spokojem (SzŁ 5).

Podobną funkcję pełnią w łódzkich powieściach tajemnic leksemy: galanty, kuma, 
kumoszka, latoś, pewnikiem, rychtyk oraz formy: sielny, wiater czy też pluralna forma 
czasownika: A dyć mówcie do rzeczy; chodźcie, Walentowo. Łódzka osobliwość językowa 
utrzymująca się w mowie łodzian do połowy XX wieku to schodzić ‘wysiadać’: – Poproszę 
pana, aby szofer zatrzymał samochód przy Nawrocie [...] – Jak to? Czy pan tu już schodzi? 
(SzŁ 50).

22 Irena Klemensiewicz-Bajerowa, „Polska oboczność e:o w przyimkach i przedrostkach”, Studia 
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2 (1955): 162–202.
23 Por. Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej 
Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007).
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W powieści warszawskiej natomiast znajdziemy nieliczne elementy gwary warszaw-
skiej, np. zmiękczenie twardej spółgłoski tylnojęzykowej budkie (formy takiej używa Żyd, 
kupiec z Kercelaka).

Lokalny charakter niektórych powiedzeń jest podkreślany przez bohaterów powieści 
za pomocą tzw. kwalifikatorów potocznych24, np. – Panno Klaro – rzekł po chwili – zacznę 
„prosto z mostu”, jak to się w Łodzi mawia. (SzŁ 38), – Pocałunki, jak to mówią dzisiejsze 
łodzianki, to dopiero lizanie cukierków przez szybę (SzŁ 39), Nieszczęścia na nieszczę-
ściach, jak to się w Łodzi mówi (SzŁ 62). Kwalifikowane w ten sposób formy w istocie nie 
mają lokalnego charakteru, należą do ogólnej polszczyzny potocznej. 

Słownictwo pospolite

Niezwykle liczna grupa wyrazów w powieściach brukowych reprezentuje słownictwo 
o nacechowaniu stylistycznym określanym jako pospolite, potoczne, wulgarne, obelżywe 
itp. Ze względu na bogactwo tego typu leksyki odnotowujemy tylko przykładowe wyrazy, 
pomijamy także cytaty z kontekstami ich użycia25: brach pouf. rub. w wołaczu: brachu 
‘bracie’, bronek środ. ‘brauning’, chojrak reg. rub. ‘śmiałek, krzykacz’, cholera wulg. ‘uży-
wane jako przekleństwo’ (w zwrocie do ciężkiej cholery), cwaniak posp. ‘spryciarz, kan-
ciarz’, dryndziarz posp. ‘dorożkarz’, dziewucha rub. ‘o pannie, dziewczynie, przeważnie 
pochodzącej ze wsi’, ferajna posp. żart. ‘grupa osób trzymających ze sobą; banda, hałastra’, 
frajer posp. ‘człowiek niedoświadczony, naiwny, łatwowierny’ (także w zwrocie złapać 
frajera), gały wulg. ‘oczy’ (w zwrocie: wytrzeszczać gały), gęba pot. rub. ‘twarz’, gnida 
przen. obelż. ‘o człowieku małym, moralnie odrażającym’, kapuś posp. ‘donosiciel, szpieg’, 
klawo/klawy wiech miejski i uczniowski, ‘wybornie, świetnie’, łotrzyca rzad. obelż. 
‘kobieta zła, występna, prowadząca życie niemoralne’, mamer posp. ‘więzienie, areszt’, 
mikadko wiech zdrobnienie od mikado ‘szklaneczka’, morda wulg. ‘twarz’ (także w wyra-
żeniu: stłuc mordę), podlizuch posp. ‘ten, kto się podlizuje’, pokiełbasić się (w głowie) pot. 
żart. ‘pokręcić się’, psiajucha/psiakrew/psiawiara ‘rodzaj przekleństw najczęściej używa-
nych w funkcji wyzwiska’, psubrat posp. ‘wyzwisko: nicpoń, gałgan, łajdak’, pysk (także 
w wyrażeniu: stul pysk) wulg. rub. pogard. ‘twarz’, robociarz środ. ‘robotnik’, schlać się 
wulg. ‘upić się do nieprzytomności’, skapować posp. ‘zrozumieć, zorientować się w czym’, 
spluwa środ. ‘rewolwer’, sznaps/sznapsik posp. ‘wódka’, szoferak wiech posp. ‘szofer’, 

24 Por. Maria Kamińska, „Potoczne kwalifikatory leksykalne”, w: Symbolae Slavisticae: dedykowane 
pani profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, red. Ewa Rzetelska-Feleszko (Warszawa: Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, 1996), 158–161.
25 Kwalifikatory wyrazów pochodzą ze Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego: pospolity 
(posp.), pogardliwie (pogard.), obelżywie (obelż.), wulgarny (wulg.), żartobliwie (żart.), rubasznie (rub.), 
wiech (kwalifikator ten, wywodzący się od pseudonimu Stefana Wiecheckiego, określa potoczną, nie-
konwencjonalną odmianę języka, nacechowaną ekspresywnością, gwarę miejską; hasło wiech II); Witold 
Doroszewski, red., Słownik języka polskiego, t. 1–11 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza 
Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958–1969). 
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szpas posp. ‘niemiła niespodzianka, złośliwy figiel’, szpicel pogard. ‘tajny agent policji’, 
szpik przestarz. ‘pogardliwie o szpiegu’, szwendać się posp. ‘wałęsać, się, włóczyć się’, 
ścierwo wulg. ‘wyzwisko: drań, kanalia’, zagrycha posp. ‘zakąska przy wódce’, zajechać 
posp. ‘uderzyć, zdzielić kogo czym’ (w zwrocie: zajechać pod piąte żebro), zakatrupić posp. 
‘zabić, uśmiercić’, zatrajlować posp. ‘gadaniem odwrócić uwagę od istotnej sprawy’, żulik 
posp. ‘łobuz, oszust, złodziej’.

Nagromadzenie utartych połączeń wyrazowych

Stylowi potocznemu przypisuje się nagromadzenie utartych połączeń wyrazowych, stąd 
w omawianych tekstach liczne frazeologizmy i szablonowe, powtarzalne połączenia wyra-
zowe. Szczególnie częste są utarte i powszechne porównania: zblednąć jak trup: Edward 
blady jak trup opadł na krzesło (SzŁ 27), trzepotać jak ranny gołąb: Serce trzepotało 
w piersi jak ranny gołąb (SzŁ 99), tłuc się jak strwożony gołąb: Serce tłukło jej w piersi jak 
strwożony gołąb (SzŁ 60), (u)paść jak martwy: Felka zacisnęła oczy i upadła na łóżko jak 
martwa (Wp 26), zarżnąć kogo jak barana: Zarżnę cię jak barana (Wp 26), bać się kogo 
jak ognia: Kostka wszyscy się tu boją jak ognia (Wp 25), spać jak zabity: Spałem jak zabity, 
proszę pana komisarza (Wp 24) i długi szereg innych, np. przepaść jak kamień w wodę, chy-
try jak szczwany lis, wyrzucić na bruk jak psa, wrzeszczeć, jakby kogo ze skóry obdzierali, 
schlać się jak świnia, łżeć jak bura suka.

Rzadziej pojawiają się oryginalne, mało znane połączenia o funkcji ekspresywnej, np. 
– Ale coście wy tacy osowiali, jakby wam kury proso wyjadły? (TW 159), czas biegł tak 
szybko jak orzeł, gdy ujrzy dobry łup w pobliżu (TK 122), potężne chrapanie, przypomi-
nające maszynę parową w ruchu […], wzdrygnął się, jakby go prąd elektryczny przebiegł 
(Bb 415).

Podsumowując, możemy stwierdzić, iż w powieściach brukowych potoczna stylizacja 
językowa opiera się na istniejących wzorcach stylizacyjnych – zarówno w zakresie stopnia 
intensywności, jak i doboru środków oraz jednostek słownikowych – jakie w literaturze 
były już ukształtowane i są obecne m.in. w powieściach Władysława S. Reymonta26 czy 
Stefana Żeromskiego, np.

 – w „warszawskiej” powieści Bezkarni bandyci stolicy czytamy: W każdej kieszeni 
„spluwa”, tylko ręką sięgnąć. Tylko odbezpieczyć „bronka”. A i noże sprężynowe 
nie od tego są, by rdzewiały. (Bb 394),

 – w Dziejach grzechu Żeromskiego: Wszyscy trzej przychodzili zawsze z „bronkami”, 
czyli „spluwami”, które mieli ukryte w sposób niedocieczony w tajnikach ubrania27. 

26 Por. Danuta Bieńkowska, Z problemów stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta 
(Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 1985), 12–71.
27 Cytat podany za Słownikiem języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, hasło: bronek.
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Styl przeładowany, czyli w stronę ekspresyjności i hiperbolizacji

Wyraźną, dającą się zauważyć nawet przy pierwszej lekturze, cechą stylistyczną powie-
ści brukowych jest wzmożona ekspresyjność słowa, czyli „nadużywanie górnych tonów 
skali językowej”28. Tendencja ta widoczna jest już w gazetowych zapowiedziach, np. łódzki 
„Express Wieczorny Ilustrowany” anonsuje druk nowych powieści następująco:

 – W podziemiach Starego Miasta. „Nowa powieść sensacyjno-romantyczna znanego 
pisarza Stefana Brzega, której druk rozpoczyna jutro «Express». Korowód tajemni-
czych postaci w mrocznych kanałach Starego Miasta. Sceny przejmujące najwyższą 
zgrozą, uderzające nagą prawdą życiową, upajające czarem romantycznym i prze-
pojone tryskającym humorem”.

 – Białe niewolnice. „Tragiczne dzieje dziewcząt w szponach handlarzy żywym towa-
rem. Porywającym dramatycznym filmem na tle wypadków prawdziwych snuć się 
będzie nowa powieść «Expressu Wieczornego»”.

Eksponentem tej kategorii stylistycznej jest bogaty, aczkolwiek dość szablonowy 
(skonwencjonalizowany) zbiór słownictwa i form o najwyższym stopniu intensywności 
semantycznej i emocjonalnej. 

W grupie rzeczowników wysoka jest frekwencja takich słów, jak: zbrodnia, zbrod-
niarz, zbrodniarka (np. w tytułach powieści: Bezkarni bandyci stolicy. Powieść o Warszawie 
grozy i zbrodni, Hrabina zbrodniarką, czyli szatany miłości!); tragedia ‘wydarzenie, sytu-
acja, przeżycie wstrząsające, budzące rozpacz, nieszczęście’ (np. straszliwa tragedia, zwy-
kła tragedia); potworność ‘coś co jest przerażające, okropne’; ohyda, groza, a także tajem-
nica – leksem silnie eksponowany w tytułach (np. Tajemnica pani Krzuckiej, Tajemnice 
Krakowa. Romans współczesny, Tajemnice Warszawy. Powieść na tle wypadków z lat ostat-
nich, Tajemnice dworu stambulskiego, Prawdziwe tajemnice Krakowa, Barbara Ubryk, 
czyli Tajemnice klasztoru karmelitów w Krakowie. Z notatek pewnego zakonnika) – oraz 
mrok, zmrok, półmrok itd.

W grupie przymiotników i przysłówków najczęściej wykorzystywane są: potworny 
(potworne bezprawie, potworna ciemność, potworny czyn, potworne katusze, potworni 
małżonkowie, potworne plotki, potworne widma, potworna zbrodnia, potworny zbrod-
niarz itd.); straszny, straszliwy, straszliwie (apasz, bestia, brat, chwile, cios, czyn, deko-
racja, hałas, hiena, izba, kara, kły, krzyk, matka, noc, nuda, oko, pazury, przygoda, rogi, 
scena, tragedia, warsztat, warczenie, wspomnienie, zabójstwo, zbrodnia, straszliwie pora-
niona pierś, straszliwie przeklinać, straszliwie zrozpaczony); dziki (dzikie roznamiętnienie); 
dziwny (dziwny uśmiech, dziwny gość, dziwny grymas, dziwny kontrast, dziwny nastrój, 
dziwny adres, dziwny bezwład), a także cały szereg innych, np. bezecny, ciemny, czarny, fan-
tastyczny, fascynujący, groźny, haniebny, mroczny, nadzwyczajny (nadzwyczajna szybkość), 

28 Tak, opisując stylistykę twórczości Władysława S. Reymonta, określa ekspresywność Julian Krzyża-
nowski (Władysław St. Reymont, 42).
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najczarniejszy, nędzny, niecny, nieludzki, nieprzejrzany (nieprzejrzane ciemności), niesa-
mowity (niesamowity żar), ohydny, okrutny, ponury, ponuro, potężny, przeraźliwie, skanda-
liczny, tragicznie (np. trząsł tragicznie swą uczoną głową), wstrząsający, zbrodniczy.

W grupie czasowników wykorzystywane są takie wyrazy, jak: buchać, świszczeć, 
wrzynać się, wyć.

Wymieniony rodzaj słownictwa pełni w analizowanych tekstach dwie zasadnicze 
funkcje: 1. buduje i podtrzymuje odpowiedni – pobudzający ciekawość odbiorców o „umy-
słowości ludowej” – nastrój grozy, zagrożenia, sensacji i egzotyczności oraz 2. potęguje 
skalę przeżywanych przez bohaterów uczuć (emocji).

Specyfiką stylistyki powieści brukowych jest skłonność do przesadnego nagromadze-
nia tego rodzaju środków, co często może być przedmiotem parodii i krytyki, np.

 – Samochód wrzynał się z nadzwyczajną szybkością w nieprzejrzane ciemności. Wiatr 
świszczał i wył przeraźliwie targając trzewiami pędzącej maszyny. (SzŁ 58),

 – Zaszumiało mu w głowie. Nachylił się jeszcze bardziej nad nią. Jakiś niesamowity 
żar buchał od jej postaci i brał jego całe jestestwo w potężne, acz słodkie kleszcze. 
(SzŁ 30),

 – Ogniste węże oplotły jej głowę... Wpiły się w miękki mózg i chłeptały chciwie krew... 
(SzŁ 58).

Stosowanie porównań i metafor typu naturalistycznego potęguje aurę grozy i brutal-
ności, np. okrwawiony trup człowieka sprawionego jak wieprz w rzeźni (Bb), Nocy takiej 
szczerzy odważniej swe okrwawione kły występek, jak pies wyjący do księżyca, bo wie, że 
noc taka zapewnia mu bezkarność, że mrok i mgła czuwają i okryją każdą ohydę i każde 
okrucieństwo (Bb 394), Bandyta znowu do wódki sięgnął i jął żłopać jak spragniony i zdy-
szany biegiem pies żłopie wodę (Bb 416), Marcin jadł żarłocznie, niby dziki, wygłodzony 
zwierz (TK 107).

W stronę elegancji (wytworności) językowej i rozchwiania 
stylistycznego

W stylistyce powieści brukowych zwraca uwagę obecność elementów, które zwykło się 
łączyć ze stylem artystycznym, poetyckim. W określonym kontekście bardziej wyszukany, 
literacki charakter nadają analizowanym tekstom takie jednostki słownikowe, jak:

 – poświst ‘krótki urywany świst’, użyty w wyrażeniu poświst wiatru i w sąsiedz-
twie przenośni jęczeć: poświst wiatru, który jęczał w konarach drzew (Bb 395). 
Zarówno poświst, jak i poświst wiatru obecne są w poetyzujących tekstach m.in. 
Staffa i Żeromskiego;

 – całun z epitetami całun mroku, nieprzenikniony całun, wykorzystany w metaforycz-
nych opisach ciemności i nocy: Długa, prawie nieoświetlona ulica otuliła ich cału-
nem mroku (Wp 8), Czarna noc otoczyła nieprzeniknionym całunem Stare Miasto. 
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Gdzieniegdzie tylko świeciły żółte płomyki gazowych latarni, trzepocząc za każdym 
podmuchem wiatru. [...] Cicha północ zapanowała nad ponurą dzielnicą bałucką, 
osłaniając czarnemi skrzydłami zgnieżdżoną w tych stronach beznadziejną nędzę 
i plugawy występek (Wp 18); 

 – sploty ‘warkocze’: Na śnieżno-białej pościeli rozsypały się cudne sploty Klary (SzŁ 
91), spojrzał na jej piękne, niebieskie oczy, na jej złote sploty włosów (SzŁ 56);

 – czeluść ‘jama, głębia’ łączona z konwencjonalnym epitetem ciemny: Skryli się 
w ciemną czeluść bramy (SzŁ 108), Weszli do ciemnej czeluści mieszkania. (Dcz 
466), Przykra woń wilgoci i zgnilizny buchała z ciemnych czeluści (Dcz 514). 
Wyraz obecny w licznych utworach literackich m.in. Witkiewicza, Mickiewicza czy 
Sienkiewicza;

 – łyskać ‘błyskać’: Taksówka mknęła jak ciemne widmo, łyskając ślepiami reflekto-
rów (Bb 411). Rzadka forma łyskać obecna jest w twórczości m.in. J. Słowackiego, 
A. Mickiewicza, K. Brodzińskiego, Z. Uniłowskiego. Można się zastanawiać, do 
jakiego stopnia czasownik ten harmonizuje z przenośnym, aczkolwiek nie nowa-
torskim, wyrażeniem ślepia reflektorów, występującym m.in. w twórczości 
K. Brandysa (por. Cofnął się, ukłuty w oczy ślepiami reflektorów, SJPD, hasło ślep); 

 – żar ‘gwałtowność uczuć, ogień namiętności’: Zaszumiało mu w głowie. Nachylił się 
jeszcze bardziej nad nią. Jakiś niesamowity żar buchał od jej postaci i brał jego całe 
jestestwo w potężne, acz słodkie kleszcze. (SzŁ 30);

 – utoczony ‘ukształtowany, uformowany’ w wyrażeniu utoczone ręce: [...] ona zarzuci 
mu białe utoczone ręce na szyję, poda mu usta, padnie w jego objęcia, tak jak dziś, 
jak przed chwilą (TW 176), rękawy odsłaniały okrągłe, białe, jak utoczone gałeczki, 
ręce (TW 167). Wyrażenie utoczone ręce nie jest rzadkie, występuje m.in. w tek-
stach J. Kraszewskiego (por. Począł i on coraz wyżej cenić piękne karnacje, cudne 
kształty ciała, mięsistość torsów, utoczenie rąk), A. Gruszczyńskiego (por. Bufiaste 
krótkie rękawy białej koszuli odsłaniały pięknie utoczoną, delikatną rękę)29.

Stylistyczne nacechowanie przypisać należy także wyrazom zdrobniałym, wyko-
rzystywanym dla oddania urody, elegancji, gustu, jakie cechowały kobiety „z wyższych 
sfer”, np. Pani domu, korzystając z chwili, gdy goście rozmawiali z jej mężem, szybko ujęła 
w palce maleńką puderniczkę i wprawnym gestem „poprawiła” sobie pikantny nosek 
i okolice uśmiechniętych usteczek (Wp 7), Panna Mery była to osóbka posiadająca urocze 
nóżki, które tak drażniąco działały na Antka, kiedy migały mu przed samym nosem. (Wp 7), 
Włosy jej się rozwiały na ramiona rannego negliżyka (TW 167).

Swoistą dla stylistyki powieści brukowej wydaje się maniera wykorzystywania prze-
nośni w funkcji eufemizmów, zwłaszcza dotyczących cielesności (seksualności), np.

 – podać usta ‘wysunąć, wystawić naprzód usta do pocałunku’: ona zarzuci mu białe 
utoczone ręce na szyję, poda mu usta, padnie w jego objęcia (TW 167); zwrotu tego 

29 Cytaty podane za Słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, hasła: utoczenie, utoczyć.
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nie notują słowniki (m.in. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), 
lecz jest on częsty w literaturze popularnej;

 – wola Boża ‘w zwrocie czuć, poczuć wolę Bożą: czuć, poczuć popęd płciowy’, zerwać 
rozkwitły kwiat czy też dojrzałe jabłko z jabłoni ‘przenośne określenia kobiety 
dojrzałej fizycznie’, skumulowane w jednym rozbudowanym zdaniu: Obudziła się 
już w niej całą siłą Boża wola, chodzi więc o to, by długo nie czekała na tego, kto 
przyjść ma, aby zerwać rozkwitły kwiat, dojrzałe jabłko z jabłoni (TW 173).

Literackiego charakteru nadawały przymiotnikowe przydawki stosowane często 
w układach dwójkowych, np. Dzikie wprost i nieokiełznane roznamiętnienie przebijało 
z twarzy dziewczyny (TW 175), Inkę ogarnęło jakieś dziwne, nieokreślone podniecenie. 
Było jej zarazem i radośnie i smutno. [...] Odpowiedział jej mocnym uściskiem dłoni, który 
przyprawił dziewczynę o niespokojne, przyspieszone bicie serca. Kątem oczu obserwowała 
piękną, męską twarz doktora Pożarowa (Dcz 465).

W warstwie stylistycznej omawiane powieści cechuje także wykorzystywanie w jed-
nym opisie form językowych (najczęściej wyrazów) o różnym nacechowaniu (zazwyczaj 
jest to łączenie elementów stylu potocznego i poetyckiego) oraz obecność niekonwencjonal-
nych połączeń wyrazowych, np.

 – Ujrzał po chwili odbicie pięknej, młodej kobiety o soczystej linii ramion i białej, 
pociągającej cerze (Wp 7) – nieszablonowe jest użycie epitetu soczysty, najprawdo-
podobniej w znaczeniu ‘mocny’, w odniesieniu do linii ramion; 

 – spod niedopiętych guzików gorsu widać było ciało różowe, krwiste, piersi pełne, 
dziewicze, twarde, marmurowe. (TW 167) – w pewnym dysonansie semantyczno-
-stylistycznym pozostają dwa epitety określające ciało: krwisty, najprawdopodobniej 
w znaczeniu ‘pełen wigoru, temperamentu’ oraz różowy w znaczeniu ‘rumiany’;

 – stanął czarny, elegancki samochód. Wysiadła zeń smukła, powiewna kobieta (SzŁ 
41) – epitet powiewna użyty w odniesieniu do kobiety jest przykładem uproszczenia 
w oddaniu znaczenia;

 – A ona zerwała się nagle jak oparzona z otomany, poprawiła szybko tualetę i wybie-
gła jak spłoszona łania z gabinetu. (SzŁ 18) – przykład łączenia w jednym kontek-
ście potocyzmu z poetyzmem;

 – Barkson przylgnął obwisłemi wargami do ręki Toli. (SzŁ 33) – przykład zbytniej 
dosłowności obrazowania;

 – Wsiadł w autobus... Jechał blisko pół godziny, ćmiąc papierosy. (SzŁ 68) – przykład 
wprowadzenia do neutralnej narracji bez uzasadnienia formy nacechowanej;

 – Tak, to ja moje dziecko – szepnął z jakimś złowieszczym rykiem w głosie. (SzŁ 63) 
– przykład użycia w jednym kontekście określeń sprzecznych pod względem zna-
czeniowym.

Tego rodzaju egzemplifikacje mogą być efektem świadomych zabiegów, mających na 
celu spotęgowanie „siły wyrazu”, ekspresji opisu, ale też nie możemy wykluczyć braku 
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dbałości o precyzję znaczeniową, braku wyczucia stylistycznej wartości wyrazów czy 
wręcz braku umiejętności w obrazowaniu.

O mechanicznym stosowaniu gotowych formuł świadczą ich deformacje, w wyniku 
których gubi się właściwy sens danej konstrukcji, np. – wszystko w porządku? – Jak w naj-
lepszym, panie dyrektorze. (SzŁ 145), Była to kobieta, która mimo 36 lat, wyglądała tak 
świeżo i powabnie, iż jej młodzieńczej urody mogłaby się powstydzić nie jedna młoda panna 
(SzŁ 3). 

Wnioski

Jak wspomniano na początku, powieści brukowe zwykło się zaliczać do literatury o niskiej 
wartości artystycznej. Na tę ocenę wpływa zderzenie dwóch celów, jakie stawiali sobie 
twórcy. Pierwszym było założenie, że powieści miały być zwierciadłem rzeczywisto-
ści, odwoływać się do mentalności, obyczajów, kultury, języka ich czytelników. Drugim 
przeciwstawnym celem było nadawanie tekstom charakteru literackiego, co miało służyć 
budowaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, kreowaniu nastroju grozy, tajemnicy. Językową 
realizacją tych dwóch zamierzeń było czerpanie z dwu źródeł: z potoczności i ze stylu arty-
stycznego. 

O ile operowanie środkami potocznymi – uzasadnione zarówno podejmowaną tema-
tyką, jak i pragnieniem dostosowania przekazu do poziomu językowego odbiorców – jest na 
ogół udane, korzysta z autentycznego, żywego języka miasta, o tyle czerpanie z repertuaru 
środków artystycznych często było nieumiejętne. Razi hiperbolizacja zwłaszcza w opisie 
emocji, korzystanie ze skonwencjonalizowanych środków językowych, nadmiernie natu-
ralistyczne środki obrazowania, brak dbałości o precyzję semantyczną. Czynniki te mogły 
doprowadzić do wypaczenia, zdeformowania czy wręcz wynaturzenia stylowego.

Niezależnie od całościowej oceny stylu tych powieści można sądzić, że kreowały one 
wyobrażenie o literackości u przeciętnego, niewyrobionego literacko czytelnika. Z tego 
względu mogą być przydatnym źródłem do dalszych badań stylistycznojęzykowych.
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O języku polskiej powieści brukowej

S t r e s z c z e n i e
W artykule przedmiotem opisu i analizy są cechy językowo-stylistyczne polskich powieści bru-
kowych pochodzących z końca XIX oraz początku XX wieku. Powieści brukowe, należące do 
tzw. literatury drugorzędnej (niższej klasy), miały zaspokajać ludyczne oraz kulturowe potrze-
by czytelnicze średnich i niższych warstw społecznych. W powieściach tych dominuje styl pro-
sty, wyrastający z realizacji idei werystycznych, w myśl których teksty miały być zwierciadłem 
rzeczywistości, odwoływać się do mentalności, obyczajów, kultury i języka czytelników.
Urealnieniu świata przedstawionego służyły m.in. onimy (imiona, nazwiska, przezwiska po-
staci i nazwy topograficzne) oraz bogaty zbiór środków językowych typowych dla komunikacji 
potocznej. W stylistyce powieści brukowych obecne są także elementy właściwe stylowi arty-
stycznemu (poetyckiemu), które nadają im bardziej wyszukany, literacki charakter. Miały one 
kreować wyobrażenie o literackości u przeciętnego, prostego czytelnika.

On the language of the Polish pulp fiction novels

S u m m a r y
The subject of description and analysis in this article are the linguistic-stylistic features of the 
Polish pulp fiction novels of the late 19th and early 20th century. Pulp fiction novels, which be-
long to the so called secondary (or lower class) literature, were intended to satisfy the ludic and 
cultic reading needs of the middle and lower social layer. The pulp fiction novels are dominated 
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by a simple style, sprouting from the implementation of the veristic ideas, according to which 
the texts were to reflect the reality, refer to the mentality, customs, culture, and language of the 
readers.
In order to make the depicted world real, the onyms were used (names, surnames, nicknames of 
the characters and the topographical names) as well as the abundance of linguistic means typi-
cal of the colloquial communication. In the stylistics of the pulp fiction novels present are also 
elements characteristic of the artistic (poetic) style, that make them more sophisticated or liter-
ary. They were intended to create in an average common reader the idea of what literariness is.
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Wprowadzenie

Negocjacje wraz z ich rozbudowanym polem słowotwórczym i semantycznym niezwy-
kle mocno wpisały się we współczesny język. O tym, że jest to słowo, którym chętnie 
i często się posługujemy, może świadczyć jego bogata reprezentacja w Korpusie Języka 
Polskiego1. Materiał w nim zebrany nakierowuje naszą uwagę na przestrzeń politycznych 

1 Na potrzeby artykułu przeanalizowałyśmy przykłady zgromadzone w korpusie językowym umieszczo-
nym na stronie https://sjp.pwn.pl/korpus, dostęp 10.11.2019.

#0#



 40 | Ewa Biłas-Pleszak, Marta Dargiewicz

działań międzynarodowych (113 przykładów użycia), aktywności rządów (70 przykładów) 
i handlu (51 przykładów). Praktyka językowa każe rozszerzyć ten obszar wykorzystania 
słowa na sytuacje powszechne, dotyczące np. relacji interpersonalnych, a także na inne, 
może bardziej oddalone od codziennych doświadczeń, jak np. zagrożenie terrorystyczne, 
które są w korpusowym materiale również odnotowane, choć zdecydowanie rzadziej. 
Negocjacje kryzysowe reprezentuje w korpusie 16 przykładów, natomiast interpersonalne 
to zaledwie dwa odniesienia. Już ten szybki rekonesans badawczy pokazał złożoność i wie-
lowymiarowość analizowanego pojęcia. Powstaje zatem pytanie, za pomocą jakich ter-
minów je definiować, jak dobrać elementy deskrypcji, aby stały się dobrym narzędziem 
w opisie naukowym, realizującym zasadę powszechności, jednoznaczności, jednomiano-
wości, systemowości i wyostrzenia2. I temu zadaniu poświęcony będzie niniejszy artykuł3. 
Chciałybyśmy w nim się przyjrzeć, jak istotę pojęcia negocjacje próbują uchwycić w swych 
opisach leksykografowie i jak przedstawiają je autorzy publikacji poświęconych tej wła-
śnie praktyce komunikacyjnej. Materiał badawczy stanowić będą najważniejsze słowniki 
języka polskiego powstałe po 1945 roku oraz przykłady zaczerpnięte z literatury branżo-
wej, wydanej w latach 1974–2014. Proponowany zakres czasowy podyktowany jest tym, że 
pragniemy odtworzyć w miarę współczesne rozumienie negocjacji. Cezura lat 70. posta-
wiona dla tekstów branżowych wynika z faktu, że w tym czasie powstała na Uniwersytecie 
Harvarda grupa badaczy, która na stałe zmieniła rozumienie procesu negocjacyjnego, 
a tym samym jego historię. William Ury, Bruce Patton i Roger Fisher założyli Harvard 
Negotiation Project (HNP, Harwardzki Projekt Negocjacyjny)4 – jego celem była praca nad 
rozwojem teorii i praktyki negocjacji, co zaowocowało opracowaniem tzw. harwardzkiego 
modelu negocjacji, który do dziś stanowi podstawę szkolenia i pracy negocjatorów na całym 

2 Więcej o tych zasadach w artykule: Magdalena Danielewiczowa, „Terminomania i terminofobia we 
współczesnej lingwistyce”, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze. Terminy w językoznawstwie syn-
chronicznym i diachronicznym, red. Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Ziółkowska (Poznań: 
Wydawnictwo Rys, 2018), 17–22.
3 Przyjęcie zasady, że jednym z ważnych elementów opisu ma być uważna analiza terminów konstytuują-
cych go, wynika z akceptacji przekonania, które w syntetycznej formie przedstawił Alfred Tarski, pisząc: 
„zagadnienie zdefiniowania tego lub innego pojęcia nie jest należycie postawione, dopóki nie ustali się 
listy terminów, przy pomocy których pragnie się żądaną definicję zbudować; jeśli przy tym definicja ma 
odpowiadać swemu właściwemu zadaniu, to sens terminów objętych tą listą nie powinien budzić żadnych 
wątpliwości”. Alfred Tarski, „Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych”, w: tegoż, Pisma logiczno-
-filozoficzne, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995), 14. Założony zatem w niniejszym 
artykule cel badawczy, jakim jest zbudowanie/odtworzenie w miarę pełnej definicji negocjacji, jak się 
wydaje, może być osiągnięty wtedy, gdy, atomizując znaczenie globalne, pochylimy się nad poszczegól-
nymi terminami je stanowiącymi. 
4 Cztery lata później, w roku 1983, HNP został przekształcony w Program on Negotiation (PON), pierwsze 
na świecie centrum naukowo-badawcze poświęcone zagadnieniom negocjacji. Zrzeszeni w nim naukowcy 
pochodzili z różnych uniwersytetów (Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Tufts 
University) i reprezentowali różne dziedziny nauki, począwszy od prawa i administracji, przez ekonomię, 
neurologię, psychologię, a skończywszy na antropologii. Więcej o projekcie: Program on Negotiation, 
dostęp 8.05.2020, https://www.pon.harvard.edu/.
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świecie5. Liczymy na to, że zestawienie tych różnych punktów widzenia przybliży nas do 
zbudowania w miarę uniwersalnej i adekwatnej definicji negocjacji.

Negocjacje w opisach leksykograficznych

Siegając po słowniki języka polskiego, można zauważyć, że interesujący nas leksem 
definiowany jest w sposób dość ogólny. W Słowniku języka polskiego pod red. Witolda 
Doroszewskiego (SJPD) hasło negocjacja opatrzone jest kwalifikatorem książk. i informa-
cją gramatyczną, że wychodzi z użycia w liczbie pojedynczej i zastępuje go rzeczownik 
w liczbie mnogiej. Występują tu elementy definicji synonimicznej, gdyż negocjacje przed-
stawione są jako ‘prowadzenie układów; rokowania, pertraktacje’. 

W Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka (SJPSz) hasło nego-
cjacja także uzupełnione jest informacją, że częściej używa się liczby mnogiej. Podobnie 
jak w SJPD, pojawia się tu kwalifikator książk., ale definicja rozbudowana jest o takie kom-
ponenty, jak uczestnicy oraz forma działania – i nie jest to tylko odwołanie do rozmowy, 
ale również do form pisemnych: ‘wspólne wyjaśnienie, przedstawienie poglądów i układy, 
prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby państw w for-
mie rozmów lub wymiany pisemnych dokumentów; rokowania, pertraktacje’. 

W Słowniku współczesnego języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja (SWJP) 
interesujący nas rzeczownik występuje już tylko w liczbie mnogiej. Wyodrębniono tu 
dwa znaczenia. Pierwsze ma bardziej uniwersalny charakter: ‘dwu- lub wielostronne roz-
mowy prowadzone przez przedstawicieli stron zaangażowanych w konflikt, mające na celu 
wypracowanie zadowalającego obie strony stanowiska w jakiejś sprawie’. Drugie odnosi się 
do typowo handlowych sytuacji: ‘targowanie się ze sprzedającym o niższą cenę, o korzyst-
niejsze warunki zakupu’.

Podobną postać ma definicja negocjacji w internetowej wersji Słownika języka pol-
skiego PWN6. Odnajdujemy tu również dwa znaczenia – pierwsze ogólne, ale odnoszące się 
raczej do publicznej sfery działań człowieka, na co wskazuje użycie przymiotnika „upo-
ważniony”: 1. ‘rozmowy, pertraktacje prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli 
dwu lub większej liczby państw, instytucji, organizacji itp.’. Drugie znaczenie ma brzmienie 
dokładnie takie samo, jak przywołany wcześniej definiens z SWJP. 

W Innym słowniku języka polskiego (ISJP) wyraz hasłowy to rzeczownik w licz-
bie pojedynczej, ale zdanie objaśniające zaczyna się od rzeczownika w liczbie mnogiej: 

5 Harwardzki model negocjacyjny, zwany również negocjacjami opartymi na zasadach lub negocjacjami 
rzeczowymi, został opisany i ujęty w: Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do TAK. 
Negocjowanie bez poddawania się (Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997) oraz w: ciż, 
Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (Warszawa: Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 1995).
6 Słownik języka polskiego PWN, dostęp 12.01.2020, https://sjp.pwn.pl/szukaj/negocjacje.html.
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‘negocjacje to oficjalne rozmowy między przedstawicielami jakichś instytucji, organizacji 
lub państw, które chcą zawrzeć porozumienie mimo dzielących je różnic i sprzeczności 
interesów’. Istotna w tej definicji jest informacja pragmatyczna wskazująca na oficjalny 
charakter tego rodzaju komunikacyjnej interakcji oraz wskazanie na uwarunkowania i cel 
prowadzonych działań. 

W Uniwersalnym słowniku języka polskiego (USJP) definiens ma postać rzeczownika 
w liczbie pojedynczej i opatrzony jest tak, jak w SJPD i SJPSz, kwalifikatorem książk. 
Wyróżniono tu dwa znaczenia. Pierwsze odnosi się tylko do oficjalnych działań między-
narodowych, gdyż są to ‘rokowania, pertraktacje prowadzone przez upoważnionych przed-
stawicieli dwu lub więcej państw’. Drugie znaczenie odsyła do przestrzeni handlowej, gdyż 
określa ‘targowanie się ze sprzedającym w celu uzyskania niższej ceny lub korzystniej-
szych warunków zakupu’. 

Autorzy elektronicznego Wielkiego słownika języka polskiego powrócili do znanej 
ze słowników historycznych formy liczby pojedynczej negocjacja i bardzo skrócili oraz 
uogólnili definicję, zwracając właściwie głównie uwagę na dwa elementy: mówiony aspekt 
interakcji i efekt, do którego ma doprowadzić: ‘rozmowa, której celem jest dojście do poro-
zumienia’7.

Negocjacje w literaturze branżowej

Analiza definicji leksykograficznych pozwala przybliżyć się do ogólnego rozumienia poję-
cia i odnaleźć takie jego elementy, które mogą być ważne dla wszystkich użytkowników 
języka. Jeżeli jednak naszym pragnieniem jest jak najlepsze zrozumienie tego wielowymia-
rowego zjawiska, jakim są negocjacje, to w działaniach badawczych trzeba pójść krok dalej 
i opisy słownikowe zestawić z bardziej szczegółowymi deskrypcajmi, w które obfitują tek-
sty branżowe. W tym celu z opracowań poświęconych teoretycznym podstawom negocjacji, 
a także z podręczników zbierających doświadczenia praktyków wynotowałyśmy 24 defini-
cje8. Książki, z których je zaczerpnięto, zostały wydane na przestrzeni 39 lat (1975–20149) 
i choć ich autorzy są różnej narodowości, to wszyscy reprezentują kulturę zachodnią, można 
zatem założyć, że przekład z języka oryginału na język polski nie wpłynął w znaczący spo-
sób na samo rozumienie pojęcia. Taki dobór materiału pozwolił natomiast na pogłębioną 
analizę, która polegała na wyabstrahowaniu z opisów negocjacji słów kluczy jak najtrafniej 
oddających ładunek znaczeniowy omawianego pojęcia (np. komunikacja, konflikt, różnica, 

7 Wielki słownik języka polskiego, dostęp 12.01.2020, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=21192&in-
d=0&w_szukaj=negocjacje.
8 Zob. Bibliografia.
9 Podajemy adresy bibliograficzne „granicznych” pozycji: Jeffrey Z. Rubin, Bert R. Brown, The Social 
Psychology of Bargaining and Negotiation (New York: Academic Press Inc, 1975); Björn Lundèn, Lennart 
Rosell, Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach (Gdańsk: BL Info Polska, 2014).
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interes, stanowisko). To swoiste „otagowanie” interesujących nas tekstów miało na celu 
wskazanie elementów, które mogłyby stanowić trzon definicji. Uznałyśmy, że możemy ją 
odtworzyć, udzielając odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak nazywane są negocjacje, 
czyli jakie leksemy pojawiać się będą w schemacie składniowym ‘negocjacje to…’? 2. Jak 
nazywa się uczestników negocjacji? 3. Jakimi terminami określa się cel negocjacji? 4. Jak 
określa się stosunek negocjujących stron?

„Negocjacje to…”

Szukając w zgromadzonych deskrypcjach wyrazów, które wywoływała fraza negocjacje 
to…, wyodrębniłyśmy następujące słowa klucze: decyzja, komunikacja, porozumiewanie 
się, proces, rozmowa, sekwencja, strategia, wymiana. 

Wyraz komunikacja okazał się być używany we wskazanym aspekcie najczęściej 
(„To dwustronny proces komunikowania się”, 7 użyć)10. Z podobną częstotliwością wystę-
powały: rozmowa („to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowi-
ska w danej sprawie”, 2 użycia)11, wymiana („To wymiana zdań i argumentów”, 2 użycia)12, 
porozumiewanie się („Negocjacje są formą porozumiewania się ludzi”, 3 użycia)13. 

Znamienne jest, że wyrazy synonimiczne konwersacja czy dialog w omawianym 
materiale nie wystąpiły, co może wskazywać, że negocjacje, mimo ich oficjalnego charak-
teru wynikającego z reprezentowania przy stole negocjacyjnym stanowisk uczestników14, 
utożsamia się jednak przede wszystkim z wynikiem, który łatwiej osiągnąć, rozmawiając, 
a nie: konwersując lub dialogując, czyli za pomocą bardziej wyszukanych form komunika-
cyjnych. Odnotowano za to słowo dyskusja (2 użycia), jednak nie występowało ono w cen-
tralnej części opisu (negocjacje to „proces rozwiązywania konfliktu, w którym dwie lub 
więcej stron o częściowo sprzecznych interesach dyskutuje dzielące je różnice i próbuje 
podjąć wspólną decyzję co do ważnych dla nich spraw”)15. 

10 Robert A. Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje (Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
2001), 10.
11 Gerard I. Nierenberg, Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu (Warszawa: Wydawnictwo 
STUDIO EMKA, 1994), 8. 
12 Tadeusz Leczykiewicz, Tadeusz Wiland, Komunikacja społeczna. Część III – Negocjacje (Wrocław: 
Wyższa Szkoła Oficerska, 2000), 7. 
13 Elizabeth M. Christopher, Umiejętność negocjowania w biznesie (Poznań: Zysk i S-ka, 1998), 8.
14 Autorki mają świadomość, że negocjacje toczone są również na polu prywatnym. O klasyfikacji 
i podziale negocjacji: Marta Dargiewicz, „Rozmowa negocjacyjna jako gatunek mowy”, Świat i Słowo. 
Filologia. Nauki społeczne. Filozofia. Teologia 1 (2018), 30: 188.
15 Negocjacje to „proces rozwiązywania konfliktu, w którym dwie lub więcej stron o częściowo sprzecz-
nych interesach dyskutuje dzielące je różnice i próbuje podjąć wspólną decyzję co do ważnych dla nich 
spraw”. Jacek Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów (Warszawa: POLTEXT, 
2007), 16.
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Komunikacja lub wymienione powyżej współwystępujące z nią słowa rozmowa, 
wymiana, porozumiewanie się (również jako powtórzenia wyrazowe) wystąpiły w mate-
riale łącznie aż 30 razy (w 12 różnych definicjach na 24, co stanowi 50% użyć), z czego 
13 przypadków dotyczyło wystąpienia słowa klucza wypełniającego schemat składniowy 
negocjacje to... Należy jednak zauważyć, że o ile słowa klucze rozmowa, wymiana, porozu-
miewanie się występowały po zaimku wskazującym to bezpośrednio i samodzielnie, użycie 
rzeczownika komunikacja i gerundium komunikowanie się (z wyjątkiem dwóch przypad-
ków: 1. „Jest to zwrotny sposób komunikowania się”16. 2. „Negocjacje należą do komunika-
cji”17) nie wykazało już takiej prawidłowości. Szło z nim za to w parze kolejne analizowane 
słowo klucz: proces, znamionujące w negocjacjach upływ czasu i dokonującą się w trakcie 
jego trwania zmianę. 

W 24 definicjach słowa proces użyto łącznie 19 razy, z czego 11 razy wypełniło sche-
mat negocjacje to… („Negocjacje jest to proces wspólnego podejmowania decyzji przez co 
najmniej dwie strony, które mają różne preferencje co do końcowego rozwiązania”)18. Proces 
jest w definicjach doprecyzowywany różnorakimi przymiotnikami dającymi wyobrażenie 
o charakterze negocjacji: dwustronny, komunikacyjno-decyzyjny, poznawczo-emocjonalny, 
trudny, skomplikowany, złożony, dynamiczny, podstawowy, zwrotny, świadomy oraz dobro-
wolny. 

Decyzja jako słowo klucz wystąpiło w zgromadzonym materiale łącznie 5 razy 
(„Negocjacje jest to proces wspólnego podejmowania decyzji przez co najmniej dwie strony, 
które mają różne preferencje co do końcowego rozwiązania”)19, z czego tylko 2 użycia 
można traktować jako bezpośrednie uzupełnienie schematu negocjacje to…, lecz ciekaw-
sze jest stałe występowanie przed omawianym rzeczownikiem przymiotnika wspólna – to 
w przypadku próby opisu dyskursu negocjacyjnego symptomatyczne. Negocjacje w tym 
świetle nie muszą więc być jedynie walką przedstawicieli przeciwstawnych stron. 

Tylko dla niektórych tworzących definicje negocjacji są one sposobem (2 użycia): dla 
jednych „na uzyskanie od innych tego, co chcemy”20, dla drugich sposobem na porozumie-
nie („zwrotny sposób komunikowania się”)21. 

Na podobnych zasadach funkcjonuje kolejne słowo klucz: sekwencja, z którego autorzy 
definicji skorzystali również tylko 2 razy, przy czym schemat negocjacje to… wypełnia 
tylko jedna konstrukcja: „Podstawowe określenie negocjacji można ująć w proste stwier-
dzenie: jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia 

16 Witold B. Jankowski, Tomasz P. Sankowski, Jak negocjować (Warszawa: Centrum Informacji 
Menadżera, 1995), 3.
17 Nierenberg, Sztuka negocjacji, 8.
18 Jacek Kamiński, „Negocjacje jako proces etyczny”, Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu 65 
(listopad 2002): 37. 
19 Tamże.
20 Rządca, Wujec, Negocjacje, 10.
21 Jankowski, Sankowski, Jak negocjować, 3.
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możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one 
posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów, bez czego nie byłoby możliwe roz-
poczęcie rozmów”22. 

Słowo klucz strategia jest równie rzadko stosowane – zostaje przywołane w materiale 
2 razy, jedynie w pojedynczym zastosowaniu, uzupełniając schemat opisu negocjacje to… 
(„Negocjowanie to odpowiednia strategia w przypadku różnych, a czasami sprzecznych 
interesów”)23. 

Warto na koniec zauważyć, że słowo działanie, które nie stanowi co prawda bezpośred-
niej odpowiedzi na pytanie, czym są negocjacje, pojawia się jednak w tle 5 opisów (łącznie 
zastosowano go w definicjach 6 razy), co podkreśla dynamikę procesu negocjacyjnego.

Uczestnicy negocjacji

W tej kategorii umieściłyśmy nazwy aktorów negocjacyjnej interakcji: strona, ludzie, part-
ner, jednostka, osoba, przedstawiciel, właściciel, uczestnik. Analiza materiału doprowadziła 
nas do wniosku, że najczęściej przywoływane w definicjach są strony (17 użyć w 17 róż-
nych definicjach, łączna liczba użyć w materiale, wliczając w to powtórzenia wyrazowe: 
40), rzadziej ludzie (4 użycia w 4 różnych definicjach, z czego w 2 użyto jednocześnie rów-
nież określenia strony), partner (3 użycia w 3 osobnych definicjach; w jednej zastosowano 
także terminy: strony, ludzie), jednostka oraz osoba (2 użycia w 2 różnych definicjach, przy 
czym w obu przypadkach w definicjach użyto również innych określeń: ludzie, strony). 
Słowa klucze przedstawiciel, właściciel oraz uczestnik były odnotowane w zgromadzo-
nym materiale sporadycznie (jedno użycie w jednej definicji). Tak duża popularność słowa 
strona może wiązać się z częstszym łączeniem negocjacji z sytuacją oficjalną i z językiem 
prawniczym, ewokując jednocześnie antagonistyczny charakter podejmowanych działań. 

Cel negocjacji

W definicjach odnaleźć można słowa klucze wskazujące konkretny kierunek, do którego 
zmierzają negocjacje. Należą do nich: rozwiązanie (10 użyć), porozumienie (10 użyć), pod-
jęcie decyzji (3 użycia), kompromis (2 użycia), korzyść (2 użycia), uzgodnienie różnic (jedno 
użycie), zaspokojenie potrzeb (jedno użycie), ugoda (jedno użycie), kontrakt (jedno użycie). 
Na uwagę zasługuje również częstotliwość wystąpienia poszczególnych słów wykorzysta-
nych w opisie negocjacji jako pojęcia w całym zgromadzonym materiale (liczby zawierają 

22 Zbigniew Nęcki, Negocjacje w biznesie (Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
1995), 17. 
23 Willem Manstenbroek, Negocjowanie (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 16.
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również powtórzenia w obrębie jednej definicji): rozwiązanie (18 razy), porozumienie 
(15 razy), podjęcie decyzji (6 razy), kompromis (4 razy), uzgodnienie różnic (3 razy), korzyść 
(2 razy), zaspokojenie potrzeb (1 raz), ugoda (1 raz), kontrakt (1 raz).

Stosunek stron

Charakter relacji co najmniej dwóch uczestników/zespołów negocjacyjnych24 biorących 
udział w negocjacjach wydaje się dość jednorodny znaczeniowo, gdyż tworzy go przede 
wszystkim jednostka konflikt25 wraz z grupą rzeczowników i przymiotników o podobnym 
znaczeniu: spór, problem, różnica, przeciwstawny, rozbieżność, sprzeczny, niezgodność. 

Słowo konflikt zostało zastosowane przez twórców definicji negocjacji łącznie 10 razy 
(uwzględniając powtórzenia wyrazowe w obrębie jednej definicji), w tym w 8 osobnych 
definicjach, a pozostałe odpowiednio: różnica (10 razy, 7 osobnych definicji), problem 
(4 razy, jedna definicja), przeciwstawny (3 razy, 3 definicje), spór (2 razy, 2 osobne defini-
cje), rozbieżność (2 razy, jedna definicja), sprzeczny (2 razy, 2 osobne definicje), niezgodność 
(1 raz). Podsumowanie tych statystyk prowadzi do konstatacji, że w analizowanym mate-
riale wymienione słowa klucze wystąpiły aż 36 razy – na 24 definicje tylko jedna przedsta-
wia negocjacje bez uwzględnienia występującej między uczestnikami różnicy zdań: „zwy-
kle definiujemy negocjacje jako proces, który ma na celu zaspokojenie potrzeb”26. 

Dla pełnego zrozumienia zagadnienia konieczne wydaje się zaakcentowanie w tym 
miejscu, że strony sporu, pomimo dzielących je sprzecznych interesów, muszą jednak odna-
leźć w swoich działaniach także punkty wspólne, czego ma świadomość połowa autorów 
definicji: 12 z nich zawarło w swoim opisie uwzględnione przez nas w analizie słowo klucz 
wspólne („Negocjacje są podstawowym sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. 
Jest to podstawowy zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia, 
gdy ty i druga strona związani jesteście pewnego rodzaju interesami, z których jedne są 
wspólne, a inne przeciwstawne (a jeszcze inne po prostu różne)”27 oraz współzależny (2 uży-
cia w 2 osobnych definicjach). 

24 O uczestnikach negocjacji (w tym o zespołach negocjacyjnych i sposobach ich doboru) interesująco 
piszą Andrzej Niemczyk i Mateusz Kędzierski w książce: O negocjacjach i negocjatorach (Gliwice: 
Wydawnictwo HELION, 2014).
25 Za Williamem W. Wilmotem i Yoyce’em L. Hockerem przyjmujemy, że konflikt to „spór przynajmniej 
dwóch współzależnych stron, które dają mu wyraz. Owe strony uznają, że ich cele są niezgodne, a zasoby 
ograniczone, oraz stwierdzają, że wzajemnie przeszkadzają sobie w realizacji swoich celów”. William 
W. Wilmot, Yoyce L. Hocker, Konflikty między ludźmi (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011), 
335.
26 Björn Lundèn, Lennart Rosell, Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach (Gdańsk: BL 
Info Polska, 2014), 9.
27 Fisher, Ury, Patton, Dochodząc do TAK, 27–28. 
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Drugim najczęściej występującym w definicjach branżowych słowem określającym 
rodzaj zależności stron jest interes28 (11 użyć w 11 definicjach, łącznie z powtórzeniami 
wyrazowymi odnotowano 14 razy), który stanowi element składowy niemal połowy 
deskrypcji. W 8 definicjach autorzy dostrzegli, że interesy pomiędzy negocjującymi są 
sprzeczne, ale w pewnych obszarach wspólne, 5 z nich akcentowało jedynie sprzeczność 
interesów, pozostali nie doprecyzowali okoliczności realizacji interesów. 

Słowo klucz potrzeba zastosowano 5 razy, działanie użyto 5 razy w 4 definicjach, 
słowo propozycja zostało wykorzystane 4 razy w przypadku 2 definicji. 

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy definicji wyekscerpowanych z tekstów branżowych 
można wysnuć następujące wnioski: 1. Negocjacje są dla większości autorów rozmową, 
sposobem komunikowania się. 2. Większość definicji podkreśla procesualny charakter 
negocjacji. 3. Negocjacje prowadzą w przeważającej liczbie przypadków do rozwiązania 
sporu (to ich główny cel). 4. Uczestnicy negocjacji pozostają w konflikcie, ale łączy ich 
zależność. 5. W negocjacjach uczestniczą strony. 6. Ważnym elementem składowym nego-
cjacji jest pojęcie interesów: część z nich jest wspólna, a część przeciwstawna. 

Zestawiając powyższe wnioski z wynikami obserwacji definicji leksykograficznych, 
można zauważyć, że w nich również występują swoiste słowa klucze nazywające negocja-
cje, ich uczestników, a także cel negocjacji i stosunek stron. Leksemami wypełniającymi 
schemat składniowy negocjacje, to… są: rokowania, pertraktacje, (oficjalne) rozmowy, 
wymiana pisemnych dokumentów, targowanie się. Uczestników negocjacji we wszystkich 
analizowanych definiacjach słownikowych nazywa się przedstawicielami lub przedstawi-
cielami stron. Czasami rzeczownik ten występuje z przydawką atrybutywną upoważnieni 
(SJPSz, SJP PWN, USJP), która ma duże znaczenie w kontekście pragmatycznej charak-
terystyki tego aktu mowy. Cel negocjacji to: wypracowanie zadowalającego obie strony 
stanowiska, niższa cena, korzystniejsze warunki zakupu (SWJP), zawarcie porozumienia 
(ISJP), dojście do porozumienia (WSJP). Strony podejmujące się negocjacji mogą być zaan-
gażowane w konflikt (SWJP) i pragnące zawrzeć porozumienie mimo dzielących je różnic 
i sprzeczności interesów (ISJP). 

Porównanie tych dwu typów definicji pozwala pokazać wiele punktów wspólnych, 
które są także swego rodzaju punktami dostępu prowadzącymi do zrozumienia tego poję-
cia. Można zauważyć, że wyjatkowo często pojawiającym się słowem kluczem i jedno-
cześnie elementem spinającym te dwie drogi docierania do istoty znaczenia jest rozmowa. 

28 W teorii negocjacji termin interes jest rozumiany jako stojąca za wyartykułowanym stanowiskiem 
potrzeba psychologiczna, stanowi on prawdziwą przyczynę, dla której jedna ze stron artykułuje swoje 
oczekiwania. Tamże, 76.
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Warto zwrócić uwagę na jej potencjał, gdyż ten różnorodnie społecznie kształtowany pro-
ces komunikacyjny jest jednym z najlepszych sposobów prowadzących do rozwiązania. 

Wykaz skrótów

ISJP – Bańko, Mirosław. Inny słownik języka polskiego. T. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2000.

SJPD – Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
„Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958–1969. 

SJP PWN – Drabik Lidia, Aleksandra Kubiak-Sokół, Elżbieta Sobol. Słownik języka polskiego PWN. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 [Aktualizacja wersji on-line (modyfikacja istnieją-
cych haseł + hasła nowe) – Lidia Drabik, https://sjp.pwn.pl].

SJPSz – Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1999.

SWJP – Dunaj, Bogusław, red. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga, 
1999.

USJP – Dubisz, Stanisław, red. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2003.

WSJP – Żmigrodzki, Piotr, red. Wielki słownik języka polskiego. https://www.wsjp.pl/.
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Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze 
specjalistycznej – próba definicji 

S t r e s z c z e n i e
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbudowania/odtworzenia definicji pojęcia negocjacje. Chcia-
łyśmy się przyjrzeć, jak jego istotę próbują uchwycić w swych opisach leksykografowie i jak 
przedstawiają je autorzy publikacji poświęconych tej właśnie praktyce komunikacyjnej. Mate-
riał badawczy stanowią najważnjejsze słowniki języka polskiego powstałe po 1945 roku oraz 
przykłady zaczerpnięte z literatury branżowej, wydanej w latach 1974–2014. Proponowany 
zakres czasowy podyktowany jest chęcią odtworzenia w miarę współczesnego rozumienia ne-
gocjacji. Wnioski z tak dwutorowo przeprowadzonych obserwacji złożyły się na szczegółowy 
opis naukowy, którego osią są odpowiedzi na pytania o słowa klucze nazywające negocjacje, ich 
uczestników, a także cel negocjacji i stosunek stron.
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Negocjacje in contemporary Polish language dictionaries and in the specialist literature: 
An attempt at definition

S u m m a r y
The article is an attempt at creating/recreating a definition of the notion of negotiation. We wished 
to look closely at how lexicographers attempt to grasp its essence in their descriptions and how it 
is represented by the authors of publications in this communication practice. The research mate-
rial consisted of the principal Polish language dictionaries compiled after 1945 and the examples 
drawn form the professional literature published between 1974 and 2014. This time period was 
chosen in order to recreate a possibly contemporary understanding of negotiation. Conclusions 
from such a twofold observation make up a detailed scientific description, centred around the 
answers to the questions concerning the key words that name the negotiation, its participants, as 
well as the purpose of negotiation and the relation between parties.

C y t o w a n i e
Biłas-Pleszak, Ewa, Marta Dargiewicz. „Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego 
oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachro-
niczne aspekty badań polszczyzny 19 (2020): 39–50. DOI: 10.18276/sj.2020.19-03.
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Całuję nogi pańskie czy kończę francuskim stylem?  
Uwarunkowania etykietalnych zachowań 

językowych w listach 2. połowy XVIII wieku 
(na materiale korespondencji Jędrzeja Kitowicza)
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Założenia wstępne

List jako gatunek użytkowy jest zbiorem sformalizowanych reguł dookreślających sposoby 
konstruowania epistolarnego tekstu, reguł, które w okresach wcześniejszych ujmowane 
były w listownikach, mających istotne znaczenie normatywne do początku XIX wieku1. 
Reguły te podlegały zmianom warunkowanym m.in. przez przeobrażenia kontekstu cywi-
lizacyjnego, kulturowego i społecznego. Znacząca zależność od determinant zewnętrznych 

1 Zob. Przemysława Matuszewska, „Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań”, Pamiętnik 
Literacki 73 (1982), 3–4: 42. 

#0#
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jest jedną ze zmiennych cech listu. Stefania Skwarczyńska2 pisze, że w ewolucji gatunku 
widoczne jest oswabadzanie się z tych więzów, na co wskazują duże różnice pomiędzy 
listem w XVIII a XIX i XX wieku. 

Najwyraźniejsze zmiany zachodzą w ramie kompozycyjnej listu złożonej z formuły 
inicjalnej i finalnej, które stanowią jego zasadnicze elementy konstrukcyjne. Tworzą ramę 
strukturalną wyznaczającą kształt listu, a także usytuowanie jego elementów składowych 
w linearnym porządku tekstu3, wypełnianą przez skonwencjonalizowane formuły etykie-
talne, które wraz z biegiem wieków petryfikują się lub rozluźniają, rozszerzają bądź uprasz-
czają4. Przekształceniom podlega nie tylko ich formalna, językowa postać, ale również 
związane z nimi znaczenie pozajęzykowe. Znamienne dla przeszłości etykietalne zachowa-
nia językowe wciąż pozostają interesującym dla badań aspektem epistolarnych konwencji 
z uwagi na sposób ich formalnego ukształtowania, wariantywność oraz uwikłanie: pragma-
tyczne, socjologiczne i kulturowe. 

Głównym celem prezentowanych badań jest omówienie zachowań etykietalnych 
utrwalonych w postaci formuł tworzących ramę finalną XVIII-wiecznych tekstów episto-
larnych i rozpoznanie czynników ich zróżnicowania. Mimo że wykładniki etykiety języko-
wej są składnikami trzech sformalizowanych segmentów strukturalnych listu: inskrypcji, 
formuły salutacyjnej oraz subskrypcji5, to w pracy uwagę koncentruję na ostatnim, końco-
wym segmencie listu ze względu na mniejszy zakres unormowań odnoszących się do tej 
części ramy kompozycyjnej. Formuły subskrypcyjne wieńczące tekst epistolarny są o tyle 
bardziej interesujące, że są poddane mniejszemu naciskowi normatywnemu, co sprzyja 
w większym stopniu – niż w przypadku początkowej części listu – wyrażeniu indywidu-
alnych preferencji nadawcy. W tym miejscu struktury listu dopuszcza się przekraczanie 
gatunkowego formularza i nadawanie swoistego, indywidualnego nacechowania formułom 
grzecznościowym. Jak podaje Katarzyna Mroczek, „listowniki dużo mniej precyzyjnie 
opisują ten element niż inne elementy nagłówka i zakończenia, pozostawiając tutaj pewną 
swobodę piszącemu”6. Tego rodzaju okoliczności oferują możliwość wykorzystywania róż-
norodnych formuł etykietalnych.

2 Zob. Stefania Skwarczyńska, Teoria listu (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 
2006), 269–270 i n.; pierwsze wydanie ukazało się we Lwowie w 1937 r. Na ten temat również Anna 
Kałkowska, Struktura składniowa listu (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982), 51–53.
3 Elżbieta Książek, Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, 2008), 4. 
4 Kałkowska, Struktura składniowa, 51–53.
5 Katarzyna Mroczek, „Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą 
a odbiorcą”, Pamiętnik Literacki 69 (1978), 2: 128. 
6 Tamże, 140.
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Listy Jędrzeja Kitowicza

Impulsem do badań stało się wydanie niemal całej zachowanej7 epistolografii Jędrzeja 
Kitowicza8 – autora Opisu obyczajów za panowania Augusta III – w 2017 roku w zbiorze 
Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, przygotowane 
przez Tomasza Ciesielskiego, Sławomira Górzyńskiego i Filipa Wolańskiego9. Materiał do 
badań stanowią zatem listy jednego nadawcy pisane do kilku adresatów, z którymi nadawca 
pozostawał w określonych relacjach społecznych o niejednorodnym charakterze. W listach 
widzę teksty tworzone przez pisarza o określonej wrażliwości językowej i kompetencji sty-
listycznej. Pochodzą one z lat 1763–1801, z pogranicza doby średniopolskiej i nowopolskiej. 
Czas powstawania listów jest istotny z uwagi na zachodzące we wskazanych dziesięcio-
leciach przemiany komunikacyjne i kulturowe. Ich efektem była modyfikacja części tych 
norm gatunkowych, których przestrzeganie skutkowało znaczną szablonowością składni-
ków strukturalnych listu, w których istotne znaczenie miał określony kształt formuł etykie-
talnych. Nowe reguły – projektujące realizacje tekstowe – werbalizowane w listownikach10 
deprecjonowały dawne spetryfikowane formuły grzecznościowe i dawały pierwszeństwo 
większej swobodzie i kreatywności językowej11. Z uwagi na zmiany zachodzące w tym 
czasie w zakresie etykiety językowej istotny jest również wybór określonych konwencji 
epistolarnych przez autora Opisu obyczajów. Jest on tym bardziej ciekawy z tego względu, 
że Kitowicz to pisarz operujący językiem w sposób twórczy, kreatywny, co jest widoczne 
w stylistycznej organizacji jego prozy12. 

Wobec tego celem szczegółowym artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile nadawca 
listów – pisarz tworzący w drugiej połowie XVIII wieku – ulegał presji konwencji komu-
nikacyjnych i w jakim stopniu je przekraczał, a także w jakim stopniu swoje odzwier-
ciedlenie znajdowały w tym procesie twórcze upodobania Kitowicza13. Zdaniem Stefanii 

7 Publikacja nie zawiera wszystkich znanych listów pisarza, w zbiorze brakuje listu opublikowanego 
przez Agatę Demkowicz, „Nieznany list Jędrzeja Kitowicza przeciwko jezuitom”, Nasza Przeszłość 111 
(2009): 293–311.
8 Źródła z XIX w. podają, że zbiór listów Kitowicza był bogatszy pod względem wielkości i bardziej 

zróżnicowany. Zob. Tadeusz Mikulski, „Do historii i źródeł Kitowicza”, Pamiętnik Literacki 44 (1953), 
3–4: 29–72. 
9 Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, red., Korespondencja i gazetki rękopiśmienne 

Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776 (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017).
10 Mowa tu o listowniku Stanisława Szymańskiego Wzory biletow, listow i memoryałow w rożnych mate-
ryach z przydatkiem uwag w powszechności o stylu listownym przypisków względem szczegulnych listów 
gatunkow i drobnych przestrog względem formalności w pisaniu, t. 1 (Warszawa: Drukarnia Po-Jezuicka, 
1784), 18–20.
11 Anita Pawłowska, „Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–
1860)”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 12 (2013): 154 
[153–163].
12 Renata Bizior, O języku prozy Jędrzeja Kitowicza (Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana 
Długosza, 2012).
13 Skwarczyńska, Teoria listu, 270.
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Skwarczyńskiej w dziedzinie kompozycji epistolograficznej mieści się olbrzymie pole dla 
indywidualizmu twórcy, mimo formalnego skostnienia formy gatunkowej, potęgowanego 
przez konwencje epoki14. 

Podstawową metodą stosowaną w postępowaniu badawczym jest analiza lingwi-
styczna środków językowych, zorientowana socjolingwistycznie, co pozwala na ukazanie 
związków zachowań językowych i społecznych uwarunkowań. Wykorzystane zostaną rów-
nież narzędzia badawcze pragmatyki językowej i stylistyki. 

Etykieta epistolograficzna

W odniesieniu do listu pojęcie etykiety (wzorca zachowania obowiązującego w określo-
nej sytuacji i środowisku) ma szerszy zakres niż w wypadku innych form komunikacji, 
w związku z czym można mówić o etykiecie epistolograficznej. Elementy etykietalne sta-
nowią szczególny, relewantny wyznacznik dawniejszych realizacji gatunkowych. W pierw-
szej kolejności należy wymienić zewnętrzną wobec tekstu etykietę listową, która naka-
zuje nie tylko określony tryb zapełniania papieru pismem, ale i składania go (podwójnie, 
poczwórnie) przed wysłaniem do adresata. W tym zakresie w XVIII wieku etykieta była 
dość sztywna – „wszystko wtedy, od złożenia papieru (w czwórkę) aż po miejsce na datę, 
miało swoje rygorystyczne normy”15. Drugim składnikiem etykietalnym jest epistologra-
ficzna etykieta językowa przejawiająca się w wewnętrznej organizacji wypowiedzi listowej. 

Definicje etykiety (grzeczności) językowej wykorzystywane w badaniach lingwi-
stycznych odwołują się do propozycji Małgorzaty Marcjanik, która ujmuje ją jako zbiór 
przyjętych w danej społeczności wzorów językowych zachowań grzecznościowych, zwy-
czajowo przyporządkowanych określonym sytuacjom pragmatycznym16. Badaczka zazna-
cza, że w polskiej kulturze etykieta językowa opiera się na dwóch podstawowych zasadach: 
1. okazywanie szacunku partnerowi dialogu z jednoczesnym umniejszaniem roli własnej 
osoby, 2. przejawianie zainteresowania sprawami ważnymi dla partnera komunikacji oraz 
jego rodziny17. M. Marcjanik pojęciem grzeczności językowej obejmuje wszystkie zacho-
wania językowe, które są jednocześnie regulowane za pomocą norm językowych i obycza-
jowych18. Marek Cybulski, przyjmując to samo rozumienie etykiety językowej, proponuje 

14 Tamże, 266.
15 Tamże, 295.
16 Na temat zależności etykiety językowej od wzorów kulturowych pisze Przemysław Kisiel, „Etykieta 
językowa a wzory kultury”, Język a Kultura 6 (1992): 9–14.
17 Małgorzata Marcjanik, „Etykieta językowa”, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński 
(Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001), 281. 
18 Małgorzata Marcjanik, Polska grzeczność językowa (Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1997), 5.
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użycie terminu „obyczaj językowy” z uwagi na jego szerszy zakres19. Etykietę językową 
badacz ściśle wiąże z kodyfikacją, natomiast termin obyczaj językowy definiuje jako „zbiór 
ustalonych typów zachowań językowych, przyporządkowanych w danej grupie społecznej 
(kulturowej) określonym okolicznościom”, bez nacisku na łączność tych zachowań z nor-
mami. 

Tekstowa obecność etykietalnych formuł inicjalnych i finalnych jako stałego i trwa-
łego wyznacznika gatunkowego listu jest determinowana przez obowiązującą w danym 
czasie etykietę językową kształtowaną na podstawie określonych konwencji społeczno-kul-
turowych. W badaniach dawnej etykiety językowej listy stanowią nieocenione źródło jej 
poznania z uwagi na „obligatoryjne elementy gatunkowe związane ze specjalną etykietą 
epistolograficzną”20.

W pracach nad epistolografią zwraca się szczególną uwagę na socjolingwistyczne 
parametry wyboru językowych zachowań grzecznościowych, do których należą: relacja 
między nadawcą i odbiorcą (pełnione role społeczne, płeć i wiek) oraz typ kontaktu mię-
dzy partnerami dialogu (oficjalny, nieoficjalny)21. Za istotne uznać trzeba podejście Marii 
Wojtak22 uwzględniające znaczenie relacji towarzysko-społecznych związanych z nakła-
daniem się komunikacyjnych ról nadawcy i odbiorcy, wyznaczników statusu społecznego 
oraz rangi towarzyskiej. Na kształt grzeczności językowej utrwalonej w XVIII-wiecznych 
listach miały wpływ również inne czynniki zwiększające stopień wariantywności form 
językowych.

Finalne formuły etykietalne w listach Kitowicza

Na budowę formuły etykietalnej zamykającej tekst oddziałują, oprócz konwencji gatunko-
wych i komunikacyjno-kulturowych: pragmatyczny wymiar tekstu epistolarnego, konstru-
owane akty mowy i zawarte w nich intencje, przewidywany efekt perlokucyjny, także dba-
łość o dalszą komunikację i relacje społeczne. List jest bowiem jednostką dialogu23 między 
korespondentami.

Charakter społecznej roli językowej i relacji między nadawcą a odbiorcą określa 
sytuacja społeczna. Status społeczny nadawcy i odbiorcy tekstu epistolarnego może być 
symetryczny bądź niesymetryczny, z kolei sytuacja towarzysząca korespondencji może 

19 Marek Cybulski, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej 
(Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003), 3–4.
20 Tamże, 13.
21 Eugeniusz Tomiczek, System adresatywny języka polskiego i niemieckiego. Socjologiczne studium kon-
frontatywne (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983), 21 i n.
22 Maria Wojtak, „Staropolska etykieta językowa jako obraz relacji międzyludzkich (wybrane zagadnie-
nia)”, w: Przeszłość w językowym obrazie świata, red. Anna Pajdzińska, Piotr Krzyżanowski (Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 1999), 206–207.
23 Kałkowska, Struktura składniowa, 11. 
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być: prywatna, półoficjalna, oficjalna; typ kontaktu: indywidualny, lokalny, ogólnonaro-
dowy. Na aspekt formalny listu, zwłaszcza na formuły inicjalne i finalne, które są poddane 
rygorom etykiety językowej, a przy tym są silnie skonwencjonalizowane, oddziałuje przede 
wszystkim relacja nadawca–odbiorca24. 

Prezentowana w listach Kitowicza odmienność relacji towarzysko-społecznych mię-
dzy nadawcą a odbiorcami pozwala na obserwację zróżnicowanych zachowań etykietalnych 
tworzących finalną ramę listów, sposobów ich różnicowania oraz stopnia wariantywności 
w listach danego obiegu nadawczo-odbiorczego bądź kilku obiegów. Z uwagi na adresa-
tów korespondencji pisarza oraz relacje wiążące z nimi nadawcę, w zbiorze listów można 
wyróżnić następujące: prywatne, familijne (do siostry Ludwiki Makowskiej), oficjalne (do 
Michała Lipskiego, protektora Kitowicza), półoficjalne (do generałowej Józefy Zarembiny), 
oficjalne/półoficjalne (do księży: Snowadzkiego i Konopki, do urzędnika Lipskiego, 
Brodzyńskiego). Z uwagi na ograniczoną objętość pracy uwagę poświęcam nieoficjal-
nym listom do siostry nadawcy i oficjalnym do Michała Lipskiego. Listy do generałowej 
Zarembiny omówiłam w osobnym opracowaniu na podstawie rękopisów25.

Kończę francuskim stylem – list do siostry Ludwiki Makowskiej 

Z korespondencji do starszej i jedynej siostry Ludwiki Makowskiej zachowały się zaledwie 
dwa listy, w tym jeden mający pełną strukturę, to on jest podstawą obserwacji. Jest to jeden 
z najbardziej interesujących tekstów z punktu widzenia etykiety, napisany w 1801 roku, 
zarazem jedyny zachowany list do rodziny i z tego powodu równie ważny. Dlatego też roz-
patruję go w pierwszej kolejności. Znamienną cechą tego tekstu jest przełamanie standardu 
konwencji grzecznościowych, co jawi się jako konsekwencja niezbyt serdecznych w danym 
czasie relacji między rodzeństwem. Warto nadmienić, że formuła salutacyjna listu, która 
brzmi: Sercem najukochańsza Mościa Pani Siostro i Dobrodziejko (75)26, jest dość kon-
wencjonalna jak na familijny obieg komunikacyjny. Poprzedza właściwy segment listu zbu-
dowany zaledwie z trzech zdań, z których o pragmatyce tekstu decyduje pierwsze, będące 
pośrednim, ekspresywnym aktem mowy wyrażającym niezadowolenie nadawcy z przebiegu 
korespondencji (dialogu) z siostrą. Brzmi on następująco: Kiedy W.M. Pani Dobrodziejce 
przykre jest pisanie, to pewnie i czytanie, więc nie fatyguję jej długiem pismem […] (75). 
Ów akt mowy jest reakcją na wcześniejszy list siostry do Kitowicza i – jako rodzaj repliki 

24 Katarzyna Sicińska, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii) 
(Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013), 78; Anna Kałkowska, „Mówiona staropolszczyzna 
w zwierciadle listów”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 7 (2001): 78. 
25 Renata Bizior, „Z prywatnej korespondencji Jędrzeja Kitowicza – uwagi o cechach gatunkowych 
osiemnastowiecznego listu”, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Językoznawstwo 8 (2012): 23–38.
26 Cyfry w nawiasach oznaczają numery stron epistolografii Jędrzeja Kitowicza, na których znajdują się 
analizowane zwroty. 
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nacechowanej ekspresją negatywną – łamie konwencję grzecznościową listu. Dającą się 
zaobserwować ekspresywność listu, jego ograniczoną informatywność dopełnia obniżenie 
grzeczności językowej. Jego wyrazem jest szablonowa formuła zawierająca życzenia, po 
której następują niestandardowe elementy metatekstowe zamykające list (dla krótkości ten 
list kończę francuskim stylem) oraz formuła etykietalna neutralizująca zasadę okazywania 
szacunku partnerowi dialogu z jednoczesnym umniejszaniem roli własnej osoby. Ma ona 
postać obcego kulturowo wyrażenia etykietalnego, zapożyczonego z nowej (porewolucyj-
nej) francuskiej równościowej etykiety językowej. Jest to tym bardziej istotne, że Kitowicz 
pisze do siostry (niewiele starszej od siebie), łamiąc zasadę staropolskiego modelu grzecz-
ności – okazywania szczególnego szacunku m.in. kobietom, osobom starszym27. Wyraźnie 
zasygnalizowana w formule Pozdrowienie, braterstwo i uszanowanie28 równorzędność mię-
dzy partnerami dialogu pozostaje w sprzeczności z tradycyjnymi normami etykietalnymi. 
Przy kontakcie familiarnym możliwe jest odrzucenie określonej konwencji komunikacyj-
nej29, niemniej jednak w tym wypadku doszło do skrzyżowania familiarności z oschłą ofi-
cjalnością i swoistej gry komunikacyjnej. Dla zobrazowania zakresu naruszenia tradycyjnej 
konwencji epistolograficznej w liście z początku XIX wieku cytuję formułę finalną oma-
wianego listu w całości:

Życzę jej jak najlepszego zdrowia i dla krótkości ten list kończę francuskim stylem.
Pozdrowienie, braterstwo i uszanowanie
Ks. Jędrzej Kitowicz (75)

Wpływ języka francuskiego na etykietalną obudowę listu, jak podaje Anita Pawłowska30, 
można zaobserwować już w okresie oświecenia, kiedy to ogranicza się jednak do powitań 
bonjour/bonsoir, form tytularnych monsieur, madame itp. bądź kalk językowych zwrotów 
pożegnalnych: do widzenia, do zobaczenia (fr. au revoir).

W powyższym użyciu obcej kulturowo formy etykietalnej ujawniają się preferencje 
Kitowicza co do zasad grzeczności językowej, które ujawniają negatywne wartościowanie 
przez pisarza formuł przejmowanych z nowej francuskiej etykiety językowej. Tego rodzaju 
użycie pojawia się w listach jednokrotnie, w sytuacji pewnego konfliktu między nadawcą 
a odbiorcą, związanego z pogorszeniem się relacji między nimi jako aktorami dialogu. 

27 Maria Wojtak, „Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej”, Język a Kultura 6 (1992): 34. 
28 Podobną formułę grzecznościową o postaci Pozdrowienia i braterstwo, Lelewel, ewokującą model 
francuskiej etykiety porewolucyjnej, wykorzystuje Joachim Lelewel w liście datowanym w Paryżu 
w 1832 r. Zob. Zygmunt Kolankowski, „Z «lelewelianów» leningradzkich”, Z Historii Nauki i Techniki 3 
(1958), 1: 142. 
29 Halina Wiśniewska, „Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego”, 
Pamiętnik Literacki 91 (2000), 3: 161. 
30 Anita Pawłowska, „Wpływ zmian społecznych i kulturowych na etykietę językowa początków doby 
nowopolskiej”, Język a Kultura 26 (2019): 109. 



 58 | Renata Bizior 

Na tej podstawie uznać można Kitowicza za zwolennika tradycyjnych formuł grzeczno-
ściowych, utrwalonych kulturowo w polszczyźnie. 

Użycie krótkiej, nietradycyjnej zapożyczonej (lub stylizowanej na nią) formuły etykie-
talnej, mającej pod względem pragmatycznym negatywny wydźwięk illokucyjny, zostało 
zdeterminowane przez jakość aktualnej relacji rodzinnej, zaburzoną strukturę listu i zbiór 
illokucji o negatywnym potencjale ekspresywnym. Czynniki te powodują, że zastosowanej 
formuły nie można uznać za świadectwo nowoczesności etykiety, lecz za oryginalną, słu-
żącą zachowaniu pewnego poziomu językowej grzeczności. 

Całuję nogi pańskie – listy do Michała Lipskiego

Korespondencja Kitowicza z Michałem Lipskim (z lat 70. XVIII w.), złożona z 31 listów 
właściwych31, mieści się w polu komunikacji oficjalnej, jej cechy językowe i struktu-
ralne wyznacza przede wszystkim nierównorzędny status uczestników komunikacji. 
Nierównorzędność rang uczestników dialogu wynika z układu społecznego i kulturowej 
konwencji epoki. Lipski jest magnatem o znacznych wpływach politycznych, pełni ważne 
funkcje publiczne (opat lubiński, pisarz wielki koronny, referendarz wielki koronny, następ-
nie sekretarz wielki koronny), jest przedstawicielem władzy, któremu zgodnie z wzorcami 
kulturowymi należy się szczególne dowartościowanie znajdujące wyraz w etykietalnej obu-
dowie aktów mowy. Kitowicz jako nadawca sytuuje się w pozycji podrzędnej, również z tej 
racji, że przez wiele lat sprawował na dworze Lipskiego funkcję sekretarza.

Formuły etykietalne zamykające listy do Lipskiego różnią się diametralnie od adreso-
wanych do siostry Kitowicza, wyrażają inny typ relacji towarzysko-społecznej i są nośni-
kiem wartości honoryfikatywnych, wobec czego są bardziej złożone pod względem formal-
nym i semantycznym, a także bardziej staranne pod względem stylistycznym. 

W zgromadzonym zbiorze złożonym z trzydziestu formuł finalnych (jeden list nie ma 
zakończenia na skutek zmiany struktury na gazetową, nowinkarską), większość jest użyta 
jednokrotnie, tylko jedna z formuł została użyta dwa razy, co może świadczyć o znacze-
niu formuły finalnej dla dalszej komunikacji. Wskazuje również na tendencję do unikania 
przez pisarza struktur silnie spetryfikowanych, a także na zakres możliwej wariantywności 
etykietalnych pożegnań. W listach, co prawda, Kitowicz wykorzystuje określone szablony 
etykietalne, ale stara się je wypełniać różnorodnymi środkami językowymi i różnicować 
akty etykiety językowej.

W subskrypcji każdego listu używana jest etykietalna formuła nominalno-atrybu-
tywna z wbudowaną frazą wokatywną. Wysoki status społeczny adresata jest wyrażany 
i uwydatniany przez spetryfikowane, o wariantywnej postaci, formuły adresatywne, 

31 W zbiorze korespondencji do Michała Lipskiego mieszczą się również tzw. listy-gazety, czyli gazety 
rękopiśmienne, które nie są właściwymi listami.
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wyzyskujące jeden podstawowy schemat składniowy. Ich funkcja polega również na pro-
jektowaniu stosunku odbiorcy tekstu do nadawcy32. Adresatywy mają strukturę skład-
nikową złożoną z inicjałów frazy atrybutywnej o różnej długości (np. Jaśnie Wielmożny 
Wielce Miłościwy) i frazy nominalnej (Pan (i) Dobrodziej), np. J.W.W.M. Pana Dobrodzieja 
(82), J.W.M.W.M.W.M. Pana Dobrodzieja (212) lub ukształtowaną w inny sposób, np. Jaśnie 
Wielmożnego W.M.W.M. Pana Dobrodzieja (96). Nagromadzenie atrybutywnych określeń 
etykietalnych podkreśla hierarchicznie wyższą rangę odbiorcy i jest sygnałem honoryfi-
katywności. Omawiane frazy są modyfikowane wskutek rozszerzania o kolejne skład-
niki atrybutywne, np. J.W.W.M.W.M. Pana i Najosobliwszego Dobrodzieja (94) lub redu-
kowania elementów właściwych dla formuły podstawowej, np. Jaśnie Wielmożnego Pana 
i Dobrodzieja (312), Jaśnie Wielmożnego Pana Dobrodzieja (225), JW. Pana i Dobrodzieja 
(130), JW Pana Dobrodzieja (230), które używane są w dalszych latach korespondencji, 
co może wskazywać na pewną zmianę w jakości relacji społeczno-towarzyskiej między 
korespondentami.

W zakresie formuł werbalnych w ramie finalnej listów do Lipskiego dominuje sza-
blon zawierający połączenie werbalno-nominalne całuję nogi pańskie, realizujące schemat 
całuję + biernik nazwy części ciała, który jest, zdaniem Anity Pawłowskiej33, w tym okresie 
(1750–1860) standardowym konwersacyjnym aktem powitalnym, natomiast w roli poże-
gnań jest słabo poświadczony w tekstach. Akty te wywodzą się z ceremonialnej formuły 
przeznaczonej dla monarchy (całuję rękę/stopy), z czasem były wykorzystywane w zwro-
tach adresowanych do odbiorcy o pozycji niepomiernie wyższej niż pozycja nadawcy34. 
Czynnik socjologiczny oraz sytuacyjny (oficjalność) determinują w głównej mierze użycia 
powyższej formuły. Te uwarunkowania formuły grzecznościowej są niezwykle wyraźne 
w korespondencji Kitowicza do Lipskiego. Formuliczny zwrot o pełnej postaci całuję nogi 
pańskie lub uproszczonej całuję nogi występuje w dwunastu formułach pożegnalnych, 
stanowiąc pierwszorzędny, dominujący składnik ramy finalnej w dziesięciu listach oraz 
drugorzędny w dwóch. Formuła całuję nogi jest pierwszorzędnym elementem aktu grzecz-
nościowego m.in. w subskrypcjach, które podaję w całości, zaznaczając podział na wiersze: 

Całuję nogi pańskie / JW. Pana i Dobrodzieja / najobowiązańszym i najniższym podnóż-
kiem (s. 130); Całuję nogi pańskie / Jaśnie Wielmożnego W.M.W.M. Pana Dobrodzieja / naj-
niższy sługa i podnóżek (150); Całuję nogi pańskie niegodny podnóżek (259); Nieskończona 
wdzięczność za odebrane niezliczone dobrodziejstwa od / Jaśnie Wielmożnego Pana 
i Dobrodzieja, / którego nogi całuję wierny sługa i podnóżek (146). 

W jednym przypadku zwrot ma postać rozszerzoną do całuję ręce i nogi: […] od tego 
rąk Pańskich, które wraz i nogi całuję / JW Pana Dobrodzieja / nieskończenie obowiązany 

32 Mroczek, „Tytulatura w korespondencji”, 130.
33 Anita Pawłowska, Formuły werbalne etykiety polskiej od połowy XVIII wieku do lat sześćdziesiątych 
XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014), 71.
34 Cybulski, Obyczaje językowe, 77–78.
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i najniższy sługa i podnóżek (230). Jej wykorzystanie wiąże się z użyciem w wypowie-
dzi kończącej list słowa ręce, co powoduje włączenie go do schematu z werbalnym całuję. 
Ciekawe rozszerzenie formuły o przysłówek pokornie nastąpiło we fragmencie J.W Pana 
pokornie nogi całuję (s. 289), który kończy, a nie rozpoczyna, formułę subskrypcyjną 
listu, w którym nadawca zawarł szereg ekspresywnych aktów podziękowań za przesłane 
dokumenty. Warto odnotować obecność specyficznej formuły otwierającej akt etykietalny 
i wyrażającej charakter układu towarzysko-społecznego łączącego nadawcę i odbiorcę, jaką 
jest fraza Teraz w ustawicznym tchnieniu szacunku i przywiązania jestem (289). 

Wyraz nogi w wyrażeniu syntaktycznym do nóg jest ośrodkiem konstrukcji wzbogaca-
jących akty etykietalne o dodatkową ekspresję, używane one były w XVII wieku w wypo-
wiedziach epistolarnych do osób zajmujących najwyższą pozycję społeczną35. W listach do 
Michała Lipskiego mają wymiar honoryfikatywny i pragmatyczny, podkreślają społeczny 
status i znaczenie odbiorcy; są to zwroty: rzucam się do nóg, ścielę się do nóg, upadam do 
nóg występujące w subskrypcjach: Sam do dalszych usług w prawdziwej ochocie rzucam 
się do nóg pańskich (128); Ja się już do nóg ścielę / Jaśnie Wielmożnego Pana i Dobrodzieja 
(122); Wysiadłszy z tej karety, upadam do nóg pańskich (240). Ostatni fragment jest swo-
istym zabiegiem stylistycznym potwierdzającym językową sprawność nadawcy.

Prezentowane sformułowania etykietalne są podporządkowane zasadzie wyrażenia 
szacunku odbiorcy listu i świadectwem jej rygorystycznego przestrzegania. Kolejna grupa 
aktów etykietalnych służy wyrażeniu sposobu widzenia siebie w relacji do odbiorcy i reali-
zuje funkcję umniejszania własnej osoby przez nadawcę.

Obserwacja kształtu subskrypcji badanych tekstów uświadamia, że niezwykle waż-
nym, konstrukcyjnym elementem formuł grzecznościowych była grupa nominalna sługa 
i podnóżek podkreślająca niższą pozycję nadawcy, wykorzystana z zachowaniem tego 
szyku w dwudziestu listach, np. Jaśnie Wielmożnego Pana Dobrodzieja nieskończenie obo-
wiązany sługa i najniższy podnóżek (240). Etykieta epistolarna dyktowała użycie połącze-
nia sługa (i podnóżek) jako odpowiadającego adresatywowi Pan Dobrodziej, obligatoryjnie 
stosowanemu w subskrypcji listu36. W sześciu z nich używa się pojedynczego określenia 
podnóżek, obniżającego bardziej status nadawcy niż samodzielnie występujące określenie 
sługa, obecne w dwóch formułach, np. Najobowiązańszy i najniższy podnóżek (131); szczero 
życzliwy i najniższy sługa (289). Zgodnie z normą etykietalną XVIII wieku37 wymienione 
jednostki nominalne obudowywane są dodatkowymi określeniami wzmacniającymi ich 
znaczenie pragmatyczne, w tym superlatywami: najniższy, niegodny, życzliwy, najżyczliw-
szy, szczero życzliwy, prawdziwy, wierny, prawdziwie obowiązany, najprzywiązańszy, naj-
obowiązańszy. Zaznaczyć trzeba, że określenia te tworzą całe grupy wyrazowe w rodzaju 

35 Cybulski, Obyczaje językowe, 76.
36 Wojtak, „Staropolska etykieta”, 211.
37 Pawłowska, Formuły werbalne, 82.
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nieskończenie przywiązany najniższy, intensyfikujące wartość etykietalną formuł i wzmac-
niające ich emocjonalne znaczenie. 

Ważnymi formułami w perspektywie utrwalania jakości relacji między koresponden-
tami są połączenia tworzone z wyrazami zapewniającymi o przywiązaniu nadawcy tekstu 
do odbiorcy: addykcja, przywiązany, najprzywiązańszy, przywiązanie, np. Jako prawdziwy 
dozgonny z przywiązaniem usilnym i głębokim poważaniem (131) w liście zawierającym 
podziękowania za łaskawość Lipskiego; Jaśnie Wielmożnego W.M.W.M. Pana Dobrodzieja 
nieskończenie przywiązany najniższy sługa i podnóżek (225); Zostawam z nieskończoną 
addykcją dozgonnym respektem (88); sam staję się nikczemnym lubo do zgonu życia przy-
wiązanym […] niegodnym sługą i podnóżkiem (113), a także: Nieodmiennie, dozgonnie 
i najprzywiązańszy / życzliwy sługa i podnóżek (109). Istotną rolę w tworzeniu finalnych 
aktów etykiety odgrywa jednostka językowa obowiązany, sygnalizująca zobowiązanie do 
odwdzięczenia się za otrzymane łaski, odsłużenia ich. Występuje często w połączeniach 
w rodzaju: Najobowiązańszy sługa i podnóżek (82); Prawdziwie obowiązany sługa i pod-
nóżek (144); Najobowiązańszy, najżyczliwszy lubo niegodny sługa i podnóżek (125). Warto 
wreszcie poświęcić uwagę podpisowi (Ks Jędrzej Kitowicz, Ks J. Kitowicz, Ks. J.K.), który 
sygnalizuje określony status społeczny nadawcy.

Kolejnym zagadnieniem, poza jakością strukturalno-semantyczną formuł etykie-
talnych, ich pragmatyką i znaczeniem socjolingwistycznym, jest zauważalna w bada-
nym materiale tendencja do intensyfikowania ich mocy illokucyjnej na skutek ilościo-
wego rozbudowywania struktur podstawowych, unormowanych przez etykietę językową. 
Wieloskładnikowa kompozycja, wiążąca się z użyciem środków atrybutywnych oraz ich 
superlatywizacją, jest podporządkowana wzmacnianiu projektowanego oddziaływania na 
adresata. Zabiegi tego rodzaju podnosiły bowiem znacznie stopień językowej grzeczności 
oraz honoryfikatywności38. Podobną funkcję pełniło używanie różnorodnych wariantów 
formuł etykietalnych, dbałość o znikomą powtarzalność formuł, poszukiwanie nowych 
konfiguracji dla repertuaru środków etykietalnych, co wiązało się ze starannością językową 
i stanowiło wyraz grzeczności. Rozbudowane subskrypcje, zarówno w części poświęconej 
odbiorcy, jak i nadawcy, wykorzystywane były w celu uwydatnienia różnicy statusów spo-
łecznych nadawcy i odbiorcy na korzyść tego drugiego. 

Zakończenie

Analiza finalnych segmentów listów Jędrzeja Kitowicza pisanych do możnowładcy Michała 
Lipskiego, zarazem protektora pisarza, oraz do siostry potwierdza wnioski badaczy wska-
zujące na mniejszy rygoryzm norm gatunkowych w odniesieniu do kształtu formuł sub-
skrypcyjnych oraz możliwość ich indywidualnego nacechowania. Wskazuje również na 

38 Cybulski, Obyczaje językowe, 248–249.
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oddziaływanie tendencji do rozluźniania epistolarnych norm gatunkowych, które było 
właściwe dla drugiej połowy XVIII wieku. Znikomy stopień reprodukcji tych samych 
aktów etykietalnych, dbałość o ich kształt estetyczny i walor pragmatyczny idą w parze 
z twórczym zmysłem językowym i stylistycznym ich nadawcy, który z oczywistych wzglę-
dów respektuje kulturowe normy etykietalne i splatającą się z nimi etykietę epistolarną. 
Kitowicz stara się, unikając jednorodnych formuł i tworząc różnorodne warianty, o przeła-
manie ich szablonowości. W analizowanym materiale uwagę zwraca sposób przekroczenia 
norm etykietalnych, zaobserwowany w korespondencji z najbliższą osobą (siostrą), z którą 
nadawcę wiąże zażyła osobista relacja. Nadawca zamyka list zaskakującą formułą: koń-
czę francuskim stylem / Pozdrowienie, braterstwo i uszanowanie, która jest uwarunkowana 
ekspresywną illokucją całego listu, jego ograniczoną strukturą oraz zewnętrznymi czyn-
nikami pragmatycznymi. W innych listach pisarza, również w tych, których analizy tu nie 
przedstawiono, cechujących się półoficjalnością i oficjalnością, do przełamania norm epi-
stolarnej etykiety nie dochodzi. Pisarz respektuje normy gatunkowe, narzucające określone 
schematy kompozycyjne i etykietalne. 

W listach do swojego protektora Michała Lipskiego Kitowicz przestrzega norm ety-
kietalnych, a formuły finalne dostosowuje do łączącej korespondentów relacji formalno-
-społecznej. Pisarz unika formuł spetryfikowanych, różnicując akty etykiety języko-
wej. Dba o zachowanie wykładników honoryfikatywności, nadając im pełną postać, np. 
J.W.W.M.W.M. Pana i Najosobliwszego Dobrodzieja lub skróconą JW. Pana i Dobrodzieja 
w zależności od pragmatyki danego tekstu. W zakresie formuł werbalnych nadawca wyko-
rzystuje schematy: całuję nogi (pańskie), rzucam się do nóg, ścielę się do nóg, upadam do 
nóg, rozbudowując je o dodatkowe jednostki językowe, podkreślające niesymetryczność 
relacji towarzysko-społecznej i komunikacyjnej. Uwypukleniu relacji służą określenia obni-
żające rangę nadawcy tekstu, w rodzaju sługa i podnóżek, podnóżek bądź sługa. Dopełniane 
są jednostkami nominalnymi wzmacniającymi pragmatykę wypowiedzi, takimi jak: naj-
niższy, niegodny, wierny, najżyczliwszy. Formuła finalna listów Kitowicza do Lipskiego 
służy również wyrażeniu przywiązania i zapewnieniu o nim, służą temu środki językowe: 
rodzime – przywiązanie, najprzywiązańszy, przywiązany i obce – addykcja. Zróżnicowanie 
etykietalnych formuł językowych w subskrypcji listu, staranność w ich doborze, dbałość 
o kształt stylistyczny uznać trzeba za przejaw grzeczności językowej, umacniającej relację 
między nadawcą a odbiorcą listów. 
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Całuję nogi pańskie czy kończę francuskim stylem? Uwarunkowania etykietalnych 
zachowań językowych w listach 2. połowy XVIII wieku (na materiale korespondencji 
Jędrzeja Kitowicza)

S t r e s z c z e n i e
W artykule omawia się rożne aspekty stosowania dawnej etykiety językowej (grzeczności ję-
zykowej) w osiemnastowiecznych listach autorstwa Jędrzeja Kitowicza (1728–1804), twórcy 
Opisu obyczajów za panowania Augusta III. Pisarz znany jest również jako autor zbioru li-
stów do osób, z którymi był związany różnymi relacjami społecznymi. Przedmiotem analizy 
są sposoby organizacji formuł etykiety językowej wykorzystywanych w finalnym segmencie 
listów, w którym normy gatunkowe dopuszczają pewien zakres twórczej indywidualności. 
Badania koncentrują się na związku między użyciami języka a społecznymi determinantami 
statusu nadawcy i odbiorcy. Artykuł omawia czynniki: socjolingwistyczne, pragmatyczne, ge-
nologiczne determinujące wybór odpowiednich formuł językowych. Omawia również strukturę 
i wariantywność formuł etykietalnych używanych w listach do siostry Kitowicza i możnego 
protektora Michała Lipskiego, u którego pracował jako sekretarz i dziennikarz. Zróżnicowanie 
etykietalnych formuł językowych w subskrypcji listu, dbałość o ich stylistyczne ukształtowanie 
uznaje się w artykule za przejaw grzeczności językowej, podtrzymującej określoną relację mię-
dzy nadawcą a odbiorcą listów. 

“I am kissing your feet, Sir” or “I finish in a French style”? Determinants 
of ceremonial linguistic behaviour in letters of the second half of the 18th century 
(based on correspondence of Jędrzej Kitowicz)

S u m m a r y
This article discusses various aspect of using old Polish language etiquette (linguistic polite-
ness) in the 18th-century letters written by Jędrzej Kitowicz (1728–1804), a well known author 
of Custom and Culture in Poland Under the Last Saxon King (translated by Oscar E. Swan, 
2016, 2018). The writer is also known as the author of many letters to people connected with 
him by various social relations. The subject matter of this article encompasses ways of orga-
nizing the etiquette formulas used in the construction of the final part of the letters, where the 
genre norms allow for some creative individuality. The analysis is focused on relation between 
ways of using language and social determinants of the sender’s and recipient’s status. The paper 
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discusses factors (sociolinguistic, pragmatic, genre) determining the selection of appropriate 
language formulas. It also presents the structure of etiquette formulas used in the letters to Kito-
wicz’s sister and to his powerful protector Michał Lipski, for whom he worked as a secretary and 
newsman. The differentiation of language etiquette. The differentiation of language etiquette 
formulas in the letter subscription, the care for their stylistic shape, is recognized in this article 
as a manifestation of linguistic politeness, which serves to maintain specific relationship be-
tween the sender and the recipient of the letters.
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Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika 
czy konstrukcje składniowe?

S ł o w a  k l u c z o w e 
forma fleksyjna, konstrukcja składniowa, tryb rozkazujący

K e y w o r d s
inflectional form, syntactic construction, imperative mood

1. Wprowadzenie

Celem przedstawionych poniżej rozważań jest refleksja dotycząca sposobu interpretacji 
gramatycznej ciągów tworzonych przez połączenie partykuły niech i form czasu teraźniej-
szego lub przyszłego czasowników, np. (1)−(4):

(1)  Niech usiądę! 
(2)  Niech usiądziemy! 
(3)  Niech Pan/i usiądzie! 
(4)  Niech Państwo usiądą!

Są one w opisach gramatycznych współczesnej polszczyzny charakteryzowane dwo-
jako: jako formy fleksyjne trybu rozkazującego czasownika lub jako konstrukcje skła-
dniowe. Przeciwstawiają się tym samym formom syntetycznym, charakterystycznym dla 
2. osoby lp (5), 1. osoby lm (6) oraz 2. osoby lm (7):

#0#



 68 | Krystyna Bojałkowska 

(5)  Usiądź! 
(6)  Usiądźmy! 
(7)  Usiądźcie!

Z powodu wspomnianej niejednoznaczności interpretacji ciągów typu (1)–(4) bardzo 
pożądane wydaje się bliższe przyjrzenie się kryteriom, którymi posługują się badacze opo-
wiadający się za obiema interpretacjami (zob. p. 2 oraz 3), a także skonfrontowanie przyta-
czanych przez nich argumentów z różnymi typami użyć analizowanych ciągów oraz z uży-
ciami tzw. syntetycznych form trybu rozkazującego (zob. p. 4).

2. Ciągi z niech jako formy fleksyjne trybu rozkazującego

Za włączeniem ciągów typu (1)–(4) do paradygmatu czasownika opowiadają się tacy bada-
cze, jak: Stanisław Szober1, Zuzanna Topolińska2, Witold Doroszewski w GOJP3, Zenon 
Klemensiewicz4, Piotr Bąk5, Jan Tokarski6, Jadwiga Linde-Usiekniewicz7, Mirosław Bańko8 
czy Romuald Huszcza9. Trzeba jednak doprecyzować, że w wymienionych pracach różny 
jest zasób ciągów z niech wpisywanych do paradygmatu czasownika. We wszystkich 
wymienionych źródłach podaje się jedynie te, które są interpretowane jako formy 3. osoby 
lp bądź lm, np. (3)–(4), łączące się najczęściej z Pan, Pani, Państwo. Przykłady interpre-
towane jako formy 1. osoby lp, np. (1), bądź 1. osoby lm, np. (2), są włączane do zasobu 
form fleksyjnych czasownika jedynie w części wymienionych opracowań. Analogiczną 

1 Stanisław Szober, Gramatyka języka polskiego (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957).
2 Zuzanna Topolińska, „O kategoriach gramatycznych polskiego imperatiwu”, Język Polski 3 (1966): 
167–173.
3 GOJP: Witold Doroszewski, Bronisław Wieczorkiewicz, red., Gramatyka opisowa języka polskiego 
z ćwiczeniami, t. 2: Fleksja. Składnia (Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972).
4 Zenon Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego (Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1983).
5 Piotr Bąk, Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984).
6 Jan Tokarski, Czasowniki polskie. Formy, typy, wyjątki, słownik (Warszawa: Wydawnictwo S. Arcta, 
1951); tenże, Fleksja polska (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973), 205–206.
7 Jadwiga Linde-Usiekniewicz, „Formy złożone polskiego imperatiwu”, Poradnik Językowy 6 (1990): 
463–467. Celem, jaki stawiała sobie autorka, była „próba rozstrzygnięcia, czy wyrażenia złożone typu 
niech spojrzę, niech (on) przyjdzie, niech (oni) wyjdą, niech (my) wyjdziemy można uznać za złożone formy 
trybu rozkazującego, tak jak to robią m.in. Tokarski (1973, s. 205) i Topolińska (1966), czy też je spośród 
form imperatiwu wykluczyć, jak proponują m.in. Saloni (1976, s. 79) i Laskowski”. Po przeanalizowaniu 
różnych czynników autorka opowiedziała się za pierwszym z rozważanych rozwiązań.
8 Mirosław Bańko, Wykłady z polskiej fleksji (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002).
9 Romuald Huszcza, Honoryfikatywność: gramatyka, pragmatyka, typologia (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, wyd. 2 popr. i uzup., 2006), 8. Badacz ten krytykuje polskie opisy gramatyczne za brak 
pełnego opisu zaimków osobowych czy kompletnych paradygmatów czasownika, w tym zwłaszcza roz-
kaźnika. Stwierdza on, że paradygmaty fleksyjne „należałoby obecnie już zdecydowanie zmodyfikować”.
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sytuację można zaobserwować w opracowaniach polskiej koniugacji przeznaczonych dla 
obcokrajowców, np. Piotr Garncarek10 podaje sposób tworzenia form analitycznych rozkaź-
nika dla 3. osoby lp oraz lm, natomiast wprost stwierdza, że „nie ma formy 1. osoby liczby 
pojedynczej”, dla 1. osoby lm zaś podaje jedynie formę syntetyczną. Podobną interpretację 
odnajdujemy w Słowniku form koniugacyjnych czasowników polskich, w którym Stanisław 
Mędak11 w paradygmatach czasowników umieszcza w trybie rozkazującym formy anali-
tyczne z niech dla 3. osoby lp oraz lm, natomiast w miejscach przeznaczonych dla 1. osoby 
lp wstawia znak „–”. W przypisie na s. 23 dodaje jednak następującą informację: „W języku 
potocznym12 używamy również form trybu rozkazującego 1. osoby liczby pojedynczej i liczby 
mnogiej zbudowanych przy udziale partykuły niech oraz 1. osoby liczby pojedynczej i liczby 
mnogiej czasu teraźniejszego (w przypadku czasowników niedokonanych) bądź czasu przy-
szłego (w przypadku czasowników dokonanych), np. Niech umrę, jeśli to nieprawda! / Niech 
cię tylko złapię! / Niech sczeźniemy!”. W podręczniku Małgorzaty Kity13 zaś podane są nie 
tylko formy 3. osoby lp i lm tworzone z niech, lecz także 1. osoby lp, np. niech kupię, niech 
kupuję. Autorka umieszcza je w nawiasie, w odróżnieniu od wszystkich pozostałych form  
w paradygmacie.

W wielu pracach, w których ciągi typu (1)–(4) wymienia się wśród form fleksyjnych 
trybu rozkazującego, w ogóle nie uzasadnia się tej decyzji. Racje przytaczane przez pozo-
stałych autorów najczęściej dotyczą tego, że funkcje ciągów z niech są analogiczne do tych, 
które pełnią syntetyczne formy rozkaźnika. W następujący sposób swoje podejście argu-
mentuje Jadwiga Linde-Usiekniewicz:

Za cechę definicyjną można natomiast uznać […] pewien element znaczenia form 
prostych, będący jednocześnie składnikiem znaczenia wyrażeń złożonych z niech. 
Element ten proponujemy opisać za pomocą eksplikacji w postaci ‘niniejszą wypowie-
dzią chcę sprawić, żeby…’. 
A zatem: Niech ja spojrzę ‘niniejszą wypowiedzią chcę sprawić, żebym spojrzała’
Spójrz. ‘niniejszą wypowiedzią chcę sprawić, żebyś spojrzał’;

10 Piotr Garncarek, Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego (Kraków: Universitas, 
2002), 65.
11 Stanisław Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich (Kraków: Universitas, 2004).
12 Stwierdzenie, że takie użycia są charakterystyczne dla stylu potocznego, wydaje się dyskusyjne, gdyż 
przykłady wyekscerpowane z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (www.nkjp.pl) pochodzą także 
z polszczyzny oficjalnej. Wiążące wnioski na ten temat można by sformułować po przeprowadzeniu bar-
dziej wnikliwych analiz. Dodajmy też, że również nieścisłe jest stwierdzenie, iż konstrukcje analityczne 
trybu rozkazującego dla czasowników niedokonanych zawsze tworzy się przez dodanie partykuły niech do 
form czasu teraźniejszego. W wypadku czasownika BYĆ (przy którego paradygmacie został umieszczony 
cytowany przypis) jest to bowiem forma czasu przyszłego: niech będę, niech będziemy (a nie: niech jestem, 
niech jesteśmy); rozważania na ten temat zob. także niżej w p. 4.
13 Małgorzata Kita, Wybieram gramatykę. Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C i dla stu-
dentów kierunków filologicznych (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, wyd. 3 popr., 2017).
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Niech on spojrzy ‘niniejszą wypowiedzią chcę sprawić, żeby on spojrzał’.
Przy tak wyodrębnionej wspólnej cesze znaczeniowej form prostych i wyrażeń zło-
żonych możemy uznać wyrażenia niech spojrzę, niech spojrzy, niech spojrzą za zło-
żone formy imperatiwu, jako że uzupełniają one paradygmat form prostych. Natomiast 
wyrażenie niech spojrzymy nie uzupełnia luki w paradygmacie imperatiwu, gdyż 
miejsce pierwszej osoby liczby mnogiej jest już wypełnione przez formę spójrzmy, 
niemniej jednak należy to wyrażenie złożone włączyć do paradygmatu trybu rozka-
zującego, gdyż jego pozostawienie poza trybem da w rezultacie znowu niepełny para-
dygmat, tym razem wyrażeń z niech, w którym realizowana będzie tylko jedna osoba 
gramatyczna (właśnie pierwsza pluralis) […]14. 

Autorka dodaje, że „w obrębie tak postulowanego paradygmatu trybu rozkazującego 
formy proste i złożone różnią się znaczeniem, i to w sposób nie tylko wynikający z różnicy 
osób gramatycznych”. Według niej szczególnie widoczne jest to w wypadku form 1. osoby 
lm: „Różnica (a właściwie opozycja) polega naszym zdaniem na tym, że w wypadku formy 
prostej konieczne jest, aby do spowodowania stanu rzeczy, o którym jest mowa, przyczy-
nił się desygnat podmiotu (lub jeden z desygnatów), natomiast w wypadku formy złożonej 
wydaje się to wykluczone”. Linde-Usiekniewicz stwierdza też, że „w ich obrębie oprócz 
opozycji osoby i liczby gramatycznej zachodzi dodatkowo opozycja dotycząca tego, czy 
do zaistnienia stanu rzeczy wyrażonego w zdaniu ma się przyczynić desygnat podmiotu 
czy inna osoba (osoby). Formy proste informują, iż ma to być desygnat podmiotu, złożone 
formy pierwszej osoby obu liczb to wykluczają, natomiast trzecia osoba obydwóch liczb 
jest pod tym względem neutralna”. Za zaletę uznania wyrażeń z niech za formy impe-
ratiwu uważa „duże uproszczenie w traktowaniu trzecioosobowych form w ich funkcji  
grzecznościowej”15.

Mirosław Bańko włączanie do paradygmatu czasownika ciągów z niech (także dla 
1. osoby lp) argumentuje w sposób następujący: 

Formy syntetyczne charakteryzują się tym, że adresat wypowiedzi jest tożsamy 
z adresatem polecenia lub prośby wyrażonej trybem rozkazującym. Formy anali-
tyczne zazwyczaj nie mają tej właściwości, co skłania niektórych autorów do wyłą-
czenia form analitycznych z trybu rozkazującego (tak jest np. w Morfologii). My jed-
nak pozostawimy je w paradygmacie czasownika, gdyż po pierwsze chcemy zapełnić 
miejsce w schemacie wyznaczonym przez opozycje form syntetycznych, po drugie zaś 
wychodzimy z założenia, że funkcje semantyczne i pragmatyczne form fleksyjnych 
nie muszą być zgodne z ich konwencjonalnym nazewnictwem […]16.

14 Linde-Usiekniewicz , „Formy złożone”, 464.
15 Tamże, 466.
16 Bańko, Wykłady, 97.
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Podobnie tłumaczą włączanie form analitycznych do paradygmatu rozkaźnika także 
inni badacze. Jak widać, powtarzane są dwie racje: podobieństwo funkcji (polegające na 
wyrażaniu zarówno przez formy syntetyczne, jak i analityczne, np. próśb czy poleceń), 
a także chęć zapełnienia miejsc w paradygmacie; dzięki uwzględnieniu ciągów z niech 
wszystkie „klatki” mogą być wypełnione. Z pewną nadmiarowością w wypadku 1. osoby lm, 
tj. możliwością utworzenia zarówno formy syntetycznej (np. czytajmy), jak i analitycznej 
(np. niech czytamy) wymienieni autorzy radzą sobie w ten sposób, że w paradygmatach nie 
wymieniają form złożonych i ograniczają się do form syntetycznych 1. osoby lm, zob. np. 
prace Stanisława Mędaka17 czy Małgorzaty Kity18.

Warto też dodać, że właśnie podobieństwo funkcji − wyrażanie dyrektyw − stało się 
przyczyną tego, iż Jadwiga Linde-Usiekniewicz19 oraz Romuald Huszcza20 oprócz ciągów 
typu (1)–(4) do zasobu imperatywnych form fleksyjnych włączają także ciągi złożone 
z formy 1. osoby czasownika PROSIĆ i bezokolicznika, np. (8):

(8)  Proszę usiąść!

Według Linde-Usiekniewicz stanowią one „wariant zarówno niehonoryfikatywnych form 
drugiej osoby, jak i honoryfikatywnych form trzecioosobowych” i nie dają „sprowadzić się 
do czasownika prosić i bezokolicznika w funkcji dopełnienia (np. nie mogą być odpowie-
dziami na pytanie O co proszę?)”.

3. Ciągi z niech jako konstrukcje składniowe

Odmienną interpretację, a więc ujmowanie ciągów typu (1)–(4) jako konstrukcji składnio-
wych i niewłączanie ich do paradygmatu czasownika, przyjmują Zygmunt Saloni21, Roman 

17 Mędak, Słownik.
18 Kita, Wybieram gramatykę.
19 Linde-Usiekniewicz, „Formy złożone”, 466.
20 Huszcza, Honoryfikatywność, 164.
21 Zygmunt Saloni, Cechy składniowe polskiego czasownika (Warszawa: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1976); tenże, Wstęp do koniugacji polskiej (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, 2000); tenże, Czasownik polski. Odmiana. Słownik (Warszawa: Wiedza Powszechna, 
wyd. 3. zmien., 2007); tenże, Słownik gramatyczny języka polskiego. Podstawy teoretyczne (Warszawa: 
Wiedza Powszechna, 2007).
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Laskowski (w pracach poświęconych wyłącznie rozkaźnikowi22 oraz w GWJP23), Andrzej 
Bogusławski24, a także Henryk Wróbel25.

Roman Laskowski w GWJP proponuje następujący test służący rozgraniczeniu kon-
strukcji syntaktycznych i analitycznych struktur morfologicznych:

[…] wyrażenia analityczne, nie zawierające elementu nie będącego wyrazem gra-
matycznym, mogą być traktowane jako jednostki syntaktycznie proste jedynie 
w wypadku, gdy pozostają one w bezpośredniej opozycji morfologicznej z jakąś klasą 
syntetycznych struktur morfologicznych, przy czym nie istnieją syntetyczne formy 
fleksyjne synonimiczne z (tymi) konstrukcjami analitycznymi (syntetyczne formy 
i analityczne konstrukcje nie pojawiają się w systemie jako fakultatywne warianty o tej 
samej funkcji językowej). […] Syntaktycznie złożone są także konstrukcje z niech typu 
niech poczekają wobec oboczności pomyślmy: niech (no) pomyślimy26.

Decyzję o traktowaniu ciągów z niech jako konstrukcji składniowych Henryk Wróbel 
tłumaczy natomiast czynnikami znaczeniowymi:

[…] wyrażenia syntetyczne typu idź! idźmy! idźcie! wyrażają regularnie inny typ 
modalności niż wyrażenia analityczne typu niech idzie, niech idą. Typ pierwszy służy 
jako wypowiedź nadawcy nakłaniająca odbiorcę-słuchacza lub słuchacza + inne osoby 
do pewnych działań (lub ich zaniechania) w sposób bezpośredni, mają więc zawsze 
wkomponowane znaczenie 2. osoby, nawet w formach 1. osoby liczby mnogiej, np. 
idźmy ty + ja (+ inne osoby grupy). Nakłanianie to może mieć różne odmiany: rozkaz, 
polecenie, prośba, rada; zakaz, ostrzeżenie, perswazja. Tymczasem zdania z wyraże-
niami analitycznymi są skierowaną do odbiorcy informacją nadawcy o swoim postula-
cie (życzeniu) względem stanu lub akcji 3. osoby, np. Niech Janek nie śpi tak długo, lub 
nawet – rzadziej – siebie samego, np. Niech pomyślę (w różnych kontekstach możliwe 
są i inne odmianki znaczeniowe, np. przyzwolenie, warunek, związek czasowy, nie-
możliwość, obojętność nadawcy, por. Niech sobie pojechał). Te informacje nałożone na 
zdania oznajmujące wprowadza odrębny leksem NIECH, którego nie można stawiać 

22 Roman Laskowski, „Semantyka trybu rozkazującego”, Polonica 19 (1998): 5–29; tenże, „Peryferyjne 
funkcje polskiego imperatiwu”, w: Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. 
Ireneusz Bobrowski (Kraków: Lexis, 2003), 153–158.
23 GWJP: Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, Henryk Wróbel, red., Gramatyka współczesnego 
języka polskiego. Morfologia (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2 zmien., 1998).
24 Andrzej Bogusławski, „O rozkaźniku”, Prace Filologiczne XXV (1974): 192–197; „Myślenie 
życzeniowe i działanie życzeniowe. Jeszcze o rozkaźniku i narzędziach pokrewnych”, w: Język narzędziem 
myślenia i działania, red. Włodzimierz Gruszczyński (Warszawa: Elipsa, 2002), 86–95; „Polski rozkaźnik 
w ujęciu operacyjnym”, Poradnik Językowy 1 (2009): 3–12.
25 Henryk Wróbel, „Granice paradygmatu fleksyjnego czasowników”, Prace Językoznawcze, 25: Studia 
historycznojęzykowe (1998): 255–265; tenże, Gramatyka języka polskiego: podręcznik akademicki 
(Kraków: Od Nowa, 2001), 143.
26 GWJP, 31.
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na równi z końcówkami imperatiwu. Został on umieszczony przez M. Grochowskiego 
w klasie operatorów trybu, których cechą składniową jest wymaganie odpowiedniej 
formy czasownika. Mamy tu więc do czynienia z konstrukcją składniową. Zauważmy 
jednak, że konstrukcja składniowa niech + 3. osoba liczby pojedynczej / mnogiej może 
być użyta w funkcji trybu rozkazującego «grzecznościowego», jeśli dodamy wyrazy 
pan, pani (panowie, panie, państwo ew. imię), np. Niech pan / pani / Józef tego nie robi 
odnoszące się do słuchacza27. 

Takie samo stanowisko zajmuje ten autor w kolejnej pracy: „W funkcji form 2. osoby lp i lm 
stosowane są również tzw. formy grzecznościowe trybu oznajmującego poprzedzone opera-
torem niech, np. Niech pan przeniesie ten stół : Niech panowie przeniosą ten stół. Natomiast 
podobnie zbudowane formy niestanowiące apelu do odbiorcy (odbiorców) nie pełnią funkcji 
trybu rozkazującego, lecz są postulatami pod adresem osób trzecich lub samego nadawcy, 
np. Niech Tomek załatwi tę sprawę. Chwileczkę, niech pomyślę”28. 

Jak widać, cytowany autor za istotne uznaje podobieństwo funkcjonalne form synte-
tycznych i ciągów z niech odnoszących się do 3. osoby. Warto też zauważyć, że Zygmunt 
Saloni29, dostrzegając pewne analogie znaczeniowe, obok „ścisłego” paradygmatu trybu 
rozkazującego (obejmującego wyłącznie formy syntetyczne) wyróżnia też „pełny paradyg-
mat funkcjonalnego trybu rozkazującego”, obejmujący także tzw. formy analityczne.

O podobieństwie funkcjonalnym wspomina również A. Bogusławski:

[…] jedna okoliczność w każdym razie przemawia wyraziście na rzecz takiego para-
dygmatu trybu rozkazującego, w którym byłoby miejsce na połączenia z niech: chodzi 
o gładkie przejście od drugoosobowego niehonoryfikatywnego rozkaźnika do wyraże-
nia z niech przy zmianie jedynego parametru, mianowicie właśnie parametru honory-
fikatywności; formację końcówkową, np. napisz, w oczywisty jak gdyby sposób zastę-
puje tu, by odwołać się do naszego przykładu, konstrukcja niech pan (pani) napisze30. 

Mimo to autor ten opowiada się „za odmiennością wyrażeń z tą partykułą w stosunku do 
operacji rozkaźnikowej w wąskim sensie”. Według niego „wyrażenia z niech zbliżają się 
tylko do komplementarności wobec klasycznego rozkaźnika, w pełni jej jednak nie osią-
gają”31.

27 Wróbel, „Granice paradygmatu”, 261–262.
28 Wróbel, Gramatyka, 143.
29 Saloni, Czasownik polski; tenże, Słownik gramatyczny.
30 Bogusławski, „Myślenie życzeniowe”, 88–89.
31 Tamże.
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4. Formy fleksyjne czy konstrukcje składniowe? Kwestie dyskusyjne

4.1. Cytowani w p. 2 autorzy podają zwykle możliwość tworzenia form analitycznych roz-
kaźnika za pomocą partykuły niech, lecz wydaje się, że analogiczne konstrukcje mogą 
powstać z jej synonimem niechaj32. Taki wariant jest wspominany np. przez Stanisława 
Szobera, który wyjaśnia też w swoim opracowaniu pochodzenie partykuł NIECH/
NIECHAJ: „Osoba trzecia l. poj. i mnog. we wszystkich koniugacjach tworzy w trybie 
rozkazującym formę opisową, która składa się z formy trzeciej osoby czasu teraźniejszego 
koniugowanego czasownika i drugiej osoby trybu rozkazującego słowa posiłkowego nie-
chać : niechaj, niech, np. niech(aj) będzie! niech(aj) otworzy! […]”33.

Wydaje się też, że funkcję analogiczną do niektórych użyć form prostych trybu rozka-
zującego (w których chodzi o wyrażenie życzenia) pełnią także ciągi zawierające partykułę 
oby oraz inne partykuły zaliczane przez M. Grochowskiego34 do „operatorów trybu” i formy 
trybu oznajmującego czasownika35, por. (9) oraz (10)–(11):

  (9)  Żyj sto lat! 
(10)  Niech żyje sto lat! 
(11)  Oby żył sto lat!

Ponadto, partykuła niech występuje w różnych kontekstach i jest w słownikach opi-
sywana nie tylko jako operator służący tworzeniu form rozkaźnika, por. np. definicję tego 
słowa w USJP: „partykuła służąca do tworzenia form opisowych trybu rozkazującego 
w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, rzadziej w pierwszej osobie liczby poje-
dynczej; występuje na początku zdań i równoważników zdań wyrażających różne postawy 
mówiącego w zależności od bezpośredniego kontekstu i intonacji zdaniowej”36. W WSJP 
natomiast niech oraz niechaj są opisywane jako modyfikatory deklaratywności (należące 
do podklasy operatorów zdaniowych), np. (12)–(13), a w pewnych użyciach także jako spój-
niki, np. w (14)–(15):

32 W USJP niechaj zostało opatrzone kwalifikatorem przestarzały albo podniosły, w WSJP zaś – książ-
kowy.
33 Szober, Gramatyka, 254.
34 Maciej Grochowski, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia (Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1986).
35 Na temat podobieństw i różnic między niech oraz oby zob. Bogusławski, „Myślenie życzeniowe”, 
a także Magdalena Żabowska, „Oby vs. niech. Od chcenia do działania”, w: Wyrażenia funkcyjne w per-
spektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, red. Krystyna Kleszczowa, Anna Szczepanek 
(Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014), 207–219.
36 USJP: Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, wersja elektroniczna – USB Flash Drive).
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(12)  Niech pani kiedyś wpadnie, żeby je zobaczyć... (NKJP; cytat za WSJP)
(13)  Niechaj ludzie pamiętają i o takiej Polsce, której już nie ma. (NKJP;  
 cytat za WSJP)
(14)  Niech się zakocha, a zajdzie w nim zmiana. (NKJP; cytat za WSJP)
(15)  Niechaj panna jedzie ze mną, a nie pobłądzi. (NKJP; cytat za WSJP)37

W świetle cytowanej wyżej klasyfikacji gramatycznej przyjętej w WSJP możliwość uzna-
nia niech/niechaj w ciągach niech się zakocha w (14) czy niechaj jedzie w (15) za części 
analitycznych form trybu rozkazującego wydaje się wykluczona.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że sposób interpretacji niech może być uzależniony 
od kontekstu leksykalnego, np. współwystępowania leksemów tylko oraz no:

(16)  Niech no zgadnę, głosujcie na PiS, tylko PiS? (NKJP)
(17)  Niech no tylko znajdę czas, bo na razie z nim kiepsko. (NKJP)

Niektóre użycia ciągów złożonych z tego leksemu oraz form czasownika mają też cha-
rakter utartych zwrotów, np. (18)–(19):

(18)  Kurdebalans, z ciebie jest babka, że niech skonam! (NKJP) 
(19)  hmmm, niech pomyślę... (NKJP)

Trzeba dodać, że pewne wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji ciągów czasow-
nikowych z niech miał już J. Tokarski, a wiązało się to z rozważanymi przez niego możli-
wościami automatycznej analizy tekstów: 

Szczególnym typem zazębiania się spraw fleksyjnych i składniowych są tzw. formy 
złożone. […] Można by się zastanowić nad jakimś szczególnym sposobem lokowania 
w automatach adresów konstrukcji peryfrastycznych czy też złożonych form fleksyj-
nych. Gdy chodzi np. o składnik niech w formach złożonych trybu rozkazującego, 
rzecz w syntezie nie nastręcza trudności i łatwo jest opracować sposoby przetwarzania 
np. przyjdź na niech przyjdzie. Ale niech w tekście ma inne uwikłania, że wspomnę 
choćby o takich przykładach, jak: Idziesz z nami? − Idę, niech tylko się przebiorę. 
Pójdź, niech cię uściskam. Zwróć się do profesora, niech ci egzamin przełoży na inny 
termin. Niech tylko pojawi się w sklepie atrakcyjny towar, zaraz się tworzy kolejka. 
Można się zastanawiać, w jakim zakresie mamy tu do czynienia ze sprawami ściśle 
leksykalnymi, a w jakim z seryjnymi konstrukcjami peryfrastycznymi, czekającymi 
jeszcze na dokładniejsze opracowanie opisowe38.

37 WSJP: Piotr Żmigrodzki, red., Wielki słownik języka polskiego, dostęp 15.10.2019, http://www.wsjp.pl.
38 Tokarski, Fleksja polska, 32–34.
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4.2. Jak wspomniano w p. 2, wielu autorów uznających ciągi czasownikowe z niech za formy 
trybu rozkazującego wyklucza z paradygmatu te tworzone dla 1. osoby lp i lm. Tymczasem 
wydaje się, że w wielu użyciach ich funkcja jest analogiczna do ciągów z formami czasow-
nika w 3. osobie, co szczególnie dobrze widać w przykładzie (20), w którym autor użył obu 
typów ciągów z niech: 

(20)  […] niech mnie piorun roztrzaska, niech mnie zeżre krokodyl, niech ogłuchnę  
  i oślepnę, niech stanę się żebrakiem, jeśli oszukam lub opuszczę żonę. (NKJP)

Jeśli chodzi o ciągi, w których niech łączy się z formami 1. osoby lm czasowników, ich 
uwzględnienie w paradygmatach czasowników byłoby – jak zauważył cytowany wyżej 
w p. 3 Roman Laskowski – dublowaniem istniejących form syntetycznych. Niektórzy bada-
cze wskazują na różnice znaczeniowe pomiędzy formami typu czytajmy a ciągami niech 
czytamy, np. według Zygmunta Saloniego39 formy syntetyczne 1. osoby lm mają znaczenie 
inkluzywne, ciągi typu niech przeczytamy – znaczenie ekskluzywne.

Domyślny podmiot form ekskluzywnych odnosi się do zbiorowości obejmującej 
nadawcę komunikatu, a – w odróżnieniu od form inkluzywnych – nie obejmującej 
odbiorcy komunikatu40, por. na przykład różnicę znaczeniową między zdaniami: 
Dojdźmy no tylko, to zobaczysz. Niech no tylko dojdziemy, to zobaczysz. W pierwszym 
wypadku odbiorca idzie zapewne w grupie, w której jest nadawca komunikatu; w dru-
gim – odbiorca oczekuje zapewne w miejscu, do którego zmierza grupa, w której jest 
nadawca komunikatu. Ekskluzywne formy 1. osoby lm. trybu rozkazującego używane 
są w modlitwach, a więc tekstach skierowanych do Boga lub świętych, np. w znanej 
pieśni religijnej: Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, Niech Cię płacz sierot do litości 
wzbudzi. Do Ciebie Ewy wygnańcy wołamy: – Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy41.

Podobnie różnicę między znaczeniem Usiądźmy tutaj oraz Dobrze, my niech siedzimy 
tutaj wyjaśnia A. Bogusławski42. W przykładzie (21) trudne byłoby jednak znalezienie 
takiej interpretacji, w której odbiorca wypowiedzi byłby wykluczony z „my”, do którego 
odnosi się ciąg niech czujemy:

(21)  Gonią nas te popędy, i niech to robią, niech czujemy, że żyjemy. (NKJP)

39 Saloni, Wstęp do koniugacji; tenże, Czasownik polski; tenże, Słownik gramatyczny.
40 Por. także artykuł Topolińskiej „O kategoriach gramatycznych”.
41 Saloni (Słownik gramatyczny, 104) stwierdza, że ciągi typu niech się nie tułamy są wyjątkowe i dlatego 
nie są podawane w tabelach Słownika gramatycznego języka polskiego (www.sgjp.pl).
42 Bogusławski, „Myślenie życzeniowe”.
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Odróżnienie „form inkluzywnych” od „ekskluzywnych” na podstawie znaczeniowej nie 
wydaje się więc zupełnie oczywiste (a przynajmniej nie jest oczywiste w niektórych uży-
ciach).

4.3. Opracowania gramatyczne mówią o tym, że formy analityczne „tworzone są ze słowa 
niech i odpowiednich form czasu przyszłego prostego (dla czasowników dokonanych oraz 
czasownika być) lub czasu teraźniejszego (dla pozostałych czasowników niedokonany-
ch)”43. Tymczasem w uzusie spotkać można także połączenia niech z formami czasu przy-
szłego złożonego, zob. np. (22)–(26):

(22)  Ludność osetyjska nie stanowiła jednak przez długi czas większości na tym tere-
nie, o czym niech będzie świadczyć fakt, iż jeszcze w początkach XX w. Cchinwali 
było miastem o zdecydowanej większości żydowsko-gruzińskiej. (NKJP)

(23)  Jeśli jest tak niesamowity, to niech będzie miał np. smoczą krew w żyłach albo 
coś. (NKJP)

(24)  Może społeczności lokalne niech będą miały zagwarantowane programy lokalne 
w „dwójce” […] (NKJP)

(25)  Śpij spokojnie przyjacielu miły niech bajkowe sny będą Ci się śniły. (Internet44)
(26)  […] niech no tylko będą pracować z mocą traconą większą niż maksimum dla poje-

dynczego tranzystora to prędzej czy później polecą wszystkie po kolei. (Internet)

Co więcej, mimo że słowniki – np. USJP czy WSJP – podają, że niech współwystę-
puje jedynie z formami czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, znalazłam także 
następujący przykład, w którym niech łączy się z formą czasownika w czasie przeszłym 
pomylił:

(27)  Jak juz sie ktos odwazyl i zrobil dobrze to pan doktor byl zadowolony, ale niech 
no tylko sie gdzies lekko pomylil45. (Internet)

Wydaje się, że zdanie (27) nie jest dewiacyjne, w związku z czym – nawet jeśli na zasa-
dzie pewnego wyjątku (uwarunkowanego kontekstowo) – trzeba by dopuścić użycie niech 
w zdaniach z czasownikiem w czasie przeszłym. Intuicję tę potwierdza też przykład użyty 
przez H. Wróbla46: Niech sobie pojechał (zawarty wcześniej w p. 3 w dłuższym cytacie ilu-
strującym stanowisko tego autora dotyczące ciągów z niech).

43 Saloni, Słownik gramatyczny, 104.
44 Dostęp do wszystkich przykładów cytowanych z internetu 15.10.2019.
45 Pisownia bez polskich znaków diakrytycznych występuje w tekście źródłowym. Oryginalny sposób 
zapisu został zachowany także w innych cytowanych przykładach, nawet jeśli nie jest zgodny z zasadami 
ortografii i interpunkcji współczesnej polszczyzny.
46 Wróbel, „Granice paradygmatu”, 262.
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Trzeba też wspomnieć o rzadkich, ale możliwych wystąpieniach niech z formami cza-
sowników w 2. osobie, np. (28)–(30):

(28)  Chciałem ci tego oszczędzić, ale skoro tak mnie męczysz i tak jakoś z tej rozmowy 
wynikło, to trudno, niech wiesz, że to on cię tak obsmarował47. 

(29)  A niech tylko będziesz mieć jakiś wypadek i to niekoniecznie ty w kogoś wje-
dziesz, tylko ktoś w ciebie. (Internet)

(30)  czekaj niech tylko będziesz w potrzebie ;) (Internet)

Wszystkie cytowane w tym punkcie wypowiedzenia mogą stanowić inspirację do bardziej 
wnikliwych i obszerniejszych badań dotyczących użycia ciągów niech z formami czasow-
nika (niezależnie od tego, czy uznamy je za formy fleksyjne, czy też za konstrukcje skła-
dniowe).

4.4. Wyżej w p. 2. była mowa o tym, że niektórzy badacze są skłonni uwzględniać ciągi 
z niech w paradygmatach czasownika, by wszystkie miejsca w paradygmatach były zapeł-
nione. Z drugiej strony, dla tzw. czasowników niewłaściwych, np. MOŻNA, TRZEBA, 
WARTO, konstrukcje analityczne z niech są jedynymi możliwymi formami trybu rozkazu-
jącego, o ile oczywiście uzna się, że ten tryb im przysługuje. Warto zauważyć, że według 
Zygmunta Saloniego48 tryb rozkazujący dla wielu czasowników niewłaściwych, np. widać, 
słychać, stać (na coś), znać (było na kimś), czuć (było gaz); można, niepodobna, należy 
tworzyć według wzoru: niech będzie + bezokolicznik danego czasownika. Istotnie w uzusie 
znajdujemy przykłady zgodnie z tą zasadą utworzone, np. (31) i (32):

(31)  Jeśli to ma być kontynuacja, niech będzie widać na pierwszy rzut oka, że to jest 
druga część tej samej opowieści. (Internet)

(32)  Niech będzie już całkiem ciemno, niech będzie słychać tylko głosy […] (Internet)

Z drugiej strony, obok ciągów utworzonych zgodnie z regułą podaną przez Z. Salo-
niego, można odnaleźć także takie przykłady, jak (33)–(34), w których niech dołącza się do 
formy czasu teraźniejszego danego czasownika niewłaściwego (a więc bez obecności słowa 
będzie):

(33)  Niech widać z daleka, że w Cieszynie coś się dzieje. Niech widać z daleka, że 
w Cieszynie coś powstaje. (Internet)

(34)  Niech zapłonie ognisko, niech gra muzyka i niech słychać śpiew! (Internet)

47 Bogusławski, „Myślenie życzeniowe”, 91.
48 Saloni, Czasownik polski; tenże, Słownik gramatyczny.
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Wydaje się więc, że sposób tworzenia form trybu rozkazującego tzw. czasowników niewła-
ściwych również wymaga bardziej pogłębionej refleksji, opartej na badaniach materiało-
wych.

4.5. W p. 3 sygnalizowano, że niektórzy badacze wskazują na odrębność funkcji form syn-
tetycznych i konstrukcji tworzonych za pomocą niech. Trzeba jednak podkreślić, że inne 
funkcje niż dyrektywna dotyczą też form prostych rozkaźnika, np. (35)–(36):

(35)  Wygrajmy w totolotka. (NKJP) 
(36)  Zresztą najpierw się na te studia dostańcie. (NKJP)

W przykładach tych formy wygrajmy, dostańcie nie mogą być rozumiane jako rozkazy czy 
prośby. Są to raczej życzenia wyrażające wolę nadawcy. 

O złożoności znaczeń form syntetycznych trybu rozkazującego pisało już wielu bada-
czy, m.in. A. Bogusławski49 i R. Laskowski50, jednak wydaje się, że jest to zagadnienie, 
któremu warto poświęcić szersze badania materiałowe. W ostatnim czasie została podjęta 
próba opisu wielości funkcji trybu rozkazującego w jednej z odmian współczesnej polsz-
czyzny – języku religijnym51. Badania te doprowadziły do wniosku, że formy syntetyczne 
rozkaźnika, tak jak i ciągi tworzone z partykułą niech, są w tekstach religijnych „nośnikiem 
zarówno funkcji nakłaniającej, uważanej za typową dla rozkaźnika, jak również funkcji 
ekspresywnej i funkcji sprawczej”. 

5. Wnioski

W świetle przedstawionych wyżej rozważań nie można jednoznacznie odpowiedzieć na 
postawione w tytule pytanie, czy ciągi typu niech wygram, niech usiądzie powinny być 
uznane za formy fleksyjne należące do paradygmatów czasownika, czy też za konstruk-
cje składniowe. Jak pokazano, oba rozwiązania mają pewne mankamenty. Z jednej strony, 
pragmatyczna/funkcjonalna ekwiwalencja określonych typów konstrukcji nie może prze-
sądzać o interpretacji gramatycznej, z drugiej – pożądane wydaje się bardziej szczegółowe 
niż do tej pory zdefiniowanie, jak należy rozumieć tryb rozkazujący jako kategorię grama-
tyczną czasownika. Potrzebne są więc dalsze badania użycia zarówno form syntetycznych 
rozkaźnika, jak i połączeń niech z formami czasownika.

49 Bogusławski, „O rozkaźniku”; tenże, „Myślenie życzeniowe”.
50 Laskowski, „Semantyka trybu”; tenże, „Peryferyjne funkcje”.
51 Krystyna Bojałkowska, „Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym”, 
w: System, tekst, człowiek: studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. Małgorzata 
Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (Toruń: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016), 181–197.
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USJP: Dubisz, Stanisław, red. Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2008, wersja elektroniczna (USB Flash Drive).
Wróbel, Henryk. Gramatyka języka polskiego: podręcznik akademicki. Kraków: Od Nowa, 2001.
Wróbel, Henryk. „Granice paradygmatu fleksyjnego czasowników”. Prace Językoznawcze 25: Studia 

historycznojęzykowe (1998): 255–265.
WSJP: Żmigrodzki, Piotr, red. Wielki słownik języka polskiego. Dostęp 15.10.2019. http://www.wsjp.pl. 
Żabowska, Magdalena. „Oby vs. niech. Od chcenia do działania”. W: Wyrażenia funkcyjne w perspekty-

wie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, red. Krystyna Kleszczowa, Anna Szczepanek, 
207–219. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje 
składniowe?

S t r e s z c z e n i e
Artykuł dotyczy interpretacji gramatycznej ciągów tworzonych przez połączenie partykuły 
niech i form czasu teraźniejszego lub przyszłego czasowników, np. niech usiądę, niech usią-
dziemy, niech (Pan/i) usiądzie, niech (Państwo) usiądą. W opisach gramatycznych współczesnej 
polszczyzny charakteryzuje się je bądź jako formy fleksyjne trybu rozkazującego czasownika, 
bądź jako konstrukcje składniowe (i tym samym włącza się je do paradygmatu czasownika bądź 
je z niego wyklucza). Autorka poddaje analizie kryteria, którymi posługują się badacze opo-
wiadający się za obiema interpretacjami, oraz konfrontuje je z różnymi typami użyć analizo-
wanych ciągów oraz z użyciami form trybu rozkazującego tworzonymi w sposób syntetyczny. 
Przedstawione w tekście rozważania prowadzą do wniosku, że żadna z wymienionych dwóch 
interpretacji ciągów z niech nie jest wolna od wad, a w celu adekwatnego opisu analizowanych 
zjawisk językowych konieczne są dalsze wnikliwe badania.

Niech wygram, niech usiądzie – inflectional verb forms or syntactic constructions?

S u m m a r y
The article concerns the grammatical interpretation of sequences created by combining the par-
ticle niech with the present or future tense forms of verbs, e.g. niech usiądę, niech usiądziemy, 
niech (Pan/i) usiądzie, niech (Państwo) usiądą. In the grammatical descriptions of the contem-
porary Polish language they are characterized either as the inflectional forms of the imperative 
mood of the verb or as syntactic constructions (and thereby are included into the verb paradigm 
or excluded from it). The author subjects to analysis the criteria used by the scholars advocating 
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either of the interpretations and confronts them with various types of usage of the analysed 
sequences and with the usage of the imperative mood forms created in a synthetic manner. 
The discussion offered in this article leads to a conclusion that neither of the abovementioned 
two interpretations of the sequences containing niech is free from defects and in order to ad-
equately describe the linguistic phenomena analysed here further detailed investigation is re-
quired.

C y t o w a n i e
Bojałkowska, Krystyna. „Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy kon-
strukcje składniowe?”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polsz-
czyzny 19 (2020): 67–82. DOI: 10.18276/sj.2020.19-05.



www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2020.19-06 | 83–96

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Magdalena Derwojedowa
ORCID: 0000-0002-6515-2940

Uniwersytet Warszawski, Warszawa
derwojed@uw.edu.pl

Monika Kwiecień
ORCID: 0000-0003-0905-2651

Uniwersytet Warszawski, Warszawa
monika.kwiecien@uw.edu.pl

O złudności nowości, o pozorności dawności 
(na przykładzie demokratury)
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Niniejszy artykuł to garść uwag o stosowanych w literaturze i praktyce notowania 
nowych wyrazów kryteriach neonimiczności1 na przykładzie rzeczownika demokratura. 
Pomocniczo sięgniemy po należący do tego samego pola leksykalnego rzeczownik dykto-
kracja. Są to internacjonalizmy, których cechą wspólną jest wejście do szerszego obiegu 
w ostatnich latach, np. w belgijskim frankofońskim plebiscycie na nowe słowo roku 2018 
démocrature ‘demokratura’ zajęła II miejsce i trafiła do nowego wydania słownika Le Petit 

1 Teresa Smółkowa, „Prasa jako źródło wiedzy o języku”, Poradnik Językowy 5 (2010): 10; Krystyna 
Waszakowa, „Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia)”, 
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (2014): 176.

#0#
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Robert2. Na rysunku 1 przedstawiono użycia rzeczownika demokratura i jego ekwiwalen-
tów z serwisu Google Trends w latach 2004–2019. Jednocześnie demokratura jest jednym 
z neologizmów zakwestionowanych na podstawie kryterium datacji3.

Rysunek 1. Demokratura i ekwiwalenty przekładowe w językach niemieckim, francuskim, 
rosyjskim, czeskim i hiszpańskim w latach 2004–2019 (dane z MoncoPL)

W pierwszej części artykułu przedstawiamy dzieje obu zapożyczeń. W drugiej oma-
wiamy kryteria, według których pewne ciągi uważa się za neologizmy. W trzeciej części 
prześledzimy, jaki – według tych kryteriów – jest status interesujących nas wyrazów.

Kontaminacja demokratura (demokra|cja + dykta|tura ‘demokracja nieliberalna’) 
została odnotowana jako nowe zapożyczenie przez Obserwatorium Językowe UW (20154) 
oraz kolejny zeszyt Nowego słownictwa…5 – z datowaniem dwanaście lat wcześniejszym. 

2 Magdalena Derwojedowa, „Słowa roku na świecie”, w: Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia, red. 
Marek Łaziński, Monika Kwiecień (Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Fundacja Języka 
Polskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, 2019), 128, dostęp 20.01.2020, http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/
wp-content/uploads/2020/01/Slowa-roku-E-BOOK.pdf.
3 Piotr Wierzchoń, Filip Graliński, „Z kart historii «parcia na» neologizmy”, Poradnik Językowy 4 (2016): 
125.
4 OJ UW (http://nowewyrazy.uw.edu.pl/) nie datuje cytatów, podaje tylko datę rejestracji (2015). W cyto-
wanym źródle (wyborcza.pl) najdawniejsze cytaty pochodzą z początku lat 90.
5 Teresa Smółkowa, red., Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993–2000, Cz. 1: A–H  
(Kraków: Lexis 2004).
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Prosta kwerenda w internecie przesuwa granicę do roku 1989 – Piotr Wierzchoń i Filip 
Graliński6 przytaczają wiersz Jacka Kaczmarskiego:

(1) Na razie rośnie sterta wróżb ponurych,  
Póki ci wszyscy, co się za nią skryli 
Szykują nowy plan „Demokratury” 
Ręce podnosząc obłudnie do góry. (J. Kaczmarski, Obym się mylił, 1989)

Z kolei na datowanie tuż po przełomie 1989 roku (1993, przykł. 2) wskazuje poświad-
czenie w pełnym Narodowym Korpusie Języka Polskiego7 (NKJP-1800; 125 wystąpień), 
a wyszukania w podkorpusie zrównoważonym (NKJP-300; 11 wystąpień) przesuwają tę 
datę na rok 1997 (przykł. 3):

(2) proklamuje się demokrację, ale społeczeństwo demokratyczne na razie nie 
powstaje, uczestniczymy raczej tylko w narodzinach czegoś, co nazwałbym „demo-
kraturą” – ukułem to słowo na oznaczenie hybrydy, czegoś pomiędzy demokracją 
a dyktaturą; (P. Matvejević, Być dysydentem w innej Europie, „Gazeta Wyborcza” 
24.07.1993; NKJP)

(3) Unikamy pokusy absolutyzowania jej, zamieniania, jak to wspaniale powie-
dział śp. Karel Kryl – w demokraturę. (J. Kaczmarski, Pech czy fart?, „Gazeta 
Wyborcza” 6.07.1997; NKJP)

Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego8 (NFJP) demokratury nie notuje, nie notuje jej 
nawet najobszerniejszy chyba obecnie spis wyrazów polskich, czyli Słownik gramatyczny 
języka polskiego (SGJP39). Na tym można by sprawę zamknąć, uznawszy, że jest to termin 
opisujący nowsze zjawiska ustrojowe, odnotowany po raz pierwszy w 1989 roku, jednak 
kwerenda w 3 mln źródeł dostępnych obecnie w CBN Polona10 wśród ponad 50 wyszukanych 
dokumentów (i mniej więcej tylu wystąpień) zawiera poświadczenie z „Życia Warszawy” 
z 1950 roku, o dwa lata wcześniejsze niż datowanie Jana Wawrzyńczyka według Za amery-
kańskim kordonem Mariana Podkowińskiego z 1952 roku11. 

6 Wierzchoń, Graliński, „Z kart historii”, 125.
7 Adam Przepiórkowski i in., red., Narodowy Korpus Języka Polskiego (Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2012). NKJP w przeważającej części składa się z tekstów powstałych po 1989 r., jako taki 
nie jest więc pewnym źródłem datowania wystąpień najdawniejszych. 
8 Jan Wawrzyńczyk, Piotr Wierzchoń, Podstawowe informacje o „Narodowym Fotokorpusie Języka 

Polskiego” (Warszawa: BEL Studio, 2017).
9 SGJP3: Zygmunt Saloni i in., Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. III, http://sgjp.pl (2015).

10 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona zawiera obecnie ponad 3 mln obiektów; 1,1 mln jest dostępnych 
z warstwą tekstową on-line. Obiekty objęte prawami autorskimi są udostępniane przez serwis Academica.
11 Jan Wawrzyńczyk, Nad słownikiem języka polskiego 1958–1969 (Toruń: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1989), 92.
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(4) Nadreńczycy nadali kanclerzowi Trizonii przydomek „Konradolf – wynalazca 
demokratury”. (Z. Szymański, Demokratura Konradolfa. Listy z Trizonii, „Życie 
Warszawy” 23.09.1950)

W kilkunastomilionowym gronowym korpusie prasowym Chronopress12, obejmującym 
lata 1949–1954, wyrazu tego jednak nie ma. Znaleziska z lat 50., odmiennie niż 40 lat póź-
niejsze, odnoszą się do Niemiec pod rządami Konrada Adenauera. Demokratura (z lat 50.) 
jest kalką niemieckiego rzeczownika Demokratur ‘ts’, notowanego w tekstach niemieckich 
właśnie w kontekście tużpowojennego ładu w rodzącym się wówczas kraju13. O jakimś 
zadomowieniu tego rzeczownika w niemczyźnie świadczy też jego obecność w literaturze 
lingwistycznej jako przykładu compositum bazującego na grze językowej14. Dane korpu-
sowe15 dowodzą, że formacja ta od pojawienia się należy do niemieckiej leksyki politycznej 
i politologicznej. 

W polszczyźnie kontekst ten, jak się wydaje, został zapomniany; użycia z ostatniego 
trzydziestolecia do demokratur zaliczają Rosję, Białoruś, państwa bałkańskie powstałe po 
rozpadzie Jugosławii, a w ostatnich latach – także Polskę, Węgry, Słowację czy Czechy:

(5) Do Belgradu przyjechałem wprost ze Słowacji, tuż po upadku demokratury 
Vladimira Mecziara – dzięki głosom Słowaków oddanym na „koalicję koalicji” 
składającą się z partii opozycyjnych, organizacji pozarządowych, niezależnych 
mediów, związków zawodowych i części Kościoła. (T.G. Ash, Żal za magiczną 
jaskinią, „Gazeta Wyborcza” 23.01.1999, tłum. S. Kowalski; NKJP)

12 Adam Pawłowski, ChronoPress. Chronologiczny korpus polskich tekstów prasowych (1945–1954), 
dostęp 20.01.2020, http://clarin-pl.eu/wp-content/uploads/2015/10/2015_PTJ_Kielce_ChronoPress_Pawło 
wski_repozytorium_.pdf (2015). Można to przypisać próbkowaniu tekstów, jednak słowa o stosunkowo 
niedużej częstości w korpusie o tej objętości powinny zostać odnotowane, por. SFPW: Ida Kurcz i in., 
Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992).
13 Werner Betz, „Humor in Goethes Landschaft und Goethes letzte Worte”, w: Sprache und Bekenntnis: 
Hermann Kunisch zum 70. Geburtstag: 27 Okt. 1971, red. Wolfgang Früwald, Günther Niggl (Berlin: 
Duncker & Humblot, 1971), 105. Przykłady z lat 50. i późniejszych na to samo użycie można znaleźć przez 
kwerendę w Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, dostęp 6.02.2020, https://www.dwds.de.
14 Por. Dieter Hallwachs, „Am Anfang war das Wortspiel”, w: Sprache, Onomatopöie, Rhetorik, Namen, 
Idiomatik, Grammatik. Festschrift für Prof. Dr. Karl Sornig zum 66 Geburtstag, red. Karl Sornig, Christine 
Penzinger, Irmgard Stütz, Dieter Halwachs (Graz: Grazer Linguistische Monographien 58, 1994), 83, 86; 
Alicja Nagórko, „Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna «tfurczość»”, Przegląd Huma-
nistyczny, 51 (2007), 1; Helmut Glück, Michael Rödel, Metzler Lexikon Sprache (J.B. Metzler, 2016), 362.
15 Wykres uzyskany za pomocą narzędzi DWDS (Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache), dostęp 
6.02.2020, https://www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=date%2Bclass&smooth=splin
e&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=0&xrange=1945
%3A2018&q1=Demokratur. Porównanie wykresów wyrazu Demokratur i jego ekwiwalentów w języku 
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim w prostym serwisie GoogleBooks Ngram Viewer (https://books.
google.com/ngrams/) jest jeszcze bardziej uderzające: pierwsze dane niemieckie pochodzą z lat 40., maksi-
mum przypada w końcu lat 50., po spadku od lat 70. liczba wystąpień wzrasta niemal do pierwszego maksi-
mum; wystąpienia rosyjskie narastają od lat 80., podobnie jak francuskie, które osiągają maksimum około 
roku 2000; wystąpienia hiszpańskie są wcześniejsze (od lat 70.), a maksimum przypada na wczesne lata 90. 
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(6) Interwencje humanitarne na Bałkanach wymierzone były w „demokraturę” – 
dyktaturę przebraną za demokrację – Miloszevicia. (A. Szostkiewicz, „Polityka” 
30.03.2002)

(7) Platforma może była najgorszą partią, ale jednak liberalnej demokracji, a PiS 
jest może i prymusem, ale wśród formacji, łagodnie rzecz ujmując, nieliberalnych 
(karierę robi słowo „demokratura”). (M. Janicki, W. Władyka, 2016: czas prze-
łomu, „Polityka” 27.12.2015)

(8) Rosja jest dziś najpotężniejszą „demokraturą” świata i widać inaczej być nie 
mogło na gruzach imperium radzieckiego. (A. Szostkiewicz, Nowe szaty prezy-
denta, „Polityka” 12.12.2007)

(9) Tak czy owak, nad Wełtawą rzeczywiście – jak to ujął Tomasz Maćkowiak 
w „Gazecie Wyborczej” – krąży dziś widmo demokratury. (A. Kaczorowski, 
Demokratura po czesku, Instytut Obywatelski. Blog, dostęp 12.02.2020, http://
www.instytutobywatelski.pl/17584/blogi/europa-odsrodkowa/demokratura-po- 
czesku, 28.10.2013)

Rysunek 2. Wykres Demokratur w języku niemieckim  
(dane z korpusu prasowego DWDS)
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Z rzadka demokratura utożsamiana jest z ukrytymi rządami korporacji:

(10) Demokratura – neologizm opisujący sytuację, w której fasadowo funkcjonują 
struktury demokratyczne, ale faktyczną władzę sprawują korporacje infiltrujące, 
korumpujące i uzależniające od siebie wszystkie struktury państwa. (P. Bartula, 
Al-Utrab w krainie Kalopów, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2019, nr 24, 
DOI 10.35757/CIV.2019.24.12)

(11) Demokracja przekształca się stopniowo w rządzoną dogmatycznie demokraturę, 
czyli dyktaturę partyjno-prawniczych elit uprawianą w systemie parlamentar-
nym. […] Obecnymi dogmatami demokratury są wzrost gospodarczy oraz wolny 
przepływ oprocentowanych kapitałów. (K. Lewandowski, Demokracja czy demo-
kratura, „Zielone Brygady” 14.04.2002, dostęp 31.01.2020, http://www.zb.eco.pl/
publication/byIssue/23)

Pojęcie to, a co za tym idzie – wyraz, na gruncie polskim są (ciągle) nowością, o czym 
świadczy zapis w cudzysłowie, ale przede wszystkim wskazywanie konkretnych osób 
jako ich źródła. Jacek Kaczmarski przywoływał czechosłowackiego opozycjonistę Karela 
Kryla (1997)16, chorwacki pisarz i intelektualista Predrag Matvejević – samego siebie (1993; 
przykł. [12]), Wojciech Maziarski – polską prawicę (przykł. [13]17), późniejszą o kilkanaście 
lat atrybucją jest były marszałek Sejmu Marek Borowski (przykł. [14]), pojawia się nawet 
Carl Schmitt18:

(12) […] proklamuje się demokrację, ale społeczeństwo demokratyczne na razie 
nie powstaje, uczestniczymy raczej tylko w narodzinach czegoś, co nazwałbym 
„demokraturą” – ukułem to słowo na oznaczenie hybrydy, czegoś pomiędzy 
demokracją a dyktaturą; […] (P. Matvejević, Być dysydentem w innej Europie, 
„Gazeta Wyborcza” 24.07.1993; NKJP)

(13) W czasie głosowania nad zmianami w ordynacji oburzona prawica opuściła 
salę – i ukuła termin: „demokratura” (W. Maziarski, Trzaski w koalicji, „Gazeta 
Wyborcza” 3.12.1994; NKJP).

(14)  Słowa „demokratura” po raz pierwszy użył Marek Borowski. Polityk lewicy, były 
marszałek Sejmu, minister finansów, już w sierpniu 2015 r. trafnie nazwał sys-
tem, który w Polsce chce zbudować Prawo i Sprawiedliwość. (W. Czuchnowski, 

16 Najwyraźniej było to słowo z aktywnego słownika czeskiego pieśniarza, użył go bowiem już w 1969 r. 
w piosence Gero, por. Klára Pergelová, Dwa obrazy świata na przykładzie tekstów piosenek Karola Kryla 
i Jacka Kaczmarskiego (praca magisterska napisana pod kierunkiem Renaty Rusin-Dybalskiej, Ph.D., 
Univerzita Karlova v Praze Filozofická Fakulta Ústav Slavistických a Východoevropských Studií, 2006) 
34–35. 
17 Jest to atrybucja na polskim gruncie całkiem trafna – z poświadczeń w NKJP prawie połowa pochodzi 
z forum prawicowego publicysty Stanisława Michalkiewicza.
18 W. Pawlak w rozmowie z J. Żakowskim, „Koalicja 2.0”, Polityka, 19.11.2007.
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Demokratura w praktycznym działaniu [TYM GORZEJ DLA FAKTÓW], „Gazeta 
Wyborcza” 22.03.2019)

Inspiracją dla tych użyć były najprawdopodobniej opisy przemian ustrojowych 
w Ameryce Południowej, czyli zróżnicowanie democradura – dictablanda, wprowadzone 
przez amerykańskiego politologa Philippe’a Schmittera19. Demokratura jest tu kalką hisz-
pańskiej kontaminacji democradura, przeciwstawionej innemu hispanizmowi – dictablanda. 
Oba rzeczowniki opierają się na grze słów; w hiszpańskim wyrazie dictadura ‘dyktatura’ 
ciąg ~dura jest homonimiczny z żeńską postacią przymiotnika duro ‘twardy’; wstawiony 
w jego miejsce ciąg ~blando ‘miękki’ jest homonimiczny z samodzielnym przymiotnikiem; 
przymiotniki te są antonimami20. Efektem jest oksymoron ‘miękka, łagodna dyktatura’. 
Analogicznie przekształcony został rzeczownik democratia ‘demokracja’, w którym koń-
cowy ciąg został zastąpiony żeńską postacią rzeczownika ‘twardy’ – dura. Oba wyrazy 
odnoszą się do różnych postaci niedemokratycznych rządów – nieliberalnej (autorytarnej) 
demokracji i zliberalizowanej dyktatury21. Kontaminacja dictablanda powstała w Hiszpanii 
w latach 30. XX wieku jako ironiczne określenie rządów Dámaso Berenguera, a po drugiej 
wojnie światowej objęła znaczeniem (już nieironicznym) dyktatury południowoamerykań-
skie. Jej swobodnym odpowiednikiem jest rzeczownik dyktokracja (dyk|tatura + dem|okra-
cja; niem. Diktokratie, fr. dictocratie, hiszp. dictocracia), do dziś dostrzeżony chyba tylko 
przez Urban Dictionary, o rzadkich, być może wyłącznie okazjonalnych, użyciach (np. tak 
określili obecne rządy w swoim kraju parlamentarzyści Wybrzeża Kości Słoniowej w liście 
do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, prezydent Kolumbii Ivan Duque nazwał w ten 
sposób ustrój Wenezueli22, jako dyktokrację określił ustrój NRD niemiecki reżyser i pisarz 
Peter Brasch23), w tym również w języku polskim24:

(15) Może to demokratura, a może dyktokracja. (Marek Borowski, wystąpienie 
w Sejmie RP, 1999, 3 kadencja, 61 posiedzenie, 2 dzień)

19 Gullermo O’Donnell, Phillippe Schmitter, Laurence Whitehead, Transitions from authoritarian rule: 
tentative conclusions about uncertain democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006).
20 Dictionario de la Lengua Espagnola, dostęp 20.02.2020, https://dle.rae.es.
21 Istotę dictablanda pokazuje sławne powiedzenie Augusta Pinocheta Esta nunca ha sido dictadura, 
señores, esta es dictablanda, pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano („to nigdy nie była 
dyktatura, panowie, to jest dictablanda, ale jeśli będzie trzeba, dociśniemy śrubę”, 1983. Dziękujemy za 
przekład prof. Jadwidze Linde-Usiekniewicz.
22 Użycie to wydaje się izolowane, terminem o znacznie większej liczbie użyć jest dictablanda.
23 Peter Brasch, „Die DDR war eine Diktatrie, und was wir jetzt haben, ist eine Demokratur”, 
w: Durchgangszimmer Prenzlauer Berg: eine Berliner Künstlersozialgeschichte der 1970er und 1980er 
Jahre in Selbstauskünften, red. Barbara Felsmann, Annett Gröschner (Lukas Verlag, 2012), 53–61.
24 Wydaje się, że Marek Borowski jest bliższy raczej schmitterowskiemu rozróżnieniu niż synonimiczno-
ści tych dwóch jednostek — jednak ciągle mamy do czynienia z okazjonalizmem.
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(16) Stworzyli dyktokrację to mamy Dutkiewiczów, Kwaśniewskich i dziesiątki tysięcy 
na stołkach gnębicieli. (Był sobie, komentarz do artykułu Co nam obiecał Rafał 
Dutkiewicz?, cz. III, „Gazeta Wyborcza” 8.09.2014)

Na podstawie kwerendy w Google Books można pokusić się o stwierdzenie, że co 
najmniej od końca lat 90. demokratura występuje w polskim dyskursie naukowym, przede 
wszystkim w literaturze o tematyce politologicznej. Znamienne, że początkowo, na ile udało 
się ustalić, nie została przywołana w funkcji terminu naukowego, lecz budziła skojarzenia 
z publicystyką: 

(17) [system rządów – red.] który jeśli chodzi o konstrukcję konstytucyjną, można uznać 
za pół-prezydencki, natomiast odnośnie do stylu sprawowania rządów został 
nazwany legitymowanym autokratyzmem. Prywatnie odnoszę do tego stanu rze-
czy publicystyczne określenie „demokratura” (B. Góralska, Okoliczności i rezul-
taty zmiany Konstytucji Białorusi, „Polityka Wschodnia” 1997, nr 1)

Wahliwość formy i status częściowego zapożyczenia tego wyrazu w polszczyźnie 
u początku XXI wieku odzwierciedla wystąpienie z 2006 roku:

(18) Druga hybryda nosi miano democradury, co oznacza demokrację „limitowaną” 
[...] (A. Antoszewski, Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: per-
spektywa porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2006)

Jednocześnie wykres wystąpień demokratury z lat 2012–2020, uzyskany za pomocą 
korpusu monitorującego MoncoPL25, pokazuje ustabilizowanie się tego wyrazu w polsz-
czyźnie, a także wzrost użyć w ostatnich latach, związany niewątpliwie z polityczną pola-
ryzacją współczesnej Polski (rys. 3).

Nie było naszym celem zgłębianie historii kontaminacji demokratura i dyktokra-
cja w różnych językach – stało się tak przy okazji ustalania, z jakiego typu neologizmem 
(w szerokim sensie26) mamy do czynienia, a następnie – czy jest to w ogóle neologizm, 
czy tzw. zapożyczenie wewnętrzne, a więc włączenie funkcjonującego od dawna wyrazu 
specjalistycznego do słownika ogólnego. Na podstawie przykładów (10) i (11) zestawio-
nych z (2)–(9) można by się pokusić o stwierdzenie, że mamy do czynienia z homonimami: 
1) ‘pozorna demokracja wynikająca z uzależnienia od przyjętej doktryny ekonomicznej’; 

25 Zastąpił on w pewnym stopniu nieaktualizowany od 2011 r. Narodowy Korpus Języka Polskiego 
w odniesieniu do języka publicystyki i internetu, por. Piotr Pęzik, „Budowa i zastosowania korpusu moni-
torującego MoncoPL”, Forum Lingwistyczne, w druku.
26 Bogdan Walczak, „Co to są «dawne słowa»”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne 
aspekty badań polszczyzny 10 (2011): 321–323. 
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2) ‘sprawowanie władzy w sposób niedemokratyczny przy zachowaniu pozorów instytucji 
państwa demokratycznego’27. Niezależnie od wieloznaczności, najpierw wypada określić 
kryteria neonimiczności.

Rysunek 3. Wykres przebiegu czasowego rzeczownika demokratura 2012–2019 (dane z MoncoPL)

EJO28 definiuje neologizm jako innowację leksykalną, tzn. jednostkę leksykalną 
(wyraz, wyrażenie29) wprowadzoną do systemu językowego. Halina Kurkowska przez inno-
wację rozumie odchyłkę od normy lub systemu30, Andrzej Markowski – dowolny nowy 

27 Trzeciego możliwego znaczenia, oznaczającego pozorność demokracji wynikającą z działania mediów, 
na gruncie polskim nie udało nam się dostrzec, co jest o tyle ciekawe, że tradycyjnie polskie nauki spo-
łeczne znajdowały się w kręgu oddziaływania myśli francuskiej, a tezę tę sformułował w 1987 r. francuski 
socjolog Gérard Mermet (Démocrature. Comment les médias transforment la démocratie, Paris: Aubier, 
1987), pojęcie funkcjonuje też np. w krajach skandynawskich, w których wyraz demokratur pojawił się 
20 lat wcześniej w artykule publicysty Vilhelma Moberga (Dagens Nyheter, 14.12.1965) również w odnie-
sieniu do mediów jako narzędzia manipulacji.
28 EJO: Kazimierz Polański, red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (Wrocław–Warszawa–
Kraków: Ossolineum, 1995).
29 Samo pojęcie jednostki leksykalnej można by poddać szczegółowej dyskusji, na nasze potrzeby wystar-
czy przyjąć, że jest to ciąg jedno- lub wielosegmentowy, kompozycjonalny lub nie, por. Maciej Piasecki 
i in., „Lexical units as the centrepiece of a wordnet”, w: Proceedings of Intelligent Information Systems 
(2008), 351, dostęp 31.01.2020, http://iis.ipipan.waw.pl/2008/proceedings/iis08-34.pdf. 
30 Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. 1 (Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986), 21.
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element w systemie, normie, uzusie lub tekście31. Polnisch-deutsches Wörterbuch der 
Neologismen32 jako neologizmy definiuje wyrazy i wyrażenia powstałe po pewnej dacie, 
cechujące się obiektywnie zmierzonym wskaźnikiem rozpowszechnienia i przynależnością 
(przynajmniej potencjalną) do słownictwa ogólnego. Wspólną cechą tych ujęć jest odnie-
sienie do systemu leksykalnego, a pośrednio – do jego dokumentacji w postaci słowników. 
Odmiennym podejściem jest badanie tekstów; jego podstawą mogą być korpusy33 lub repre-
zentatywne dla ogółu tekstów w danym języku odpowiednio zdefiniowane zbiory tekstów 
(np. prasa)34. Przykładami podejścia, które opiera się na introspekcji badacza, a współcze-
śnie coraz częściej także użytkownika35, są tzw. słowniki społecznościowe (crowdsourcin-
gowe) jak Urban Dictionary, miejski.pl czy Nowe wyrazy OJ UW. Pojedyncze obserwacje są 
potwierdzane przykładami i potwierdzeniami pewnej liczby użytkowników. 

Szczegółowa dyskusja zaproponowanych kryteriów i różnic między nimi mogłaby być 
przedmiotem monografii, w artykule poprzestaniemy na zastosowaniu ich do naszych przy-
kładów. Według kryterium niesystemowości lub nienormatywności do neologizmów można 
zaliczyć tylko jednostki niepowielające wzorców słowotwórczych polszczyzny, te bowiem 
należą do gramatyki, czyli do systemu. Neologizmami są więc np. kontaminacje lub zapo-
życzenia. Oba omawiane wyrazy spełniają ten warunek jako skalkowane kontaminacje. 
Znacznie szersze kryterium dowolnego nowego zjawiska tekstowego uwzględnia też dery-
waty jako ciągi, których signifiant jest nową kombinacją znaków graficznych powiązaną 
z nowym (wyrażanym inaczej lub dotąd nieoznaczanym) signifié. Zaletą podejścia czysto 
formalnego jest łatwość automatyzacji – wystarczy przeszukiwać teksty i zapamiętywać 
ich sygnatury czasowe, jednak metoda ta słabiej radzi sobie z neosemantyzmami, które 
wymagają interpretacji, oraz z okazjonalizmami36. Tę ostatnią niedogodność można usu-
nąć, wprowadzając kryteria ilościowe, jak liczba wystąpień lub rozpowszechnienie. Przy 
tak zmodyfikowanych kryteriach dyktokracja jest okazjonalizmem (nieliczne wystąpienia, 

31 Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 2005), 41.
32 Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. 
Neuer polnischer Wortschatz nach 1989 (Wiesbaden: Harrasovitz Verlag, 2007), X.
33 Paradoksalnie największym brakiem wśród zasobów polszczyzny jest rozległy korpus lat 1939–1989. 
Korpusy staropolszczyzny i doby średniopolskiej są dostępne lub powstają, teksty doby nowopolskiej są co 
prawda dostępne, jednak ze względu na ograniczenia prawne są to przede wszystkim teksty sprzed 1939. 
W NKJP przeważają teksty powstałe po 1989.
34 Krystyna Waszakowa, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia 
opisu derywacji w języku polskim (Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, 2017), 15–16; por. 
też: Wierzchoń, Graliński, „Z kart historii”, 110.
35 Robert Munro i in., „Crowdsourcing and language studies: the new generation of linguistic data”, 
w: Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Creating Speech and Language Data with Amazon’s 
Mechanical Turk, Association for Computational Linguistics (2010), 122–130, dostęp 20.01.2020, https://
www.aclweb.org/anthology/W10-0719; Wierzchoń, Graliński, „Z kart historii”, 110.
36 Agnieszka Matyka, „O pojęciu neologizmu w językoznawstwie”, w: Słowa-kładki, na których spoty-
kają się ludzie różnych światów, red. Iwona Burkacka, Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 
(Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2010), 99–109.
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niewielkie zróżnicowanie źródeł), podobnie jak najdawniejsze użycia demokratury; później-
sze XX-wieczne odnotowane w NKJP-1800 też nie są liczne, cechuje je także stosunkowo 
niewielkie rozpowszechnienie ze względu na źródła: po jednym z przemówienia sejmo-
wego, usenetu i „Dziennika Bałtyckiego”, pozostałe z „Gazety Wyborczej” (14). Niewielkie 
jest też zróżnicowanie tematyczne: wszystkie użycia dotyczą sytuacji w krajach postkomu-
nistycznych. Rozszerzenie kwerendy o archiwa prasowe, biblioteki cyfrowe i inne dostępne 
zasoby owocuje kolejnymi, niezbyt licznymi, tekstami związanymi z tymi samymi prze-
mianami politycznymi37. Niewielkie jest też grono autorów: J. Kaczmarski (powołujący się 
na K. Kryla), M. Borowski, T.G. Ash i omawiająca książkę P. Matvejevicia – D.J. Cirlić. 
Pod względem liczby źródeł jest to rozpowszechnienie większe niż trzy różne źródła pro-
ponowane przez Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen, ale czy – w całości 
pozostając w kręgu publicystyki politycznej – świadczy o tym, że demokratura zagościła 
w słownictwie ogólnym? Znacznie liczniejsze wystąpienia z XXI wieku nasuwają tę samą 
wątpliwość. Zestawienie wyników NKJP-1800 i NKJP-300 (jedno poświadczenie przed 
2001 r.) mogłoby prowadzić do wniosku, że problemem jest zbyt mały korpus, jednak róż-
nica wyników jest przede wszystkim jakościowa – 2/3 wyników NKJP-1800 to poświadcze-
nia z forów internetowych poświęconych polityce, w większości o skrajnym zabarwieniu. 
Teksty te należą, rzecz jasna, do polszczyzny, ale raczej są odmianą środowiskową, może 
nawet specjalistyczną, a nie językiem ogólnym. Za wyznaczniki zasobu ogólnego słownic-
twa przyjmuje się często słowniki ogólne średniej wielkości. Nieobecność w nich badanych 
wyrazów nie dziwi. Kiedy jednak uwzględnić, że najnowszy materiałowo polski słownik 
wydany drukiem ma już 20 lat, a podstawę korpusową nawet trochę starszą, nieobecność 
ta nie jest aż tak oczywista. Dla porównania francuski słownik Le Petit Robert (60 tysięcy 
haseł, 300 tysięcy znaczeń), do którego ostatniego wydania trafiło hasło démocrature, był 
od czasu pierwszego wydania w 1967 roku wielokrotnie aktualizowany. Dostępne w postaci 
elektronicznej wielkie słowniki – jak Oxford English Dictionary, Collins Dictionary czy 
Merriam Webster – również są aktualizowane na bieżąco; wydaje się, że z tego powodu 
liczące setki tysięcy listy haseł można uznać za nie najgorsze listy referencyjne słownic-
twa nieokazjonalnego. Można sądzić, że w pewnej perspektywie za taki punkt odniesienia 
będzie mógł służyć Wielki słownik języka polskiego38. Trzeba też wspomnieć, że korpusy, 
a nawet listy słownictwa tworzone przez porównanie każdego nowego tekstu z wszystkimi 
wcześniejszymi tekstami polszczyzny, tak samo wymagają ciągłej aktualizacji, np. NKJP, 
który nie zawiera tekstów powstałych po 2011 roku, coraz bardziej staje się zasobem refe-
rencyjnym, a nie źródłem nowego słownictwa. 

Powróćmy do postawionego na początku pytania: czy demokratura jest wyrazem 
nowym? Gdy spojrzymy na dynamikę jego użyć – a maksymalnym zasięgiem czasowym 

37 Np. Więź 36 (1993), 8; Polityka 37 (1993), 40; Wprost 51 (1994). 
38 Piotr Żmigrodzki i in., Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania 
(Kraków: Instytut Języka Polskiego, 2018).
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jest 70 lat – jest to wyraz z ostatniego trzydziestolecia, od mniej więcej dwudziestu lat 
już nieokazjonalny. Z dzisiejszego punktu widzenia nie jest on też efemerydą. Spojrzenie 
na demokraturę przez pryzmat źródeł – stosunkowo wąskiego grona autorów skupionych 
wokół kilku tytułów – przekonuje, że to neologizm przede wszystkim języka publicystyki 
politycznej. Nawet polaryzacja polityczna źródeł i autorów (liberalna lewica z jednej, rady-
kalna prawica z drugiej) świadczy o tym, że mamy do czynienia z wyrazem do leksyki pol-
skiej już zapożyczonym, ale obecnym ciągle jeszcze w przedsionku polszczyzny ogólnej. 

Konkludując, sądzimy, że rejestrując wyrazy nowe, należy nie tylko starać się wskazać 
pierwsze poświadczenie w możliwie najszerszym zasobie tekstowym, ale też wziąć pod 
uwagę dynamikę przebiegu czasowego, by oddzielić efemerydy; kolejne czynniki wymaga-
jące uwzględnienia to podzbiór polszczyzny, w którym wyraz się pojawia, a następnie jego 
rozpowszechnienie: liczba różnych źródeł (tak autorów, jak tytułów), obecność w odmia-
nach środowiskowych, przynależność gatunkowa, a także medium (książka, prasa, internet 
itd.). Uwzględnienie tych czynników wymaga pewnej perspektywy czasowej – paradoksal-
nie bowiem neologizmy najlepiej widać z perspektywy diachronicznej. 
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O złudności nowości, o pozorności dawności (na przykładzie demokratury)

S t r e s z c z e n i e
W artykule rozważane są przyjmowane w literaturze i praktyce rejestracji nowych wyrazów 
kryteria neonimiczności na przykładzie internacjonalizmu demokratura. W pierwszej części 
przedstawiamy krótko historię wyrazu i możliwe źródła zapożyczeń na grunt polski, omawia-
my też losy tego zapożyczenia w polszczyźnie. W części drugiej dyskutujemy neonimiczny 
status rzeczownika demokratura. W konkluzji proponujemy zestaw zobiektywizowanych kry-
teriów, które precyzyjniej pozwalają określić status nowych wyrazów jako neologizmów, efe-
meryd lub okazjonalizmów.

About illusoriness of novelty and seemingness of being ancient  
(as exemplified by demokratura)

S u m m a r y
This article discusses the criteria of neonymy which are adopted in the literature and in practice 
of registering new words, as exemplified by the internationalism demokratura. In the first part 
we briefly describe the history of this word, possible sources of borrowing it, and explore its fate 
in the Polish language. In the second part we discuss the neonymic status of the noun demokra-
tura. In conclusion we propose a set of objectivized criteria, which allow to more precisely 
determine the status of new words as neologisms, ephemerida or occasionalisms.
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Z badań leksyki barw 
w poetyckich juweniliach Jarosława Iwaszkiewicza

S ł o w a  k l u c z o w e 
język poetycki, leksyka barw, wykładniki koloru złotego, wykładniki koloru żółtego

K e y w o r d s
poetic language, lexis of colours, exponents of colour gold, exponents of colour yellow

Poetyckimi juweniliami Jarosława Iwaszkiewicza (mimo że debiutował wierszem Lilith 
w 1915 r.) można nazwać trzy pierwsze tomy jego wierszy powstałych w latach 1919–19251, 
zatytułowane w kolejności: Oktostychy, Dionizje i Kasydy zakończone siedmioma wier-
szami2 (dalej jako Kasydy), które to – jak stwierdził Jerzy Kwiatkowski – „zamykają w sobie 
młodość poetycką Iwaszkiewicza”3, dodając dalej, iż poeta zastosował w nich „chwyt inten-
syfikacji koloru, przydając tym wierszom oryginalności i znacząc je Iwaszkiewiczowskim 
piętnem”4. Właśnie wrażliwość na barwy (obok wrażliwości na dźwięki, zapachy i smaki) 
była – zdaniem Joanny Matyskieły – tym, co w poezjach Iwaszkiewicza urzekło Czesława 

1 Poeta był już wówczas dojrzałym mężczyzną, bowiem urodzony w 1894 r. pisał je, mając lat ponad 
dwadzieścia i będąc człowiekiem ustabilizowanym życiowo (w latach 1923–1925 pełnił funkcję sekreta-
rza marszałka sejmu Macieja Rataja), a ostatni z tych tomów ukazał się, gdy Iwaszkiewicz ukończył lat 
trzydzieści.
2 Jarosław Iwaszkiewicz, Dzieła zebrane, t. 5: Wiersze, cz. 1 (Warszawa: Czytelnik, 1977), 83–172.
3 Jerzy Kwiatkowski, „Iwaszkiewicza księga przemian”, Pamiętnik Literacki 60 (1969), 3: 139.
4 Tamże, 143–144.

#0#
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Miłosza i co tenże – podobnie jak J. Kwiatkowski – uznał za wyraz ich oryginalności i nowa-
torskości, także zmysłowości5. Zdaniem późniejszego laureata Nagrody Nobla „wiersze 
Iwaszkiewicza to morska zieleń i złoto owoców”6, natomiast Tomasz Wroczyński, charakte-
ryzując leksykę Oktostychów, napisał: „Poeta wynajduje barwy rzadkie, powiedzielibyśmy 
– o kolorystyce wyrafinowanej, skrajnie estetycznej: barwy topazowe, liliowe, laurowe, 
kremowe”7. Wszakże stwierdzenia te tylko częściowo pokrywają się z tekstowymi faktami 
w wierszach będących przedmiotem niniejszej analizy, co ilustruje fragment utworu Usta 
fanatyków z tomu Dionizje, zatytułowany Intermezzo8, który jest też przykładem nagroma-
dzenia leksykalnych wykładników kilku barw:

Rozmowa:  „Kochanie rzecz wartościowa” – „Ach, 
    wierzę, zupełnie wierzę!
Ale wśród róż purpurowych różowo-złociste wieże. 

Lub fioletowa papuga, która po włosku mówi 
Chowana i opuszczona w złocistej farmie w Peruwji? 

Na białych zaspach śniegu liliowe jedwabne wstążki, 
Albo wśród czarnych półek, w stare wtulona książki 

Dziecięcia złota głowa?” 
„Świetne – ach, świetne Słowa!” 

W cytowanym wierszu poeta rzeczywiście – jak napisał T. Wroczyński – posługuje 
się barwami „topazowymi” (por. różowo-złociste wieże, złocista farma)9 i „liliowymi” (por. 
fioletowa papuga, liliowe wstążki)10. Wykładniki kolorów „laurowych” i „kremowych”, któ-

5 Por. Joanna Matyskieła, „Pierwsza literacka miłość – Czesław Miłosz wobec wczesnej twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, XXXII, 
Sectio FF Philologiae (2014): 34.
6 Barbara Toruńczyk, wybór, układ i red., Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny. 

Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji, oprac. i przypisy Robert Papieski 
(Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2011), 151.
7 Tomasz Wroczyński, „O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza”, Rocznik Towarzystwa Literackiego im. 

A. Mickiewicza 29 (1994): 90.
8 Wszystkie cytowane w niniejszym artykule fragmenty Iwaszkiewiczowych juweniliów pochodzą z ich 

zbiorowego wydania w Dziełach zebranych (zob. wyżej przypis 2). Przy poszczególnych cytatach odsyłam 
zatem tylko do tytułów wierszy i zbiorów, z których pochodzą.
9 Pod hasłem topazowy w SW brak definicji – tam tylko informacja „przym. od Topaz”; w SJPD odpo-

wiednia definicja także odsyła do znaczenia rzeczownika topaz – tam jako barwę topazu wskazuje się 
kolor żółtawy (na kolor złocisty wskazuje się we współczesnej definicji przymiotnika topazowy w USJP, 
zob. 2. książk. «przypominający kolorem topaz; żółtawy, złocisty», podkr. moje – A.S.D.).
10 Przymiotniki liliowy i fioletowy odnoszą się do podobnych barw (może właściwiej byłoby je nazwać 
fioletowymi niż liliowymi), zob. definicję przymiotnika liliowy np. w SJPD: liliowy II «jasnofioletowy, 
jasnofiołkowy, koloru wrzosu, bzu; lila» (podkr. moje – A.S.D.; w SW kolor liliowy jest utożsamiany tylko 
z kolorem białym, a nawet śnieżnym).
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rych tu brak, w innych utworach juweniliów pojawiają się rzadziej, podobnie jak wykład-
niki „morskiej zieleni”, na którą wskazał Czesław Miłosz, choć trzeba zauważyć, że we 
wszystkich międzywojennych tomikach poezji Iwaszkiewicza zieleń jest drugim najliczniej 
(po czerni) występującym kolorem11.

Przyjrzyjmy się zatem wszystkim barwom, jakie zostały wyrażone w Iwaszkie-
wiczowskich juweniliach za pomocą językowych środków leksykalnych, pogrupowanym 
zgodnie z ich odcieniami: 1) czarna, 2) szara, srebrna, siwa, 3) piaskowa, kremowa, mleczna, 
biała, 4) sina, szafirowa, ultramaryna, niebieska, lazurowa, modra/błękitna, turkusowa, 
5) szmaragdowa, zielona, seledynowa, oliwkowa, 6) żółta, cytrynowa, złota, złocista, 
bursztynowa, 7) pomarańczowa/oranż, 8) cielista, koralowa, ruda, brązowa, bura, 9) cyno-
browa, czerwona, krwista, 10) różowa, 11) liliowa, fiołkowa, fioletowa, purpurowa12. Poza 
nimi występują tam jeszcze odwołania do barw: krasnej, płomienistej, rumianej i śnieżnej13. 
W SW znaczenie przymiotnika krasny jest wyjaśniane za pomocą innych przymiotników 
wyrażających różne kolory, por. 1. czerwony, różowy, rumiany, szkarłatny, ponsowy, ale już 
w SJPD jego zakres znaczeniowy został ograniczony, por. «czerwony, jaskrawo czerwony, 
barwny». Definicja znaczenia przymiotnika płomienisty w SW nawiązuje do koloru pło-
mienia, zob. 3. odznaczający ś. kolorem płomienia14, jaskrawo-czerwony. Znaczenie przy-
miotnika rumiany w słownikach współczesnych Iwaszkiewiczowi wiąże się z kolorem czer-
wonym, por. czerwony, ponsowy… (SW) i «czerwony, […] zaczerwieniony […]» (SJPD). 
Barwa wyrażana przez przymiotnik śnieżny, zgodnie z jego znaczeniem strukturalnym, 
związana jest z kolorem śniegu. W SW pod odpowiednim hasłem odsyła się do wyrażenia 
„Śnieżno biały”15.

Niektóre z wymienionych kolorów występują w wierszach składających się na tytu-
łowe juwenilia pod innymi nazwami (synonimicznymi – jak wskazują definicje słownikowe 
znaczeń odpowiednich przymiotników), a mianowicie krwisty jako krwawy16 i różowy 
także jako różany17. Co ciekawe, przymiotniki smagły i śniady odnoszą się do koloru (jasno)
brązowego lub (jasno/brudno)brunatnego18.

11 Kwiatkowski, „Iwaszkiewicza księga”, 145, przypis 9.
12 Por. Kolory według odcieni, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kolorów. 
13 Tych czterech barw, wyrażanych przez Iwaszkiewicza odpowiednimi przymiotnikami (krasny, pło-
mienisty, rumiany, śnieżny), nie uwzględnia internetowa Lista kolorów (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lista_kolorów). 
14 Podobnie w późniejszym SJPD: 2. «taki jak płomień, mający barwę płomienia; […]».
15 Por. też definicję znaczenia omawianego przymiotnika w SJPD (znaczenie 2.): «biały jak śnieg; śnież-
nobiały» (podkr. moje – A.S.D.).
16 Por. definicję jego znaczenia w SW: 12. krwawoczerwony, koloru krwi.
17 Por. definicję jego znaczenia w SW: 2. koloru róży, różowy (podkr. moje – A.S.D).
18 W SW smagły to smagławy, śniady, czarniawy (zob. zn. 2), a śniady to brudno-brunatny, smagławy, 
ciemnawy (zob. zn. 1). W definicji znaczenia przymiotnika smagły w SJPD mowa jest o barwie brązowa-
wej i w funkcji definiensa pojawia się (podobnie jak w SW) przymiotnik śniady, z kolei w definicji tego 
przymiotnika – odwrotnie: pojawia się przymiotnik smagły, ale kolory, jakie tam się wymienia, to brązowy 
i jasnobrunatny. Warto w tym miejscu zauważyć, że współczesne definicje znaczeń obu przymiotników 
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Warto w tym miejscu jeszcze zwrócić uwagę na oddzielenie – w prezentowanej gamie 
barw – koloru złotego (jaśniejszy) i złocistego (ciemniejszy). Odpowiadające im przymiot-
niki (złoty, złocisty) są wszakże w przywołanych już słownikach ujmowane jako synoni-
miczne19.

Wśród 42 kolorów, jakie znajdują swoje wykładniki w utworach poetyckich ze 
wskazanych wyżej tomów, najczęściej występują kolory biały wraz z mlecznym i śnież-
nym (57 razy) oraz czarny (55 razy), ale za dominującą trzeba uznać barwę złotą wraz 
z barwą złocistą (pojawiają się odpowiednio 44 i 16 razy), obok których można jeszcze 
wymienić inne barwy z pola odcieniowego koloru żółtego, a więc przede wszystkim samą 
barwę żółtą (14 razy) oraz rzadziej wyrażane: cytrynową (2 razy) i bursztynową (1 raz). 
Procentowo rzecz ujmując, wykładniki kolorów złotego, złocistego/topazowego, żółtego, 
bursztynowego i cytrynowego stanowią 18% użyć wszystkich wyrazów odnoszących się 
do barw (dla porównania: wykładniki koloru białego to niespełna 14% wszystkich anali-
zowanych użyć, a wykładniki koloru czarnego – prawie 13,5%). Potwierdza to obserwację 
J. Kwiatkowskiego, który stwierdził, że „w Oktostychach i Dionizjach kolor złoty zajmuje 
miejsce pierwsze”20, sugerując, że jest ono wynikiem obsesji poety dotyczącej tej barwy, 
która przywodzi na myśl ikony i bizantyjskie malarstwo21. To spostrzeżenie poetycko ujął 
Czesław Miłosz, pisząc o Iwaszkiewiczu w ten sposób: „jego pióro zdobi wiersz złotą sztu-
katerią”22.

Ze względu na wskazaną przewagę kolorów złotego i złocistego w poetyckich juwe-
niliach Iwaszkiewicza, przedmiotem opisu w dalszej części artykułu będą wykładniki obu 
tych barw oraz wymienionych wyżej kolorów do nich zbliżonych (żółtego, cytrynowego 
i bursztynowego). Można uznać, że wszystkie odpowiednie leksemy tworzą wspólne pole 

przynoszą potwierdzenie ich semantycznych związków z kolorem oliwkowym (lub oliwkowobrązowym), 
por. w USJP: smagły a) «o człowieku: mający ciemną, oliwkową cerę, skórę» i b) «o twarzy, cerze itp.: 
ciemny, śniady, oliwkowy», śniady a) «o człowieku: mający ciemną, opaloną skórę, mający cerę o odcieniu 
jasnobrązowym lub oliwkowobrązowym; smagły» i b) «o skórze, cerze itp.: mający odcień, barwę jasno-
brązową lub oliwkowobrązową; smagły» (podkr. moje – A.S.D.).
19 Zob. definicję znaczenia przymiotnika złoty w SW, gdzie w funkcji definiensa pojawia się tylko przy-
miotnik złocisty. W SJPD występuje on jako dodatkowy element definiujący po definicji rozczłonkowanej.
20 Por. Kwiatkowski, „Iwaszkiewicza księga”, 145, przypis 9. Badacz ten, analizując wszystkie między-
wojenne tomiki poetyckie Iwaszkiewicza, ustalił liczbę około 125 wystąpień koloru złotego. Według moich 
obliczeń kolor złoty (wraz ze złocistym) w obu wymienionych tomach został wyrażony 52 razy (dla porów-
nania: kolor biały wraz z mlecznym i śnieżnym oraz kolor czarny pojawiły się odpowiednio 40 i 43 razy).
21 Por. tamże, 145. O nawiązaniach „do bizantyjskiej ornamentyki”, imitującej „bogactwo i przepych 
przedstawień ikonograficznych”, pisze również, w odniesieniu do Oktostychów, T. Wroczyński (zob. tenże, 
„O twórczości”, 90). J. Kwiatkowski stwierdza także, iż „Iwaszkiewicz należy do nielicznych w literaturze 
polskiej pisarzy, których twórczość inspirują prądy płynące z owych dwu źródeł. Do pisarzy, u których 
Rzym spotyka się z Bizancjum” (Kwiatkowski, „Iwaszkiewicza księga”, 145), uznając za najważniejsze 
dla twórczości poety „zjawiska świadczące o wpływie głęboko pojętej kultury wschodniochrześcijańskiej” 
(tamże). Syntezę tradycji Bizancjum i Rzymu dostrzega się w przedostatnim tomie poezji Iwaszkiewicza, 
jakim jest Mapa pogody z 1977 r. (zob. Jarosław Iwaszkiewicz, dostęp 2.09.2019, https://klp.pl/iwaszkie-
wicz).
22 Toruńczyk, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny, 158.
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leksykalno-semantyczne ze względu na ich związek z kolorem (odcieniem) żółtym23. Będzie 
to opis formalno-semantyczny, zgodny z zasadami gramatyki stylistycznej, bez rozpatrywa-
nia funkcji poetyckiej użytych środków językowych. Analiza wskazanego pola przebiegać 
będzie zarówno w ujęciu paradygmatycznym, jak i syntagmatycznym. Jej wyniki zostaną 
porównane z wynikami badań Mirosławy Białoskórskiej, która w swojej najnowszej mono-
grafii24 pokazała barwę złotą (z jej wszystkimi odcieniami) jako dominantę w kreacji świata 
przedstawionego liryków Leopolda Staffa25.

Przyjrzyjmy się najpierw wszystkim leksemom, których Iwaszkiewicz użył do wyra-
żenia barw złotej, złocistej, żółtej, bursztynowej i cytrynowej. Najwięcej jest przymiotni-
ków, które wraz z nielicznymi przysłówkami stanowią prymarne wykładniki predykatów 
jakościowych, jakimi są barwy. Są to leksemy złoty, złocisty, topazowy, żółty, bursztynowy, 
cytrynowy, użyte 62 razy, w tym 7 razy w złożeniach: z przymiotnikowymi wykładnikami 
innych kolorów, por. biało-złoty, różowo-złocisty, z nazwami obiektów charakteryzowanych 
za pomocą koloru, por. złotolisty, złotooki, złotowłosy, żółtooki, z innym przymiotnikiem, 
por. żółto-jedwabny. Przysłówek złoto wystąpił dwukrotnie, a przysłówek złociście został 
użyty tylko jeden raz. Wtórne wobec przymiotników rzeczowniki, jak złoto (← złoty), zło-
cistość (← złocisty), żółtość (← żółty), zostały użyte dziewięciokrotnie. Spośród dwóch cza-
sowników (także wtórnych wobec przymiotników, por. złocić ← złoty i żółcić ← żółty), 
złocić został zrealizowany dwukrotnie: raz jako imiesłów złocony, drugi raz jako imiesłów 
złocąc, a żółcić wystąpił jednokrotnie w formie trzecioosobowej, por. żółci. Łącznie wszyst-
kie wyekscerpowane leksemy (w odniesieniu do barw – co ważne26) zostały użyte w anali-
zowanych wierszach 77 razy (zob. tab. 1).

23 Gamę barw o odcieniu żółtym tworzą następujące kolory: bahama yellow, bananowy, bursztynowy, 
cytrynowy, jasnożółty, kanarkowy, marchewkowy, piwny, siarkowy, słomkowy, stare złoto, szafranowy, 
zieleń wiosenna, złocisty, złoty i żółty (zob. Kolory według odcieni, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_
kolorów).
24 Zob. Mirosława Białoskórska, Język poezji Leopolda Staffa (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018), 23–70.
25 Nie bez kozery będzie w tym miejscu przypomnienie, że twórczość Leopolda Staffa była w pierwszej 
kolejności wzorem dla skamandrytów, którzy zaczęli formować swoją grupę poetycką w roku 1916, a więc 
jeszcze przed ukazaniem się Oktostychów.
26 Por. np. zdało mi się, że to płynne złoto (zob. Słota z tomu Dionizje) – złoto = ‘metal szlachetny’, tu 
roztopiony (do płynnego złota odwołuje się też użycie rzeczownika złoto w następującej frazie: w ciężkiej 
swojej woni więdnące, jak w złocie, zob. Erotyk [Bursztynowych czereśni rozsypane krocie…] z tomu 
Oktostychy); na moim tronie z pokory i złota (zob. Święte zasłony z tomu Dionizje) – złoto = ‘metal szla-
chetny’, w złoconym dzbanie (zob. Ciepła zima z tomu Oktostychy) – złocony ‘pokryty złotem’. Niekiedy 
odniesienie odpowiednich leksemów jest niejednoznaczne, por. złote instrumenty (zob. Confiteor z tomu 
Dionizje) – złote = ‘mające kolor złota’ czy ‘wykonane ze złota, pokryte złotem’?, albo zostały one użyte 
w znaczeniu przenośnym, por. np. uśmiech złoty (Słota z tomu Dionizje), złote talenta (Modlitwa z tomu 
Dionizje), aleją złotych strun idę (zob. Piosenki z tomu Oktostychy), złoto mej dobroci rzadkie (zob. 
Confiteor z tomu Dionizje). W metonimicznym wyrażeniu ciężar kolumn szczerozłoty (zob. Architektura 
z tomu Oktostychy) to nie ciężar jest szczerozłoty, ale kolumny są albo wykonane ze złota, albo mają 
złoty kolor (!). Interpretacja semantyczna przymiotnika złoty w wyrażeniu wiolonczeli struna złota 
(zob. Do Dionizosa z tomu Dionizje) może być trojaka: złoty = ‘ze złota’, ‘złotego koloru’ lub znaczenie 
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Tabela 1. Leksemy wyrażające w juweniliach barwy o odcieniu żółtym

Barwa Leksem Oktostychy Dionizje Kasydy Użycia

ZŁOTA

1. złoty 11 11 7 29

a. biało-złoty 1 1

b. złotolisty 1 1

c. złotooki 1 1

d. złotowłosy 1 1

2. złoto (przysł.) 1 1 2

3. złoto (rzecz.) 3 2 2 7

4. złocić 

a. złocony 1 1

b. złocąc 1 1

ZŁOCISTA

5. złocisty 4 8 12

a. różowo-złocisty 1 1

6. topazowy 1 1

7. złociście 1 1

8. złocistość 1 1

ŻÓŁTA

9. żółty 1 5 4 10

a. żółtooki 1 1

b. żółto-jedwabny 1 1

10. żółtość 1 1

11. żółcić 1 1

INNE
12. bursztynowy 1 1

13. cytrynowy 1 1 2
Użycia 26 33 18 77

Opracowanie własne.

Istotne są związki składniowe, które w analizowanych tekstach współtworzą realizacje 
tych leksemów, pełniąc w nich odpowiednie funkcje gramatyczne. 

Spośród przymiotników tylko jeden wystąpił w funkcji predykatywnej (jako orzecz-
nik), por. nieba połowa kraśna jest, pół żółta27. Wszystkie przymiotniki wyrażające roz-
patrywane kolory pojawiły się w funkcji atrybutywnej (jako przydawki) – albo w formie 
lp, albo w formie lm. Większość z nich (53 użycia) wystąpiła w prepozycji do określanego 

przenośne. Do interesujących związków składniowych należą te, w których wykładniki koloru (zjawiska 
wzrokowego) są określeniami nazw zjawiska fonicznego, por. drga złota muzyka (Święte zasłony z tomu 
Dionizje), w grze złotoskrzydłej (Walc Brahmsa z tomu Kasydy).
27 Zob. Utęskniony pociąg z tomu Dionizje. 
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rzeczownika, np. złotymi słonecznikami28, Na żółtych piaskach29; znacznie mniej (9 użyć) 
– w postpozycji do określanego rzeczownika, np. od pszczół złocistych30, o paziu złotowło-
sym31. 

Oba przysłówki wyrażające barwę złotą (złoto i złociście) pełnią w dwóch wypad-
kach składniową funkcję okoliczników, por. zachód pali złoto32, owionie mnie złociście33, 
przysłówek złoto w jednym wypadku pełni również składniową funkcję orzecznika, por. na 
dworze złoto, wilgotnie i hożo34 (← na dworze jest złoto…).

Wskazana wcześniej trzecioosobowa forma czasownika żółcić pełni funkcję orzecze-
nia syntetycznego o charakterze kauzatywnym, por. jak drzewa, gdy je żółci jesieni smutny 
dzwon35, nazywając cechę przedmiotu (drzewa) wyrażonego jego dopełnieniem (w pozycji 
przed określanym czasownikiem) i implikując zdarzenie przyczynowe (jesień), którego zło-
żony i jednocześnie metaforyczny wykładnik jesieni smutny dzwon pełni funkcję rozbudo-
wanego podmiotu (stricte formalnie rzecz ujmując, podmiotem gramatycznym jest dzwon, 
określany przez dwie przydawki: przymiotną smutny i rzeczowną jesieni).

Imiesłów współczesny złocąc pojawił się jednorazowo jako człon konstytutywny 
imiesłowowego równoważnika zdania, por. jesienne słońce gaśnie, pustkowne złocąc 
lęgi36, natomiast imiesłów bierny złocony wystąpił także jednokrotnie w funkcji przydawki 
(w prepozycji do określanego rzeczownika), por. w złoconym przez promienie cylinderku37.

Rzeczownikowe nazwy kolorów współtworzą związki składniowe z rzeczownikami 
odnoszącymi się do charakteryzowanych w ten sposób obiektów, pełniąc w nich funkcję 
członu określanego, i z imiesłowami biernymi, pełniąc w nich funkcję członu określającego 
(dopełnienia). Rzeczownik pełniący wobec nich funkcję przydawki pojawia się albo przed 
określaną nazwą koloru (2 użycia), por. w słońca złocie38, pszczół złocistość39, lub po takiej 
nazwie (4 użycia), np. złoto wieczoru40, żółtością fregat i żagli41. Jako dopełnienia rzeczow-
nikowe wykładniki barw wystąpiły dwukrotnie w prepozycji do określanego imiesłowu, 

28 Zob. Zima z tomu Kasydy.
29 Zob. Usta fanatyków II. Ucieczka.
30 Zob. Piosenki z tomu Oktostychy.
31 Zob. Bajka z tomu Kasydy.
32 Zob. Złote wirchy z tomu Kasydy (wirchy = wierchy).
33 Zob. Liliowa dolina z tomu Dionizje.
34 Zob. Usta fanatyków III. Którzy nadchodzą z tomu Dionizje.
35 Zob. Przechadzka sentymentalna z tomu Oktostychy.
36 Zob. tamże.
37 Zob. Podróż po Warszawie z tomu Dionizje.
38 Zob. Bielany z tomu Dionizje.
39 Zob. Utęskniony pociąg z tomu Dionizje.
40 Zob. Złote wirchy z tomu Kasydy.
41 Zob. Do Tytusa z tomu Kasydy.
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por. złotem dziane42, złotem rażone43, i jednokrotnie w postpozycji do określanego czasow-
nika, por. oblewa złotem44. 

Wszystkie związki wyrazowe pozwalają wskazać pola semantyczne, do których 
poeta się odwołuje, kreując w analizowanych poezjach świat przedstawiony z użyciem 
leksykalnych wykładników barw. Wszakże często dopiero dzięki szerszemu kontekstowi 
można odczytać znaczenia wyrazów, z którymi wykładniki barw związki te współtworzą. 
Na przykład przymiotnik złoty wystąpił m.in. jako określenie takich rzeczowników, jak 
grot, klin, klucze, które jednak nie są tu nazwami przedmiotów materialnych, a odnoszą 
się do zjawisk świetlnych związanych ze słońcem, por. złoty grot zachodzącego słońca45, 
kładło złoty klin śnieżne słońce46, słońce zgubiło swoje złote klucze47.

Najwięcej odpowiednich użyć dotyczy przyrody, zarówno nieożywionej (30 przykła-
dów), jak i ożywionej (19 przykładów). Kolor złoty wyraźnie przeważa w obu podpolach (38 
przykładów). Jest to warte podkreślenia, gdyż kolor ten – jak zwrócił uwagę J. Kwiatkowski 
– rzadko występuje w przyrodzie48.

Jako złote kreowane są słońce (np. słońce złocąc lęgi49) i zachód słońca (por. zachód 
pali złoto50), gwiazdy (złotych gwiazd51), przestrzeń (np. na tle złotym widać drzew czarne 
słupy52), wieczór (złoto wieczoru53), chmury (złote na niebie chmury54), deszcz i niepogoda 
(deszcze złotem dziane55, słoty, słodkie, złote56), woda (woda czarna i złota57), góry (złote 
wirchy58). Słońce i góry są także żółte (w żółtym słońcu59, żółty opada żleb60) oraz żółte lub 

42 Zob. Deszcz z tomu Oktostychy.
43 Zob. Modlitwa z tomu Dionizje.
44 Zob. Sierpień z tomu Kasydy.
45 Zob. Prolog z tomu Oktostychy.
46 Zob. Macierzyństwo z tomu Dionizje.
47 Zob. Horyń z tomu Kasydy.
48 Por. Kwiatkowski, „Iwaszkiewicza księga”, 145, przypis 9.
49 Zob. wyżej przypis 36.
50 Zob. wyżej przypis 32.
51 Zob. Piosenki z tomu Oktostychy.
52 Zob. Złote wirchy z tomu Kasydy.
53 Zob. tamże.
54 Zob. Liliowa dolina z tomu Dionizje.
55 Zob. wyżej przypis 42.
56 Zob. Słoty z tomu Dionizje.
57 Zob. Rodzina z tomu Oktostychy.
58 Zob. tytuł wiersza Złote wirchy z tomu Kasydy.
59 Zob. Sierpień z tomu Kasydy.
60 Zob. Do Dionizosa z tomu Dionizje.
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cytrynowe są zorze (żółte zorze61, cytrynowe zorze62). Podobnie niebo (por. nieba połowa 
kraśna jest, pół żółta63, po cytrynowym niebie64). Żółty jest piasek (np. żółtym piaskiem65).

W wykreowanym świecie przyrody ożywionej dominuje flora. Złote lub żółte są 
kwiaty i drzewa (np. złocista róża66, żółtego łubinu67, drzewa żółci jesieni smutny dzwon68), 
z kolei złote lub bursztynowe są owoce ( jabłoń złotem swoich jąder69, bursztynowych cze-
reśni70), tylko złote/złociste są liście, kłosy, podściółka (np. złote w parku liście71, złoci-
stych kłosów72, na złotej podścieli73). Ze świata fauny pojawiają się złote ptaki (złote wilgi74) 
i ssaki (złote wiewiórki75) oraz złociste pszczoły (pszczół złocistość rankiem się wyroi76). 

Także w poezji Leopolda Staffa najwięcej użyć wykładników barwy złotej związanych 
jest z naturą (zarówno z przyrodą nieożywioną, jak i ożywioną)77. Drugim w kolejności 
bogatym w środki językowe odnoszące się do barwy złotej jest u autora Hymnu do barw 
pole semantyczne związane z człowiekiem (jego filozofią życia i stanami emocjonalny-
mi)78. W analizowanych juweniliach poetyckich Iwaszkiewicza pole takie tworzy 7 związ-
ków składniowych, za pomocą których poeta opisuje wygląd kreowanych osób. Barwę złotą 
mają przede wszystkim włosy, które w ten sposób charakteryzowane są albo wprost (por. 
złotych warkoczy79, o paziu złotowłosym80), albo za pomocą metonimii (por. dziecięcia złota 
głowa81). Z kolei złociste są ręce (złociste ręce82) i rzęsy (twych rzęs złocistą sieć83), a jedyny 
element ubioru, jaki pojawia się w tym polu (cylinder), uzyskuje barwę złotą za sprawą 

61 Zob. Jesień w Warszawie z tomu Dionizje.
62 Zob. Melancholia z tomu Dionizje.
63 Zob. wyżej przypis 27.
64 Zob. Chwila w jesieni z tomu Oktostychy.
65 Zob. Ogrodniczki z tomu Oktostychy.
66 Zob. Święte zasłony z tomu Dionizje.
67 Zob. Łubin z tomu Kasydy.
68 Zob. wyżej przypis 35.
69 Zob. Chwila w jesieni z tomu Oktostychy (jądra jabłoni = jabłka).
70 Zob. Erotyk [Bursztynowych czereśni rozsypane krocie…] z tomu Oktostychy.
71 Zob. Złote wirchy z tomu Kasydy.
72 Zob. Oddech ziemi z tomu Oktostychy.
73 Zob. Melancholia z tomu Dionizje.
74 Zob. Primavera z tomu Oktostychy.
75 Zob. Liliowa dolina z tomu Dionizje.
76 Zob. wyżej przypis 39.
77 Zob. Białoskórska, Język poezji, 25.
78 Por. tamże.
79 Zob. Powrót z tomu Oktostychy.
80 Zob. wyżej przypis 31.
81 Zob. Usta fanatyków. Intermezzo z tomu Dionizje (głowa zamiast włosów = całość za część).
82 Zob. Liliowa dolina z tomu Dionizje.
83 Zob. Krzak gorejący z tomu Oktostychy.
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słońca (por. w złoconym przez promienie cylinderku84). Stereotypowo scharakteryzowane 
są natomiast oczy chińskich żołnierzy (por. żółtookich żołnierzy85).

Bogatsze w leksykalne wykładniki barw pole semantyczne tworzą u Iwaszkiewicza 
nazwy artefaktów (14 przykładów). Do przedmiotów opisywanych jako złote/złociste należą 
różnego rodzaju akcesoria (złotem rażone szpady86, złociste klamki87), budynki (biało-złoty, 
cichy domek88) i ulice (np. złociste ulice89), a obok nich pojawiają się żółte tkaniny (z żółtego 
aksamitu90) i przedmioty różnej wielkości i przeznaczenia (por. żółta trumna91) czy statki 
i ich wyposażenie (por. żółtością fregat i żagli92), a także budowle (por. żółto-jedwabne 
pagody93).

Nie można też pominąć przykładów związków składniowych, w których za pomocą 
kolorów (a więc zjawisk zmysłowych) charakteryzuje się zjawiska abstrakcyjne, por. np.

Krwawiące pochylenie  
Twych rzęs nad moją głową.  
Owionie mnie złociście  
Mgłą acetylenową.94

W przywołanej wyżej książce Język poezji Leopolda Staffa jej autorka dokonała też 
analizy porównawczej użyć leksemów odnoszących się do szeroko rozumianej barwy 
złotej w zbiorkach poetyckich tytułowego poety z użyciami tychże leksemów w twórczo-
ści poetyckiej Bohdana Zaleskiego, Adama Mickiewicza, Marii Pawlikowskiej, Juliana 
Tuwima, Stanisława Grochowiaka i Zbigniewa Herberta (na podstawie wyników badań 
innych językoznawców)95. Brakuje tam jednak Jana Lechonia, który zainteresowanie bar-
wami jako materiałem do budowy obrazów poetyckich zasygnalizował tytułami dwóch 
swoich tomów wierszy: Karmazynowy poemat oraz Srebrne i czarne96. Wszakże ich autor 
użył w nich tylko kilku leksemów wyrażających barwę złotą, a mianowicie przymiot-

84 Zob. wyżej przypis 37.
85 Zob. Do Tytusa z tomu Kasydy.
86 Zob. wyżej przypis 43.
87 Zob. Podróż po Warszawie z tomu Dionizje.
88 Zob. Usta fanatyków III. Którzy nadchodzą z tomu Dionizje.
89 Zob. Melancholia z tomu Dionizje.
90 Zob. Łubin z tomu Kasydy.
91 Zob. Moje do widzenia z tomu Kasydy.
92 Zob. wyżej przypis 41.
93 Zob. Modlitwa do Artura Rimbaud z tomu Kasydy.
94 Zob. Liliowa dolina z tomu Dionizje (abstrakcja: pochylenie rzęs owionie).
95 Zob. Białoskórska, Język poezji, 44 i n.
96 Zob. Daniela Podlawska, Gabriela Wilczyńska, „Stylistyczna funkcja nazw barw w Karmazynowym 
poemacie oraz w Srebrnym i czarnym Jana Lechonia”, Słupskie Prace Humanistyczne 12a (1994): 189–216, 
oraz Andrzej S. Dyszak, „Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Lechonia”, Studia 
Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny 14 (2015): 349–366.
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niki złoty i złocisty oraz złotawy i wyzłacany (których brak u Iwaszkiewicza), rzeczownik 
złoto i czasownik wyzłocić, którego brak u wszystkich porównywanych poetów w pracy 
M. Białoskórskiej (tab. 2).

Tabela 2. Leksemy wyrażające barwę złotą i barwy zbliżone w poezjach wybranych autorów

Leksemy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRZYMIOTNIKI

proste

złoty x x x x x x x x x

złocisty x x x x x x x x x

złocony x x x x x x x x

złotawy x x x x

pozłocisty x x x x x

złożone

złoto-czerwonawy x

złoto-czerwony x

złoto-modry x

złoto-niebieski x

złoto-zielony x x

złotobłękitny x

złotogniady x

złotopłowy x

złotordzawy x

biało-złoty x

modro-złoty x x

różowo-złocisty x x

białozłoty x

błękitnozłoty x

krwawozłoty x

modrozłoty x

niebieskozłoty x

purpurowozłoty x

rudozłoty x

sinozłoty x

siwozłoty x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

srebrnozłoty x

zielonozłoty x

złotoblady x

bladozłoty x x

jasnozłoty x

złotoszczery x

złotolity x x x x

złoto-bramy x

złotobramny x

złotokłosy x x

złotolisty x

złotomiodny x

złotooki x

złotopióry x

złotowłosy x x x x x

złocistokłosy x

złotodajny x x

złotopłynny x x

szczerozłoty x x x x x

bursztynowy x x

miodowy x

słoneczny x x (x) x x

topazowy x x

miodopłynny x (x)

PRZYSŁÓWKI

złoto x

złociście x x

pozłociście x

RZECZOWNIKI

złoto x x x x x x x x x

złocenie x

złocistość x x

pozłota x x x x

pozłótka x x

pozłótko x

brzęczyzłotka x

złotogłów x x x

złotogłowie x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bursztyn x (x) x

jaskrzyca x

miód x (x) (x)

bursztyn topazu x

mosiądz x

topaz x

CZASOWNIKI

złocić x x x

złocić się x x x x

nazłocić się x

ozłocić/ozłacać x x x

pozłocić/pozłacać x x

przezłacać się x

rozzłocić x x

rozzłocić się x

wyzłocić x

ZWROT

żółknąć topazem x

IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE

ozłocony x x x x x

pozłacany x x x

pozłocony x x

rozzłocony x

wyzłacany x x x x x

wyzłocony x

złocący x

IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE

złocąc się x

złocąc x x

Opracowanie własne na podstawie tabeli 4: Barwa złota w lirykach poetów polskich97.

W poetyckich juweniliach Iwaszkiewicza wspólnymi z listą leksemów użytych przez 
Leopolda Staffa są przymiotniki złoty, złocisty, złocony, różowo-złocisty, złotowłosy, 
bursztynowy, topazowy, przysłówek złociście, rzeczowniki złoto i złocistość oraz imiesłów 
złocąc. W analizowanych wierszach poety ze Stawiska obecne są też wymienione przez 
M. Białoskórską przymiotniki słoneczny i miodopłynny oraz rzeczowniki bursztyn i miód, 

97 Białoskórska, Język poezji, 44–47.
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które jednakże u Iwaszkiewicza nie wyrażają – moim zdaniem – barw, por. Junak w promie-
nia słonecznego strefie98, Radość słonecznych promieni99, Słoneczny promień cicho będzie 
po nich biegł100 (tu: słoneczny ‘należący do słońca, będący częścią słońca’), Chodzę sobie 
i siadam w spokoju tym słonecznym101 (tu: słoneczny ‘wypełniony światłem słońca’)102, 
W waszym szepcie miodopłynne są peany103 (tu: miodopłynny ‘wylewny, potoczysty, miły 
w treści’), Zapach lata i bursztyn na wiosny kaftanie...104, Mieszając ogień, wino, miód, 
bursztyn wonny i runo105 (tu: bursztyn ‘kopalna żywica’), „Miodem wonne koronki”106, Toną 
podłużne dłonie w złoconym dzbanie, w miodzie107, I darmo lejąc miód dobroci?108, Odejmij 
twoim rękom smak gorzkiego miodu109, I gromadziłem go zwolna jak miód110, Bardzo 
kocham ten płynny dzień, jak miód kojący111, Pamiętamy tańce i uczty, i karnawał, i sny 
miodem pachnące112 (tu: miód ‘substancja wytwarzana przez pszczoły’). 

Warto natomiast zwrócić uwagę na te leksemy, których użył autor Oktostychów, 
Dionizji i Kasyd, a które nie pojawiły się w poezjach ani Staffa, ani innych wymienionych 
wyżej poetów. Są to przede wszystkim przymiotniki złożone: biało-złoty (w odróżnieniu 
od białozłotego, którego użył Julian Tuwim113), złotolisty114, złotooki oraz przysłówek złoto.

Czesław Miłosz stwierdził, że język poetycki Iwaszkiewicza charakteryzował się nie-
spotykaną wcześniej w polskiej literaturze czułością i „zachłannością” na wszelkie sensu-
alne wymiary rzeczywistości115, czego doskonałym przykładem jest jeszcze jeden przy-

98 Zob. Quattrocento z tomu Oktostychy.
99 Zob. Piosenki z tomu Oktostychy.

100 Zob. Światło z tomu Oktostychy.
101 Zob. Sierpień z tomu Kasydy.
102 Bardziej ze światłem niż z barwą związany jest też przymiotnik słoneczny jako określenie ważki 
w wyrażeniu lekkość słonecznej ważki z wiersza Piosenki z tomu Oktostychy (ważki nie są żółte, raczej 
wielobarwne, na co zwrócono uwagę w definicji znaczenia terminu zoologicznego ważka w SJPD: «owad 
drapieżny […] zwykle jaskrawo ubarwiony […]», podkr. moje – A.S.D.).
103 Zob. Deszcz z tomu Oktostychy.
104 Zob. Średniowiecze z tomu Oktostychy.
105 Zob. Włosy z tomu Oktostychy.
106 Zob. Uty z tomu Oktostychy.
107 Zob. Ciepła zima z tomu Oktostychy.
108 Zob. Bielany z tomu Dionizje.
109 Zob. tamże.
110 Zob. Macierzyństwo z tomu Dionizje.
111 Zob. Sierpień z tomu Kasydy.
112 Zob. Do Lydii z tomu Kasydy.
113 Zob. Białoskórska, Język poezji, 44.
114 W SW i w SJPD występuje (jako hasło) tylko złotolistny, ale przymiotnik złotolisty został użyty także 
przez Stanisława Wyspiańskiego w Nocy listopadowej i odnotowany w Narodowym Fotokorpusie Języka 
Polskiego (dalej jako NFJP) w fotocytacie ze Studiów i rozpraw Wacława Borowego (Wrocław 1952), który 
w swoim tekście przywołał odpowiedni fragment dramatu. 
115 Por. Czesław Miłosz, „Od wiernego wielbiciela”, w: Jarosław Iwaszkiewicz, Noc w polu. Lekcja 
literatury z Czesławem Miłoszem, wybór Czesław Miłosz (Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001), 7–8.
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miotnik złożony, a mianowicie złotowonne, użyty jako określenie rzeczownika palmy116. 
Drugi jego człon wskazuje na doznania węchowe (por. wonny w SW: wydający woń, wonie-
jący, pachnący, aromatyczny), natomiast pierwszy człon tego złożenia nie wyraża barwy 
(jak by się mogło wydawać), ale charakteryzuje zapach palm: pachną złotem (tylko w kre-
owanym poetycko świecie możliwy jest zapach złota/złoty zapach). W tym kontekście na 
uwagę zasługują też inne jeszcze złożenia, mimo braku ich związków z barwami złotą czy 
żółtą, występujące w analizowanych juweniliach Iwaszkiewicza, jak np. srebrnodźwię-
kie117, a szczególnie kilka z nich, które można uznać za poetyckie neologizmy (nienotowane 
w słownikach): srebrnodzwonne (instrumenty)118, (ulicy rów) sinawo-cichy119, (groch) zie-
lonostrąki120.

Podsumowując powyższą analizę pola barw złotej i żółtej w poetyckich juweniliach 
Iwaszkiewicza, można bez wątpienia stwierdzić, że pisarz ten – zgodnie z opinią wyrażoną 
o nim przez Czesława Miłosza (przywołaną na wstępie niniejszego artykułu) – jawi się jako 
twórca wrażliwy na kolory. Elementy świata kojarzone stereotypowo z jedną barwą, jak np. 
niebo z kolorem niebieskim czy róża z kolorem czerwonym, poeta widzi z wielu barwach. 
Przykładowe niebo rzadko w analizowanych wierszach ma barwę niebieską, właściwie raz 
tylko jest błękitne – w wierszu Epika (por. niebo chmury przerywa głębokim błękitem) z tomu 
Oktostychy, w którym poza tym ma najwięcej barw: jest cytrynowe (por. wyżej po cytryno-
wym niebie), czarne (por. na czarnych skibach nieba z wiersza Krzak gorejący), sine (por. 
Ku niebu […] / Bladosinemu z wiersza Piosenki) i dwukolorowe (por. niebo białe z różowym 
z wiersza Średniowiecze oraz niebo liliowo-zielone z wiersza Recueillement), a w Kasydach 
pojawia się jedynie w dwóch kolorach: sinym (por. na sinym niebie z wiersza Sierpień) 
i fioletowym (por. fioletowych niebiosów z wiersza Degeneracja). Z kolei w Dionizjach 
bywa zielone (por. z zielenią nieba z wiersza Usta fanatyków III. Którzy nadchodzą), czarne 
(por. czarna niebios gleba z wiersza Confiteor), pomarańczowe (por. na oranżowym niebie 
z wiersza Melancholia) czy także (jak w Oktostychach) dwukolorowe (por. nieba połowa 
kraśna jest, pół żółta z wiersza Utęskniony pociąg). Oprócz róż czerwonych, które najczę-
ściej pojawiają się w Dionizjach (por. czerwień róży z wiersza Do Dionizosa, czerwoną 

116 Zob. Jesień w Warszawie z tomu Dionizje. Przymiotnik złotowonny jest nieobecny w słownikach 
języka polskiego, można by pokusić się o tezę, że stworzył go właśnie Iwaszkiewicz. W tym kontekście 
należy zauważyć, że przymiotnik złotowonny został odnotowany współcześnie w NFJP (złotowonne jabłka 
Hesperyd). Fotocytat pochodzi z „Twórczości” (Kraków–Warszawa 1964), a więc z okresu późniejszego 
niż jego użycie w wierszu autora Dionizji.
117 Zob. Deszcz z tomu Oktostychy (ten zbiór przynosi najwięcej złożeń, por. jeszcze ciemnofioletowe 
z wiersza *** [Na ciemnofioletowym tle nabrzmiałej chmury…], srebrnowłose i srebrnoczarne z wiersza 
Triangulacje, liliowo-zielone z wiersza Recueillement). Przymiotnik srebrnodźwiękie w SW został odno-
towany jako synonimiczny do przymiotnika srebrnodźwięczny w znaczeniu odznaczający ś. dźwiękiem 
srebra. 
118 Zob. Triangulacje z tomu Oktostychy. Właśnie pochodzący z tego wiersza przymiotnik srebrno-
dzwonny został odnotowany w NFJP.
119 Zob. Jesień w Warszawie z tomu Dionizje.
120 Zob. Płodozmiany z tomu Kasydy. 
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różę z wiersza Melancholia, [zasłona] w czerwone róże z wiersza Święte zasłony), i róż pur-
purowych z Dionizji i Oktostychów (por. [róża] kona / W purpurze121, róż purpurowych122, 
purpurowa róża123), kwiaty te mają kolory: kremowy (por. kremowe róże124), biały (por. 
w białych […] różach125), błękitny (por. w […] błękitnych różach126) i złocisty (por. złocista 
róża127). Wśród barw występujących w świecie Oktostychów, Dionizji i Kasyd najintensyw-
niejszy jest jednakże kolor złoty, za którego pomocą poeta starał się „przetransponować 
zmysłowość świata na język literatury”128. J. Matyskieła, powołując się na opinię autora 
Doliny Issy, uzasadnia poszukiwania sensualności słów przez Iwaszkiewicza jego zetknię-
ciem się, za sprawą Mieczysława Rytarda, z twórczością Artura Rimbauda129. Co więcej, 
autor Doliny Issy stwierdził nawet, że Dionizje stanowiły pierwszy i jedyny stricte eks-
presjonistyczny tom poezji wydany w Polsce międzywojennej130. Wcześniejsze Oktostychy 
z kolei, zdaniem T. Wroczyńskiego, inspirowane były „twórczością angielskiego prozaika 
Oscara Wilde’a, reprezentującą skrajny estetyzm”131. Można zatem zgodzić się z sądem, iż 
„świat Oktostychów, który poeta wyczarował z subtelnych, zmysłowych doznań, istnieje 
po to, by zachwycać”132, czego przykładem niech będą na zakończenie różnorakie barwy, 
którymi Iwaszkiewicz – za pomocą odpowiednich przymiotników – malował mgły w swo-
ich juweniliowych wierszach, por. mgła różowa133, na mgły fioletowe, niebieskie, bure134, 
sine mgły135, w zielonej mgle136. Wyraźnie ekspresjonistyczny sposób językowego ujęcia 
tego zjawiska przyrody przynoszą wersy z utworu Liliowa dolina (z tomu Dionizje), por. na 
zielonych mgliskach / Wzbija się szarość wzwyż.

121 Zob. Święte zasłony z tomu Dionizje.
122 Zob. Intermezzo z tomu Dionizje i Epika z tomu Oktostychy.
123 Zob. Piosenki z tomu Oktostychy.
124 Zob. Serenada z tomu Oktostychy.
125 Zob. Melancholia z tomu Dionizje.
126 Zob. tamże.
127 Zob. wyżej przypis 66.
128 Matyskieła, „Pierwsza literacka miłość”, 34.
129 Zob. tamże.
130 Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010), 450. Zdaniem 
J. Matyskieły, „Iwaszkiewicz stał się zatem swoistym medium w procesie przyswajania przez Miłosza 
dionizyjskich pierwiastków europejskiego modernizmu” (Matyskieła, „Pierwsza literacka miłość”, 35).
131 Wroczyński, „O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza”, 90.
132 Jarosław Iwaszkiewicz, dostęp 2.09.2019, https://klp.pl/iwaszkiewicz.
133 Zob. Źródło i ja z tomu Oktostychy.
134 Zob. Artyleria z tomu Oktostychy.
135 Zob. Skąd widzieliśmy tatry I. Sonet wstępny z tomu Kasydy.
136 Zob. Skąd widzieliśmy tatry II. Z gór świętokrzyskich z tomu Kasydy.
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Z badań leksyki barw w poetyckich juweniliach Jarosława Iwaszkiewicza

S t r e s z c z e n i e 
Artykuł poświęcony jest językowym środkom leksykalnym, które posłużyły Jarosławowi 
Iwaszkiewiczowi do wyrażenia wybranych barw świata poetyckiego, jaki stworzył w trzech 
pierwszych tomach swych wierszy uznawanych za juwenilia (Oktostychy, Dionizje i Kasydy 
zakończone siedmioma wierszami). Przedmiotem szczegółowego zainteresowania są leksemy 
odnoszące się do barw złotej i złocistej oraz kolorów do nich zbliżonych (żółtego, cytrynowego 
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i bursztynowego). Ich opis ma charakter formalno-semantyczny, zgodny z zasadami gramatyki 
stylistycznej, bez rozpatrywania funkcji poetyckiej użytych środków językowych. Wykładniki 
wymienionych wyżej kolorów stanowią 18% użyć wszystkich wyrazów odnoszących się do 
barw. Prymarnie wskazane barwy wyrażają przymiotniki proste złoty, złocisty, topazowy, żółty, 
bursztynowy, cytrynowy i przymiotniki złożone biało-złoty, różowo-złocisty, złotolisty, złoto-
oki, złotoskrzydły, złotowłosy, żółtooki, żółto-jedwabny oraz przysłówki złoto i złociście. Wtór-
ne wobec nich są rzeczowniki złoto, złocistość i żółtość oraz czasowniki złocić (zrealizowany 
jako imiesłowy złocąc i złocony), a także żółcić w formie trzecioosobowej żółci. Iwaszkiewicz 
w analizowanych wierszach jawi się jako twórca wrażliwy na kolory, spośród których barwa 
złota jest najintensywniejsza i najlepiej oddaje zmysłowość świata jego poetyckich juweniliów.

A study on the lexis of colours in poetic juvenilia of Jarosław Iwaszkiewicz

S u m m a r y
The article explores the linguistic lexical means that served Jarosław Iwaszkiewicz to express 
the selected colours of the poetic world he created in the three initial volumes of his poetry, 
regarded as his juvenilia (Oktostychy, Dionizje, and Kasydy zakończone siedmioma wierszami). 
The subject of the author’s particular interest are lexemes that refer to the colours gold (złoty) 
and golden (złocisty), as well as the colours similar to them (i.e. yellow, citron, and amber). 
Their description is formal-semantic, performed in accordance with the principles of stylistic 
grammar, not considering the poetic function of the used linguistic means. The exponents of the 
abovementioned colours make up 18% of the usage of all the words referring to colours. The pri-
mary names of the indicated colours are the simple adjectives złoty, złocisty, topazowy, żółty, 
bursztynowy, cytrynowy, and the compound adjectives biało-złoty, różowo-złocisty, złotolisty, 
złotooki, złotoskrzydły, złotowłosy, żółtooki, żółto-jedwabny, as well as the adverbs złoto and 
złociście. Secondary in relation to them are the nouns złoto, złocistość, żółtość, and the verbs 
złocić (here in the form of the participles złocąc and złocony) and żółcić (in the third person 
singular form żółci). In the analysed poems Iwaszkiewicz appears as a poet sensitive to colours, 
of which the colour gold is the most intensive and renders the best the sensuality of the world of 
his poetic juvenilia.
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Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. 
O potrzebie realizacji projektu  

Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
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semantyka, konotacje, językoznawstwo konfrontatywne, komunikacja międzykulturowa

K e y w o r d s
semantics, connotations, confrontative linguistics, intercultural communication

Jednym z podstawowych wątków toczącej się obecnie dyskusji na temat procesów rozwo-
jowo-asymilacyjnych i integracyjnych na podstawie kryterium wzajemnego zrozumienia 
i zaufania, zachodzących we współczesnej Europie i świecie, jest m.in. pytanie o tożsamość 
człowieka, a dokładniej, pytanie o proces jej kształtowania się. Współczesne poszukiwania 
tożsamości – „pewnego stanu świadomości zbiorowej”1 – sprowadzają jednostkę do roli 

1 Jerzy Mikułowski Pomorski, „Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie”, w: Narody wobec 
Europy. Negocjowanie tożsamości, red. Jerzy Mikułowski Pomorski (Kraków: Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, 2004), 11. 
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„posiadacza” i „użytkownika” grupowych ideologii i wydają się bardziej niż dotychczas 
opierać na elementach etnicznych i narodowych. Ich punktem wyjścia często jest założenie, 
że różnice, dystanse czy rozbieżności interesów mogą być równoważone przez podobień-
stwa, poczucie bliskości oraz wspólnotę nadrzędnych celów, idei lub interesów, co okazuje 
się jednak zadaniem niełatwym, szczególnie wtedy, kiedy znajdziemy się w tyglu języków 
i kultur.

Jak słusznie bowiem zauważa Franciszek Grucza: 

Konkretne nastawienie poszczególnych ludzi lub wspólnot do innych ludzi lub wspól-
not, stan ich chęci lub niechęci do łączenia się lub choćby tylko do porozumienia 
z innymi, czyli ich odpowiedź na pytanie, z kim są gotowi (po)łączyć się i porozu-
mieć, a z kim nie, jak dalece są do tego gotowi itd., jest zawsze pewną wypadkową 
przede wszystkim (a) ich własnych (mniej lub bardziej przypadkowych) doświadczeń 
życiowych oraz własnej refleksji nad nimi, (b) poglądów „przejętych” od innych osób, 
przede wszystkim poglądów „zaczerpniętych” z lokalnej lub środowiskowej (wspólno-
towej) tradycji, (c) wiedzy „zdobytej” w trakcie formalnego (instytucjonalnego) kształ-
cenia i rzecz jasna także określonych „interesów” lub „kalkulacji” egzystencjalnych 
(materialnych)2.

Różnice między narodami istnieją zatem w ludzkich umysłach i są rezultatem przeby-
tej socjalizacji w narodowym otoczeniu, rezultatem interakcji społecznej, która wpływa na 
zachowanie jednostek i selektywnie kształtuje ich charakter. Homo loquens żyje w swojej 
kulturze, która jest tworem jego życiowych wyborów, a otaczający go świat artefaktów 
kulturowych ukierunkowuje go i zachęca do ograniczania tych wyborów. Niemożliwe jest 
w związku z tym analizowanie procesu komunikowania, a w szczególności komunikowania 
międzykulturowego – ludzkiego spotkania, procesu porozumiewania się, w którego rezul-
tacie przejawia się, wzmacnia lub zanika wzajemne zrozumienie – bez doceniania różnic 
między narodami – umysłowych, emocjonalnych i psychologicznych. Dopóki nie docenimy 
różnic w naszej percepcji, dopóty nie będziemy w stanie przekroczyć własnych ograniczeń. 
W przeciwnym razie pozostaniemy w sytuacji, w której nasza komunikacja z innymi – 
zamiast na zrozumieniu i w miarę swobodnym poruszaniu się w zawiłościach odrębnych 
norm aksjologicznych oraz akceptacji i tolerancji dla opartych na nich stylów życia – opie-
rać się będzie na „etykietkach”, które udaremniają skuteczne rozwiązywanie problemów 
między partnerami komunikacyjnymi i zwiększają dystans między nimi. Zdaniem Clarka 
Moustakasa, dzieje się tak, ponieważ 

2 Franciszek Grucza, „O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturo-
wym porozumieniu się oraz naukach humanistyczno-społecznych”, w: Problemy komunikacji interkultu-
rowej: jedna Europa – wiele języków i kultur. Materiały z XIX Sympozjum ILS UW oraz PTLS (Warszawa-
Bemowo, 14–16 lutego 1994), red. Franciszek Grucza, Krystyna Chomicz-Jung (Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1996), 13.
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[…] etykietki i klasyfikacje sprawiają, iż wydaje się, że znamy drugiego, podczas gdy 
naprawdę chwytamy jedynie cień nie zaś substancję. Ponieważ jesteśmy przekonani, 
że znamy samych siebie i innych [...], przestajemy faktycznie widzieć, co się dzieje 
przed nami i w nas, i nie wiedząc tego, że nie wiemy, nie czynimy żadnego wysiłku, by 
pozostawać w kontakcie z rzeczywistością. Wciąż korzystamy z etykietek, by wciskać 
w stereotypy siebie samych i innych; te etykietki zastąpiły ludzkie znaczenia, niepo-
wtarzalne uczucia i przejawy życia w osobach i między osobami3.

W naszym przekonaniu podstawowym zadaniem i celem nadrzędnym współczesnych nauk 
humanistycznych i społecznych jest, cytując F. Gruczę, „praca na rzecz międzyludzkiego 
porozumienia, poszukiwanie i ukazywanie możliwości wzmacniania naturalnych ludzkich 
tendencji do kontaktowania się z innymi”4.

Pewną szansę podniesienia skuteczności porozumiewania się np. współczesnych 
Polaków Niemców i Rosjan, trzech narodów, które łączy bardzo długa historia i niełatwe 
problemy dnia dzisiejszego, stwarzają m.in. psycholingwistyczne badania skojarzeń swo-
bodnych. Pozwalają bowiem diagnozować różnice w spostrzeganiu, a to właśnie one są 
jedną z najczęstszych przyczyn wszelkich nieporozumień. 

Zastosowanie testu asocjacyjnego, określanego również jako eksperyment asocjacyjny 
lub lingwistyczny (uznawanego i używanego od czasu eksperymentów lingwistycznych 
Francisa Galtona), jako narzędzia diagnostycznego w badaniach z zakresu przetwarza-
nia informacji w umyśle człowieka5, pozwala przeniknąć do świata obrazów utrwalonych 
w jego świadomości językowej. Świadomość językowa definiowana jest przez Jewgienija F. 
Tarasowa jako „całokształt poziomów świadomości, formowanych i uzewnętrznianych za 
pomocą środków językowych: słów, związków wyrazowych, zdań, tekstów i pól asocjacyj-
nych”6.

Badanie skojarzeń, odkrywających bogactwo sensów zawoalowanych w znakach języ-
kowych, mieści się w koncepcji poznawczej współczesnych studiów i analiz prowadzonych 
w ramach lingwistyki antropologicznej i etnolingwistyki, podejmowanych, między innymi 

3 Clarc Moustakas, Individuality and Encounter: A Brief Journey into Loneliness and Sensitivity 
Groups (Cambridge: Howard A. Doyle Publishing Co., 1971), 7–8, cyt. za: Robert Bolton, „To zwykle 
psuje komunikację”, w: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart 
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 179.
4 Grucza, „O przeciwstawności ludzkich interesów”, 21.
5 Patrz: Robert Gottsdanker, Osnovy psihologičeskogo èksperimenta. Učebnoe posobie (Moskva: MGU, 
1982); Elena I. Goroško, Integrativnaâ modelʹ svobodnogo associativnogo èksperimenta (Moskva–
Harʹkov: Ra-Karavella, 2001).
6 Evgenij F. Tarasov, „Aktualʹnye problemy analiza âzykovogo soznaniâ”, w: Âzykovoe soznanie i obraz 
mira, red. Natalʹâ V. Ufimceva (Moskva: Institut âzykoznaniâ RAN, 2000), 26 (przekład autorów). 
Niektórzy lingwiści świadomość językową utożsamiają z kompetencją językową (por. Jerzy Porayski-
Pomsta, „Komunikacja językowa”, w: Nauka o języku dla polonistów, red. Stanisław Dubisz (Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1999), 70–71 lub traktują ją jako element większej całości – świadomości etnokultu-
rowej (por. Alla G. Guročkina, „Ètnokulʹtura i âzykovoe soznanie”, w: Filologiâ i kulʹtura: Materialy 
III Meždunarodnoj naučnoj konferencii 16–18 maâ 2001, č. 3 (Tambov: Izd-vo TGU, 2001), 122–123).
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przez Jadwigę Puzyninę, Jerzego Bartmińskiego, Walerego Pisarka, Michaela Fleischera, 
Annę Wierzbicką. Ten etnopsycholingwistyczny nurt badań, opierający się na podstawo-
wym założeniu, że w języku utrwalony jest opis postrzeganego świata, co wskazuje na 
istnienie współzależności między świadomością a językiem, stawia sobie za cel, między 
innymi, ujawnienie przyjętych w danej kulturze sposobów konceptualizacji i kategoryzacji 
rzeczy, systemów stosowanych wartościowań, punktów widzenia i utrwalonych społecz-
nie postaw wobec świata7. Ponadto przyjęcie zaprezentowanego założenia otwarło lingwi-
stom drogę do nowych poszukiwań i analiz badawczych, których celem stało się również 
badanie etnokulturowej świadomości językowej drogą jej kontrastowania ze świadomo-
ścią językową innej kultury. Kluczowe znaczenie dla tego trendu badawczego ma pojęcie 
językowego obrazu świata, czyli świata rozpoznawalnego przez pryzmat języka i należą-
cego do wieloaspektowo pojmowanej semantyki językowej, która obok cech kategorial-
nych znaczenia bierze pod uwagę także jego cechy stereotypowe. Pojmowanie językowego 
obrazu świata definiowanego jako „obraz mentalny oparty na potocznej wiedzy o świecie, 
o przedmiotach, zjawiskach i relacjach; obraz utrwalony w języku i dostępny poprzez język, 
poprzez jego strukturę gramatyczną, a zwłaszcza poprzez jego słownictwo z całym bogac-
twem znaczeń”8, stwarzając możliwość wiązania go z wizją i interpretacją fragmentów real-
nej rzeczywistości pozajęzykowej, otwiera jednocześnie wiele interesujących perspektyw 
interpretacji wyników w postaci danych językowych zebranych w toku eksperymentu lin-
gwistycznego, opartych na dwóch głównych zasadach: częstości (powszechności reakcji) 
oraz klasyfikacji skojarzeń9.

Psycholingwistyczna idea analiz skojarzeń utrwalonych w świadomości jednostki pod 
wpływem jej wcześniejszych doświadczeń pozytywnie wpłynęła na intensyfikację języko-
znawczych badań nad spostrzeganiem10, u podłoża których znajdują się interkulturowe ana-
lizy porównawcze procesów poznawczych człowieka. Koncepcja takich eksploracji nauko-
wych opiera się na teoretyczno-metodologicznych założeniach warunkujących i opisujących 

7 Już przed laty Edward Sapir pisał: „Układ wzorów kulturowych danej cywilizacji jest odzwierciedlony 
w języku, który cywilizację tę wyraża. Złudne jest przekonanie, że cechy istotne danej kultury można 
uchwycić i zrozumieć przez czystą obserwację, nie korzystając z pomocy symbolizmu językowego, który 
cechom tym nadaje znaczenie zrozumiałe dla całego społeczeństwa. Próba poznania kultury bez odwo-
łania się do języka społeczności reprezentującej tę kulturę, okaże się pewnego dnia równie amatorska jak 
trud historyka, który nie ma dostępu do oryginalnych dokumentów cywilizacji, którą opisuje”. Tenże, 
Kultura, język, osobowość (Warszawa: PIW, 1978), 88. 
8 Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne (Lublin: Wydawnictwo 

UMCS, 2007), 24.
9 Anna Ciechanowicz, „Swobodne skojarzenia słowne. Przegląd literatury”, Psychologia Wychowawcza 

4 (1975): 520–533.
10 Wspólnota językowa warunkuje wspólnotę spostrzeżeniową i jednocześnie z niej wynika. Robert 
Kwaśnica pisze o tym problemie w następujący sposób: „To, co i jak spostrzegamy, zależy od naszego 
języka: to język przesądza o tym, co możemy dostrzec i uznać za obiektywnie istniejące. […] Język decy-
duje o tym, jak rozumiemy poddające się naszej recepcji obiekty”. Tenże, „Rzeczywistość jako byt sensu. 
Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości”, Język a Kultura 1 (1991): 37.
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schemat ludzkiego poznania, tj. sposób, w jaki ludzie selekcjonują, interpretują, zapamię-
tują i wykorzystują wszelkie fenomeny realnej rzeczywistości otaczające ich i przez nich 
odbierane. Zjawiska rzeczywistości pozajęzykowej stabilizują się w świadomości jednostki 
w taki sposób, że utrwalają przyczynowo-czasowe i przestrzenne związki zjawisk i emocji 
przez nie wywołanych. Schematy te mają swoje reprezentacje mentalne lub, jak proponują 
Teun van Dijk i Walter Kintsch11, „modele mentalne”, zawsze dostępne i pozwalające jed-
nostce w określony sposób konstruować otaczającą ją rzeczywistość oraz silnie oddziału-
jące na jakość naszych wyobrażeń na temat wszelkich fragmentów otaczającego świata i na 
przetwarzanie informacji, które go opisują. Bardzo obrazowo fakt ten konstatuje Georg 
Gissing: „To umysł kreuje świat wokół nas i nawet gdybyśmy stanęli tuż obok siebie na tej 
samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje”12.

Zarówno nasza postawa, jak i postawa wielu współczesnych językoznawców zaintere-
sowanych reakcjami asocjacyjnymi wyrasta z inspiracji problemami z zakresu logicznych 
związków procesu myślenia z językiem, traktujących jednocześnie język jako najbardziej 
skomplikowany sposób przekazywania i wymiany myśli. Badanie asocjacji werbalnych, 
zgodnie z ich zwięzłą definicją sformułowaną przez Natalię Ufimcewą, w myśl której repre-
zentują one „овнешнение с помощью вербальных знаков связи между психическими 
явлениями, при которой предъявление вербального стимула влечёт за собой появле-
ние вербальной реакции”13, dostarczając wiedzy na temat norm skojarzeniowych, stwa-
rza jednocześnie możliwości diagnozowania podobieństw i różnic w postrzeganiu różnych 
konstruktów rzeczywistości poprzez język, również w zależności od konkretnych kręgów 
kulturowych, w których dana grupa biorąca udział w eksperymencie asocjacyjnym wyra-
stała i podlegała procesom socjalizacji.

Podstawową zaletą omawianej empirii jest to, iż zawiera ona w sobie bogaty potencjał 
w zakresie wieloaspektowej analizy wyrażających się w reakcjach skojarzeniowych dwóch 
możliwych znaczeń asocjacyjnych: 

1. kulturowego – „obowiązuje zawsze tylko dla określonej formacji kulturowej, sta-
nowi o znaczeniu danego znaku (lub kompleksu znaków) dla konkretnej formacji 
kulturowej. [...] Dla innej formacji kulturowej ten sam środek znaku (słowo, kon-
strukt, wypowiedź) posiadać może inne znaczenie kulturowe”14;

2. konotacyjnego (emotywnego) – odniesienie do wszystkich procesów emocjonal-
nych i poznawczych, jakie dany znak wywołuje poza samym odpowiadającym mu 

11 Teun A. van Dijk, Walter Kintsch, Strategies of Discourse Comprehension (New York: Academic Press, 
1983).
12 Georg Gissing, The private papers of Henry Ryecroft (NY: Dutton 1912), cyt. za: Elliot Aronson, Timothy 
W. Wilson, Robin M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł (Poznań: Zysk i S-ka, 1997), 127. 
13 Natalʹâ V. Ufimceva, „Associativnye slovari slavânskih âzykov”, w: Roman Gawarkiewicz, Izabela 
Pietrzyk, Barbara Rodziewicz, Polski słownik asocjacyjny z suplementem (Szczecin: Print Group, 2008), 16. 
14 Michael Fleischer, Polska symbolika kolektywna (Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003), 27.
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pojęciem, będące zarazem miarą wartości, stosunku i postaw poddanych badaniom 
asocjacyjnym jednostek do danego pojęcia15. 

Przedstawiona struktura znaczeniowa ma charakter dynamiczny i jest podatna na 
zmiany, determinowane przyjętym w toku ludzkiej działalności systemem odniesień. 
Innymi słowy, wszystkie „nasze” znaczenia nabywamy w procesie uczenia się i w toku 
wszelkich interakcyjnych zachowań komunikacyjnych. Liczne badania asocjacyjne wyka-
zują istnienie wspólnych, podzielanych przez wielu przedstawicieli danej grupy językowo-
-kulturowej, skojarzeń i kryjących się za nimi znaczeń, tematyzowanych obiektów rzeczy-
wistości, ale także funkcjonowanie osobistych, indywidualnych skojarzeń, odmiennych dla 
różnych jednostek.

Z bardzo dobrą recepcją i zainteresowaniem spotkały się wyniki dotychczasowych 
lingwistycznych badań empirycznych na gruncie polskim, których autorzy z jednej 
strony ujawniają kulturowe nacechowanie symboli kolektywnych (Fleischer 2003), sztan-
darowych słów (Pisarek 2002), wartości (Rodziewicz 2014), stereotypów i heterostere-
otypów (Gawarkiewicz 2011), haseł Polskiego słownika asocjacyjnego z suplementem 
(Gawarkiewicz, Pietrzyk, Rodziewicz 2008), z drugiej zaś poświadczają, że nawet w obrę-
bie jednej kultury mają miejsce istotne zmiany w rozumieniu i definiowaniu pojęć oraz 
ich ewaluacji (Bartmiński 2006). Autorzy niniejszego tekstu dowiedli na podstawie ana-
liz materiału językowego zawartego w Polskim słowniku asocjacyjnym z suplementem 
(Gawarkiewicz, Pietrzyk, Rodziewicz 2008) i słowniku Slavânskij associativnyjslovar :́ 
russkij, belorusskij, bolgarskij, ukrainskij (Ufimceva i in. 2004) funkcjonowania zarówno 
wyrazistych, jak i subtelnych różnic w profilowaniu semantycznie ekwiwalentnych pojęć 
języka polskiego i rosyjskiego (Gawarkiewicz 2008, 2017; Rodziewicz 2008, 2018). Z kolei 
badania asocjacyjne przeprowadzone przez autorów tekstu wśród respondentów repre-
zentujących trzy kultury – polską, niemiecką i rosyjską – w zakresie utrwalonych w ich 
świadomości auto- i heterostereotypów (Gawarkiewicz 2011) oraz wartości (Rodziewicz 
2014) wykazały istotne podobieństwa i różnice w językowych obrazach świata. Po pierw-
sze, pozwoliły stwierdzić, iż tym, co łączy trzy poddane badaniom grupy narodowościowe 
jest przyjęty przez nie sposób konceptualizacji zarówno własnej, jak i obcej rzeczywisto-
ści wedle reguł konotacji emocjonalnej opartej na potocznej interpretacji definiowanego 
obiektu, w której tkwiące w umysłach stereotypy pełnią funkcję poznawczą, wyrażającą 
się w tendencji do upraszczania i generalizacji. Zasadniczo różni je natomiast jakość więzi 
emocjonalnej z własną wspólnotą i poziom otwartości na innych. Po drugie, dowiodły, że 
badani przedstawiciele trzech społeczności językowych w odmienny sposób rozumieją 
i interpretują pojęcia nazywające wartości, konstytuując ciekawe i wzbogacone semantycz-
nie profile badanych jednostek aksjologicznych, które uświadamiają istnienie niedostatecz-
nie znanych, lub pomijanych przez źródła leksykograficzne, sposobów ich konceptualizacji.

15 Ida Kurcz, Psycholingwistyka (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976), 176.
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Ujawnienie takich różnic uzasadnia potrzebę stałego rozszerzania i uzupełniania tego 
typu studiów mających wymiar międzykulturowy. 

Za uzasadnione zatem uznajemy przeprowadzenie eksperymentu lingwistycznego 
na studenckich reprezentacjach trzech grup narodowych, tj. Polaków, Niemców i Rosjan, 
w celu opracowania polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego z suplementem 
w postaci monografii naukowej.

W odróżnieniu od dostępnych w obiegu naukowym słowników proponowane opraco-
wanie będzie zawierać materiał językowy pomagający dotrzeć do kulturowo utrwalonego 
systemu znaczeń, który odzwierciedla struktury mentalne funkcjonujące w świadomości 
językowej młodych Polaków, Niemców i Rosjan. Na przykładzie rozumienia wybranych 
słów dotyczących wartości i postaw, działań, stereotypów, symboli i przedmiotów, życia 
społecznego i polityki, nazw członków wspólnot oraz nazw miejsc i instytucji słownik 
stworzy możliwość dotarcia do wiedzy potocznej, obiegowej oraz pozwoli uchwycić nie 
tylko jakościowe zmiany w semantyce wymienionych wyżej kategorii pojęć w badanych 
językach, ale przede wszystkim relacje między kulturą i znaczeniem. W nowoczesnych 
teoriach z zakresu socjologii kultury akcentowana jest teza o związkach kultury, będącej 
nośnikiem znaczeń, ze światem społecznym. Opracowanie słownikowe pozwoli skupić się 
na społecznych podstawach tworzenia i przyswajania znaczeń, tj. uwzględnić myśli i dzia-
łania odbiorców przekazów kulturowych – tych, którzy je kategoryzują, definiują, redefi-
niują, interpretują, wartościują, akceptują lub odrzucają.

Słownik będzie się składał z dwóch części. W pierwszej z nich, podzielonej według 
kryterium językowego, umieszczone zostaną obok słowa-bodźca wszystkie słowa-reakcje 
zgodnie z zasadą częstotliwości ich występowania – od słów-reakcji pojawiających się naj-
częściej do słów-reakcji występujących najrzadziej. Zakończenie haseł słownikowych sta-
nowić będą następujące dane: liczba badanych, którzy zareagowali na dany bodziec, liczba 
słów-reakcji, liczba reakcji pojedynczych. O ile pierwsza część słownika będzie skonstru-
owana według klucza od bodźca do reakcji, to część druga stanowić będzie jej odwrotność, 
tzn. zostanie skonstruowana na zasadzie od reakcji do bodźca. W słowniku odwrotnym 
zamieszczony zostanie pełny wykaz – zebranych w wyniku przeprowadzonego testu aso-
cjacyjnego – reakcji językowych podanych w porządku alfabetycznym wraz z charaktery-
zującymi je danymi statystycznymi.

Suplement będzie przykładem wykorzystania zamieszczonego w słowniku materiału 
językowego. Zawierać on będzie artykuły naukowe, w których autorzy projektu podejmą 
próbę rekonstrukcji fragmentów językowych obrazów świata, odnoszących się do interpre-
tacji wybranych elementów polskiej, niemieckiej i rosyjskiej rzeczywistości oraz sposobów 
ich kategoryzacji i wartościowania. Analizy zamieszczone w tej części projektu zmierzać 
będą do wskazania wspólnego i swoistego – w typowych dla młodych użytkowników języka 
polskiego, niemieckiego i rosyjskiego sposobach konceptualizacji – wybranego obiektu rze-
czywistości pozajęzykowej.
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Autorzy projektu zamierzają przeprowadzić badania asocjacyjne wśród młodych 
Polaków, Niemców i Rosjan w celu dokonania charakterystyki i porównania obrazów 
świata funkcjonujących w ich świadomości językowej, tj. ustalenia kategorii wspólnych 
i różnych, co z kolei pomoże określić i porównać ich sposób odbierania i wartościowania 
otaczającej rzeczywistości. Za wyborem na uczestników eksperymentu młodzieży w wieku 
18–25 lat przemawia fakt, iż na ten etap życia przypada faza największej, kreatywnej, poko-
leniotwórczej aktywności jednostek. Pojęcie tzw. tożsamości pokoleniowej, kształtującej 
się w okresie późnej adolescencji, przybliża Witold Wrzesień: „jest [ona] symboliczną przy-
należnością jednostek do poszczególnych czasowych i terytorialnych segmentów rzeczywi-
stości społecznej. To specyfika czasu i miejsca, odpowiedzialna za sposoby definiowania 
norm i wartości, zestawów wzorów, wzorców, symboli, znaków i ich interpretacji, które 
charakteryzują poszczególne grupy wiekowe”16. Stadium wczesnej dorosłości charaktery-
zuje się ugruntowaniem pokoleniowej przynależności, która wiąże się przede wszystkim 
z poczuciem zakorzenienia w kulturze, historii i systemie wartości społeczności, w któ-
rej żyje jednostka. To odnalezienie i uświadomienie przez jednostkę posiadania swojego 
miejsca w świecie. Przesłanką wyboru do badania członków społeczności studenckiej było 
z kolei, ugruntowane przez lekturę literatury socjologicznej, przekonanie, iż obecni stu-
denci zasilą w niedalekiej przyszłości szeregi elity gospodarczej, intelektualnej, artystycz-
nej i politycznej. Jako przedstawiciele prestiżowych warstw społecznych będą oni zatem 
wywierać wpływ na profil życia publicznego, tworząc oryginalne wartości i wprowadzając 
innowacje w systemie społecznym; będą także formułować koncepcje, programy i wizje 
polityki zagranicznej, odpowiadając tym samym nie tylko za formy politycznej i gospo-
darczej współpracy na forum międzynarodowym, ale przede wszystkim za kształt procesu 
integracji społeczeństw europejskich w zakresie porozumienia międzykulturowego.

Nowatorstwo proponowanego projektu odnosi się do kilku sfer. Po pierwsze, badania, 
które zaplanowane są na trzech grupach respondentów, nie były dotychczas prowadzone 
w takiej konfiguracji etniczno-kulturowej. Po drugie, badania mają charakter masowy, 
obejmują po 500 reprezentantów z każdej wybranej społeczności. Po trzecie, w badaniach 
ankietowych uwzględniono identyczny dla każdego z języków obszerny wielopłaszczy-
znowy i wielokategorialny katalog pojęć, czyli słów nazywających idee, wartości i postawy, 
symbole, członków wspólnot oraz miejsca i instytucje. Badania dostarczą w związku z tym 
bogatego, do tej pory niezgromadzonego w takiej skali, materiału empirycznego w postaci 
językowo-kulturowych wyobrażeń o zawartych w ankietach pojęciach. Taki pomiar 
pozwoli wnioskować o typowym dla każdej z trzech ankietowanych nacji sposobie profilo-
wania pojęć i interpretowania otaczającej ich rzeczywistości. Pozwoli jednocześnie wyja-
wić elementy konstytuujące wspólną bazę kulturową. Odtworzone na podstawie zebranego 
materiału empirycznego kognitywne definicje zawartych w teście asocjacyjnym obiek-
tów, tworzące i modelujące ich obraz, wskażą określone preferencje każdej z trzech grup 

16 Witold Wrzesień, Jednostka – rodzina – pokolenie (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003), 23.
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respondentów w sposobie pojmowania i orzekania o wyróżnionych w badaniach fragmen-
tach rzeczywistości. Tym samym autorzy projektu pokażą, czy i jak preferencje te wpływają 
na różnice semantycznego profilowania pojęć i czy manifestują się one w strefie jądrowej 
znaczenia danego pojęcia (konotacje mocne) czy w strefie peryferyjnej (konotacje słabe) 
oraz jak na osi plus–minus przebiega ewaluacja sensów utrwalonych w badanych słowach. 

Pokazanie specyfiki semantycznego profilowania polskich, niemieckich i rosyjskich 
pojęć ujawnionej w postaci profilów asocjacyjnych, czyli „obrazów świadomości integru-
jących umysłową i zmysłową percepcję rzeczywistości właściwą danemu przedstawicie-
lowi grupy etnicznej”17, w rezultacie zastosowania specjalnej, czasochłonnej procedury 
wyróżniania i statystycznego opracowania aspektów i ich hierarchizacji jest najciekawszym 
i najbardziej wartościowym dla współczesnych analiz językoznawczych rezultatem badań 
porównawczych.

W osiągnięciu wskazanego wyżej celu przydatnym narzędziem będzie test swobod-
nych skojarzeń słownych, polegający na podaniu przez respondenta skojarzenia werbalnego 
na stymulant, tj. pierwszego słowa lub wyrażenia, które mu przychodzi na myśl po usłysze-
niu lub przeczytaniu wyrazu-bodźca. 

Po raz pierwszy metodą tą posłużył się i ją opisał Francis Galton w 1879 roku18. 
Przeprowadził on eksperyment asocjacyjny na sobie, zapisując pierwsze przychodzące mu 
na myśl słowo w reakcji na podane przez siebie pojedyncze wyrazy oraz notując czas reak-
cji. Technika Galtona znalazła nieco później zastosowanie w badaniach m.in. Wilhelma 
Maximiliana von Wundta, Emila Kraepelina, Gustava Aschaffenburga i Carla Gustava 
Junga. Celem eksperymentów było początkowo nie tyle określenie obszarów, zakresu 
i możliwości ich praktycznego zastosowania, ile zbadanie prawidłowości tworzenia struk-
tur sieci asocjacyjnych oraz ewentualnych logicznych związków i zależności między poję-
ciami połączonymi przez skojarzenia. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto stosować 
testy swobodnych skojarzeń w praktyce, pierwotnie w terapiach i diagnostykach psycholo-
gicznych. 

Pionierskie badania metodą Galtona z końca XIX i początku XX wieku pozwoliły 
zgłębić naturę swobodnych asocjacji (połączeń między wyrazami opartych na podobień-
stwie, kontraście lub styczności elementów językowych) i stworzyć grunt do poszerzonych 
studiów nad skojarzeniami w innych niż psychologia dziedzinach nauki, m.in. w psycho-
lingwistyce, antropologii kulturowej i glottodydaktyce. Metoda wolnych skojarzeń wyko-
rzystywana była później wielokrotnie również w badaniach językoznawczych. Ograniczała 
się ona jednakże z reguły do opracowania norm powszechności skojarzeń słownych, two-
rzonych na bazie testu amerykańskich psychologów Grace Kent i Aarona Rosanoffa (1910), 

17 Natalʹâ V. Ufimceva, „Associativnyj tezaurus russkogo âzyka kak modelʹ soznaniâ russkih”, 
w: Âzykovoe soznanie: teoretičeskie i prikladnye aspekty. Sbornik naučnyh statej (Moskva–Barnaul: 
Izdatelʹstvo Altajskogogosudarstvennogo universiteta, 2004), 191.
18 Francis Galton, „Psychometric Experiments”, Brain. A Journal of Neurology 2 (1879): 149–162. 
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obejmującego 100 najczęściej używanych słów języka angielskiego. Na podstawie listy 
Kent-Rosanoffa, przetłumaczonej na wiele języków, powstały słowniki norm asocjacyjnych 
m.in. języka polskiego (Kurcz 1967), języków niemieckiego i francuskiego (Postman 1970), 
słowackiego (Maršálová 1972), rosyjskiego (Leontʹev 1977). Również studia międzykultu-
rowe, opracowane głównie przez zachodnich językoznawców, przeprowadzano z wykorzy-
staniem tej samej listy słów (Rosenzweig 1964/1970; Lambert/Moore 1966; Miller 1970; 
Gentner 1989 i in.). 

Warto w tym miejscu zaakcentować, że proponowane przez wspomnianych języko-
znawców międzyjęzykowe analizy konfrontatywne asocjatów ograniczały się, po pierwsze: 
do badania ilościowych i jakościowych parametrów powiązań międzywyrazowych, a więc 
właściwości strukturalnych leksykonu umysłowego, po drugie: do charakterystyki pojęć 
konkretnych, stanowiących ponad 90% słów-bodźców z listy Kent-Rosanoffa, podczas 
gdy niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość wniknięcia nie tylko w budowę, lecz 
przede wszystkim w nacechowane społecznie i kulturowo treści leksykonu umysłowego 
(pojęciowego) użytkownika języka. Napełnienie treściowe pojęć konkretnych, odkrywane 
w eksperymentach skojarzeniowych, w odróżnieniu od pojęć abstrakcyjnych, ma w dużej 
części charakter denotatywny. Pojęcia te wykorzystywane jako bodźce odsyłają często do 
konkretnych przedmiotów, które, nawet jeśli postrzegane są przez specyficzny kulturowy 
pryzmat, funkcjonują w obiektywnej weryfikowalnej rzeczywistości. Pojęcia abstrakcyjne 
z kolei, do których niewątpliwie należy większość proponowanych w projekcie pojęć, niosą 
znacznie większy ładunek treści konotacyjnych (emotywnych), odniesień do wszystkich 
procesów emocjonalnych i poznawczych, które dany znak wywołuje poza samym odpowia-
dającym mu pojęciem, będących miarą ustosunkowania badanego do danego pojęcia, miarą 
jego postaw i wartości. Ponadto utrwalone w mentalnych strukturach charakterystyki pojęć 
abstrakcyjnych są, jak można przypuszczać, w znacznie większej mierze ukształtowane 
etnicznie, nie poddają się więc interkulturowej standaryzacji tak łatwo, jak charakterystyki 
pojęć konkretnych. 

Podstawowym źródłem charakterystyki znaczeniowej pojęć są, jak się zakłada, defi-
nicje normatywne zawarte w słownikach językowych. Słownikowe opisy definicyjne są 
często niedokładne, zbyt uogólniające lub jednoaspektowe, nieumocowane w aktualnym 
kontekście, skoncentrowane na przekazie denotacyjnym, abstrahujące od znaczenia kono-
tacyjnego i w niezadowalającym stopniu odzwierciedlają faktyczne napełnienie treściowe 
pojęć, którym posługuje się użytkownik języka w opisie rzeczywistości. 

Planowane badania przebiegać będą wieloetapowo i ukierunkowane będą na realizację 
następujących celów:

1. Opracowanie katalogu haseł w języku polskim, niemieckim i rosyjskim do słownika 
asocjacyjnego według przyjętych grup słów-bodźców (wartości i postawy, stereo-
typy, działania, symbole i przedmioty, życie społeczne i polityka, nazwy członków 
wspólnot, nazwy miejsc i instytucji).
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2. Skonstruowanie narzędzia badawczego w postaci testów asocjacyjnych w trzech 
wersjach językowych.

3. Przeprowadzenie badań na terenie Polski, Niemiec i Rosji.
4. Opracowanie wyników badań w postaci haseł słownikowych techniką poziomu fre-

kwencyjności danych asocjatów – od najczęściej podawanych do pojedynczych.
5. Analiza profilów asocjacyjnych pojęć zawartych w słowniku z zastosowaniem pro-

cedury wyróżniania i statystycznego opracowania aspektów.
6. Opracowanie i publikacja słownika oraz monografii naukowej podsumowującej 

wyniki badań. 
Jak dowodzą rezultaty dotychczasowych badań autorów projektu z zakresu seman-

tycznego profilowania pojęć przeprowadzone metodą testu asocjacyjnego, to znaczy bada-
nia fragmentów kulturowej świadomości językowej Polaków (Gawarkiewicz, Pietrzyk, 
Rodziewicz 2008), badania nad systemem i hierarchizacją wartości współczesnych Polaków, 
Rosjan i Niemców (Rodziewicz 2014, finansowane przez MNiSW, grant nr N N104177236) 
oraz badania nad polskimi, niemieckimi i rosyjskimi auto- i heterostereotypami i ich wpły-
wem na przebieg komunikacji międzykulturowej (Gawarkiewicz 2011), również i realizacja 
powyższych celów przyniesie ciekawe i bardzo istotne wnioski na temat podobieństw i róż-
nic w percepcji otaczającej rzeczywistości i sposobach reagowania na informacje charakte-
rystyczne dla trzech grup respondentów. 

Autorzy projektu zamierzają przeprowadzić test asocjacyjny na terenie Polski, Rosji 
i Niemiec w kilkudziesięciu cyklach. W każdym z nich uczestniczyć będzie od 15 do 20 
respondentów. Wszyscy uczestnicy badań w łącznej liczbie 1500 (w połowie mężczyźni 
i kobiety) otrzymają egzemplarz testu w języku ojczystym, w którym zamieszczone będą 
słowa-bodźce oraz pytania o wiek, płeć, kierunek studiów. Zadaniem respondentów będzie 
zapisanie nieukierunkowanej swobodnej reakcji, pierwszego przychodzącego na myśl słowa 
lub wyrażenia po przeczytaniu słowa-bodźca. Badanie zgodnie z podstawowymi założe-
niami testu asocjacyjnego będzie mieć charakter otwarty, dopuszcza się w nim wiele moż-
liwych odpowiedzi. Czas wykonania zadania będzie limitowany, co znajduje uzasadnie-
nie w praktyce badawczej masowych testów skojarzeniowych. Ograniczenie to ma na celu 
zminimalizowanie czasu między przeczytaniem słowa-bodźca i zapisaniem skojarzenia, 
i tym samym uniknięcie uświadomionej, to jest następującej w wyniku dłuższej refleksji 
odpowiedzi, a także podtrzymanie zainteresowania badanych postawionym im zadaniem.

Na liście słów-bodźców znajdą się pojęcia obejmujące sześć następujących wspomnia-
nych wyżej grup haseł:

1. wartości, idee i postawy (np. sprawiedliwość, wolność, honor, prawda, tolerancja, 
patriotyzm, pokój, nacjonalizm, szowinizm, komunizm, kapitalizm, niepodległość, 
patriotyzm, ekologia, religia, Bóg);

2. nazwy działań, czynności i stanów (np. pomagać, obiecywać, kłamać, nienawidzić, 
kochać, rozumieć, tęsknić, złościć, pracować);
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3. nazwy wspólnot i członków tych wspólnot (np. człowiek, rodzina, matka, ojciec, 
społeczeństwo, naród, Polacy, Polak, Niemcy, Niemiec, Rosjanie, Rosjanin, Euro-
pejczycy, Europejczyk, kobieta, mężczyzna, obcy, inny, przyjaciel, wróg); 

4. symbole i przedmioty (np. krzyż, chleb, ziemia, dom, pieniądze, serce, piekło, 
niebo, kolory, słońce, księżyc, gwiazda); 

5. nazwy instytucji (np. państwo, wojsko, policja, kościół, partia); 
6. nazwy miejsc (świat, Europa, Polska, Niemcy, Rosja, wschód, zachód, zagranica, 

Warszawa, Berlin, Moskwa, stolica).
Pojęcia i metody analizy i opracowania wyników badań odwołują się do aparatu badaw-

czego językoznawstwa kognitywnego oraz do teorii i aparatu pojęciowego wypracowanego 
przez inne dyscypliny naukowe, podejmujące problematykę kulturowego uwarunkowania 
znaczenia, przede wszystkim socjologię, antropologię kultury, psychologię i filozofię.

Szczególnie interesujące będą wnioski na temat zależności ewaluacji uwzględnio-
nych w badaniach obiektów rzeczywistości od aspektu, wybór którego może być efektem 
wpływu składnika poznawczego opartego na wiedzy naukowej i encyklopedycznej respon-
dentów, nabywanej przez standardowe kształcenie oraz środki przekazu, a także od wpływu 
czynników subiektywnych będących wyrazem społecznie utrwalonej wiedzy o świecie, od 
przyjęcia określonych struktur znaczeniowych i stereotypów z najbliższego środowiska 
oraz od osobistej refleksji zarówno nad doświadczeniem własnym, jak i doświadczeniem 
innych ludzi.
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Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji 
projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego

S t r e s z c z e n i e
Tekst jest głosem językoznawców w dyskusji o tożsamości człowieka podejmowanej na gruncie 
nauk społecznych i humanistycznych. Jednostka jest w tym kontekście często sprowadzana do 
roli posiadacza i użytkownika grupowych ideologii, czego konsekwencją bywa przyjmowanie 
założenia, że różnice, dystanse czy rozbieżności interesów mogą być równoważone przez po-
dobieństwa, poczucie bliskości oraz wspólnotę nadrzędnych celów, idei lub interesów, co oka-
zuje się jednak zadaniem niełatwym, szczególnie wtedy, kiedy znajdziemy się w tyglu języków 
i kultur. W przekonaniu autorów tekstu pewną szansę podniesienia skuteczności porozumiewa-
nia się w relacjach międzykulturowych stwarzają m.in. psycholingwistyczne badania skojarzeń 
swobodnych. Pozwalają bowiem diagnozować różnice w spostrzeganiu, a to właśnie one są jed-
ną z najczęstszych przyczyn wszelkich nieporozumień. Dotychczasowe badania skojarzeniowe 
takie różnice ujawniły, co zdaniem autorów opracowania uzasadnia potrzebę przeprowadzenia 
eksperymentu lingwistycznego na studenckich reprezentacjach trzech grup narodowych, tj. Po-
laków, Niemców i Rosjan, w celu opracowania polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocja-
cyjnego z suplementem w postaci monografii naukowej.
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Verbal associations in the context of ethnolinguistic studies: On the need to implement 
the project Polish-German-Russian dictionary of associations

S u m m a r y
This text is the linguists’ voice in the discussion on the human identity, undertaken in the field 
of social sciences and humanities. An individual is often reduced in this context to the role of 
a possessor and user of the group ideologies, of which the consequence is accepting the assump-
tion that the differences, distances or discrepancies of interests can be balanced by the similari-
ties, the sense of proximity and the mutual overarching goals, ideas or interests which, however, 
proves to be difficult task to achieve, particularly when we find ourselves in the melting pot of 
languages and cultures. According to the authors, an opportunity to enhance the effectiveness of 
communication in the intercultural relations is provided, among others, by the psycholinguistic 
research into free associations, as they enable the diagnose of the differences in perception that 
are one of the most frequent reasons of misunderstandings. The studies on free associations 
performed so far have revealed such differences which, according to the authors, justifies the 
need to carry out an associative experiment on the samples of students of three nationalities, i.e. 
the Poles, Germans and Russians, in order to develop the Polish-German-Russian dictionary of 
associations, supplemented with a scientific monograph.
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Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy 
w polszczyźnie
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Tytułowy zwrot funkcjonuje w polszczyźnie od XIX wieku, ale notują go dopiero 
XX-wieczne słowniki językowe, poczynając od SJPD1 i SFS, które zarejestrowały tylko 
jedno z jego znaczeń i poświadczyły je zaledwie dwoma cytatami z literatury pięknej. 
Z tego powodu treści, które zwrotowi przypisały kolejne zbiory leksykograficzne2, wydają 
się innowacjami znaczeniowymi powojennej polszczyzny. Tak jednak nie jest, bo wszyst-
kie sensy, które odnotowano we współczesnych zbiorach leksykograficznych, zarysowały 
się na długo przed wydaniem SJPD i SFS. Słaba dokumentacja cytatowa zwrotu oraz fakt, 
że nie odnotowała go NKPP, nie pozwalają jednak tego zjawiska uchwycić. W artykule 

1 Objaśnienie skrótów stosowanych w artykule znajduje się na końcu pracy. 
2 Uprzedzając dalsze rozważania, dodajmy w tym miejscu, że w najnowszych słownikach frazeologicz-
nych analizowany zwrot jest notowany wybiórczo. Nie ma go w SFWP-BL i WSF-PF, odnotowały nato-
miast związek: PSF-G, WSF-MN i WSF PWN. 

#0#
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odwołamy się do licznych, zwłaszcza starszych, przykładów użycia tego związku, by poka-
zać, jak dokonywała się jego ewolucja semantyczna w polszczyźnie XIX, XX i XXI wieku. 

Podstawą rozważań teoretyczno-interpretacyjnych są różnorodne cytaty pozyskane 
z NKJP, korpusu Frazeo.pl, archiwów opiniotwórczych dzienników oraz zgromadzone 
dzięki wyszukiwarkom zamieszczonym na stronach internetowych bibliotek cyfrowych. 
Jedynie na użytek badań statystycznych wykorzystano przykłady aktualizacji zwrotu 
obecne w NKJP. Skorzystano z wyszukiwarki Pelcra do całego NKJP, która dla zapytania 
„pokaz* plecy”, z uwzględnieniem szyku zmiennego komponentów związku oraz odstępu 
między nimi równego 1, ujawniła 152 akapity rejestrujące w różnych formach fleksyjnych 
frazę pokazać, pokazywać plecy. Po odrzuceniu 20 wyników, w których aktualizowane było 
luźne połączenie składniowe pokazać, pokazywać plecy albo konteksty były zbyt krótkie 
czy enigmatyczne, by na ich podstawie wnioskować o znaczeniu obecnego w nich związku, 
podstawą badań statystycznych stały się 132 akapity. 

Na wstępie zauważmy, że choć SJPD i SFS zarejestrowały interesujący nas zwrot 
w postaci dokonanej jako pokazać komuś plecy, w zebranych materiałach funkcjonuje on 
w obu aspektach jako pokazać, pokazywać komuś plecy, choć dominująca jest dokonana 
forma komponentu werbalnego związku. We wspomnianej próbie statystycznej pojawiła 
się bowiem w 70% wszystkich analizowanych przykładów użyć związku. Ponadto wymie-
nione słowniki zarejestrowały tylko jeden schemat łączliwości zwrotu: pokazać, pokazywać 
komuś plecy, a raczej ktoś pokazał, pokazuje komuś plecy. Jest on dominujący w zebranym 
materiale (w próbie statystycznej bazuje na nim 63% wszystkich analizowanych aktualiza-
cji związku), ale nie jedyny. Z wszystkich przykładów próby 22% opierało się bowiem na 
schemacie ktoś pokazał, pokazuje plecy czemuś, a 15% – na postaci z zerową łączliwością 
prawostronną: ktoś pokazał, pokazuje plecy. 

Jak już zostało powiedziane, jako pierwsze poświadczają obecność zwrotu pokazać, 
pokazywać plecy w polszczyźnie SJPD i SFS, ilustrując jego użycie dwoma tylko cytatami 
pochodzącymi z utworów Henryka Rzewuskiego Zamek krakowski i Elizy Orzeszkowej 
Melancholicy: „Mieczowi haniebnie plecy pokazali” (Henryk Rzewuski, Zamek krakow-
ski, 1847–1848; cyt. za: SJPD, s.v. plecy), „Nie przemówiwszy do nikogo słowa, wprost 
od stołu pokazała wszystkim plecy i zamknęła się w swoim pokoju” (Eliza Orzeszkowa, 
Melancholicy, 1896, cyt. za: SJPD, s.v. plecy). Redaktorzy obu słowników opatrzyli zwrot 
dość podobnymi definicjami: ‘odwrócić się tyłem; odejść, uciec’ (SJPD, s.v. plecy) i ‘uciec’ 
(SFSI, 687)3, a aktualizację tego sensu poświadczają również trzy inne konteksty pocho-
dzące jeszcze z XIX i pierwszej połowy XX wieku:

3 Zauważmy, że tym samym cytatem z powieści Henryka Rzewuskiego Zamek krakowski w Słowniku 
frazeologicznym języka polskiego S. Skorupki opatrzone są dwa różne odcienie znaczeniowe zwrotu 
‘uciec’ i ‘uciec z pola walki’, por. SFS I, 687: pokazać plecy ‘uciec’: Mieczowi haniebnie plecy pokazali. 
Rzewuski Henryk Zamek; SFS I, 709: pokazać plecy ‘uciec z pola walki’: Mieczowi haniebnie plecy poka-
zali. Rzewuski Henryk Zamek. Kolejne odnalezione przeze mnie cytaty, w których zwrot jest aktualizo-
wany w realiach bitewnych, poświadczają raczej aktualizację sensu: ‘odwrócić się’: „Szczególnie dzieje się 
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– Czego właściwie chcesz odemnie, czego? – Żeby pan więcej do mojej baby nie łazili. 
[…] Jużem dwa razy wygrzmocił Małankę co się zowie, niech wie, że ja tego nie lubię, 
ale teraz będę polował na pana sędziego, i jak złapię, pewnie mu kości połamię. Teraz 
ma pan wóz i przewóz! To powiedziawszy, pokazał plecy sędziemu i polną ścieżką 
poszedł ku swojej chacie. (Józef Rogosz, Przed pół wiekiem. Powieść historyczna 
w dwóch tomach; cyt. za: „Wiek: gazeta polityczna, literacka i społeczna” 1886, nr 
251, s. 1)

Gustaw. Pójdź, Joasiu. To jakaś postać z oficyny… (usuwa się z Joasią).
Grzępielewski. W imię Ojca i Syna! Com chciał mówić – skończenie świata! Ja do 
nich, jak do kogo dobrego, a oni postacią mnie nazwali i pokazali plecy… (Michał 
Synoradzki, Dożynki. Komedyjka ze śpiewami w 2 odsłonach, cyt. za: „Przyjaciel 
Dzieci” 1898, nr 21, s. 7)

Woźnica Kassius odwrócił się tak gwałtownie, że Ossowski ledwo zdążył pokazać mu 
plecy, potem zbiegł szybko nadół i znikł za drzwiami. („Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 
1936, nr 127, s. 3)

Omawiany sens zwrotu pokazać, pokazywać plecy, czyli ‘odwrócić się od kogoś, odejść, 
uciec’ – jak przekonuje lektura kolejnych przykładów – zaczyna podlegać głębszej metafo-
ryzacji, uniezależniać się od gestu pokazania komuś pleców, dzięki czemu związek staje się 
również synonimem treści ‘wyjechać, opuścić jakieś miejsce’, czego świadectwem są cytaty 
z pierwszej połowy XX wieku: 

Życie w prowincyi poznańskiej stanie się dla każdego przyzwoitego Niemca wprost 
nieznośnem i każdy pierwszą lepszą sposobność użyje, ażeby Księstwu pokazać plecy. 
(„Postęp” 1907, nr 295, s. 1)

Chcesz, Dziadziu, to spakuję manatki i zrobimy exodus z Funchalu. Nie jesteś, dzięko-
wać Bogu, żadna kwoka i nic tu nie wysiedzisz. Co się miało stać, to się już stało: była 
rewolucja i pukaniny sporo, dycht tak samo jak i w Warszawie. Misja nasza już się tu 
skończyła i możemy teraz Portugałom pokazać plecy z przyległościami. („Dziennik 
Bydgoski” 1931, nr 55, s. 8)

to na polu bitwy, gdzie zmarli przodkowie asystują żyjącym i z baczną uwagą śledzą zachowanie się każ-
dego żołnierza. Jeżeli ktoś zachowuje się niegodnie podczas walki, zostaje potępiony przez krążące duchy. 
Pokazać plecy i uciec – jest taką hańbą, że nawet koledzy winni zastrzelić nędznika”. („Dzień Bydgoski” 
1932, nr 51, s. 4); „Bolszewicy stawiają nadspodziewany opór, grzejąc z karabinów, tak że czuć proch na 
twarzy. Puszczamy w ruch granaty ręczne […]. Wreszcie bolszewicy pokazują plecy i uciekają niby sza-
raki”. (Walecznych tysiąc: pamiętniki sierżanta Władysława Goliczewskiego z wojny polsko-bolszewickiej, 
Warszawa 1934, s. 76); „Oto czyny wojenne przeciw Polsce, której książę Mieszko sztuką zwyciężył, 
wielka pycha niemiecka musiała lizać ziemię, a waleczny margrabia Hodo z rozdartymi proporcami poka-
zał plecy i uciekł”. (NKJP, forum.historia.org.pl, 2007).
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Dziwić się należy, że ów motocyklista nie raczył się nawet zatrzymać po wypadku, aby 
udzielić pomocy chłopcu, gdyby jej potrzebował, lecz wolał pokazać plecy i ulotnić się. 
Wygodne to, ale nie etyczne. („Dziennik Bydgoski” 1931, nr 233, s. 9)

Zauważmy przy tym, że w przytoczonych kontekstach pojawiają się już nie tylko aktu-
alizacje zwrotu w postaci schematu ktoś pokazał, pokazuje komuś plecy, ale również ktoś 
pokazał, pokazuje czemuś plecy, które będą obecne również w innych przytaczanych dalej 
przykładach użyć związku. Są one zdecydowanie rzadsze w zebranym materiale, ale funk-
cjonowały już w uzusie przełomu XIX i XX wieku, więc nie stanowią współczesnych inno-
wacji rozszerzających. 

Podsumowując ten fragment rozważań, należy stwierdzić, że zwrot pokazać, poka-
zywać plecy w pierwszym ze swoich znaczeń powstał jako określenie metonimiczne, 
ponieważ rzeczywiście, odwracając się od kogoś, odchodząc od niego czy uciekając przed 
nim, pokazujemy mu plecy. Szybko jednak zaczął podlegać procesom metaforyzacyjnym, 
w wyniku czego stał się również synonimem treści ‘wyjechać, opuścić jakieś miejsce’, co 
niekoniecznie już musiało być związane z pokazywaniem komuś czy czemuś pleców. Te 
sensy zwrotu są też powszechnie notowane w najnowszych zbiorach leksykograficznych, 
czego świadectwem są zapisy zawarte w SWJP-DII, 85; ISJP-BII, 84; USJP-DIII, 170; 
WSJP-DIII, 514; PSF-G, 475; WSF-MN, 535 i WSF PWN, 362. Podkreślmy jednak, że te 
treści zwrotu, choć są wciąż aktualizowane we współczesnej polszczyźnie, pojawiają się 
w niej zdecydowanie rzadziej niż kiedyś. Potwierdziły to badania prowadzone za pomocą 
wyszukiwarki Pelcra do NKJP na próbce tekstów liczącej 132 akapity. Treść ‘odwrócić się 
od kogoś, odejść, uciec, wyjechać, opuścić jakieś miejsce’ realizowało tylko 6% akapitów, 
w których związek się pojawił. 

Drugi sens tytułowego zwrotu, zarejestrowany dopiero w nowszych słownikach języka 
polskiego wydanych w okresie leksykografii komercyjnej, to rezultat przeniesienia nazwy, 
która we wtórnych użyciach zaczyna być sygnałem treści o charakterze emocjonalnym. 
Mają one swe źródła w tzw. wiedzy o świecie, a w szczególności odsyłają do zasad dobrego 
wychowania, według których niegrzeczne jest odwracanie się plecami do rozmówcy lub 
innej osoby znajdującej się w pobliżu nas. Niektóre najnowsze słowniki językowe zano-
towały więc, że pokazać, pokazywać plecy to ‘odwrócić się do kogoś plecami, odejść od 
niego, by okazać mu w ten sposób jakieś negatywne uczucia’: SWJP-DII, 85: pokazać 
komuś plecy ‘odwrócić się do kogoś tyłem, odejść (może to być wyrazem chęci obrażenia 
kogoś)’; ISJP-BII, 84, jeśli ktoś pokazał komuś plecy, to odwrócił się do niego plecami, 
czasem okazując mu w ten sposób obojętność, niechęć lub lekceważenie’; WSJP-Ż4: ktoś 
pokazał, pokazuje komuś plecy 1. ‘ktoś okazał, okazuje komuś obojętność, niechęć lub lek-
ceważenie’. Zauważmy jednak, że znaczenie to jest również stare, musiało się rozwijać 
równolegle z pierwszym znaczeniem, bo nawet cytat przytoczony w SJPD, a zaczerpnięty 

4 WSJP-Ż (wersja online), dostęp 17.08.2019.
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z Melancholików Elizy Orzeszkowej, ilustruje je właśnie, jeśli przywołamy szerszy kon-
tekst, z którego wynika, że podczas rodzinnego obiadu atmosfera była nie najlepsza, a kłót-
nia między domownikami wisiała w powietrzu. Narrator noweli kwituje to następującymi 
słowy:

Ale obiad był już skończony, Sabina wstała z krzesła. Rozalia, wstawszy także, podała 
końce palców siostrze, a szwagra wcale nie spostrzegając, oddaliła się szybko. Słychać 
było, jak w głębi domu z trzaskiem zamykała za sobą drzwi swego pokoju. W dniach 
dobrych szła po obiedzie do bawialni, grała na fortepianie, gawędziła, czasem nawet 
bawiła się z dziećmi, uczyła je tańczyć, grała z siostrzenicą na cztery ręce. Ale dzisiejszy 
dzień był niedobry, więc nie przemówiwszy do nikogo słowa, wprost od stołu pokazała 
wszystkim plecy i zamknęła się w swoim pokoju. (Eliza Orzeszkowa, Melancholicy, t. 1, 
Warszawa 1896, s. 202)

Jedna z bohaterek noweli zatem, rezygnując z typowych zajęć, którym się oddawała 
w „dniach dobrych”, niezadowolona, od razu po obiedzie udaje się do swojego pokoju, 
pokazując wszystkim plecy, czyli dając tym zachowaniem upust negatywnym emocjom, 
które nią targały.

Omawiany sens zwrotu jest dobrze uwydatniony w tekście satyrycznym Genjusz (Typ 
z cyganerii warszawskiej) zamieszczonym w 1913 roku w „Djable Warszawskim”:

Gdym przybrał pozę – prosty nakształt świecy / Swą obecnością zaszczycam kawiar-
nię, / Gdzie snobom-gościom pokazuję plecy, / Tej trzodzie, która wegetuje marnie; / 
By śmiać się trochę z dziennikarskiej hecy, / O kurjer wołam – garson mknie niezdar-
nie, / Poczem czytając w głębokiej zadumie, / Powodzę wzrokiem po plugawym tłumie. 
(„Djabeł Warszawski: tygodnik satyryczno-humorystyczny” 1913, nr 35, s. 2)

W kontekście maksymalnym5 zwrotu pojawiają się swoiste określenia, które informują, jak 
bohater liryczny postrzega sam siebie: swą obecnością zaszczycam kawiarnię, i jak ocenia 
ludzi go otaczających: trzoda, która wegetuje marnie; plugawy tłum. Na tle tak uformo-
wanego kontekstu wyraziście aktualizuje się sens zwrotu pokazywać komuś plecy, czyli 
‘okazywać komuś niechęć, lekceważenie, a nawet pogardę’.

Omawiane drugie, emocjonalne znaczenie zwrotu pokazać, pokazywać plecy obfito-
wało na przestrzeni lat w wiele różnych odcieni semantycznych. Przeglądając najstarsze 
odnalezione przykłady użyć związku, udało mi się wskazać aktualizacje następujących 

5 Na temat roli kontekstu maksymalnego por. S. Bąba, „Z zagadnień poprawności frazeologicznej (Istota 
semantycznego zharmonizowania frazeologizmu z kontekstem)”, w: Materiały pomocnicze do nauczania 
języka polskiego w liceach ogólnokształcących, red. Ludwik Mikusiński (Poznań: IKNiBO, 1979), 73–90; 
S. Bąba, „Problemy aktualizacji frazeologizmów”, Biuletyn Slawistyczny 7 (1982), 27–37.
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treści: a) ‘zignorować kogoś lub coś, okazać mu niechęć lub lekceważenie, nie pojawiając 
się gdzieś, w jakimś miejscu’:

Madryt, 18 grudnia. Izby odroczą się po głosowaniu senatu nad ustawą o zniesieniu 
niewolnictwa. – Na odnośną interpelacyą oświadczył minister spraw wewnętrznych, 
że członkom parlamentu należącym do mniejszości w niczem nie ubliżono; lepiej byliby 
zrobili, gdyby byli przyszli do parlamentu i zainterpelowali rząd względem jego postę-
powania, jakże zgromadzeniu narodowemu pokazali plecy. („Gazeta Toruńska” 1879, 
nr 296, s. 1)

Najlepszy kierownik sceny opuścić musi ręce zniechęcony, skoro publiczność upor-
czywie za bezmyślnemi upędza się arlekinadami, płocho zaś unika podnioślejszych 
utworów prawdziwej wartości; natomiast najmniej wykształcony dyrektor teatru znie-
wolonym będzie w końcu poważniejszego jąć się repertoaru, jeśli przeważna część inte-
ligentnej (płacącej) publiczności banalnym lichotom pokaże plecy… („Echo Muzyczne 
i Teatralne” 1884, nr 20, s. 7) 

Oczywiście po wyjeździe Brjanda zjazd w Kan byłby tak niedorzeczny, jak zabawa 
w domu, którego gospodarz pokazuje plecy gościom. („Przewodnik Katolicki” 1922, 
nr 5, s. 13)

b) ‘odwrócić się od kogoś, czegoś, zerwać z kimś stosunki, zerwać z kimś, z czymś sojusz, 
przymierze’:

Nie można powiedzieć, aby tu „znalazł swój swego” i trzeba przypuszczać, że sto-
sunki te krótko trwać musiały przed rozpoczęciem komedyi, a na zawsze ustały po 
jej ukończeniu z chwilą, gdy zdemaskowanej intrygantce wszyscy – pokazali plecy. 
(„Ateneum” 1890, t. II, z. 4, s. 150)

Społeczeństwo nasze odnosi się wogóle do tej sprawy dosyć dziwnie. Z jednej strony 
wytworzyła się jakaś haniebna, wzajemna nieufność […] A z drugiej strony przestęp-
stwa spotykają się z niewiarygodną pobłażliwością. Wystarczy, aby złodziej miał talent 
literacki, łezkę w oku albo obrotny język – i gotowi jesteśmy nie tylko wszystko mu 
przebaczyć, ale i do serca go przytulić. […] Ludzie, nad którymi ciążą różne zarzuty 
i podejrzenia, nie są bynajmniej na społecznym i towarzyskim indeksie. Nikt nie ma 
cywilnej odwagi, aby im plecy pokazać. Nikt nie stawia tej sprawy na ostrzu noża. 
(„Orędownik Wrzesiński” 1937, nr 144, s. 1)

Cóż zyska przez to Austria – zapytał – jeżeli pokaże plecy dawnemu przymierzu 
i przejdzie na stronę protektorów Kossutha i Mazziniego? Wręcz przeciwnie, wspólne 
nasze zbawienie leży tylko w mocnym trzymaniu się razem. (Józef Feldman, Bismarck 
a Polska, Katowice–Cieszyn 1938, s. 110)
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c) ‘odwrócić się od kogoś, czegoś, krytycznie się o kimś lub o czymś wyrażać, odmówić 
komuś, czemuś poparcia’:

Chcemy wierzyć, że Piłsudski nawyki z prywatnego życia przenosi na dziedzinę 
publiczną i swoją znaną bezobcesowość podnosi do godności zasady, jednakowoż tego 
rodzaju zabawy ze szlachcica, rżnącego prawdę, a raczej rżnącego przesadę i fantazję, 
stąpającą na szczudłach rozgoryczenia, wystawiają okropne świadectwo społeczeń-
stwu wobec zagranicy i podrywają do reszty kredyt w jego wartość. Gdzież nawet 
wyobrazić sobie, aby we Francji marszałek Foch (kolega po buławie Piłsudskiego) 
rzucił w oczy rodakom: jesteście złodziejami, a dawniej jeszcze tchórzami i zdrajcami! 
[…] Powiedzmy najszczerzej: nienawiść do własnego narodu, która tak często ogarnia 
wybitnych Polaków i każe im plecy pokazywać swoim, jest desperacką klątwą, ciążącą 
na nich i mszczącą się srodze. („Dziennik Bydgoski” 1926, nr 105, s. 4)

Tak się broni sanacja zapowiadająca niemożliwość utrącenia systemu pomajowego. 
Czy ta obrona okaże się skuteczna nadal? – Wątpimy! Społeczeństwo nie rozumie jesz-
cze wszystkiego, lecz sanację już… zrozumiało. Pokazuje jej plecy coraz częściej, coraz 
śmielej i coraz liczniej. („Słowo Pomorskie” 1929, nr 258, s. 1)

[…] sanacja wolała z Niemcami zawrzeć sojusz i swemi głosami Niemca wprowadzić 
do zarządu miasta byle tylko nie Polaka – Kaszubę. Niemcy po osiągnięciu swego celu 
mogą łatwo pokazać sanatorom plecy, dlatego ci zaczęli wyłapywać i przekupywać 
radnych robotniczych. („Gazeta Wągrowiecka” 1934, nr 91, s. 3)

Moraczewski widząc masową ucieczkę robotników z jego związków zawodowych, 
zaczyna odgrywać rolę rozgniewanego „trybuna ludu” […]. Dla ratowania Z.Z.Z. od 
kompletnego bankructwa pojednał się z Jaworowskim i zaproponował ugodę także 
centrali socjalistycznych związków, która mu jednak pokazała plecy. („Dziennik 
Bydgoski” 1935, nr 143, s. 1)

d) ‘nie spełnić jakichś, czyichś oczekiwań, zawieść jakieś, czyjeś oczekiwania, nadzieje’

Dotychczas odbyte dwukrotnie wybory nader smutne światło rzuciły na poziom umy-
słowy głosujących. Wybierano na ślepo i to za każdym razem głosowano za takim, 
który najbardziej imponował „magnacką” fortuną; małoduszni ci ludzie sądzili, że ów 
nabab ozłoci im żywot za zaszczyt jakim go chciano obdarzyć – to też smutne musiało 
być rozczarowanie, kiedy Krezusi pokazali im… plecy. („Gazeta Rzemieślnicza” 1897, 
nr 38, s. 5)

[…] który ostrzega przed wnioskami demagogicznemi, charakteryzując dobitnie ludzi, 
którzy chcą wypłynąć na barkach rolnictwa, aby mu potem pokazać plecy. („Lech. 
Gazeta Gnieźnieńska” 1933, nr 115, s. 5)
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Tylko część z tych odcieni znaczeniowych zwrotu żyje współcześnie, czego świadectwem 
są zarówno cytaty zawarte w WSJP-Ż6, ale też nowe, pozyskane przeze mnie z Archiwum 
„Rzeczpospolitej” i korpusu Frazeo.pl:

Przeznaczenie uderzyło dwukrotnie. Wrzesień 2001, zamach terrorystyczny ilościowo 
najbardziej potężny w ludzkiej pamięci. Marzec 2004, zamach jakościowo najbardziej 
skuteczny w pamięci demokracji. Przyrodzoną właściwością terroryzmu jest terrory-
zowanie, czego nie krył już Lenin, ekspert w tej dziedzinie. Po rekordach ze stacji 
Atocha, nasi powszechnie szanowani europejscy przywódcy, zgromadzeni na własnym 
konklawe, pokazali plecy nieszczęsnemu Aznarowi. (Archiwum, „Rzeczpospolita”, 
6 kwietnia 2004)

Mimo że przeciwnicy Marka Belki wiedzą, iż jest osobą nieuwikłaną w partyjne układy, 
by nie powiedzieć koterie, postanowili pokazać mu plecy. Pouczająca była debata po 
przedstawieniu przez niego programu działania. Zyta Gilowska uznała, że był bardzo 
ogólny (?), pragnący zadowolić wszystkich, bez cienia osobistej wiary (skąd posłanka 
to wie?). PO nie poprze staro-nowego rządu. (Archiwum, „Rzeczpospolita”, 27 maja 
2004)

Pytania, dlaczego Włochy wysuwają się przed szereg i jako pierwsze demokratyczne 
państwo otwierają przed Łukaszenką na długo zamknięte drzwi, zmusiły ministra spraw 
zagranicznych Franca Frattiniego do opublikowania listu otwartego w poniedział-
kowym wydaniu „Corriere della Sera”. Wyjaśnił, że kwestia swobód obywatelskich 
będzie głównym tematem rozmów z Łukaszenką, i podkreślił, że wszystko odbywa się 
ramach nowej polityki UE wobec Białorusi. – Kiedy Putin pokazał mu plecy, zmienił 
front. Teraz nosi szykowne garnitury, uśmiecha się i pokazuje z synkiem. (Archiwum, 
„Rzeczpospolita”, 28 kwietnia 2009)

Prokuratura twierdzi, że „Masa” mógł popełnić kilka przestępstw. […] opowiada 
„Masa”. I dodaje oburzony: – Czuję się oszukany. To są błahe, absurdalne zarzuty 
i przygotowane po to, żeby mnie tylko umieścić w zakładzie. Jest to robota polityczna, 
sprawa polityczna i chcą ze mnie zrobić kozła ofiarnego. Teraz pokazuje mi się plecy?  
 

6 Por. Straciłem wszystko, rodziców, rodzinę, znajomych i najukochańszego przyjaciela, który też pokazał 
mi plecy. Źródło: NKJP: Listy od czytelników, Gazeta Wyborcza, 23.07.1993; Burmistrz Wojna najpierw 
pokazał ludziom plecy. Jednak, chyba z powodu licznej obecności mediów, zgodził się wysłuchać prote-
stujących. Źródło: NKJP: Teresa Krąż, „Bunt w stąporkowskim ośrodku zdrowia”, Echo Dnia, 2.10.2007; 
Potępia go światowa i włoska prasa, śmieje się z niego pół świata, i nawet ci, którzy do tej pory stali przy 
nim murem, zaczynają pokazywać mu plecy. Źródło: NKJP: Anna J. Dudek, „Seks, narkotyki i Berlusconi”, 
Dziennik Zachodni, 5.11.2010; Znana sprawa, gdy przywódca Chin pożegnał Margaret Thatcher pokazu-
jąc jej plecy podczas finalnych negocjacji o zwrocie Hongkongu. Źródło: NKJP: Himalaje buractwa środo-
wiska Gazety Wyborczej, Usenet -- pl.soc.polityka, 29.08.2007; Nie bacząc na wszystko, co się mówi i co się 
pisze, wystarczy, aby moi koledzy dowiedzieli się, iż siedziałem, a już niby niechcący, pokazują mi plecy. 
Źródło: NKJP: Aleksander Sołżenicyn, Archipelag GUŁag, T. 3, 1998; cyt. za: WSJP-Ż, dostęp 31.08.2019. 
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Dlaczego? Czy powodem jest zażyłość z tym naczelnikiem z Łodzi? Znamy się od lat, 
jesteśmy od lat kolegami. (Frazeo.pl, SE.PL, 25 maja 2018)

Polska ma być wolna i niepodległa, i katolicka, i patriotyczna. Tak mówi Jarosław 
Kaczyński. Część Polski, wciąż większa część, pokazuje Kaczyńskiemu plecy. Ale jest 
i zalążek, namiastka Polski prawdziwej. Zajrzyjmy do niej. (Frazeo.pl, WPROST.PL, 
16 kwietnia 2011)

Wydaje się, że z uwagi na treści znaczeniowe, które dzisiaj są wyzyskiwane podczas aktu-
alizacji zwrotu pokazać, pokazywać komuś, czemuś plecy w jego drugim znaczeniu, nale-
żałoby jego definicję znaczeniową nieco zmodyfikować do postaci: ‘odwrócić się od kogoś, 
okazując mu niechęć, lekceważenie czy pogardę, zerwać z kimś stosunki; odmówić komuś, 
czemuś poparcia, akceptacji’. Należy też dodać, że opisywany sens zwrotu, podobnie jak 
jego pierwsze, omówione wcześniej znaczenie, dziś nie jest zbyt często aktualizowany. 
Wspomniane już badania statystyczne, przeprowadzone przeze mnie na próbce 132 tek-
stów zaczerpniętych z NKJP, pokazały, że realizuje się on tylko w około 7% wszystkich 
akapitów. Jest częstszy od pierwszego znaczenia zwrotu, ale wyraźnie ustępuje znaczeniu 
trzeciemu. 

Trzecia treść związku, mająca również swoje poświadczenie w cytacie z lat 30. XX 
wieku, odnotowana jest tylko w dwóch słownikach językowych: PSF-G i WSJP-Ż. W obu 
zbiorach związek został potraktowany jako frazeologizm wieloznaczny, w pierwszym 
znaczeniu jest synonimem omówionej już treści emocjonalnej związanej z okazywaniem 
komuś negatywnych uczuć7, w drugim znaczeniu – według PSF-G pokazać komuś plecy to 
‘podczas wyścigu: wyprzedzić kogoś, być szybszym’ (PSF-G, 475), a według WSJP-Ż fra-
zeologizm ktoś pokazuje, pokazał komuś plecy to synonim treści ‘ktoś okazuje się, okazał 
się lepszy w jakiejś rywalizacji sportowej’8. PSF-G sygnalizuje, że w takim znaczeniu zwrot 
pojawił się najpierw w konkurencjach sportowych związanych z wyścigami. Być może były 
to wyścigi kolarskie, ponieważ najstarszy cytat, do jakiego udało mi się dotrzeć, pochodzi 
z roku 1938 i traktuje właśnie o wyścigu kolarskim:

W ostatnim starcie, wszystkie cztery pojedynki były wspaniałe. Nielsen jechał 
z Jędrzejewskim i dał lekcję taktyki. Świątkowski po najładniejszym biegu dnia poka-
zał plecy Eriksenowi. Kupczyk minął Gene z drugiej pozycji i zanotował najlepszy 
czas dnia 12.8 wreszcie Olech dotrzymał do ostatnich metrów „kroku” Andersenowi. 
(„Ilustrowana Republika” 1938, nr 257, s. 7)

7 A dokładniej: PSF-G, 475: pokazać komuś plecy 1. ‘odwrócić się do kogoś tyłem, odejść (zwłaszcza 
by dać wyraz negatywnym uczuciom wobec kogoś)’; WSJP-Ż, dostęp 17.08.2019: ktoś pokazał, pokazuje 
komuś plecy 1. ‘ktoś okazał, okazuje komuś obojętność, niechęć lub lekceważenie’.
8 WSJP-Ż, dostęp 17.08.2019.
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Kolejne cytaty pochodzą już ze współczesności, a zwrot pokazać, pokazywać plecy 
pojawia się w nich – jak zanotował WSJP-Ż – w różnych dyscyplinach sportowych:

Zwyciężczyni zjazdu, Szwajcarka Heidi Zurbriggen, pod koniec lutego pokazywała 
plecy większości rywalek, ale przez 10 lat kariery narciarskiej zdążyła uwierzyć, że 
nie ma szans na choć jedną wygraną. Okazało się, że gdy tylko wypowiedziała zda-
nie o wycofaniu się ze sportu, los natychmiast obdarzył ją szczęśliwym zwycięstwem. 
(Archiwum, „Rzeczpospolita”, 7 marca 1996)

Finał A był popisem Hansa Nielsena. Przy dopingu kilkutysięcznej publiczności 
Duńczyk pokazał plecy reszcie finalistów, wygrywając swój pierwszy w tym roku tur-
niej Grand Prix. (Archiwum, „Rzeczpospolita”, 20 czerwca 1998)

To nasi mieli pokazywać plecy Łotyszom i wszystkim innym. Zwłaszcza nasz Grande 
Campione Roberto i Roberto Grande Favorito. Nikt go tu inaczej nie nazywa i słusz-
nie, kiedy bowiem Robert idzie, to inni jakby stoją, chociaż idą. Korzeniowski to mistrz 
olimpiady. Korzeniowski to mistrz świata. (Archiwum, „Rzeczpospolita”, 26 sierpnia 
1999)

Z mojego występu jestem zadowolony. Pokazać plecy Jasonowi Crumpowi, to zawsze 
jakaś satysfakcja. Dobrze rozegrałem też bieg, w którym startowałem z Marcinem 
Rempałą. Wrocławianie zbliżyli się przecież na niebezpieczną odległość 4 punktów. 
Marcin pomknął jak strzała, ja zostałem na starcie i musiałem gonić rywali. (NKJP, 
„Gazeta Krakowska”, 2 maja 2006)

Tyson Gay trafił do lekkiej atletyki jak setki młodych amerykańskich chłopaków. 
Ćwiczył w lokalnym liceum w Lexington (stan Kentucky) i szybko zaczął pokazywać 
plecy kolegom. Wygrywał zawody stanowe. (Archiwum, „Rzeczpospolita”, 22 czerwca 
2007)

Zauważmy jednak, że i znaczenie trzecie związku ma też oddzielny odcień znaczeniowy, 
a mianowicie ‘minąć kogoś, wyprzedzić kogoś’, który może jest nawet pierwotny wobec 
treści ‘okazać się lepszym’. Z jego aktualizacją mamy do czynienia w dwóch następujących 
cytatach zaczerpniętych z NKJP, w których jest mowa o rywalizacji drużyn piłki nożnej:

Ale co robi pokonany obrońca? Czy podejmuje rozpaczliwą próbę pogoni, czy też rezy-
gnuje i bije brawo koledze z drużyny przeciwnej? Nie, on po prostu klienta, który zdą-
żył już pokazać mu plecy, chwyta spokojnie za koszulkę i zatrzymuje akcję. Zamiast 
dynamicznego ataku, cwaniak ogląda żółtą kartkę, a my statyczną egzekucję rzutu wol-
nego. (NKJP, „Gazeta Wyborcza”, 12 czerwca 1992)

Napór Piotrcovii nie osłabł po przerwie. W 63 minucie Radosław Kardas miał przed 
sobą pustą bramkę. Zamiast do siatki, trafił w bramkarza. Zawodnik długo, z niedo-
wierzaniem, kręcił potem głową, że zmarnował tak wyborną okazję. MKS pierwszą 
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groźną sytuację stworzył w 78 minucie. Paweł Taranowski pokazał obrońcom plecy. 
(NKJP, „Dziennik Łódzki”, 20 maja 2002)

Co ciekawe, współcześnie zwrot zaczyna być używany w pozasportowych realiach, 
czego przykładem jest poniższy cytat. Mowa w nim o dominacji Polski nad innymi krajami 
europejskimi pod względem liczby miejsc w zakładach karnych i aresztach śledczych. Polska 
ustępuje w tym zakresie tylko Rosji, Ukrainie, Niemcom i Turcji, ale pokazuje plecy, czyli 
wyprzedza Anglię i Walię, Włochy itd. Ten zaczerpnięty z Archiwum „Rzeczpospolitej” 
przykład jest jedynym przykładem aktualizacji zwrotu pokazać, pokazywać plecy w trze-
cim znaczeniu w formie schematu co + pokazujemy plecy + czemu. 

Tu czas na refleksję: w skali europejskiej Polska jest dziś i tak potentatem pod wzglę-
dem liczby miejsc w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wyprzedzają nas tylko: 
Rosja (145 mln ludności – 960.381 miejsc), Ukraina (50,5 mln – 197.555), Niemcy 
(82,2 mln – 76.086) i Turcja (66,6 mln – 72.315). My pokazujemy plecy tzw. całej resz-
cie, m.in. Anglii i Walii (53,2 mln – 63.747), Francji (59,6 mln – 45.672), Włochom 
(57,7 mln – 42.618) czy Hiszpanii (39,5 mln – 42.395) (dane na temat krajów europej-
skich za International Centre for Prison Studies, King’s College London). (Archiwum, 
„Rzeczpospolita”, 17 kwietnia 2002)

Ponieważ zacytowany kontekst jest jedynym przykładem takiej aktualizacji związku, 
należy go potraktować na razie jako jednostkową innowację frazeologiczną. Pozostałe 
omówione aktualizacje zwrotu pokazać, pokazywać plecy w trzecim znaczeniu skłaniają 
do wniosku, że są one synonimem treści ‘w rywalizacji sportowej: minąć kogoś, wyprze-
dzić kogoś, okazać się szybszym, lepszym od kogoś’. Dodajmy też, że trzecie znaczenie 
związku, najpóźniej wyodrębnione, okazuje się współcześnie znaczeniem dominującym. 
Badania na próbce 132 kontekstów zaczerpniętych z NKJP pokazały, że omawiana treść 
zwrotu była aktualizowana aż w 86% wszystkich akapitów pokazanych przez wyszuki-
warkę Pelcra dla zapytania „pokaz* plecy”. 

Podsumowując, zwrot pokazać, pokazywać plecy, choć funkcjonuje w polszczyźnie 
co najmniej od połowy XIX wieku, ma ubogą dokumentację w słownikach językowych. 
Nie rejestruje go NKPP, a jako pierwsze odnotowały go z dwoma zaledwie cytatami SJPD 
i SFS. W słownikach tych zwrotowi przypisano tylko jedno znaczenie, podczas gdy w now-
szych zbiorach leksykograficznych funkcjonuje on jako jednostka polisemantyczna. Żadne 
ze znaczeń zwrotu nie jest jednak innowacją współczesności, bo wszystkie zarysowały 
się na przestrzeni wieków XIX i XX, choć niektórych z nich słowniki nie odnotowały. 
Współcześnie zwrot funkcjonuje zatem w trzech znaczeniach, przy czym znaczenie dziś 
dominujące powstało najpóźniej. Najstarszy dokumentujący je cytat pochodzi z roku 1938 
i zaświadcza użycie zwrotu w znaczeniu ‘wyprzedzić kogoś, okazać się lepszym w wyścigu 
kolarskim’. Musiało to być wówczas użycie rzadkie, bo jego kolejne przykłady pochodzą 
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z czasów nam współczesnych. Świadczą też o jego postępującej generalizacji zakresowej. 
Dziś zwrot pokazać, pokazywać plecy w znaczeniu ‘minąć kogoś, wyprzedzić kogoś, oka-
zać się szybszym, lepszym od kogoś’ jest używany w różnych dyscyplinach sportowych. 
Dwa kolejne znaczenia zwrotu, aktualizowane obecnie zdecydowanie rzadziej, zarysowały 
się na przełomie XIX i XX wieku i początkowo były uboższe semantycznie, a w toku funk-
cjonowania zwrotu w języku wzbogacały się o nowe odcienie znaczeniowe. W swoim dru-
gim znaczeniu zwrot pokazać, pokazywać plecy ewoluował od sensu ‘odwrócić się do kogoś 
tyłem; odejść, uciec’ do współczesnej treści ‘odwrócić się do kogoś tyłem; odejść, uciec, 
wyjechać, opuścić jakieś miejsce’. W znaczeniu trzecim ewolucja znaczeniowa tytułowego 
związku przebiegała od odnotowanego w słownikach współczesnych znaczenia ‘odwrócić 
się do kogoś plecami, odejść od niego, by okazać mu w ten sposób jakieś negatywne uczu-
cia’ do funkcjonującej dziś w użyciach uzualnych treści ‘odwrócić się od kogoś, okazując 
mu niechęć, lekceważenie czy pogardę, zerwać z kimś stosunki; odmówić komuś, czemuś 
poparcia, akceptacji’.
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Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie

S t r e s z c z e n i e
Zwrot pokazać, pokazywać plecy, choć funkcjonuje w polszczyźnie co najmniej od połowy 
XIX wieku, ma ubogą dokumentację w słownikach językowych. Nie rejestruje go NKPP, a jako 
pierwsze odnotowały go z dwoma zaledwie cytatami SJPD i SFS. W słownikach tych zwrotowi 
przypisano tylko jedno znaczenie, podczas gdy w nowszych zbiorach leksykograficznych funk-
cjonuje on jako jednostka polisemantyczna. Żadne ze znaczeń zwrotu nie jest jednak innowacją 
współczesności, bo wszystkie zarysowały się na przestrzeni wieków XIX i XX, choć niektórych 
z nich słowniki nie odnotowały. Współcześnie zwrot funkcjonuje zatem w trzech znaczeniach, 
przy czym znaczenie dziś dominujące powstało najpóźniej. Najstarszy cytat je dokumentują-
cy pochodzi z roku 1938 i zaświadcza użycie zwrotu w znaczeniu ‘wyprzedzić kogoś, okazać 
się lepszym w wyścigu kolarskim’. Musiało to być wówczas użycie rzadkie, bo jego kolejne 
przykłady pochodzą z czasów nam współczesnych. Świadczą też o jego postępującej generali-
zacji zakresowej. Dziś zwrot pokazać, pokazywać plecy w znaczeniu ‘minąć kogoś, wyprzedzić 
kogoś, okazać się szybszym, lepszym od kogoś’ jest używany w różnych dyscyplinach sporto-
wych. Dwa kolejne znaczenia zwrotu, dziś aktualizowane zdecydowanie rzadziej, zarysowały 
się na przełomie XIX i XX wieku i początkowo były uboższe semantycznie, a w toku funk-
cjonowania zwrotu w języku wzbogacały się w nowe odcienie znaczeniowe. W swoim drugim 
znaczeniu zwrot pokazać, pokazywać plecy ewoluował od sensu ‘odwrócić się do kogoś tyłem; 
odejść, uciec’ do współczesnej treści ‘odwrócić się do kogoś tyłem; odejść, uciec, wyjechać, 
opuścić jakieś miejsce’. W znaczeniu trzecim ewolucja znaczeniowa tytułowego związku prze-
biegała od odnotowanego w słownikach współczesnych znaczenia ‘odwrócić się do kogoś ple-
cami, odejść od niego, by okazać mu w ten sposób jakieś negatywne uczucia’ do funkcjonującej 
dziś w użyciach uzualnych treści ‘odwrócić się od kogoś, okazując mu niechęć, lekceważenie 
czy pogardę, zerwać z kimś stosunki; odmówić komuś, czemuś poparcia, akceptacji’.

The semantic development of the phrase pokazać, pokazywać plecy in the Polish 
language

S u m m a r y
The phrase pokazać, pokazywać plecy, although is present in the Polish language at least from 
the middle of the 19th century, has been scarcely documented in the language vocabularies. 
It is not registered in the NKPP. The SJPD and SFS were the first to note it, with merely two 
citations. In these vocabularies the phrase was assigned only one meaning, while in more recent 
lexicographic collections it functions as a polysemantic unit. None of its meanings, however, is 
a present day innovation, as all of them came into existence during the 19th and 20th centuries, 



 144 | Jolanta Ignatowicz-Skowrońska 

although some weren’t noted by the vocabularies. Therefore, nowadays the phrase is used to 
express three meanings, the most prevailing of them today having come into existence most 
recently. The oldest citation containing it dates back to 1938 and testifies to the usage of the 
phrase in the sense “to pass someone, to be better in a bicycle race”. It had to be a rare usage 
at that time, as the next examples are from our times. They also point to the progressive gen-
eralization of its scope. Today, the phrase pokazać, pokazywać plecy is used in various sports 
to mean “to pass someone, to prove faster, better than someone”. Two further meanings of the 
phrase, today actualized definitely less frequently, appeared at the turn of the 20th century and 
initially were semantically poorer, while during their functioning in the language acquired new 
shadows of meaning. In its second meaning, the phrase pokazać, pokazywać plecy evolved from 
the sense “to turn one’s back on someone; go away, escape” to the present content “to turn one’s 
back on someone; go away, escape, depart, leave some place”. In the third meaning, the semantic 
evolution of the discussed phrase proceeded from the meaning noted in the contemporary “to 
turn one’s back on someone, leave someone in order to show them some negative feelings” to 
the content functioning today in the customary usages “to turn one’s back on someone showing 
them dislike, disregard or disdain, break off relations with someone, deny someone support, 
acceptance”.
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Przedmiotem mojego zainteresowania jest dedykacja, czyli taki gatunek piśmienniczy, 
o którego statusie świadczy akt ofiarowania komuś utworu literackiego. Badacze wielo-
krotnie zwracali uwagę na historyczną i literacką wartość tekstu dedykacyjnego. Stała się 
ona też przedmiotem zainteresowania językoznawców. Lingwistyczne (głównie tekstolo-
giczne i genologiczne) analizy dotyczyły najczęściej listów dedykacyjnych i dedykacji ręko-
piśmiennych.

W literaturze przedmiotu wskazuje się dawność form językowych o charakterze 
dedykacyjnym. Wykazuje się, że dedykacja funkcjonuje od starożytności i wywodzi się 
z listów dedykacyjnych, które szczególnie intensywnie rozwijały się w renesansie i baroku1, 

1 Renarda Ocieczek, „Sławorodne wizerunki”. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku 
(Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982).

#0#
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a w XIX wieku – w wyniku osłabienia związku autora z mecenasem – skróciły się i usa-
modzielniły2. Karierę dedykacji głównie wiąże się z rozpowszechnieniem książki druko-
wanej3, a współczesne dedykacje uznawane są za „kolejny etap w poszukiwaniu sposobów 
odwoływania się twórcy dzieła do jego adresata”4. Mimo że w XX wieku dedykacja jako 
emocjonalny znak bliskich więzi z innymi ludźmi bywała rzadziej wykorzystywana, to 
obecnie można mówić o jej powrocie. O popularności dedykacji może świadczyć fakt, że 
coraz chętniej wykorzystuje się tę formę wypowiedzi nie tylko w dziełach literackich, lecz 
także w dyskursie naukowym.

Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia aspektów genologicznych współczesnych 
dedykacji drukowanych zamieszczanych w powieściach popularnych. W badaniach nad 
tekstem z jednej strony postuluje się konieczność konstrukcji modelu gatunkowego, z dru-
giej akcentuje się potrzebę opisu jego tekstowych aktualizacji. Moim celem badawczym 
jest więc obserwacja konkretnych realizacji tekstowych, która w konsekwencji, w drodze 
uogólnień, powinna umożliwić wyznaczenie pewnych cech gatunkowych współczesnej 
dedykacji drukowanej5, a następnie doprowadzić do wniosków dotyczących genologicznego 
statusu omawianych przeze mnie form wypowiedzi. Zakładam, że analiza przeprowadzona 
z perspektywy genologicznej, uwzględniającej główne aspekty gatunku, tzn. strukturalny, 
językowo-stylistyczny i pragmatyczny, pozwoli w spetryfikowanym gatunku zidentyfiko-
wać zarówno elementy konwencjonalne, nawiązujące do tradycji, jak i nieszablonowe.

Poddaję analizie 37 dedykacji drukowanych zamieszczonych w powieściach popular-
nych Remigiusza Mroza. Wszystkie powieści ukazały się w latach 2013–2020, a ich autor 
bywa uznawany za najpoczytniejszego twórcę literatury popularnej, który zrezygnował 
z kariery prawnika na rzecz realizacji swoich pisarskich marzeń. Remigiusz Mróz komuni-
kuje się z czytelnikami nie tylko poprzez media społecznościowe, również osobiście pro-
muje swoją twórczość (albo identyfikowaną z nim autorską markę) w kontekście kolejnych 
zrealizowanych celów i komercyjnego sukcesu6.

We współczesnej beletrystyce pojawiają się dedykacje dwojakiego typu: rękopiśmienne 
lub drukowane. Podstawową, różniącą te typy cechą jest oczywiście ich odmienna forma 
utrwalenia, ale rozbieżności między nimi sięgają o wiele głębiej. 

2 Czesław Hernas, „Dedykacja”, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. Czesław 
Hernas (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984), 182.
3 Aleksandra Okopień-Sławińska, „Relacje osobowe w literackiej komunikacji”, w: Problemy teorii lite-
ratury, seria 2 (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976), 30.
4 Krystyna Kowalik, „Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych”, Prace Filologiczne 46 
(2001), 356.
5 Danuta Ostaszewska, „Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa”, 
w: Polska genologia lingwistyczna, red. Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2008), 24.
6 Katarzyna Kaczor, „Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w pol-
skim polu literackim/kultury”, Media Biznes Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 6 (2019), 
71–72.
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Dedykacje rękopiśmienne należy uznać za takie formuły językowe, które cechują się 
dwoma podstawowymi atrybutami. Po pierwsze, mają charakter jednostkowy, także wów-
czas, gdy przybierają konwencjonalną formę, która wynika z tego, że formuły dedykacyjne 
są utrwalone w świadomości użytkowników języka w określonej postaci i dlatego też powie-
lane bywają według ogólnego wzorca – mogą różnić się np. tylko nazwą adresata. Jednak 
nawet kiedy autor osobiście opatruje wiele książek taką samą adnotacją, to zawsze z każdej 
z nich tworzy jedyny taki egzemplarz, który jest znakiem kontaktu czytelnika z autorem, 
często pamiątką realnego spotkania. Po drugie, dedykacja rękopiśmienna ma charakter oso-
bisty. Ofiarodawcza formuła własnoręcznie wpisana do książki przez jej autora buduje mię-
dzy nim a konkretnym adresatem (np. właścicielem książki) aurę intymności, którą można 
łączyć z tajemnicą korespondencji. Listy i rękopiśmienne dedykacje łączy więc zasada, że 
wiadomości zawarte w tych pismach przeznaczone są wyłącznie dla adresata. 

Dedykacjami drukowanymi są natomiast mechanicznie opatrzone wszystkie egzem-
plarze danego wydania. W tego typu dedykacjach autor także ofiarowuje swoje dzieło kon-
kretnej osobie lub grupie osób, ale sam akt ofiarowania jest upowszechniony. Umieszczenie 
w książce dedykacji zawsze ma budować wrażenie bezpośredniego kontaktu z autorem 
książki i tworzyć atmosferę prywatności czy intymności, ale konfidencjonalność współ-
czesnej dedykacji drukowanej ma oczywiście wyraźne cechy pozorności, ponieważ z zało-
żenia taki akt ofiarowania jest upubliczniony. Obecny jest tu bowiem jego trzeci uczestnik, 
czyli świadek sytuacji7. Odbiorcą drukowanej formuły ofiarodawczej zawartej w książce 
jest więc nie tylko jej adresat, lecz także każdy jej czytelnik. Renarda Ocieczek, analizując 
XVII-wieczne listy dedykacyjne, dochodzi do wniosku (ważnego także z punktu widzenia 
niniejszych rozważań), że ich adresat jest wyłącznie „swego rodzaju pretekstem”, który 
tylko „pośredniczy w wypowiedzeniu treści kierowanych do kogoś trzeciego” i to właśnie 
„z myślą o nim kreuje się sytuację listownej rozmowy”8. Anna Czekajewska o dedykacji 
literackiej pisała natomiast, że jest to „przypisanie i ofiarowanie dzieła (piśmienniczego) 
przez jego autora, wydawcę, nakładcę, drukarza lub tłumacza osobie/osobom, związanej/
związanym z autorem uczuciem przyjaźni lub mogącej mu udzielić poparcia, w formie listu 
umieszczonego w dedykowanym dziele, a przeznaczonego nie tylko dla adresata, ale także 
i dla czytelników dzieła”9. 

Dedykacja najczęściej zaliczana jest do autonomicznych gatunków paratekstowych 
(też perytekstowych), które są trwale związane z dziełem10, stanowią – obok np. motta, 
słowa wstępnego, posłowia – obudowę tekstu właściwego i pełnią funkcję komentarza 

7 Kowalik, „Adresat i autor”, 357.
8 Ocieczek, „Sławorodne wizerunki”, 455.
9 Anna Czekajewska, „O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI wieku”, Roczniki Biblioteczne 

6 (1962), 24.
10 Maria Krauz, „Wartość dedykacji, wartość w dedykacjach. Kształt językowy dedykacji rękopiśmien-
nych w zbiorach specjalnych bibliotek”, Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 31 (2018): 
89–90.
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metatekstowego11. Dedykacji bywa też przyznawany status gatunku metatekstowego, przy 
założeniu, że decyduje o nim autorstwo danego tekstu – za gatunki metatekstowe uważane 
bywają wyłącznie teksty odautorskie12.

Analizowane przeze mnie dedykacje z reguły zajmują to samo miejsce w struk-
turze książki – umieszczone są na osobnej stronie, najczęściej pierwszej nieparzystej. 
Bezpośrednio przed dedykacją znajduje się stopka redakcyjna, a po niej występują: motto 
(najczęściej w postaci jednego lub dwóch cytatów) oraz tekst główny, po którym autor zwy-
kle umieszcza posłowie.

Zarówno Maria Krauz, jak i Krystyna Kowalik, badając wzorzec strukturalny dedyka-
cji rękopiśmiennej, dochodzą do wniosku, że organizacja tekstu dedykacji uzależniona jest 
od składni czasownika dedykować (KTO + dedykować + KOMU + CO)13, tyle że w dedy-
kacji szyk składniowy jest odwrócony i inicjalną pozycję zajmuje rzeczownik nazywający 
adresata14. M. Krauz w swoich późniejszych rozważaniach przedstawia tezę, że dedykacja 
jako typowy minimalny tekst o funkcji grzecznościowej ma wysoki stopień konwencjona-
lizacji zachowań językowych, co sprawia, że najczęściej realizuje ona następujący wzorzec 
organizacji tekstu: KOMU + z jakiej okazji / po co + KTO15. W omawianych przeze mnie 
dedykacjach drukowanych można dostrzec podobny schemat konstrukcyjny. 

We współczesnych dedykacjach drukowanych także pomijany jest predykat, taki jak: 
dedykować, ofiarować, poświęcać. W jednym z tekstów dedykacyjnych pojawił się nato-
miast czasownik mieć w trzeciej osobie trybu rozkazującego, co dało efekt potoczności, 
zob.

Dla Czesuafa, niech ma, bo mi poleca dobre wina. (Iluzjonista)

Natomiast w innym został użyty nienacechowany patetycznością i wzniosłością 
(niemający semu uniżoności) czasownik być w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu 
teraźniejszego. Jednak wykorzystanie tego czasownika spowodowało zmianę syntaktyki 
dedykacji i w funkcji podmiotu wystąpił tu nie leksem nazywający ofiarodawcę, a wyraz 
wskazujący przedmiot ofiarowania, czyli rzeczownik książka, zob.

11 Kinga Tutak, „Dedykacja w świetle genologii lingwistycznej”, LingVaria 9 (2010): 126.
12 Iwona Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2007), 72.
13 Maria Krauz zaznacza, że wyłącznie treść współczesnych dedykacji (od 2. połowy XX w.) skupia się 
wokół czasownika dedykować. We wcześniejszych dedykacjach aktualizowane są predykaty, takie jak: 
ofiarować, poświęcać, składać w darze, prosić o przyjęcie. Zob. Maria Krauz, „«Z wyrazami prawdziwej 
przyjaźni»: o strukturze i stylu dedykacji autorskich w księgozbiorze Floriana Śmiei”, Tematy i Konteksty, 
6 (2011): 341; taż, „Styl dedykacji rękopiśmiennej a czas”, Stylistyka 16 (2007): 547.
14 Maria Krauz, „Profesor, mistrz, przyjaciel, kolega – o dedykacjach poświęconych profesorowi Piotrowi 
Żbikowskiemu”, Słowo. Studia językoznawcze 5 (2014): 133; Kowalik, „Adresat i autor”, 358.
15 Krauz, „Wartość dedykacji”, 92.
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Ciociu, 
ta książka jest dla Ciebie (Ekspozycja)

W dedykacjach rzadko jednak pojawia się element leksykalny, który nazywałby przed-
miot ofiarowania. Jeżeli jednak występuje on w formule dedykacyjnej, to wyrażony jest 
właśnie nienacechowanym rzeczownikiem książka, co ma służyć wyeksponowaniu samego 
aktu ofiarowania, a nie wartościowaniu dokonania autora powieści. Służy też temu zesta-
wienie tego rzeczownika w enumeracyjnym ciągu z innymi leksemami, które ostatecznie 
tworzą układ gradacyjny, przy czym dedykowana książka zawsze zajmuje w tej hierarchii 
najniższe miejsce, zob.

Dla Kasi, 
ta książka. Życie. Wszystko. (Listy zza grobu)

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nazwa ofiarowanego dzieła jest poddana elipsie, ale 
dzięki użyciu podrzędnych wobec niej przydawek jest ona łatwa do zrekonstruowania, zob.

Rodzicom, 
ta, wszystkie poprzednie i każda kolejna (Kasacja)

Należy tu zaznaczyć, że w dedykacjach umieszczanych w powieściach popularnych jako 
przedmiot ofiarowania mogą wystąpić nie tylko dane dzieła literackie, lecz także (niejako 
przy okazji) inne książki autora albo inne rzeczywiste lub abstrakcyjne elementy jego 
świata.

W pozycji inicjalnej w formule dedykacyjnej pojawia się nazwa adresata (jak we 
wszystkich typach dedykacji), wyrażona rzeczownikiem w celowniku, np.

Mieszkańcom mojego rodzinnego Opola (Behawiorysta),

albo (równie często) wyrażeniem przyimkowym, utworzonym za pomocą zestawienia 
komunikującego o przeznaczeniu przyimka dla z rzeczownikiem w dopełniaczu nazywają-
cym obdarowaną osobę, np.

Dla przyjaciół z Fredry 8 w Poznaniu (Wyrok);

Dla Dagfrio. Zawsze.  
I dla Bartosza. Za pomoc. (Enklawa)

K. Kowalik, analizując różne sposoby przywoływania adresata w dedykacjach, 
zauważa, że konstrukcje z przyimkiem dla są rzadkie. Określa je jako charakterystyczne 
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dla sztambuchów, typowe w wypadku dedykacji oficjalnych i wyzyskiwane w tekstach 
osób trzecich, kiedy książka przekazywana była jako prezent z jakiejś okazji16. 

Wskazanie osoby, której autor poświęca swoje dzieło, jest obligatoryjnym elemen-
tem dedykacji. Adresatami są osoby najczęściej wymienione z imienia, np. Dagmarze, Ani 
i Adrianowi, Dla Bogny i Jacka, Piotrowi, Dla Magdy i Filipa, Anicie, Dla Kasi. W większo-
ści formuł zachowana jest więc forma adresatywna wyrażająca nieoficjalny, bezpośredni 
rodzaj kontaktu. Zarysowana w ten sposób poufałość między interlokutorami nie ułatwia 
jednak czytelnikowi rozpoznania, kim jest obdarowywana osoba. Pewne podpowiedzi 
można odnaleźć w samym tekście dedykacji, na podstawie którego można wywnioskować, 
jakie relacje łączą donatora z adresatem. Często obdarowywanymi osobami są osoby pra-
cujące z autorem (redaktorzy, korektorzy tekstu), które jednocześnie kreowane są na osoby 
bliskie mu emocjonalnie. Na przykład redaktorce prowadzącej, Monice Długiej, która opie-
kowała się wydaniem kilku powieści należących do serii o adwokatce o nazwisku Chyłka, 
została poświęcona powieść Oskarżenie, w której autor zamieścił następującą dedykację:

Dla Moniki, 
matki chrzestnej całej tej serii (Oskarżenie)

Natomiast w powieści Horyzont zdarzeń została zamieszczona dedykacja, w której 
autor ofiarowuje swoje dzieło redaktorce, Karolinie Borowiec, zob.

Mojej drogiej redaktorce, Karolinie, 
która od lat współtworzy ze mną kolejne historie (Horyzont zdarzeń)

Współpracowników wprost nazywa przyjaciółmi, ale nie rezygnuje z wprowadze-
nia do dedykacji zagadki – nie podaje, że książkę poświęca pracownikom wydawnictwa, 
a w zamian podaje jego adres, zob.

Dla przyjaciół z Fredry 8 w Poznaniu (Wyrok)

Autor obdarowuje też np. odtwórców głównych ról w serialu, który został nakręcony 
na podstawie jego powieści, czyli Magdalenie Cieleckiej i Filipowi Pławiakowi, zob.

Dla Magdy i Filipa, 
zasłużyli wprawdzie na więcej niż dedykację, 
ale żadnych talonów pod ręką nie mam (Umorzenie),

16 Krystyna Kowalik, „Uwagi o strukturze dedykacji”, w: Studia z leksykologii i gramatyki języków sło-
wiańskich, red. Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska (Kraków: PAN, 1996), 78.
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albo vlogerkę, która prowadzi program internetowy Book reviews by Anita i tworzy recen-
zje powieści w formie video, zob.

Anicie, 
która rozpętała szaleństwo (Głębia osobliwości)

W takich wypadkach rozszyfrowanie, kim są adresaci dedykacji i jakie relacje łączą 
ich z autorem, nie jest łatwym zadaniem, co jest zapewne zamierzeniem autora. Można 
bowiem zakładać, że tylko wnikliwy czytelnik i entuzjasta wybranych powieści jest w sta-
nie odczytać utajniony przekaz. Stworzenie zagadki, która jest trudna, ale możliwa do 
odkrycia przez czytelników – tzn. odbiorców, będących świadkami aktu komunikacyjnego 
łączącego autora z adresatem dedykacji – może być sposobem autora na pokazanie, że doce-
nia on tych, którzy są prawdziwymi sympatykami jego twórczości (i jego osoby), czyli 
na komplementowanie czytelników. Co ciekawe, odpowiedzi na pytania, kim są adresaci 
dedykacji, znajdują się niekiedy w odautorskim posłowiu, które nierzadko nawiązuje do 
otwierającej dzieło dedykacji i w ten sposób je zamyka. 

Zdarza się również, że adresaci formuł dedykacyjnych są wymienieni z imienia 
i nazwiska, choć wtedy imię przyjmuje nieoficjalną formę, co ma np. świadczyć o przyja-
cielskich relacjach z rozpoznawaną aktorką, zob.

Dla Agi Dygant –  
Twój telefon przesądził sprawę (Nieodgadniona),

albo o zażyłych kontaktach z popularną pisarką, zob.

Dla Kasi Bondy, 
z podziękowaniem za to, 
że wygoniła mnie na urlop (Większość bezwzględna)

O emocjonalnym związku donatora z obdarowywaną osobą świadczą nie tylko formy 
adresatywne, lecz również pozostałe części dedykacji – często z potocznymi sformułowa-
niami i nawiązaniami do jakichś prozaicznych sytuacji, co ma w oczach czytelnika wykre-
ować nieformalny, bliski kontakt między interlokutorami, np.

Dla Dagmary, 
gdyby książka się jej nie spodobała, byłoby ciężko. (Turkusowe szale)

Benefaktora i beneficjenta łączy też wiedza dotycząca świata przedstawionego 
zarówno w tej powieści, w której jest zamieszczona dedykacja, jak i w innych utworach 
autora. Próby odczytania pełni intertekstualnych znaczeń, które zawarte są w dedykacji, 
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mają też rozbudzić ciekawość czytelnika i przede wszystkim podtrzymać kontakt mię-
dzy nim a autorem powieści. Są to zabiegi dość częste, np. w dedykacji do utworu Głosy 
z zaświatów wymienione jest nazwisko głównego bohatera, który pojawił się już w pierw-
szej powieści z serii (Listy zza grobu), a nawiązanie do Bieszczad stanowi odwołanie do 
innej serii książek, której akcja toczy się w górach, zob.

Mateuszowi, który liczył na to, 
że Zaorski będzie biegał z wilkami po Bieszczadach (Głosy z zaświatów)

Natomiast w dedykacji umieszczonej w powieści Deniwelacja, czwartej z kolei w serii 
z komisarzem Wiktorem Forstem, autor nawiązuje do tytułów trzech poprzednich książek: 
Ekspozycja, Przewieszenie, Trawers oraz do ulubionego powiedzenia głównego bohatera, 
tj. będziemy gasić pożary, gdy wybuchną, zob.

Ani i Adrianowi, 
byście na wspólnym szlaku mieli 
jak najwięcej ekspozycji, przewieszeń i trawersowania. 
I żadnych pożarów do gaszenia. 

Remigiusz Mróz swoje utwory literackie poświęca także członkom rodziny, np.

Mojej mamie, 
która niegdyś wprowadziła mnie w świat książek, 
czytając mi codziennie przed snem. (W cieniu prawa)

Przywoływane bywają przez niego też pewne grupy osób. Najczęściej łączy je albo 
wykonywany zawód, np.

Ratownikom TOPR […] (Trawers);

Blogerom książkowym […] (Świt, który nie nadejdzie), 

albo ogólnie jakaś wspólna cecha, np. 

Dla tych, którzy wiedzą, że milczenie to najgłośniejszy krzyk (Nieodnaleziona);

Dla tych nielicznych,
którzy w polityce budują mosty, zamiast je palić (Władza absolutna)

Wszystkie tego typu sposoby nazywania adresata stanowią wyrażenia, które go war-
tościują. Użycie wyrazów nazywających zawody, pełnione obowiązki albo relacje łączące 
interlokutorów uintensywniają zasługi obdarowanych osób. Rzadko cechy adresatów są 
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bezpośrednio wyrażane za pomocą epitetów określających ich rzeczownikowe nazwy. 
W dawnych listach dedykacyjnych adresatywne formy odpowiednie do stanu społecznego 
i godności odbiorcy, uzupełnione o sprawowane funkcje, piastowane urzędy i dodatnio 
wartościujące je epitety, służyły nie tylko biograficznemu ukonkretnieniu adresata, lecz 
także pozyskaniu jego życzliwości – głównie dzięki uwypukleniu nierównorzędności ról 
nadawczo-odbiorczych (uniżoności nadawcy i zacności adresata). Kształt takiej dedyka-
cji stopniowo ulegał redukcji, na co wpłynęło podejmowanie nakładów książek przez pro-
fesjonalnych wydawców i osłabienie roli mecenatu. Obecnie w formach adresatywnych 
pojawiają się przydawki wyrażone zaimkiem mój, np. Mojej mamie […] (W cieniu prawa), 
Mojemu Tacie […] (Immunitet), choć zdarzają się tu także rozbudowane formuły nagłów-
kowe z grupą nominalną w celowniku, przypominające dawne teksty dedykacyjne, zob.

Mojej drogiej redaktorce, Karolinie, 
która od lat współtworzy ze mną kolejne historie (Horyzont zdarzeń)

Epitety bezpośrednio dodatnio wartościujące są jednak we współczesnych dedykacjach 
drukowanych rzadkością i częściej pojawiają się w odniesieniu do osób nieżyjących, por.

Pamięci Bartosza Kranciocha (1987–2002), 
Przyjaciela i najzdolniejszego gościa, jakiego znałem. (Wotum nieufności)

W utworach literackich Remigiusza Mroza kilkakrotnie pojawiają się dedykacje, 
w których w pozycji inicjalnej występuje abstrakcyjny rzeczownik pamięć w celowniku. 
Jest on uzupełniony o wyrazy (w funkcji przydawki dopełniaczowej) nazywające osoby 
nieżyjące, np.

Pamięci Piotra A. Dobkowskiego 
(1949–2014) (Chór zapomnianych głosów);

Pamięci ofiar ekstremizmu (Prom)

Kanoniczny wzorzec strukturalny w tekście dedykacji rękopiśmiennej obejmuje ele-
ment z jakiej okazji/po co17. W dedykacjach drukowanych bywa on co prawda realizowany, 
ale wówczas takie teksty przybierają formę gatunkową życzeń, jak np. w przytoczonej 
powyżej dedykacji w powieści Deniwelacja, lub podziękowań, jak np. w Kontratypie:

Piotrowi, 
z podziękowaniem za złamany ołówek.

17 Krauz, „Wartość dedykacji”, 92.
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W strukturze drukowanych tekstów dedykacyjnych „warianty adaptacyjne, czyli 
pożyczki gatunkowe”18 są dość częste. Można je uznać za przejawy transgresyjności19 
gatunkowej albo za możliwości kreacji, czyli „twórczego naruszania reguł wzorca”20. 
Na potrzeby tego typu dedykacji adaptowane są także struktury takich form tekstowych, 
jak nota informacyjna, zob.

Pamięci Tomka „Czapkinsa” Mackiewicza, 
pierwszego Polaka, który zdobył Nanga Parbat zimą. (Zerwa),

rada, zob.

[…] (Ale pamiętajcie, że wujek poleca Wam karierę pisarską). (Zaginięcie),

ale przede wszystkim w dedykacjach aktualizowane są grzecznościowe akty komunika-
cyjne, czyli wymienione wyżej podziękowania i życzenia, a także np. gratulacje, por.

Dla Magdy i Filipa, 
zasłużyli wprawdzie na więcej niż dedykację, 
ale żadnych talonów pod ręką nie mam (Umorzenie)

W tekstach dedykacji drukowanych częściej niż z jakiej okazji/po co realizowany jest 
element z jakiej przyczyny/za co. Może być on wprowadzony za pomocą wyrażeń z przyim-
kiem za i rzeczownikiem w bierniku, np.

Blogerom książkowym, 
za całą pracę, którą wykonują, 
by inni wiedzieli, co warto czytać. (Świt, który nie nadejdzie);

Dla Dagfrio. Zawsze. 
I dla Bartosza. Za pomoc. (Enklawa)

Takie wyrażenia przyimkowe równie często występują w tekstach dedykacyjnych 
przyjmujących formę podziękowań, por.

Dla Bogny i Jacka, 
dzięki za metę! (Inwigilacja); 

18 Maria Wojtak, „Genologia tekstów użytkowych”, w: Polska genologia lingwistyczna, red. Danuta 
Ostaszewska, Romuald Cudak (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 347.
19 Ostaszewska, „Genologia lingwistyczna”, 25.
20 Maria Wojtak, „Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe”, w: Polska genologia lingwi-
styczna, 357.



 Genologiczne aspekty współczesnych dedykacji drukowanych... | 155 

Monice i Natalii. Bez nich ta książka nigdy by nie powstała.
Bartalowi z podziękowaniem za nieustanne wsparcie. (Połów);

Dla Kasi Bondy, 
z podziękowaniem za to, 
że wygoniła mnie na urlop (Większość bezwzględna)

Przyczyna ofiarowania książki może być wyrażona zdaniem podrzędnym okoliczni-
kowym przyczyny, wprowadzonym za pomocą spójnika lub bezpośrednio, zob.

Dla Czesuafa, niech ma, bo mi poleca dobre wina. (Iluzjonista);

Dla Agi Dygant –  
Twój telefon przesądził sprawę (Nieodgadniona),

lecz najczęściej jest ona wynikiem analizy rozbudowanej (jak na formę dedykacji) charak-
terystyki adresata. Zdanie podrzędne w tego typu tekstach wprowadzone jest zaimkiem 
względnym który i określa rzeczownikową nazwę obdarowanej osoby, stanowiącą wypo-
wiedzenie nadrzędne. Zastąpienie zdania okolicznikowego przyczyny zdaniem przydawko-
wym jest sposobem na przedstawienie konkretnej przyczyny ofiarowania dzieła, ale w taki 
sposób, że czytelnik przyczynę tę odbiera jako stałą cechę adresata dedykacji albo przynaj-
mniej taką jego cechę, która ma stały wpływ na twórczość autora powieści, por.

Mojemu Tacie, 
który kiedyś podsunął mi pomysł, że ciekawie byłoby 
studiować prawo. (Immunitet);

Dla Roberta, 
który kiedyś spojrzał na maszynopis Kasacji 
i powiedział: „wydajemy!” (Testament);

Anicie, 
która rozpętała szaleństwo (Głębia osobliwości)

W omawianych dedykacjach, w przeciwieństwie do innych tekstów o charakterze 
dedykacyjnym, nie ma rzeczowników osobowych nazywających nadawcę/autora. Co cie-
kawe, drukowany podpis i datacja są stałymi elementami posłowia, czyli takiego paratek-
stowego elementu książki, który zamyka tekst autora.

Ważną funkcję w formułach dedykacyjnych spełnia również graficzna organizacja 
tekstu. Najczęściej informacje biograficzne na temat osoby obdarowanej lub osoby nieżyją-
cej, której pamięci poświęcona jest książka, umieszczone są w pierwszym wersie. To daje 
jasny przekaz, że jest to informacja najważniejsza, a w kolejnych wersetach znajdują się 
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informacje dodatkowe. Najczęściej podział na wersy odzwierciedla więc stopień ważności 
przekazywanych informacji, np.

Pamięci mojej Cioci, 
Walentyny Szczombrowskiej 
(1927–2015). 
Swoimi opowieściami nieraz przenosiła mnie 
w przeszłość, do czasów wojny (Prędkość ucieczki)

W ostatnich wersetach – nawet wówczas, gdy tekst dedykacji jest dwuwersowy – poja-
wiają się niekiedy pewne dopowiedzenia, wzmianki, które przede wszystkim mają zaintry-
gować czytelnika albo nakłonić go do refleksji, np.

Dagmarze, 
która przeszła ze mną niemal 
tysiąc kilometrów w górach. 
I nadal nie ma dosyć. (Przewieszenie);

Ratownikom TOPR. 
I nie trzeba dodawać, za co. (Trawers)

Wszelkie tego typu dopowiedzenia dodatkowo bywają graficznie wyodrębnione, np. 
za pomocą nawiasu lub nawiasu i pustego wersu, co jest elementem gry autora zarówno 
z odbiorcą tekstu, jak i konwencją gatunkową dedykacji, zob.

Przyjaciołom z Koźmińskiego, 
niech ożyją wspomnienia! 
(Może oprócz tych sesyjnych). (Hashtag);

Ani i Mai, 
jak kiedyś postanowicie zostać prawniczkami, 
przebijecie Chyłkę.
(Ale pamiętajcie, że wujek poleca Wam karierę pisarską). (Zaginięcie)

Pojawiają się tu też kierowane do (milczącego) adresata pytania, które mogą nie mieć 
związku ani z darowanym dziełem literackim, ani nawet z działalnością pisarską autora. 
Pełnią one funkcję kreowania wrażenia rzeczywistego i przede wszystkim prywatnego dia-
logu, do którego autor niby niechcący dopuszcza czytelnika powieści, np.

Piotrowi M. 
Kiedy wracasz z Frankfurtu, stary? (Rewizja);
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Dla Ev,  
to ta czerwona okładka, na którą czekałaś? (Czarna Madonna)

Rozwiązania kompozycyjno-stylistyczne, które przyjmuje autor dedykacji (i dzieła 
literackiego), są podporządkowane kilku aspektom. Po pierwsze, krótkie i konwencjo-
nalne formuły dedykacyjne są silnie utrwalone w kulturze, co może być powodem tego, że 
współczesne dedykacje drukowane przynajmniej w części zbudowane są wokół konwencjo-
nalnego schematu, który przede wszystkim jest charakterystyczny dla grzecznościowych 
aktów mowy. Po drugie, może się wydawać, że decydujący wpływ na ukształtowanie tekstu 
dedykacyjnego ma jego adresat, od niego bowiem autor powinien uzależnić kształt swojej 
wypowiedzi. Przy czym należy zaznaczyć, że w analizowanym materiale stanowczo prze-
ważają dedykacje obrazujące nieoficjalny rodzaj kontaktu między autorem a adresatem. 
Partnerzy interakcji są połączeni bliskimi relacjami, długo się znają, często się spotykają. 
Wydaje się, że współcześnie oficjalne relacje między benefaktorem a beneficjentem zostały 
wyparte w imię relacji osobistych albo też są po prostu na takie kreowane. W każdym 
razie ten nieoficjalny kontakt (zarówno rzeczywisty, jak i kreowany) jest czynnikiem, który 
decyduje o językowo-stylistycznym ukształtowaniu dedykacji, czyli przede wszystkim ich 
potocznym nacechowaniu. Jest ono widoczne np. w warstwie leksykalnej tekstów, tj. w sto-
sowaniu zdrobniałych form imion obdarowywanych osób, też nieoficjalnych form imion 
nazywających osoby publiczne, które nie żyją, zob.

Pamięci Tomka „Czapkinsa” Mackiewicza, 
pierwszego Polaka, który zdobył Nanga Parbat zimą. (Zerwa),

albo w wyzyskiwaniu potocznej leksyki, tj. meta, stary, czy frazeologii, tj. wygonić na 
urlop, nie mieć dosyć. Po trzecie, należy tu jeszcze raz zaznaczyć, że oprócz wyraźnie okre-
ślonego adresata odbiorcą dedykacji jest też każdy czytelnik, nazywany także „adresatem 
wirtualnym”, do którego „przede wszystkim są kierowane metatekstowe i metaliterackie 
fragmenty dedykacji, takie jak uwagi o dziele, jego kształcie, genezie, autorze, adresie, 
które determinują, wyznaczają pewne modele lektury, organizują sytuację odbioru dzie-
ła”21. Można zatem powiedzieć, że językowe sposoby realizacji tekstu dedykacji są inten-
cjonalne, a kluczowym elementem aktu językowego, jakim jest dedykacja, jest nie tyle akt 
ofiarowania, ile autoprezentacja autora, czyli chęć wykreowania w oczach odbiorcy (przede 
wszystkim czytelnika, a nie adresata) pożądanego wizerunku własnej osoby.

Analiza drukowanych formuł dedykacyjnych pozwala stwierdzić, że ich globalną 
intencją jest więc zilustrowanie świata wartości autora. Co ciekawe, wartości, którym hoł-
duje autor, wyrażone są nie bezpośrednio, ale poprzez: dobór osób, którym poświęcone 
jest dzieło, oraz prezentację przyczyn obdarowania właśnie ich i towarzyszących temu 

21 Tutak, „Dedykacja”, 131.
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okoliczności. Jest to element gry, jaki autor prowadzi z czytelnikiem – ukazuje adresata 
dedykacji i jego zasługi, aby w gruncie rzeczy zaprezentować własny horyzont aksjolo-
giczny. Już pobieżny ogląd omawianych tekstów ujawnia, że przedstawione są w nich fun-
damentalne wartości ludzkie, takie jak: przyjaźń, koleżeństwo, sympatia, wdzięczność, 
szacunek, poważanie, hołd, pamięć. Celem dedykacji jest też rozbudzenie ciekawości 
czytelnika. Drukowany tekst dedykacyjny jest takim paratekstowym elementem powie-
ści popularnej, który wiąże się zarówno ze światem przedstawionym w tej powieści albo 
w innych dziełach autora, jak i prywatną sferą życia pisarza – oczywiście w takim stopniu, 
na jaki sam pisarz się decyduje. Dedykacje stanowią więc rodzaj reklamy zarówno samej 
książki, w której się znajdują, czasami też innych książek autora, do których nawiązują, 
jak i samego autora. Teksty te mają więc duży potencjał illokucyjny. Pełnią wiele funkcji, 
np. interakcyjną (mają na celu zwrócenie i podtrzymanie uwagi odbiorcy); ekspresywną 
(wyrażają postawę nadawcy, który dzieli się emocjami, wyraża sądy, przedstawia swoje 
przeżycia); perswazyjną (mają wywołać pewne działania, chociażby nakłonić do refleksji); 
ludyczną (bawią odbiorcę); estetyczną (podnoszą wartość estetyczną dzieła literackiego 
i książki); poetycką (doznania estetyczne zapewnia odbiorcy językowo-stylistyczny sposób 
organizacji komunikatu). Nie zmienia to jednak faktu, że w dedykacji ważny jest też sam 
akt ofiarowania utworu literackiego (w społecznej świadomości gatunkowej taki jest też cel 
tej formy wypowiedzi), co pozwala zaliczyć omawiany gatunek do performatywów.

Niniejsze rozważania prowadzą do wniosku, że konwencja gatunkowa dedykacji 
decyduje o schematyczności współczesnych drukowanych tekstów dedykacyjnych, ale daje 
też możliwości pewnych modyfikacji, które uwarunkowane są aspektem pragmatycznym 
tego gatunku wypowiedzi. Na kształt omawianych tekstów wpływ mają przede wszystkim 
uwikłania komunikacyjne, w których udział biorą: nadawca i odbiorca komunikatu, czyli 
adresat dedykacji i czytelnik. Prezentowane teksty dedykacyjne przede wszystkim reali-
zują strategię gry autora z czytelnikiem. Kształt dedykacji jest zależny od jej rzeczywi-
stego przeznaczenia komunikacyjnego, jakim jest nie tyle akt ofiarowania adresatowi dzieła 
literackiego i tym samym chęć przypodobania się jego osobie, ile wykreowanie obrazu 
nadawcy komunikatu i chęć zyskania sympatii świadka tego ofiarodawczego aktu, czyli 
czytelnika. Zmiany te podyktowane są współczesną dynamiką procesów komunikacyj-
nych oraz zmiennością społecznych i kulturowych zachowań językowych. Można uznać, 
że zamieszczane we współczesnych powieściach popularnych dedykacje drukowane stano-
wią realizację alternacyjnego wzorca gatunkowego22, czyli funkcjonują jako rezultat prze-
kształceń aspektów wzorca kanonicznego, choć mogą one dać zaczątek nowym formalnym 
ograniczeniom. Należy tu zaznaczyć, że autor omawianych tekstów wykazuje się stosowną 
sprawnością komunikacyjną – uprawia różne gry komunikacyjne, ale kształtuje komunikat 
tak, aby nawiązywał on do alternacyjnych wariantów wzorca.

22 Maria Wojtak podaje, że pełny wzór wariantów wzorca gatunkowego obejmuje trzy kategorie: wzorzec 
kanoniczny, wzorce alternacyjne i wzorce adaptacyjne, zob. taż, „Wzorce gatunkowe”, 355–356.
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Genologiczne aspekty współczesnych dedykacji drukowanych (na przykładzie formuł 
dedykacyjnych w powieściach popularnych Remigiusza Mroza)

S t r e s z c z e n i e
W artykule poddano genologicznej analizie drukowane teksty dedykacyjne zawarte w po-
wieściach popularnych Remigiusza Mroza. Uwzględnienie głównych aspektów gatunku, tzn. 
strukturalnego, językowo-stylistycznego i pragmatycznego, daje możliwość zidentyfikowania 
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zarówno elementów konwencjonalnych, nawiązujących do tradycji gatunku, jak i tych niesza-
blonowych. Celem badawczym jest więc tu obserwacja konkretnych realizacji tekstowych, co 
w konsekwencji, w drodze uogólnień, umożliwia wyznaczenie pewnych cech gatunkowych 
współczesnej dedykacji drukowanej, a następnie prowadzi do wniosków dotyczących genolo-
gicznego statusu omawianych form wypowiedzi. Okazuje się, że najwięcej modyfikacji gatun-
kowych we współczesnej dedykacji drukowanej jest podyktowanych zmianami dotyczącymi 
pragmatycznego aspektu gatunku. 
Analiza tekstów dedykacyjnych prowadzi do dwóch głównych wniosków. Po pierwsze, dyna-
mika procesów komunikacyjnych oraz zmienność społecznych i kulturowych zachowań języ-
kowych doprowadziły do zmiany przeznaczenia komunikacyjnego dedykacji. Intencją komu-
nikacyjną jest nie tyle sam akt ofiarowania adresatowi dzieła literackiego i tym samym chęć 
przypodobania się jego osobie, ile wykreowanie obrazu nadawcy komunikatu i chęć zyskania 
sympatii świadka ofiarodawczego aktu, czyli czytelnika. Po drugie, zamieszczane we współ-
czesnych powieściach popularnych dedykacje drukowane stanowią realizację alternacyjnego 
wzorca gatunkowego.

Genologic aspects of contemporary printed dedications (as exemplified by dedicational 
formulas in the popular novels by Remigiusz Mróz)

S u m m a r y
This article offers a genologic analysis of the printed dedicational texts contained in the popular 
novels by Remigiusz Mróz. Considering the main aspects, i.e. structural, linguistic-stylistic, 
and pragmatic, of this genre makes it possible to identify both the conventional elements, that 
refer to the genre tradition, and the unconventional ones. The purpose of the investigation is 
therefore to observe concrete textual realizations, and in consequence, by way of generalization, 
to specify certain genre features of the contemporary printed dedication and draw conclusions 
concerning the genologic status of the discussed forms of communication. It turns out that most 
of the genre modifications in the contemporary printed dedication are determined by the chang-
es in the pragmatic aspect of the genre. The analysis of the dedicational texts leads to two main 
conclusions. First, the dynamics of communication processes and the variability of social and 
cultural language behaviours changed the communicative purpose of dedication. The communi-
cative intent is not so much the very act of offering the addressee the literary work and the desire 
to endear oneself to them by it, as creating an image of the sender of the message and the desire 
to gain sympathy of the witness of this act of offering, the reader. Second, printed dedications 
published in the contemporary popular novels are realizations of an alternating genre pattern.
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Interiekcje w dziejach lingwistyki z jednej strony jawią się jako istotny kłopot – zarówno 
pod względem klasyfikacyjno-opisowo-funkcjonalnym (ich miejsce w systemie języka, 
typologia ze względu na funkcję, budowę czy pochodzenie), jak i materiałowym (wybór 
właściwych źródeł dla ekscerpcji) oraz leksykograficznym (repertuar jednostek, ich kształt 
formalny, definiowanie). Stanowi owa klasa wielkie wyzwanie dla współczesnej lingwi-
styki, o czym świadczy często traktowanie ich jako redundantnego, kłopotliwego w anali-
zie elementu języka, pozostającego na marginesie głównych dociekań badaczy systemów: 
zarówno indo-, jak i nieindoeuropejskich. Te wątki i podobne komentarze przewijają się 
w pracach kolejnych badaczy omawianej kategorii gramatycznej, mimo że w ostatnich kil-
kunastu latach można zaobserwować wzrost zainteresowania problematyką, szczególnie 
w aspekcie konfrontatywnym i translatologicznym. Mimo to ów niezwykle zróżnicowany 
wewnętrznie zbiór jednostek doczekał się stosunkowo licznych opracowań, uwypuklających 

#0#
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różne aspekty zbioru interiekcji w rozmaitych językach, by wspomnieć w tym miejscu tylko 
o kilku monografiach przedmiotowych, np. autorstwa Marceliny Świątkowskiej, Elżbiety 
Orwińskiej-Róziczki, Ewy Siatkowskiej czy Sybilli Daković, obok nich często w litera-
turze przywoływanych propozycjach klasyfikacyjnych Macieja Grochowskiego, Leokadii 
Styrcz-Przebindy lub nowatorskich ujęć Moniki Krzempek, dotyczących interpretowania 
interiekcji w perspektywie kognitywnej. Problem ujmowany jest w różnojęzycznych opra-
cowaniach i kompendiach lingwistycznych z uwzględnieniem rozmaitych aspektów inte-
riekcji: ich właściwości syntaktyczno-predykatywnych (ewentualnie fleksyjnych – czy też 
de facto braku takich właściwości), cech semantyczno-funkcjonalnych, charakterystyki 
fonetyczno-akustycznej (ewentualnie słowotwórczej). Z uwag o charakterze generalizu-
jącym należy przytoczyć sugestię M. Świątkowskiej, kluczową dla koncepcji niniejszej 
badaczki, przewijającą się w różnych jej tekstach, w tym w monografii zatytułowanej Entre 
dire et faire. De l’interjection. Autorka stwierdza mianowicie, że interiekcje stanowią: 

[…] z punktu widzenia morfologii l e k s e m y  n i e p o d z i e l n e  [podkr. – M.K.], 
nieodmienne, nie tworzące klasy zamkniętej; z punktu widzenia składni to wyrazy-
-zdania lub równoważniki zdań, które albo pełnią funkcje członu zależnego w zdaniu, 
albo częściej są jednostką niezależną; z seman tycznego punktu widzenia posiadają 
sens, choć jest on trudny do określenia, ponieważ zale ży od kontekstu, sytuacji, into-
nacji, gestykulacji i mimiki1. 

Podobnie ujmuje problematykę interiekcji S. Daković, która stwierdza:

Przyczyn braku zainteresowania interiekcjami należy szukać w trudnościach, jakie 
sprawia nie tylko ich opis, ale także samo zgromadzenie inwentarza stanowią cego 
podstawę badań. Ma to związek z naturą interiekcji, która sytuuje je na po graniczu 
języka i pozajęzykowych środków wyrazu, a także z tym, że funkcjonują one głów-
nie w języku mówionym. Z kwestią interiekcji wiąże się również wiele kontrowersji, 
począwszy od zasad wyodrębniania tych leksemów, po zagadnienie posiadania przez 
nie znaczenia. Ciągle jeszcze widoczne są też problemy z lek sykograficznym opisem 
interiekcji, co jest związane z niewypracowaniem metod ich opisu. [...]. Badanie inte-
riekcji w aspekcie porównawczym pomogłoby odpowiedzieć na wiele pytań dotyczą-
cych nie tylko natury samych leksemów, ale także aspektów związanych z początkami 
mowy czy istotą ludzkiej komunikacji i ekspresji werbalnej2.

Interiekcje potraktować można w świetle historii badań teoretycznojęzykowych 
jako wręcz esencję języka czy źródło ludzkiej mowy in genere – patrz uwagi Wilhelma 

1 Marcelina Świątkowska, „Quelques considérations sur la nature de l’interjection”, Prace Językoznawcze 
63 (1979), 49.
2 Sybilla Daković, Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja 
(Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006), 9.
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Wundta w jego słynnej Völkerpsychologie, a także sugestie metodologiczne Hermanna 
Paula (Prinzipien der Sprachgeschichte) czy Ernsta Schwentnera, który rozwijał koncepcję 
Wundta (Die primären Interiectionen in der indogermanischen Sprachen). Znamienne, że 
czytanym i analizowanym po ok. stu latach propozycjom interpretowania klasy wykrzyk-
ników przez wymienionych badaczy – mimo że stanowią one w pewnej mierze histo-
ryczne zaświadczenie efektownych spekulacji o genezie języków in genere3 – i dzisiaj nie 
można odmówić metodologicznej i rozpatrywanej z logicznego punktu widzenia wiary-
godności (w tym miejscu znajdują się też zagadnienia domniemanej binarnej – referen-
cjalnej i symbolicznej – funkcji interiekcji), a odwołania do tych koncepcji odnajdujemy 
w pracach poświęconych choćby wykrzyknikom angielskim, francuskim, szwedzkim czy 
włoskim. Zaproponowane przez wymienionych naukowców propozycje klasyfikacyjne 
wzmiankowanych części mowy były i są całkowicie świadomie bądź jedynie intuicyjnie 
powielane, przywoływane, kontynuowane i rozwijane w ciągu kolejnych dziesięcioleci 
przez badaczy omawianej klasy jednostek komunikacji i ekspresji lub też pojawiają się 
poniekąd „przy okazji” – na marginesie zupełnie innych rozważań, obejmujących studia 
nad podsystemami słowotwórczymi czy składniowymi języków. Największe zaintereso-
wanie i zarazem największe kontrowersje budzą w opracowaniach językoznawczych inte-
riekcje onomatopeiczne oraz adanimalne, czyli dozwierzęce, rozumiane jako „zawołania 
na zwierzęta, jakie przekazują rozkazy, na które zwierzę reaguje odruchowo określonym 
zachowaniem – z racji swej odmienności biologicznej nigdy nie może reagować słownie. 
Są to znaki jednokierunkowe”4 wraz z odzwierzęcymi, o znacznej części których można 
mówić w aspekcie iloczynu lub nawet inkluzji zbiorów (wykrzykniki dozwierzęce albo 
odzwierzęce stanowią w domniemaniu lingwistów onomatopeje, a idąc za propozycjami 
Wundta, sugerującego dychotomiczne funkcje tej klasy reprezentowanej przez jednostki 
prymarne i sekundarne, jako bezpośrednie naśladownictwo dźwięków naturalnych [obok 
niego symbolizowanie jakiejś treści] – należałoby interiekcje adanimalne i odzwierzęce 
zaklasyfikować do tej pierwszej grupy. Korespondowałoby to z ustaleniami niektórych sla-
wistów, doszukujących się osobliwości w brzmieniu głosek stanowiących budulec takiego 
typu interiekcji jako dźwięków nieartykułowanych, niewystępujących w językach, a bardzo 
dokładnie imitujących mowę zwierząt5). Specyficzne właściwości onomatopei komplikują 
jeszcze kwestie jej reprezentacji w zbiorze interiekcji – Ewa Siatkowska np. uważa, że inte-
riekcyjnym tworom onomatopeicznym przysługuje w ogóle odrębny status poza zbiorem 
wykrzykników ze względu na ich specyficzny status ontologiczny (semiotyka, właściwości 

3 Zob. też: Marcelina Świątkowska, A może na początku był wykrzyknik?, w: Między oryginałem a prze-
kładem, seria: Na początku był przekład, t. 5, red. Maria Filipowicz-Rudek i in. (Kraków 1999), 277–286.
4 Ewa Siatkowska, Zachodniosłowiańskie zawołania na zwierzęta (Warszawa: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warszawskiego, 1976), 169.
5 Anatol Mirowicz, Przegląd i charakterystyka części mowy w języku rosyjskim (Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1967).
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znaczeniowo-funkcyjne, fonetyczne i morfologiczne, a także rola pełniona w komunikacji6). 
Wskazane względy sprawiają, że problemem dla badacza staje się sama ekscerpcja mate-
riału na potrzeby analizy – wszak nawet współczesne, zaawansowane pod względem metod 
leksykograficznych, słowniki nie są konsekwentne pod względem metody opisu (o czym 
wzmiankowała w swej monografii S. Daković), a repertuar rejestrowanych jednostek nie 
odpowiada rzeczywistości językowej i praktyce komunikacyjnej:

Pod powszechnie przyjętą definicją, mówiącą, że interiekcje są wyrazami uczuć i woli 
mówiącego umieszczana jest szeroka skala elementów, od głosów nieartykułowa-
nych począwszy, przez przekleństwa, na zdaniach wykrzyknikowych skończywszy. 
Niektórzy badacze zakreślają szerokie ramy interiekcji, tworząc z nich klasę bardzo 
pojemną, inni są skłonni ją zawężać […]. Jednocześnie definicje nie proponują wyraź-
nych zasad wyodrębniających interiekcje lub nie przestrzegają zakreślanych przez sie-
bie ram klasyfikacji, czego skutkiem jest spora dowolność w wyznaczaniu granic inte-
riekcji. Częstym wypadkiem jest też przypisywanie przez jednego autora określonych 
leksemów interiekcji, podczas gdy u drugiego znajdują one miejsce w innej grupie7. 

W niniejszym, syntetycznym opracowaniu wyznacza się relatywnie wąskie rozumie-
nie interiekcji (bez uwzględniania dopowiedzeń), stanowiących część mowy (kategorię gra-
matyczną), która może, ale nie musi być pozbawiona właściwości fleksyjnych, która może 
stanowić równocześnie leksem i zdanie, składa się z pojedynczego elementu wokalicznego, 
sylab lub morfemów, jakie w akcie komunikacji mogą być dowolnie reiterowane, a zna-
czenie tych jednostek najczęściej konstytuuje się dopiero w kontekście; takie formy często 
wyrażają różne stany emocjonalne, ale nie jest to ich cecha obligatoryjna.

Część kaszubskich jednostek wykrzyknikowych była już przywoływana i omawiana 
przez E. Siatkowską w monografii zachodniosłowiańskich zawołań na zwierzęta, jed-
nak materiał badany przez autorkę pochodził z Atlasu Językowego Kaszubszczyzny (dalej 
AJK), o którego de facto historycznym już charakterze po latach sama jego współtwór-
czyni Hanna Popowska-Taborska napisała: „Materiał […] reprezentuje stan archaiczny, nie 
istniejący już w wielu ankietowanych wsiach. Liczne wyrazy i formacje, znane w latach 
50. tylko najstarszemu pokoleniu, zginęły bezpowrotnie wraz ze śmiercią informatorów 
atlasu”8. Traktowany w tym duchu, AJK może dostarczać interesujących faktów dotyczą-
cych wygasania słownictwa w połowie XX stulecia i powinien stanowić pomocnicze źró-
dło ekscerpcji materiału przede wszystkim dla historyków języka. W obliczu braku korpu-
sów językowych dla kaszubszczyzny (takich, jakimi dysponujemy choćby dla polszczyzny 

6 Ewa Siatkowska, „Wyrazy dźwiękonaśladowcze a wykrzykniki (studium porównawcze na materiale 
czeskim i polskim)”, Poradnik Językowy 3 (1977): 100.
7 Daković, Interiekcje w języku polskim, 28–29.
8 Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny (Gdańsk: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, 1987), 45.
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historycznej i współczesnej, typu Korba, F19, NKJP czy Fotokorpus) na potrzeby badań 
nad interiekcjami, jako sferą języka wymagającą pogłębionego komentarza filologicznego, 
zasadna wydaje się ekscerpcja źródeł leksykograficznych, bo to one właśnie – obok innych 
źródeł metajęzykowych – w obrębie mikrostruktury słownikowej, informacji gramatycznej, 
kwalifikowania i definiowania haseł pokazują sposób funkcjonowania interiekcji zarówno 
w przestrzeni semiotyczno-symbolicznej (szeroko rozumianej semiosferze), jak i w świado-
mości lingwistycznej kaszubskich leksykografów-autochtonów.

W niniejszym szkicu wyzyskano materiał z trzech słowników kaszubskich, spośród 
których pierwszy (najwcześniejszy chronologicznie) – autorstwa Stefana Ramułta – należy 
potraktować jako źródło historyczne, a pozostałe dwa (J. Trepczyka i B. Sychty) jako rezer-
wuar słownictwa potencjalnie żywego w kaszubszczyźnie. Należy w tym miejscu podkre-
ślić, że nie są to kompendia w równym stopniu wiarygodne, jak zresztą zgodnie stwier-
dzają kaszubscy lingwiści, badacze leksykografii tego języka, ale też sami autochtoni, bez 
przygotowania filologicznego. Wybór podstawy materiałowej dla ekscerpcji wykrzykni-
ków kaszubskich ma szczególną wagę ze względu na labilność omawianej klasy jednostek, 
nieostrość jej konturów.

Charakterystyczna dla kaszubskiej leksykografii, traktowanej w niektórych przypad-
kach jako zaangażowana ideowo praktyka podtrzymywania i budowania lokalnej tożsa-
mości zbiorowej w oparciu m.in. o podkreślanie odrębności językowej niż teoria tworzenia 
słowników narodowych (etnolektalnych) – vide dzieło Jana Trepczyka – jest kwestia two-
rzenia nowych wyrazów, które w istocie nigdy w tym języku się nie pojawiły. Zjawisko, 
o którym mowa, znamienne przecież także dla historycznej leksykografii polskojęzycznej, 
ma kilka wyrazistych przyczyn, przynosi też poważne konsekwencje w kwestii wiarygod-
ności materiału językowego ekscerpowanego na potrzeby badań filologicznych. Do czyn-
ników warunkujących tworzenie „sztucznych” wyrazów kaszubskich w obrębie dzieł lek-
sykograficznych można zaliczyć przynajmniej kilka przyczyn:

 – wyrażanie indywidualnych skłonności autorów, poczucie realizacji misji poprzez 
wkład w budowanie czy utrwalanie kaszubszczyzny literackiej, ale i jej subkodów 
funkcjonalnych, rywalizacja z poprzednikami, uzupełnianie domniemanych „bra-
ków” we wcześniejszych słownikach;

 – wskrzeszanie słów staropolskich bądź budowanie ich replik;
 – tendencja do słowotwórstwa potencjalnego, polegającego na wypełnianiu paradyg-

matów słowotwórczych, wakujących miejsc w obrębie gniazd (a w przypadku tych 
dzieł – łańcuchów słowotwórczych);

 – wypełnianie nisz językowych wynikających z pojawiania się nowych desygnatów, 
dla których brak jeszcze kaszubskiego nazewnictwa;

 – identyfikacja z postulatami programowymi grup ideowych (np. Zrzeszincë), oczysz-
czanie języka z polonizmów, germanizmów bądź internacjonalizmów.

Należy w tym miejscu podkreślić, że problematyka leksykografii kaszubskiej – zarówno 
dawniejszej, jak i współczesnej – jest bardzo dobrze opisana w naukowej oraz popularnej 
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literaturze przedmiotu (szczególnie w licznych tekstach H. Popowskiej-Taborskiej, także 
J. Tredera i E. Brezy); trzeba jednak nadmienić, że owe opisy i oceny poszczególnych leksy-
konów dokonywane są przez samych Kaszubów bądź osoby identyfikujące się z Kaszubami 
i w związku z tym – postrzegane z kaszubskiej perspektywy tożsamościowej.

Na potrzeby niniejszego tekstu ekscerpcji poddano następujące źródła przekładowe:
 – Stefan Ramułt, Słownik języka kaszubskiego, czyli pomorskiego (1893), ok. 14 000 

wyrazów;
 – Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich (1967–1970), ok. 61 000 wyrazów.
 – Jan Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski (1994), ok. 60 000 wyrazów.

Ograniczona jest wartość (i wiarygodność) źródłowa słowników Ramułta i Trepczyka 
– pierwszy z nich ma znaczną rangę historyczną, ale dostarcza relatywnie małej liczby 
haseł, spośród których pewną część stanowią neologizmy autora; z kolei twórca drugiego 
z wymienionych źródeł nie dysponował przygotowaniem filologicznym, a w kwestii 
reprezentacji leksykalnej uważa się, że przynajmniej połowa haseł została w istocie przez 
Trepczyka wymyślona. Trzeci z ekscerpowanych słowników na stałe wszedł do kanonu źró-
deł nie tylko dla językoznawców i literaturoznawców, ale także dla etnografów, etnologów, 
antropologów kultury itd.: 

Słownik B. Sychty w naukowym świecie slawistycznym uważany jest za jedno z naj-
lepszych dzieł tego rodzaju, wykorzystywany jest jako podstawowe źródło w docie-
kaniach nad kaszubszczyzną, niezbędne również w wypadku szerszych slawistycz-
nych studiów komparatystycznych. Do zbioru tego sięgają etymolodzy poszczególnych 
języków słowiańskich, szereg bowiem słów i form tu cytowanych rzuca nowe światło 
na interpretację leksyki słowiańskiej9. 

W kontekście powyższych uwag dzieło Bernarda Sychty winno jawić się jako pod-
stawowe źródło ekscerpcji także materiału interiekcyjnego. Jeśli jednak skoncentrować się 
w tym miejscu na tożsamościowym kryterium traktowania języka jako elementu konstytu-
ującego poczucie odrębności, okaże się, że w świetle zgromadzonego materiału słowniko-
wego kaszubskie interiekcje stanowią istotny komponent językowej tożsamości kaszubskiej 
regionalnej i wspólnotowej, ale są przynajmniej powodem do dumy, wartej zaakcentowania 
w opracowaniach leksykograficznych. Okazuje się bowiem, iż interiekcje we wszystkich 
analizowanych słownikach kaszubskich stanowią istotną grupę słownictwa, a w przypadku 
dzieła B. Sychty jest to reprezentacja wręcz ogromna, którą w zasadzie dałoby się bez pro-
blemu wyodrębnić jako osobny wręcz słownik (na potrzeby niniejszego szkicu wyekscer-
powano materiał jedynie z dwóch tomów, gdzie odnaleziono ponad 70 interesujących nas 
jednostek).

9 Hanna Popowska-Taborska, „O Słowniku kaszubskim Bernarda Sychty”, Język Polski 43 (1987): 45, 46.
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Sama klasa kaszubskich interiekcji była już przedmiotem zainteresowania badaczy 
– przede wszystkim orientowano się na opis wykrzykników adanimalnych oraz naśladu-
jących dźwięki wydawane przez zwierzęta oraz ich reprezentacji w dziełach leksykogra-
ficznych oraz na tle kultury ludowej i sposobu postrzegania zwierząt przez społeczności 
lokalne – na Kaszubach wierzono bądź wierzy się nadal, iż niektóre zwierzęta dysponowały 
umiejętnością mówienia, ale została im ona odebrana za karę przez Boga. Największym 
zróżnicowaniem cechują się w gwarach kaszubskich interiekcje kierowane do gęsi i kur10 .

Jak stwierdza L. Warda-Radys: 

[…] głos zwierzęcia to monotonne powtarzanie tych samych dźwięków. Jest odbierany 
jako jedna sylaba z przedłużaną samogłoską (przede wszystkim ssaki) lub powtarza-
jące się zgłoski (podobne lub różne). Problem leksykograficzny stanowi wyodrębnienie 
z przetworzonego przez człowieka ciągu dźwięków wydawanych przez zwierzę tego, 
co można by nazwać jednostką podstawową, stanowiącą pewną całość intonacyjną. 
Widać, że nie jest to zadanie łatwe. Na podstawie zebranego materiału wydaje się, że 
w dużej mierze ma to charakter subiektywny i intuicyjny (dlaczego zapisano beee, ale 
me; tak, ale tok tok i ko ko ko ko?). Oddawanie za pomocą określonego i ograniczonego 
systemu głosek danego języka dźwięków wydawanych przez zwierzęta prowadzi do 
tego, że człowiek zauważa pewne podobieństwo tych głosów do znaczących jednostek 
języka (swojego lub obcego)11.

Duma z lokalności, odrębności językowej, występowania czynników warunkujących 
spójność tożsamościową, integrujących świadomą kaszubską społeczność12, jest – jak się 
wydaje – właściwością uniwersalną, charakteryzującą wspólnoty lokalne o silnych tenden-
cjach emancypacyjnych, opierających budowanie wzmiankowanej tożsamości na rzeczywi-
stych czy jedynie wyobrażonych, czasem też projektowanych instytucjonalnie kryteriach 
wyjątkowości językowej. Tego typu przeświadczenie w codziennych, potocznych i swobod-
nych rozmowach z Kaszubami (po polsku) znajduje wyraz w metajęzykowych wypowie-
dziach, takich jak: „u nas tak się mówi/nie mówi”, „to nasze słowo, nie wasze, nie ich”, „to 
u nas, a nie u nich tak się mówi”, „to słowo to oni od nas wzięli/ukradli od nas (sic!)” itd. 
Wydaje się jednak, że językowa świadomość swojskości interiekcji na poziomie dyskursu 
potocznego, zwykłej codziennej komunikacji tego typu uwarunkowaniom nie podlega. Inna 
sprawa, że kaszubszczyzna, mimo intensywnych zabiegów mających na celu doprowadzenie 
do końca procesu standaryzacji tego języka, ciągle jeszcze nie jest w pełni znormalizowana, 
o czym świadczą żywe polemiki choćby w obrębie gremium Rady Języka Kaszubskiego 

10 Edward Breza, Jerzy Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny (Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie, 1981).
11 Lucyna Warda-Radys, „Mowa zwierząt w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty”, Acta 
Cassubiana 11 (2009): 155–165.
12 Szerzej na ten temat Monika Mazurek, „Czynniki wyznaczające tożsamość kaszubską: język, rodzina 
czy terytorium”, Acta Cassubiana 7 (2005): 25–36.
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(vide gramatyka autorstwa Hanny Makurat). W każdym razie interiekcje jawią się w tym 
miejscu jako pewna osobliwość leksykalna – albo w ogóle niepodlegająca standaryzacji, 
albo też znormalizowana bez jakichkolwiek obiektywnych przesłanek, w sposób niemal 
całkowicie przypadkowy, i nie jest to żadna lokalnie (tzn. w obrębie kaszubszczyzny) ogra-
niczona tendencja.

W historycznym słowniku S. Ramułta z 1892 roku interiekcje opatrywane są oznacze-
niem wykrz. (47 jednostek oraz ich warianty). Słownik pod względem reprezentacji mate-
riału wykrzyknikowego można uznać za pożyteczniejszy od współczesnego dzieła Jana 
Trepczyka, gdyż leksykograf podaje tam ilustracje użyć wzmiankowanych jednostek, choć 
często bez opisu ich funkcji. W stosowaniu tego ostatniego rozwiązania autor nie jest jednak 
konsekwentny, pojawiają się bowiem w jego słowniku hasła zawierające wyłącznie domnie-
mane ekwiwalenty polskie bądź – w przypadku interiekcji obcego pochodzenia – orygi-
nalne ich postaci graficzne innojęzyczne (choć i od tej reguły zdarzają się wyjątki, np. adjé).

A, ACH, EH: A dosc mi ju tegò! A pudzesz! ACH Ach jak miã pchô w bòkù ‘ach, jak 
mnie kłuje w boku’. Ach jaczé to pëszne rzeczë AJ aj, to belnô białka ‘ach, to urodziwa 
kobieta’ ALA Ala, knôpi! ‘hej, chłopcy’ Ala, bògu! ‘przebóg, dla boga’ Ala, pse (a, do 
kata) Ala złémù (do licha) BIBI, luli, spij ‘przy usypianiu dzieci’ Bibi, żabinko, bibi, 
żużużu! Ob. biżu i żużu BIŻU, luli, spij. Biżu, sinku, bibibi. BUCH ‘okrzyk na świ-
nie’ (żywotność jednostki oraz jej geografię potwierdza monografia E. Siatkowskiej). 
Buchla, buch, buch! (buchla jako apelatyw w zn. ‘świnia’ – wyraz pieszczotliwy, rze-
czownik odwykrzyknikowy). CZÓ! ‘słysz, słuchaj, hej’. CZIP-CZIP ‘woła się na 
kury’: czip, czip, czipka, czip, czip, czip! (czipka ‘kura’) DIDLI! ‘naśladowanie głosu 
skrzypiec podobnie jak dąm basów’ Didli, didli, dąm, dąm, jak pôn spiéwô, tak jô grôm 
[piosenka]. DŻAN-DŻAN! ‘wykrzyknik w tańcu przy muzyce: hej-ha!’ FIR-FIR! 
‘naśladowanie szelestu lotu ptaka’ HA! ‘ha, hej, aha, ach’: Ha, môm cã! Ha, cëż môm 
robic! Ha, kòté, do robòté! HACZ, HACZKA! ‘wykrzyknik celem popędzenia konia; 
wio’: Hacz, séwô, hacz! > haczka ‘nędzny koń, habeta’ HE? ‘wykrzyknik pytajny, co’: 
Co të gôdôsz, he? HEJ! ‘wykrz. hej!’ HEJ-NO! ‘wykrz. oto tam, hej tam’ HELA, 
HELA! ‘wykrzyknik przy popędzaniu gęsi’ HI, HIJE! ‘wykrzyknik na konie, wio’ 
HISISI ‘hej! wio! wykrz. na konie’ HÒ! ‘wykrz. òhò! ach!’: Hò, co të so mëslisz?, Hò, 
tak! Hò, nie! HÒJA! ‘wykrz. hej! hola!’: Hòja, chłopé, do robòtë! HOP! ‘wykrz., hop! 
hej!’: Nie rzeczë rëchli hop, jaż przeskòczisz! HOT! ‘wykrz. na prawo!’ IH ‘wykrz. eh! 
ba!’: Ih, bò to prôwda! Ih, dejta, pòkój, sąsedze! ISA! ISKA! ‘tak się woła na konie, aby 
przyszły’: Isa, iska, isisi! ISISI ‘wykrz. hej! wio! nuże!’ Tak woła się na konie. Ob. Iska 
JEJ! ‘wykrz. 1) na trwogę! gwałtu! ratunku! na pomoc! 2) na wyrażenie podziwu, zdu-
mienia: to dziwne! nie może być!’: Jej, lëdze, ratujta! Jej, jakòż to mòże bëc! JENCIE! 
‘wykrz. gwałtu! jej!’ Jencie, co tù żëdów! Jencie, to të mnie chcesz zabic! JENË! 
‘biada! gwałtu! rety!’: o, jenë, jene! Wò, jenë! JENKU! ‘wykrz. ach! biada! gwałtu!’: 
Jenku, ju pò nas! KSOB! ‘wykrz. na lewo – woła się na konie, aby skręcały w lewo’: 
Bjerzéta sã ksob! < ksob przysł. ‘na lewo, po lewej stronie’ MARSZ wykrz. ‘marsz’ 
Marsz do szkòłë! NA wykrz. ‘na! masz! bierz!’ NEŻ! wykrz. ‘no! nuże! dalejże!’: Neż, 
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do robòtë! NÔPRZÓD! wykrz. ‘naprzód! marsz!’ NIESTETË ‘niestety! biada!’: Ale 
niestetë nie bëło miãdzy namë nikògò, cobë sã rozmiôł na tëch rzeczach OHU! wykrz. 
‘ach! och! biada! gwałtu!’: Ohu, ce ja pòcznã terô? OH! wykrz. ‘och! ach!’: Oh, jô 
neszczestlëwô! OJ! wykrz. ‘oj, hej’: didididé – wykrzykuje się wesoło, jakby w takt 
muzyki; oj, biéda, biéda – okrzyk smutku PRECZ! wykrz. ‘precz! won!’: Idzié precz, 
të kòdrôku! Puj, puj! wykrz. ‘okrzyk na kota, pol. kyci, kyci’ PYL, PYL; PY-LI-LI; 
PYLILI, PYLULU wykrz. ‘W ten sposób przywołuje się gęsi’ > pyla ‘gęś’ UHU! 
wykrz. ‘wykrzyknik naśladujący głos puhacza’ WIÒ! wykrz. ‘o!, ach!’: Wò Jezë! Wò 
mój panie! WEJTALE! wykrz. ‘patrzcie! o dziwo! hej!’ WEJ! WEJ-LE! wykrz. ‘oto, 
ot co’: Wej, co za figle stroją!

Także u Ramułta widać wyraźną niekonsekwencję, jeśli chodzi o grafię interiekcji – 
nie ma racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego niektóre formy oparte na reiteracjach zapi-
sywane są za pomocą dywizu, a inne z przecinkiem, inne jeszcze rozbite na dwie sylaby 
rozdzielone wykrzyknikiem (znakiem interpunkcyjnym). Ów znak nie stoi zresztą po każ-
dej jednostce, którą Ramułt zakwalifikował jako interiekcję – nie wiadomo, czy jest to 
świadectwem jakiejś pogłębionej refleksji nad semantyką poszczególnych jednostek, jako 
tych, które wyraźnie wskazują na zintensyfikowanie siły głosu i odróżnienie takich form od 
wykrzykników „nie krzyczących”. W kwestii semantyki i pragmatyki odnotowanych inte-
riekcji obserwujemy znaczną frekwencję wykrzykników dozwierzęcych, które u Trepczyka 
zaznaczone były marginalnie (pyl, puj, isisi, ksob, hacz, buch), emotywnych oraz onoma-
topeicznych. 

W słowniku Jana Trepczyka z kolei zgodnie z przewidywaniami nie widać śladów 
podejmowania prób normalizacji graficznej interiekcji – panuje tutaj chaos i brak konse-
kwencji, szczególnie gdy chodzi o wykrzykniki wielokomponentowe albo oparte na reite-
racjach (odnotowano tu ponad 60 jednostek oraz ich warianty). Ponadto w wielu przypad-
kach jednostki opatrzone oznaczeniem int w istocie są niebudzącymi wątpliwości co do 
możliwości ich zaklasyfikowania z punktu widzenia współczesnej wiedzy lingwistycznej 
partykułami. Przekładowy charakter słownika z polszczyzną jako językiem wyjściowym 
i kaszubszczyzną jako docelowym wymusił na autorze konieczność poszukiwania ekwiwa-
lencji, co nastręczyło w praktyce wielu problemów – przy braku jednowyrazowych kaszub-
skich odpowiedników leksykograf musiał posiłkować się konstrukcjami analitycznymi 
o charakterze pełnych wypowiedzeń lub równoważników zdań.

Ach! int alaże!, a jenë (jo)!, ala!, ach!, o! aj! int ała!, ej!, aj! ale! ale! int le wej le! Ko 
gwës, le...!, në jo, le...!, hola! hola! Ba int në, në jo, në pewno, ko pewno, në ko pewno, 
bodôj, alasze, jesz bë co Basta! int dosc!, sygnie! basta! kùńc! Be int: ani be, ani me 
ani w tę, ani w nę; ani czóder, ani hójt czego aha! ~ śmiechu ha, ha, ha! ~ zaskoczenia, 
zakłopotania ala!, alasze! ~ bólu ał! ała!, ~ ostrzeżenia przed poparzeniem pch! ch! 
chë! ~ hałasu ùbùdó!, ~ ugryzienia, połknięcia ham! ham, ham! ~ chciwości łaps! ~ 
obrzydzenia ehë! rety! int w pòmoc!, na pòmòc! retënku! retëjta! bęc! int bół!, róbół!, 
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buch!, rims!, czaps!, ùbùdó! biada! int urzas!, strach!; ~ zwyciężonym! ùrzas dlô 
pòbitëch! strach dlô pòradzonëch! bis! int jesz rôz!, bis!, da capo! bòdaj(że) int wierę, 
bodôj(że); ~ cię! brawo int ~! brawo! brzdęk! int buch!, bums!, bół!, ùbùdó! buch! int 
bół!, bums!, buch! ◊ buch w puch (mówią, idąc do łóżka) cap! łap! int ùbùdó! rap, cap! 
chap! int łaps! chłaps! chlust! int chlust! cyt! int pst! czół! dalibóg int dôłëbóg, po 
prôwdze, dôlëszôk! ej(że)! int ej! a. hej! a. nële! fik! int hop! fiu fiu! int hejnë-wejnë!; 
jemu ~ w głowie jemù sã cos mëkcy a. to je roztrãbarch fora! int precz!, rut(en)!; ~ ze 
dwora! Le mie z widë! a. le sę karowac! gadu gadu int w bakowanim, w kôrbienim, 
w pérotanim; a my ~ o dawnych czasach a më w bakowanim ò przódë czasach ◊ gadu 
gadu, a knôpi na slëwach a. psë w krëpach hajda! int hajdu, nële tej! marsz! halo! int 
halo! halt int stojë! stojec! stój! hej! int hej! hola! hoc! int hop, hopa, hocka! hola! int 
hola!, hej! hokus-pokus m hokus-pokus a. szacher-macher m hop! hop! int hop! hop! 
hopsa(sa)! int hops!, hopsa(sa)! hosanna! int hos(j)anna!, sława! hura! int hura! huzia! 
int ùbùdó!, hucz! hyc! int hop(la)! jak to int jak to! jakuż! kaput! int kùńc! stracony, 
wszëtczëch kùńców kùńc kùkù! int kùkók! łap! int złap! chwatôj! chwëcë! łap-cap! 
int rap-cap! łupu! cupu! int ùbudó! niestety! int bòdôj!, (le) pòj sa (na)! Le wej! no! 
int në!, nële!, tej le!, nëże!, nëczkôjle!, nëtale!; ~ dalej! në tej le!, nële tej! nu! int në, 
nëże! nuże! int nële!, nëże!, nëce le!, nëta le!, nëtaże! och! int ach!, och!, ała! ojej! int 
ùjna, ò jenë, jenkù! olaboga! int pot ùjna!, alaże! (w USJP jako przestarz.) pac! int bó! 
paf! int bó! pfe! int fùj!, ecz!, ehe!, fikak! puk, puk int bół, bół! rety! int w pòmòc!, 
na pòmòc! retënkù! retëjta! sza! int cëcho!, ps!, czó! wara! int precz od te(go) a. jô 
ce strzégóm! le mie biôj! wio! int hije! hija! wiwat! int wiwat! dobëcé! zdar! won! int 
precz! karuj sę! biôj rut! Biôj mie z widu! wyczha! int wësjë! ksjë! hësjë! WYCZHA 
(jednostka odnotowana w SJPD bez kwalifikatora, podana za SWil z cytatem z Pana 
Tadeusza: ‘okrzyk zachęcający psy do rzucenia się na zwierzynę’ [Wojski w Panu 
Tadeuszu] weź! int wez! wezkôj! na! na le! najkôj! naczkôj! weź go! (szczucie) ks! ksjë! 
hësjë! wësjë! hësgò! fësz! wio! int hije! hija!

Jako interiekcje oznaczane są tutaj zarówno rzeczywiste wykrzykniki (tzn. jednostki 
spełniające warunki zdefiniowane wcześniej), jak i partykuły, konstrukcje składniowe czy 
formy imperatywne. Dla wielu wyjściowych jednostek polskich nie udało się Trepczykowi 
odnaleźć pełnych ekwiwalentów kaszubskich, w innych sytuacjach okazywało się, że moż-
liwe jest odnalezienie nawet kilku odpowiedników rodzimych (np. wësjë! ksjë! hësjë! dla 
wyjściowego wspomnianego wyczha). W kwestii typologii jednostek zwraca uwagę skąpa 
reprezentacja wykrzykników adanimalnych (w porównaniu z Sychtą i Ramułtem), a także 
dominacja interiekcji emotywnych oraz dźwięko- i ruchonaśladowczych.

W najważniejszym z kaszubskich kompendiów leksykograficznych, słowniku 
Bernarda Sychty, odnajdujemy z kolei olbrzymią liczbę jednostek interiekcyjnych, niezwy-
kle zróżnicowanych zarówno pod względem formy, jak i funkcji, semantyki, pragmatyki 
i pochodzenia. Na potrzeby niniejszego szkicu wyekscerpowano 78 takich jednostek oraz 
ich warianty. W zbiorze tego leksykografa występują wykrzykniki (oznaczone w słowniku 
jako interj. albo tej informacji pozbawione), w porównaniu z innymi słownikami (również 
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polskimi) są one opatrzone znacznie bardziej rozbudowanymi definicjami, które, oprócz 
podstawowych funkcji semantycznych jednostek, wskazują niekiedy także na ich war-
tość pragmatyczną oraz rolę pełnioną w tradycji i kulturze kaszubskiej; autor sygnalizuje 
również za pomocą kwalifikatorów ich recesywność lub niską frekwencję oraz lokalizację 
geograficzną. Odnotowane interiekcje pod względem budowy stanowią jednostki zarówno 
proste, jak i reiterowane, zbudowane z sylab lub morfemów (w takiej postaci są umieszczane 
jako wyrażenia hasłowe, i tak jak w przypadku pozostałych ekscerpowanych słowników 
brak tu spójności i konsekwencji zapisu13), derywaty słowotwórcze (w tym formacje demi-
nutywne budowane na podstawach interiekcyjnych, także formacje oparte na konstrukcjach 
składniowych) i derywaty semantyczne.

ŁUP, ŁUP, ŁUP ‘naśladowanie kroków i głosu upiora, zwanego Łupi’ (chronologiczny 
kwalifikator nieliterowy w postaci krzyżyka, z lokalizacją na pd. zach. Kaszub); MAC 
‘wabienie kóz i królików’: mac, mac, mac! Por. kociewskie mać MARICZNIM! interj. 
‘wykrzyknik wyrażający zdziwienie, zwykle w połączeniu z innym słowem’: A maricznim, 
Józkù, cëż to terô bãdze! A maricznim slicznim! MATIZERNOGA! matizer i noga! interj. 
‘wykrzyknik wyrażający zdziwienie, przestrach lub wzruszenie’: A matizer i noga, co sã 
nie dzeje! [interiekcja o wyraźnie eufemistycznym charakterze, pozwalająca uniknąć uży-
cia wykrzyknika blasfemicznego]. MËK! interj. ‘wykrzyknik oznaczający nagłe zniknię-
cie’: Mëk, ju go nie bëło! MËR! MËR! interj. 1. ‘naśladowanie głosu zmory’, 2. ‘naślado-
wanie turkotu kołowrotka do przędzenia’: Mora mrëczi, kej òna dëszi. Kółko robi mër! mër! 
MUK! interj. ‘cicho!’: Cëcho, ani muk! Ani muk nie rzek. CUDU MUDU ‘wyraz zacho-
dzący tylko w przysłowiu’: Cudu-mudu, ò weselù ani dudu. NA! na le! interj. ‘weź’ 
NACZKÔJ! interj. dem od na ‘weź’: naczkôj le, nie wstidz sã! NË! NËLE! interj. ‘no dalej!’: 
në, le ju skòńcz! N’ËTALE! interj. ‘zwrot wyrażający zdziwienie, zaskoczenie, niespo-
dziankę, skierowany zazwyczaj do więcej osób, nawet nieobecnych; słuchajcie no, patrzcie 
no’: n’ëtale dzatki, dzeż wa jesta, przińdzëta le tu! [W tym przypadku w samej definicji 
zawiera się przeświadczenie Sychty o pewnej – w jego mniemaniu – właściwości wykrzyk-
ników, tzn. takiego ich użycia, które jest zdeterminowane sytuacją komunikacyjną, wyma-
gającą określonej formy kontaktu i konkretnego odbiorcy – M.K.]. NÓLE! interj. ‘wyraz 
o charakterze ekspresywnym, używany jako wzmocnienie tybu rozkazującego lub w zastęp-
stwie okrzyku ponaglającego, skierowany do jednej osoby lub jednego zwierzęcia: no, dalej, 
nuże!’: nóle, pódzesz të, bãdzesz mie sã zalécôł! nóle, chcesz mieć w pësk? N’ÓTALE! 
interj. ‘wyraz skierowany do większej ilości osób lub zwierząt’: n’ótale, mòje koniki! n’ó-
tale, pospéwôjta sã, bo bãdze wnet wieczór! N’ÓCELE interj. ‘zwrot grzecznościowy, skie-
rowany do jednej, starszej osoby: pozwólcie, bądźcie tak uprzejmi’: n’ócele, jô wamô 
pòmogã zadwignąć ten miech. N’ÓTAŻE interj. ‘wyraz skierowany do większej ilości 
ludzi lub zwierząt’: n’ótaże, obérzeta te spadłé jabłka! NÓŻE interj. ‘wyraz skierowany do 

13 Bywa, że grafia wyrazów hasłowych (użycie dywizu lub spacji w zapisie interiekcji polisegmentalnych) 
jest odmienna niż ta, którą autor podaje w ilustracjach kontekstowych.
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jednej osoby lub zwierzęcia’: Nóże, zagrzôj mie mleka! AHA! interj. ‘wykrzyknik wyraża-
jący przypomnienie, zadowolenie’: Aha, terô jô jem doma! ‘wiem już, o co chodzi’; Aha! 
Dobrzé, że milicjô tégò złodzeja złapała. ALUSZKU! interj. ‘wykrzyknik wyrażający 
zachwyt lub pożałowanie dziecka’: Aluszku! Naszé dzecilko sã uderzëło, nie płaczkô le! 
ALUSZECZKU! interj. dem. od aluszku: aluszeczku! Mòże nasz sink vësoczkò spiéwkac. 
ACZ’I! APCZ’I! odm. apczi’ch (pd.) ‘wyraz naśladujący kichanie’: apcz’i! Boże dôj zdro-
wié! Zróbkôjle jesz rôz aczi (pn.). BAC!# interj. ‘wykrzyknik naśladujący upadnięcie 
dziecka’: Bãdzesz tak długo biegôł, sinku, jaż të zrobisz bac. BAM! interj. ‘wykrzyknik 
naśladujący upadek dziecka’: Jena, chtëż to zrobił bam! BRR! interj. ‘okrzyk wydawany 
w chwilach uczucia zimna, odrazy, pogardy, strachu’: Brr, je tu zëmno BZ ‘wyraz oznacza-
jący, że ktoś jest niespełna rozumu’: Môsz të bz?! – tu w użyciu rzeczownikowym. BZZZ 
interj. ‘odgłos szybkiego ruchu skrzydeł owadów, lecącej kuli itp.’: Ni móg jem usnąc, bo te 
muchi wkół mojë głowë leno bzzz… bzzz. CIMCIRIMCIM ‘naśladowanie szmeru podczas 
oddawania moczu przez mężczyznę’: Kiedë chłop na bok ùstąpi, tedë to robi tak – cimcirim-
cim, cimcirimcim – a kiedë baba, to òna leje, jakbë sã chmura òberwała, z krzyżykiem CIP, 
CAP ‘naśladowanie odgłosów młócących cepów’ FUJ! interj. ‘wykrzyknik wyrażający 
wstręt, obrzydzenie, naganę’: Fuj, posromôjże sã! FULMA ‘wyraz zachodzący w przekleń-
stwie’: Żebë ce fulma kopa djôbłów wzãła! FUR! interj. ‘wykrzyknik oznaczający nagłe 
zniknięcie’: Fur! I go nie bëło… GLIN, GLIN onom. ‘wyraz naśladujący dźwięk dzwonka’: 
W domie rozlég sã zwónk glin, glin, i gwiôzdka HAJDA! interj. ‘wykrzyknik oznaczający 
nagłe zniknięcie, uciekanie’: Wzął nogi za pas i hajda rwôł dodóm, le sã za nim kurzëło. 
HAM! oraz hamham! hem! oraz hemhem! ‘wyraz w języku dzieci naśladujący jedzenie; 
używając go, poruszają ustami’: Zróbkôj le hamham! HEJ RUP! interj. ‘wykrzyknik zachę-
cający do równoczesnego wykonania czynności wspólnymi siłami’ HOTATA! interj. 
‘wykrzyknik używany podczas podrzucania dzieci na kolanie, naśladujący jazdę konia’ 
HURA! obok ura! interj. ‘okrzyk wyrażający radość, uznanie, wiwaty’: Hura, më wëgralë! 
CHRUP-CHRUP onom. ‘wyraz naśladujący odgłos, jaki powstaje w trakcie gryzienia cze-
goś chrupkiego’: Nasz Stach ledwie wstôł i òn chrup-chrup skórkã chleba. IJ! interj. 
‘wykrzyknik wyrażający niedowierzanie’: Ij, na swiecec bòskim, cëż të òpòwiôdôsz! Ij nie, 
jaż mie sã wierzëc nie chce, żebë to bëła prôwda. JENËSKA! JENËSKU! JENËSKUJKU! 
interj. ‘wykrzyknik wyrażający przerażenie’: Jenësku, cëż sã nie dzeje! Jenëskujku, jô sã 
przelãkła! Por. jenã, jena, jeny, jenku JENËSEJÃ! interj. ‘wykrzyknik wyrażający przera-
żenie, podziw’ JUCH CZUCH CZUCH! interj. ‘okrzyk radości i szczęścia, szczególnie 
podczas tańca’: Parobk przëcësnął dzewczã do se i głosno krziknął: juch czuch czuch, 
Marjanko! KÃDË! interj. ‘zwykle w połączeniu z wykrzyknikiem ala – wyraża zdziwie-
nie’: Ala kãdë, kiejże ta urosła, dzéwczã! KILË! KILË! KILIKILI! ‘wyraz używany pod-
czas łechtania’: Móm cë zrobic kilikili, dzeż të môsz swòją nóżkã? KLAP! interj. ‘wykrzyk-
nik naśladujący dźwięk młócących cepów’ (KLIP – odnotowane w tym samym zn., ale 
zbudowano wokół niego odrębne hasło) KNËKS interj. ‘wyraz naśladujący pęknięcie’: 
Te żarówki nie są nic wôrt – òne le zrobią knëks i są przepôloné. KÙLINKU! interj. ‘wyraża 
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zdziwienie, zwykle w połączeniu z wykrzyknikiem ala’. KÙRDËBELË! interj. Wejh. spo-
radycznie ‘okrzyk zdziwienia’: Kurdëbelë! Tegò jem sã jednak nie spòdzôł. MORË’NOWIE! 
interj. zwykle w wyrażeniu daj go morë’nowie! ‘wykrzyknik wyrażający podziw, zadowo-
lenie’: Daj go morë’nowie, kùpił të so konia! MIA, MIA ‘w języku dzieci: mięso’ NAJKÔJLE! 
interj. ‘weź’: najkôjle, dzecko, jabłuszko! NËŻE! interj. ‘wyraz przynaglający, skierowany 
do jednej osoby’ NËTAŻE! interj. ‘wyraz przynaglający, skierowany do większej liczby 
osób’: nëtaże, zdrzëcëta jesz dzis to sano z fórë! NËŻ’ËKÔJLE! interj. dem. od nëże: 
nëż’ëkôjle, chłopku, przëcësni sã përznã do ksążki, a nauczisz sã bëlno czëtac! 
NËŻ’ËCZKÔJLE! interj. dem. od nëż’ëkôjle! PACZ! interj. 1. ‘wykrzyknik naśladujący 
upadnięcie’, 2. ‘naśladujący klapsa’ PLUMPS! onomat. ‘naśladowanie wpadnięcia do wody, 
błota’: Plumps! I òn bëł w wodze. PRÓST! interj. ‘wykrzyknik zachęcający do picia jakie-
gokolwiek napoju alkoholowego’: Próst, na zdrowie młodé pôrë! Słownik etymologiczny 
kaszubszczyzny podaje ten wyraz w zn. ‘prosię’ od prsł. *pors-ьcь. PUT, PUT ‘w języku 
dzieci: naśladowanie oddawania wiatrów lub robienia kupki’: Chtëż to zrobił put, put? O, 
RÉTETA! interj. ‘okrzyk wyrażający przerażenie’ RUTUTU! onom. ‘wyraz występujący 
w kołysankach i naśladujący dźwięk kolebki’: Rutututu deska, mniała baba pieska…’ SI! 
obok SIN! interj. ‘wykrzyknik wyrażający podziw, zdziwienie, połączony z rozkaźnikiem 
daj’. SKL’ÓNOWIE! interj. ‘wykrzyknik wyrażający zdziwienie, połączony najczęściej 
z jakimś innym wyrazem’: Ala skl’ónowie! SZLÓP, SZLÓP onom. ‘wyraz naśladujący 
powłóczysty chód’ SZNËK’UT! interj. ‘naśladowanie czkawki’: Nasze dzecko robi 
sznëk’ut. SZRUP-SZRUP! interj. ‘wyraz naśladujący odgłos powstający podczas rżnięcia 
sieczki’ TIDIRIDILALA, TIDIRIDIRALALA! interj. ‘okrzyk wydawany podczas śpie-
wania piosenki ludowej’ TRA RA RA ‘naśladowanie głosu skrzypiec w przyśpiewce 
tanecznej’: Na skrzëpeczkach tra ra ra, poj do tuńca Barbara. TRALALA interj. ‘przyśpiew 
podczas śpiewania piosenek, zwłaszcza gdy nie pamięta się tekstu’ (brak tej jednostki 
w USJP i WSJP, notuje ją SJPD), UR-UR onom. ‘wyrazy naśladujące zgiełk, kłótnię, hałas’: 
Ti nie mògą jinaczé ze sobą pògadac jak ur-ur. ÙTNOWIE! interj. ‘zwykle w połączeniu 
z wykrzyknikiem ala, wyraża zdziwienie’ VEJLENO! VEJNO! interj. ‘wyraz kierujący 
uwagę na kogo lub co’: Vejleno, tak të pòwinien to zrobic! Vejno, co mie sã stało! VEJKÔJ! 
interj. dem. od vej ‘patrz oto’: Vejkôj, jak të sã òczapôł, uważôj sinkù! V’EJTALE! interj. 
‘wyraz wyrażający zdziwienie, podziw, skierowany zwykle do większej ilości osób: 
o dziwo, patrzcie no’: Vejtale, vejtale, weselé jedze! [w tym przypadku można wyodrębnić 
strukturę morfemową interiekcji, która prymarnie stanowiła połączenie formy werbalnej 
z partykułą]. VEJCZKÔJLE! interj. dem. od vejkôle VEJCELE interj. ‘wyraz kierujący 
uwagę jednej starszej osoby’: Vejcele, co jem kupiła sobie do sëkni! VEJ interj. ‘wyraz 
kierujący uwagę na kogo lub co: patrz oto’: Vej, jak te dzecë sã bawią! VEJLE – ten sam 
wyraz wzmocniony partykułą le.

Liczba interiekcji odnotowanych, opisanych i opatrzonych stosownymi ilustracjami 
użyć u Sychty zdecydowanie przewyższa ich reprezentację u pozostałych kaszubskich lek-
sykografów. Uznanie budzi też konsekwentny opis, uwzględnianie wariantów graficznych, 
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fonetycznych i morfologicznych takich jednostek oraz podjęcie (nie zawsze pomyślnie 
zakończonych) prób kwalifikowania wyrazów onomatopeicznych wśród szerszej klasy 
wykrzykników; z drugiej strony brak w tym wybitnym dziele kaszubskiej leksykografii 
informacji etymologicznej obok wykrzykników zapożyczonych. Interiekcje w dziele Sychty 
reprezentowane są przez jednostki niezwykle zróżnicowane zarówno pod względem funk-
cji, jak i pragmatyki. Ten drugi aspekt jest szczególnie ważny, gdy przyjrzeć się leksykogra-
ficznemu opisowi wykrzykników, takich jak n’ëtale, nóle, n’ótale, n’ócele, v’ejtale, vejcele, 
które w swej strukturze semantycznej zawierają informację o liczbie i niekiedy wieku adre-
satów, do których dana interiekcja jest kierowana – owa właściwość stanowi istotną cechę 
wykrzykników kaszubskich i wskazuje na ich zasadniczą odrębność w stosunku do podob-
nych zawołań w języku polskim. Bardzo licznie zaświadczone są w materiale onomatopeje 
(ur-ur, tidiridilala, tralala; szlóp, szlóp), w tym jednostki nieznane polszczyźnie współ-
czesnej oraz historycznej (np. szlóp, szlóp, sznëk’ut!, glin, glin, cimcirimcim, cip, cap) oraz 
onomatopeje adresowane do dzieci lub pochodzące z ich mowy (aluszku, put, put; rututu, 
mia, mia). Jeśli chodzi o te kaszubskie interiekcje, których rodowód wywodził się z folk-
loru i swoistej mitologii regionalnej, pewną grupę o wspólnej genezie stanowią interiek-
cje quasi-onomatopeiczne, odnoszące się do wyobrażenia dźwięków wydawanych przez 
fantastyczne potwory czy istoty nadprzyrodzone. Osobną kwestią wartą rozważenia jest 
potencjał interiekcji jako bazy derywacyjnej – w materiale kaszubskim bardzo wyraźnie 
dostrzec można tendencję do budowania derywatów w oparciu o podstawy wykrzyknikowe 
– są to zarówno formacje rzeczownikowe, jak i werbalne oraz wśród nich także deminutywa 
(również drugiego stopnia, w obrębie klasy interiekcji infantalnych i adinfantalnych), np. 
aluszeczku, nëż’ëkôjle, nëż’ëczkôjle, naczkôj, jenëskujku. Owa deminutywizacja znajduje 
odzwierciedlenie w ich opisie leksykograficznym u Sychty.

Podsumowując, stwierdzić można, iż kaszubskie interiekcje wypełniają następujące 
zbiory:

A. mające tradycję względnie ciągłą, zaświadczone także w polszczyźnie historycznej 
i/lub współczesnej, mające postać formalną oraz funkcje tożsame z interiekcjami 
polskimi;

B. mające tradycję względnie ciągłą, zaświadczone także w polszczyźnie historycznej 
i/lub współczesnej, mające funkcje tożsame z interiekcjami polskimi, ale zmienioną 
postać formalną;

C. zaświadczone w polszczyźnie historycznej i/lub współczesnej, mające taki sam bądź 
zbliżony kształt formalny do jednostek polskich, ale odmienne od nich funkcje;

D. całkowicie odrębne pod względem formy i funkcji;
E. całkowicie odrębne, zawierające dodatkowy sem wskazujący na właściwości prag-

matyczne.
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A. ach! basta! ała! ha! brawo! buch! hop! he? brr! tralalala
B. kilë! kilë! + kilikili! ùbudó! rap, cap! jencie! jenku! um-um! hej rup! kilë! kilë! kili-

kili! pacz!ò, réteta! acz’i! apcz’i! odm. apczi’ch
C. hola ‘hej’, hajda! klap! kurdëbelë!
D. juch czuch czuch! hucz! didli! aluszku! cimcirimcim; cip, cap; glin, glin; kulinku! 

rututu! si! skl’ónowie! szrup-szrup!
E. vejcele! n’ëtale! n’ótale! nóle! n’ócele! nóże! nëże! nëże! próst! v’ejtale! vejcele! 

n’ótaże.
Interiekcje w języku kaszubskim pod względem pełnionej funkcji można podzielić, 

uwzględniając kryteria klasyfikacyjne różnego typu (semantyczne, pragmatyczne, syntak-
tyczne, genetyczne) stosowane do tej pory na gruncie lingwistyki. Materiał pozwala wyod-
rębnić następujące grupy:

 – onomatopeiczne (imitatywne): rututu! szlóp, szlóp, sznëk’ut! szrup-szrup! fur! 
plumps!

 – adanimalne: pyl, puj, hacz
 – adinfantalne (ad infantibus): hotata! kilë! kilë! aluszku! aluszeczku! bac! hotata!
 – infantalne (de infantum): mia, mia, put, put, hamham
 – emotywne (ekspresywne): brr! bz, fuj! jenëska! 
 – modalne (nakaźniki – termin za J. Strutyńskim): próst! vejleno! vejno! vejcele!

Pod względem budowy fonologicznej i morfemicznej dominują tu interiekcje wie-
lokomponentowe i oparte na reiteracjach: właśnie w tym miejscu zarysowuje się istotna 
różnica między kaszubszczyzną a stanem współczesnym klasy wykrzykników w języku 
polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, opisanym przez S. Daković:

Analiza fonologicznej struktury interiekcji również wykazuje wiele podo bieństw 
w języku polskim, serbskim, chorwackim oraz rosyjskim. Nie bez znaczenia jest też 
to, że we wszystkich językach większość interiekcji jest jednosylabowa. Fakt ten pod-
kreśla różnice między interiekcjami a resztą słownictwa. Świadczy również o specy-
ficznym cha rakterze przekazu interiekcji, wyrażających treści zwięźle i ekspresywnie 
– forma przystosowana jest do pełnionych funkcji14.

Pod względem standardu opisu leksykograficznego interiekcje kaszubskie odnoto-
wane w dziełach Ramułta, Sychty oraz Trepczyka wykazują podobieństwo do rozwiązań 
obecnych w historycznych, średnio- i nowopolskich słownikach przekładowych polszczy-
zny. W tym aspekcie klasa kaszubskich wykrzykników cechuje się brakiem standaryzacji 
graficznej (ta sama interiekcja zapisana w różny sposób w kilku źródłach słownikowych), 
znaczną dowolnością pod względem zapisu (forma syntetyczna, reiterowana, zapisana 
z przecinkiem lub dywizem/półpauzą), niekonsekwentnym kwalifikowaniem określonych 

14 Daković, Interiekcje w języku polskim, 169.
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jednostek jako interiekcji albo przydawaniu w opisie leksykograficznym walorów interiek-
cji wyrazom reprezentującym inne części mowy. W porównaniu z historycznymi słowni-
kami polszczyzny zarysowują się tu dwie istotne różnice: po pierwsze w ekscerpowanym 
materiale kaszubskim brak interiekcji łowieckich, jakże znamiennych dla dawnej polsz-
czyzny w świetle kultury myśliwskiej Rzeczypospolitej; po drugie, pozostałe interiekcje 
są dość konsekwentnie wyodrębniane za pomocą charakterystycznego oznaczenia interj., 
a także z wykrzyknikami nie są już utożsamiane niektóre formy wokatywu oraz impe-
ratywu, co zaobserwować było można, przeszukując XVII- i XVIII-wieczne źródła pol-
skie. Niektóre z notowanych u Sychty interiekcji są bezpośrednimi cytatami z piosenek, 
przyśpiewek i zabaw ludowych – te jawią się jako szczególnie ważne świadectwa kultury 
duchowej Kaszub.

Nawet ten dość pobieżny przegląd materiału interiekcyjnego, wyekscerpowanego 
z trzech źródeł słownikowych, pokazuje, iż ta klasa słownictwa, która zazwyczaj w słow-
nikach języka ogólnego reprezentuje pewnie margines (a i metody jej definiowania budzą 
poważne zastrzeżenia, na co zwracają uwagę językoznawcy), zajmuje w kaszubskiej świa-
domości lingwistycznej wyjątkowe miejsce: szczególnie widoczne jest to w pomnikowym 
dziele B. Sychty, gdzie znamienna jest nie tylko liczba takich jednostek, ale też konse-
kwentne ilustrowanie ich użycia za pomocą kolokacji. Zbiór kaszubskich wykrzykników 
(szczególnie tych, które odnotowano w ostatnim z ekscerpowanych źródeł) z całą pewnością 
zasługuje na rzetelne i kompleksowe opracowanie – obiecującą perspektywą wydają się tu 
badania kontrastywne, które przyniosły wymierne efekty w pracach choćby E. Orwińskiej-
-Ruziczki czy S. Daković.
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Matka jako fundamentalna postać nierozerwalnie związana z rodziną doczekała się wielu 
opracowań traktujących o jej wizerunku1, językowym obrazie2, a także stereotypach 
z nią związanych3. Są wśród nich również te uwzględniające zmiany, jakie zaszły w jej 
wizerunku na przestrzeni lat, jak choćby Pożegnanie z Matką Polką pod redakcją Renaty 
Hryciuk i Elżbiety Korolczuk4. Przedmiotem artykułu są zjawiska językowe występujące 

1 Elżbieta Skorupska-Raczyńska, „Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”, 
Poznańskie Studia Polonistyczne Seria językoznawcza 12 (2013): 189–205; Izabela Kowalczyk, „Matka- 
-Polka kontra supermatka?”, Czas Kultury, 5 (2003): 11–21; Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako 
punkt zwrotny w życiu kobiety (Wrocław: Wydawnictwo Funna, 2000).
2 Kazimierz Długosz, „Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej”, Prace 
Filologiczne 45 (2000), 121–131.
3 Andrzej Wejland, Obrazy grup społecznych: studium metodologiczne (Warszawa: Instytut Filozofii 
i Socjologii PAN, 1991).
4 Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, red., Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i repre-
zentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2012).
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w nowym typie memów dotyczących matek – memach o madkach. Podstawę materiałową 
badań stanowią przykłady wyekscerpowane ze wszystkich dostępnych źródeł interneto-
wych, z wykorzystaniem m.in wyszukiwarki Google, a także wewnętrznych wyszukiwarek 
występujących na forach, portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Według USJP matka to ‘kobieta, która urodziła dziecko i zwykle je wychowuje’5, jed-
nak jak dowodzi Jerzy Bartmiński, w potocznym odczuciu językowym i praktyce komu-
nikacyjnej matka jest również czymś więcej. W intuicji przeciętnego użytkownika języka 
matce przysługuje pewna pozytywna, społecznie uzgodniona charakterystyka: matka opie-
kuje się dziećmi, karmi piersią, daje schronienie, jest czuła, serdeczna, winna być również 
traktowana z czułością i serdecznością, zajmuje ważną pozycję społeczną, uczy dzieci, 
które mają być jej posłuszne, matkę kocha się i jest się jej wdzięcznym za opiekę6. Postać 
ta kojarzona jest głównie z miłością, ale także z opiekuńczością, wyrozumiałością, poświę-
ceniem, troskliwością, dobrocią i oddaniem7. To właśnie te cechy tworzą językowy obraz 
prawdziwej matki i odróżniają ją na poziomie społecznej normy semantycznej od np. matki 
wyrodnej8.

Jerzy Bartmiński, pisząc swoją rozprawę już ponad dekadę temu, nie mógł oczywiście 
się spodziewać, że polski etos macierzyński, wywodzący się w głównej mierze z katolicy-
zmu, stanie w sprzeczności z nowym, obserwowanym obecnie w przestrzeni internetowej 
etosem. Stereotyp matki Polki stał się inspiracją do tworzenia wszelakich żartów (również 
w formie memów) nawiązujących do cech typowej matki, które na ich użytek są przejaskra-
wiane i zniekształcane – np. troskliwość przedstawiana jest w nich jako nadopiekuńczość, 
a sprawne zarządzanie domem jako apodyktyczność. Memy dotyczące tradycyjnych matek 
tworzone są przeważnie w sposób szablonowy, konwencjonalny, typowy dla innych tema-
tycznych memów, jednak, co podkreśla Iwona Burkacka, o wiele ważniejszy jest w nich 
tekst niż umownie przyjęta grafika, służąca jedynie jako rodzaj odniesienia (tło)9.

W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej wyodrębnił się nowy typ matki – iro-
nicznie nazywany przez internautów madką. To już nie matka Polka, nie matka troskliwa, 
opiekuńcza, ale ta nieporadna, nieprzystosowana, wręcz patologiczna. Pierwowzoru tego 
zjawiska można dopatrywać się w tekście Zbigniewa Mikołejki: Wózkowe – najgorszy 
gatunek matki, opublikowanego na łamach „Wysokich Obcasów Extra” w 2012 roku10. 
Był to pierwszy tekst w przestrzeni publicznej atakujący pewien typ matek – leniwych, 

5 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2003), 585.
6 Jerzy Bartmiński, „Polski stereotyp matki”, Postscriptum Polonistyczne 1 (2008): 36–38.
7 Tamże, 40–41.
8 Tamże, 36.
9 Iwona Burkacka, „Memy a stereotypy”, w: Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. Ewa 

Kołodziejek, Rafał Sidorowicz (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017), 
17–19.
10 Zbigniew Mikołejko, „Wózkowe – najgorszy gatunek matki”, Wysokie Obcasy Extra 4 (2012).
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roszczeniowych, uważających się za wyjątkowe i nietykalne poprzez sam fakt bycia matką. 
Felieton wywołał dyskusję społeczną i zmienił pozytywną konotację odbioru postaci matki, 
rozszerzając ją do dzisiejszej prześmiewczej formy – madki.

Należy podkreślić, że matka nie straciła wymienionych wcześniej cech, wyodrębnił się 
jedynie inny, specyficzny rodzaj matki, który jest dziś przedmiotem żartu internetowego, 
a używane przez nią określenia i zwroty pojawiające się w obrębie sieci częściowo przenik-
nęły do języka potocznego. Zjawisko to najlepiej obrazują memy internetowe – humory-
styczna forma twórczości internetowej. Pojęcie to jest używane najczęściej w celu określenia 
pewnego rodzaju informacji rozpowszechnianych w internecie przez jego użytkowników. 
Mogą być one publikowane do ogólnego odbioru na specjalnie przeznaczonych do tego celu 
portalach, w obrębie serwisów społecznościowych, na forach internetowych lub rozsyłane 
bezpośrednio między uczestnikami komunikacji sieciowej w prywatnych wiadomościach11.

Memem internetowym najczęściej staje się zdjęcie lub krótki (maksymalnie kilku-
nastosekundowy) film. Mogą to być także grafiki, animacje, cytaty, dłuższe teksty czy 
teledyski oraz ich rozmaite połączenia, np. zdjęcie z podpisem. W kontekście niniejszego 
opracowania istotne jest rozszerzenie tej definicji przez Martę Juzę, która przyjmuje, że 
„terminem «memy internetowe» określa się również pewne przyjęte wśród internautów 
zwyczaje, sposoby wypowiadania się, czy powtarzające się motywy lub tematy rozmów”12. 
W ostatnich latach zaobserwować można ewolucję tego internetowego gatunku. Pierwotnie 
dominował w nich kod wizualny – memy tworzyły zabawne zdjęcia, komiksy i filmy, które 
uzupełniał krótki, jednozdaniowy podpis. Z czasem rozszerzyło się w nich pole dla kodu 
werbalnego. Zaczęto odchodzić od prostego podpisu w kierunku bardziej rozbudowanych 
tekstowo form, aż do takich, jak popularne dziś copypasty13, w których przestrzeń werbalna 
w całości wyparła kod obrazowy.

Pojawił się również nowy typ memów, które dobrze obrazują właśnie te o madkach – 
mem-cytat (screenshot), czyli mem będący cytatem. Powstaje on w zupełnie inny sposób 
niż typowe memy, do których tworzenia potrzebna jest kreatywność nadawcy, bo to autor 
poprzez odpowiedni podpis nadaje sens swojemu przekazowi. W przypadku memów-cyta-
tów odbywa się to zgoła inaczej – wystarczy zrobić zrzut ekranu zabawnej w jakimś sensie 
wiadomości lub rozmowy. Przy tego typu memach podpis czy komiksowe dymki nie są 
już konieczne, kwintesencją żartu staje się sam zapis komunikatu – często ukazującego 

11 Marta Juza, „Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne”, Studia 
Medioznawcze 4 (2013): 49.
12 Tamże.
13 „Nazwa pochodząca od dwóch angielskich słów: copy – kopiuj i paste – wklej i oznaczająca tekst, który 
jest kopiowany i wstawiany w internecie (najczęściej na forach i serwisach społecznościowych). Określenie 
to zazwyczaj stosuje się do różnego rodzaju memów występujących w formie tekstu i których powszech-
ność jest na tyle duża, że są ogólnie rozpoznawane”. Copypasta, dostęp 12.11.2019, https://www.miejski.
pl/slowo-Copypasta. 
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pomyłkę nadawcy, jego niewiedzę, nastawienie do odbiorcy lub po prostu popełniane błędy 
językowe. 

Pojęcie mem wywodzi się bezpośrednio z nauki zwanej memetyką – jest to określenie 
podstawowej jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do genu w ewolucji biologicznej. 
Zostało ono zaproponowane przez Richarda Dawkinsa w książce Samolubny gen, wydanej 
w 1976 roku. Nazwę zaadaptowano do sfery komunikacji internetowej ze względu na ideę 
ich rozprzestrzeniania14. Pod tym względem memy przypominają takie formy przekazu, 
jak plotka, legenda miejska czy dowcip. Obecnie ich występowanie nie jest ograniczone do 
tematycznych serwisów internetowych i poprzez łatwość udostępniania mogą pojawiać się 
dosłownie wszędzie.

Poprzez stale rozszerzające się miejsce występowania memy stały się formą interak-
tywną. Udostępniony mem-cytat staje się obiektem dyskusji w komentarzach, które mogą 
przybrać formę zabawy w dopowiadanie jego dalszej treści. Najbardziej popularne komen-
tarze często dołączane są do oryginalnego memu i funkcjonują w sieci jako odrębny byt 
w formie memu-cytatu z dodatkowym komentarzem, który jest następnie znów udostęp-
niany i komentowany. W niektórych przypadkach zdarza się, że mem-cytat posiada już nie 
jeden, a kilka komentarzy (często z różnych serwisów), które współgrają ze sobą, tworząc 
rodzaj gry między poszczególnymi nadawcami i nadając zupełnie inny wydźwięk pierwot-
nej treści.

Twórcy memów to najczęściej postaci anonimowe, równocześnie ta forma twórczości 
własnej internautów jest jedną z najpopularniejszych, co może rodzić mylne wrażenie, że 
tworzeniem memów zajmują się niemal wszyscy użytkownicy internetu. Jest to w dużej 
mierze gatunek nietrwały (memy funkcjonujące w środowisku internetowym przez kilka lat 
należą do wyjątków), jednak niektóre memy szybko potrafią stać się viralem (ang. ‘wirus’), 
czyli informacją masowo przekazywaną przez użytkowników sieci.

Rozpowszechniane memy stają się wspólnym skojarzeniem danej grupy odbiorców 
internetu. Mogą ukazywać stereotypowe cechy danej zbiorowości, grupy osób o okre-
ślonych poglądach czy typowych zachowaniach15, jak dzieje się to w przypadku memów 
o madkach. Można je podzielić na dwa główne typy: nowe memy, które wykorzystują 
cytaty będące źródłem informacji o zachowaniach i języku, jakim posługuje się ta grupa 
matek, oraz memy tradycyjne – tworzone świadomie przez internautów, które mają naśla-
dować charakterystyczne cechy i zachowania danej grupy. W obrębie tradycyjnych memów 
o madkach oczywiście pojawiają się zarówno te w typowej formie (obraz + podpis), jak 
i copypasty. Kluczowa jest tu jednak nie forma, w jakiej mem występuje, ale ingerencja 
nadawcy, świadomie podejmującego pewną grę językową poprzez naśladownictwo języka 
madek.

14 Juza, „Memy internetowe”, 50.
15 Agnieszka Anna Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych (Gorzów 
Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015).
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Memy-cytaty są wykorzystaniem istniejących w obrębie Sieci tekstów ukazujących 
pewien wycinek rzeczywistości bądź są ich świadomie stworzoną imitacją. Odbiorca nie 
jest w stanie określić, czy pierwotny nadawca takiej wiadomości świadomie tworzy przekaz 
w prześmiewczy sposób, czy posługuje się takim językiem na co dzień i jest nieświadomy 
tego, że ktoś tę wiadomość powiela w postaci memu, nadając jej nowy sens. Można więc 
przyjąć, że nadawcą memu nie jest pierwotny autor wiadomości, ale osoba, która decyduje 
o nadaniu jej właśnie tej formy.

W dyskursie internetowym mem pełni przede wszystkim funkcję ludyczną, więc 
z założenia ma bawić, ale może przybierać też formę hejtu. Bywa również swoistym kathar-
sis dla autora opisującego w mediach społecznościowych swoje spotkanie z typową madką. 
Taka wypowiedź może potem bez jego wiedzy stać się viralem. Odbiór memów zależy od 
wielu czynników, z których najważniejsze są: prawidłowe odczytanie intencji twórcy oraz 
uwzględnienie wszystkich elementów kontekstu. Memy obrazują pewne zjawiska popkul-
turowe, budują i wzmacniają stereotypy. Ich poprawna interpretacja bez znajomości dys-
kursu internetowego jest niemożliwa.

Memy dotyczące madek często nawiązują do reklam (Są rzeczy bezcenne. Za pozostałe 
zapłacisz uśmiechem bombelka) oraz wspólnych odniesień kulturowych charakterystycz-
nych dla danych zbiorowości (Na gurze rurze na dole kszaki mam horom curke dej mi świe-
rzaki [sic!]). Obfitują w typową dla pisowni internetowej nieortograficzność, czyli: błędy 
ortograficzne, pomijanie lub całkowity brak znaków interpunkcyjnych, przypadkowość 
stosowania wielkich i małych liter, zwielokrotnianie lub pomijanie znaków, brak znaków 
diakrytycznych16. Memy, w tym również te o madkach, funkcjonują w wyszukiwarkach, 
jednak ze względu na ich graficzną formę17 odnalezienie poszczególnych przykładów uży-
cia danego sformułowania w memach jest bardzo trudne18.

Omawiany gatunek internetowy zakłada możliwość interakcji i stanowi swoistą grę 
komunikacyjną, której reguły muszą być znane zarówno odbiorcy, jak i nadawcy. Większość 
memów o madkach zawiera dyrektywne akty mowy. Są to przede wszystkim prośby i żąda-
nia, rzadziej pojawiają się napomnienia i nakazy. Wszystkie wyżej wymienione mogą prze-
istoczyć się w groźby bądź wyzwiska w momencie odmowy ich spełnienia. Traktowanie 
odmowy jako afront to cecha charakteryzująca madki. Ich odpowiedzi są pełne agresji i czę-
sto bardzo wulgarne (nierzadko same stają się odrębnymi memami).

16 Władysław Lubaś, „Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie”, 
w: Język w mediach: antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe (Katowice: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego, 2014), 281–284.
17 Również memy-cytaty tworzone są w rozszerzeniach typowych dla zdjęć, czyli jpg, png itp.
18 Ponieważ wyszukiwarki internetowe nie są w stanie sczytać tekstu ze zdjęć, zależy to tak naprawdę 
wyłącznie od subiektywnego oznaczenia danego memu tytułem przez jego autora. Znacznie łatwiej zna-
leźć je na tematycznych forach internetowych oraz w grupach tworzonych w obrębie mediów społeczno-
ściowych (np. Beka z madek na forach, Madka and Tateł, Dej mam horom curke).
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Wyrazistą grupę stanowią memy o charakterze prośby, występującej w internecie 
w ironicznej obecnie formie Dej mam horom curke (sic!). W tym wypadku świadomie 
wykorzystuje się błędy popełnione przez pierwotnego nadawcę w celu zdyskredytowa-
nia roszczeniowej postawy tej grupy matek. Ta prośba stała się hasłem opisującym specy-
ficzny typ memów, traktujących o problemach z madkami osób sprzedających w internecie. 
Ta forma jest dodatkowo poszerzana przez inne hasła, takie jak: dej mnie, dej mi, mam 
horom curkie/corke, co ma podkreślać pochodzenie i brak wykształcenia wyśmiewanych 
osób. Zabieg ten w pierwotnej formie miał wywołać u odbiorcy współczucie i skłonić do 
zrealizowania prośby.

Do tej grupy można zaliczyć także memy typu: za uśmiech bombelka, uśmiech bom-
belka/dziecka/szczęśliwego dziecka/dzieciątka, które mają na celu uzyskanie czegoś za 
darmo. Ich autorzy motywują swoją prośbę tym, że nie mają pieniędzy, mają inne wydatki, 
spełniają rolę kulturową, więc należy im się za to coś od społeczeństwa, dzieci są naj-
większym skarbem wspólnoty, dziecko będzie szczęśliwe. Werbalnie artykułowane są 
w następujący sposób: Nie rozumiem czemu nauczyciele chcą pieniędzy, przecież najlepszą 
zapłatą za ich prace jest uśmiech naszych bąbelków, – Kartą, czy gotówką?? – Uśmiechem 
bombelka poproszę. – Dziękuję, oto 100 zł reszty. Innym aktem mowy pojawiającym się 
w memach o madkach jest chwalenie się. Z reguły są to memy przedstawiające zdjęcie 
dziecka z krótkim tekstem, np. Bombelek mój, mój Bombelek, mój denczelment (sic!).

Ciekawym zjawiskiem jest pojawienie się neologizmów powstałych w interakcji 
z madkami i stosowanie ich w memach. Część z nich przeniknęła również do języka potocz-
nego. Można je podzielić na dwie główne grupy. Do pierwszej należą nazwy dziecka, np. 
gówniak (Kiedy gówniak zjadł ziemniaczki, a mięso zostawił), kaszojad (Może pani pilno-
wać tego małego kaszojada?), purchlak (Mam powiedzieć psu, żeby nie szczekał, bo jakie-
goś purchlaka obudzi???), do drugiej – kobiet, np. brzuchatka (Brzuchatki ..moje pytanie 
do Was do mam które jednak „próbowały” planować płeć maleństwa), bezpłodnica (zes 
jest po***ana bezpłodnico). Ponadto występują także takie neologizmy, jak: bezdzietniacy 
(Ja uważam, że „bezdzietniacy” powinni być odłapywani), wydobyciny (A wasze dzieci nie 
mają urodzin tylko obchodzą wydobyciny i nie ważcie się nazywać prawdziwymi matkami), 
ciapetki (czy te ciapetki są w Biedronkach?).

Wszystkie wyżej wymienione neologizmy są derywatami. Do odrzeczownikowych 
należą: gówniak, brzuchatka oraz purchlak. Derywat odprzymiotnikowy to bezpłodnica, 
derywat odczasownikowy – wydobyciny. Derywat od wyrażenia przyimkowego stanowią 
bezdzietniacy. Ostatnim elementem są złożenia: kaszojad oraz ciapetki19.

W werbalnym kodzie memów o madkach pojawiają się także nacechowane ekspresyjnie 
leksemy pochodzące z odmian środowiskowych, czego przykładem jest m.in. lambadziara 
(Jak się nazywała Mama Muminka przed urodzeniem Muminka? Bezdzietna lambadziara). 
W badanym materiale pojawiły się również zapożyczenia, np. kontoj ‘zabawka typu cot toy’ 

19 Od ciapki + skarpetki.
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(A nie ma kontoja zeby zabawke powiesic), kłyni ‘wózek marki Quinny’ (Witam. Pani ma 
jeszcze ten kłyni). Wszystkie zapożyczenia wystąpiły w formie zniekształconej fonetycznie, 
co świadczy o nieznajomości języka pochodzenia wyrazów.

Ciekawym zjawiskiem, typowym dla języka internetu, jest stosowanie skrótów, które 
wchodzą w relacje składniowo-fleksyjne. W przypadku memów o madkach są to np. cc 
‘cesarskie cięcie’ (Drogie mamy po cc- nie oszukujcie się i nie pochlebiajcie sobie), tc 
‘tydzień ciąży’ ( jestem w 20 tc), tż ‘towarzysz życia’ (Mamy wolne ja i mój tż ale nie mam 
pomysłu). Co ciekawe, skróty cc oraz tc występują również w specjalistycznym języku 
medycznym.

Jak wspomniano, w materiale pojawia się wiele błędów językowych. Część z nich uwa-
runkowana jest zapisem fonetycznej formy wyrazu, najliczniejsze są jednak błędy, w któ-
rych następuje mieszanie zapisów fonetycznego z ortograficznym. Wynikają one z niekom-
petencji językowych oraz pozajęzykowych, a także z pośpiechu i braku dbałości o formę 
zapisu. Egzemplifikują to następujące przykłady: kąkubent, kąsultantka, klijęt, fszcząsa-
jące (dodatkowo występuje tu niekonsekwencja w zapisie fonetycznym), wyrazy spuczucia, 
zwruszajonce.

Wszystkie analizowane memy posiadają stosunkowo krótki tekst (również memy-
-cytaty), co przekłada się na brak występowania błędów fleksyjnych. Pojawiają się w nich 
za to przykłady, w wypadku których trudno określić, czy mówimy o błędzie czy świa-
domym wykorzystaniu leksemu, który pojawił się w języku rodzinnym, np. kombionez 
(określenie pojawiło się podczas aukcji dziecięcego kombinezonu), monokoko (co sądzicie 
o szczepieniu dziecka na monokoko?). W badanym materiale można zaobserwować również 
błędy wynikające z nieznajomości konkretnego leksemu i jego znaczenia, m.in. badania 
planetarne, owulacje na stojąco, znać coś z eutanazji. Sformułowania te pojawiły się pier-
wotnie w tej formie i obecnie wykorzystywane są wtórnie jako żart, np.

(A) ile kosztuje badanie planetarne i usg ? i czy to jest bezpieczne dla dziecka
(B) Kosmicznie drogo :)
(C) W badaniu można sprawdzić czy dziecko będzie z Marsa czy z Wenus

Wypowiedź (A) to treść autentycznego posta wykorzystywanego jako mem-cytat, 
natomiast wypowiedzi (B) oraz (C) to komentarze jakie zostały do niego wtórnie dodane po 
dyskusji na różnych forach.

Po analizie przedstawionych przykładów z memów można postawić tezę, że tworzy 
się nowy „odłam” języka, powszechnie stosowanego przez madki, jednak w rzeczywisto-
ści niektóre z wymienionych wyrażeń wystąpiły jedynie raz w naturalnym środowisku 
i zostały powielane w postaci memów. Zazwyczaj jest to więc jednokrotne użycie danego 
sformułowania, które poza sferą memów nie występuje.

Podsumowując, memy o madkach burzą dotychczasowy stereotyp matki, podkre-
ślają jego redefiniowalność i zmieniają go, ukazując, że matkami są dziś również młode, 
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roszczeniowe, niewykształcone kobiety, postrzegające swoją pozycję w społeczeństwie 
głównie przez pryzmat urodzenia dziecka. Dwa główne typy memów w tym temacie, czyli 
Dej mam horom curke oraz Za uśmiech bombelka, ukazują potępiane przez internautów 
zachowania tej grupy. Równocześnie, przez swoją specyficzną formę (memów-cytatów), 
są świadectwem poziomu kompetencji językowych i pozajęzykowych osób określanych jako 
madki. Memy te mają przeważnie wtórny charakter i stały się w ostatnim czasie bardzo popu-
larne, co sugerowało, że występujących w nich zjawisk językowych będzie zdecydowanie 
więcej. W analizowanym materiale zaobserwować można gównie dwa typy zjawisk języko-
wych: słowotwórcze oraz fonetyczne. Neologizmów pojawia się stosunkowo mało, wszystkie 
są derywatami i związane są wyłącznie z tematyką rodzicielstwa. Przeważają błędy typowe 
dla języka internetu – ortograficzne, interpunkcyjne oraz fonetyczne. Pod tym względem 
memy o madkach nie różnią się niczym od typowej formy komunikacji internetowej. 
Możliwe jest pojawienie się w przyszłości tego typu wypowiedzeń w języku potocznym.
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Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach

S t r e s z c z e n i e
W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej wyszczególnił się nowy typ matki – madka. 
Wpłynęło to na poszerzenie dotychczas funkcjonującego stereotypu matki. Artykuł ma na celu 
omówienie zjawisk językowych występujących w nowym typie memów o matkach, traktują-
cym o zachowaniach pewnej grupy matek, zupełnie odbiegającej od stereotypu Matki Polki. 
Memy o madkach stanowią odzwierciedlenie ewolucji, jaka dokonała się w formie tego interne-
towego gatunku. Nowy typ memów charakteryzuje przede wszystkim odejście od kodu obra-
zowego, a czasem całkowita z niego rezygnacja, na rzecz rozszerzenia części werbalnej. Memy 
o madkach występują głównie w formie memów-cytatów, czyli krążących po sieci zrzutów 
ekranowych kontrowersyjnych rozmów, które są poddawane dyskusji i wzbogacane o komen-
tarze, często zmieniające ich pierwotny charakter. W analizowanym materiale można dostrzec 
cechy typowe dla komunikacji internetowej – błędy ortograficzne, interpunkcyjne i fonetyczne. 
Pojawiają się warte uwagi neologizmy związane z tematyką rodzicielstwa, jednak jest ich sto-
sunkowo mało. Niewykluczone, że niektóre z funkcjonujących w memach sformułowań z cza-
sem przenikną do mowy potocznej.

Madka – linguistic phenomena in the new type of memes

S u m m a r y
Recently, in the internet space a new type of mother has been singled out – madka. This resulted 
in the extension of a stereotype of mother which has functioned so far. The purpose of this arti-
cle is to describe the linguistic phenomena occurring in the new type of memes about mothers, 
devoted to behaviours of a certain group of mothers, completely different from the stereotype of 
the Polish Mother. Memes about mothers reflect the evolution that took place in the form of this 
internet genre. The new type of memes is characterized primarily by giving up the image code, 
or even its complete rejection, in favour of extending the verbal part. Memes about mothers 
function mainly as the memes-citations, i.e. screenshots of controversial conversations floating 
around the internet, that are put under discussion and given comments, often changing their 
initial character. In the analysed material features typical of the internet communication can be 
observed – the spelling, punctuation, and phonetic errors. There appear neologisms worth atten-
tion, related to the subject of parenting, but these are relatively few. It is likely that some of the 
expressions used in the memes will be absorbed into the everyday speech.
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Hominem quaero1.
Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie zgadza się być tym, czym jest2.

I

Zgodnie z antropocentrycznym charakterem języka utrwalone w nim, niezliczone teksty 
kultury są źródłem skrywanego w słowach wyobrażenia człowieka. Tworzą go zarówno 
ujęcia wynikające ze skomplikowanej materii wskazanego kodu, ale też sądy implikowane 
przez formy językowe, wiążące społeczne przekonania, wiedzę, mity i rytuały3. W struk-
turze kognitywnej wskazanego wyobrażenia mieszczą się sposoby metaforycznego ujęcia 
człowieka, a także jego charakterystyka przedmiotowa i role, które pełni on jako uczest-
nik otaczającej rzeczywistości. W poszukiwaniu sposobów niefilozoficznej, a linearnej 

1 Dosł. Szukam człowieka, w: Marek Dubiński, red., Sentencje łacińskie (Warszawa: Astrum, 2005), 137.
2 Albert Camus, Człowiek zbuntowany (Kraków: Oficyna Literacka Res Publica 1993), 14.
3 Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007), 12.
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interpretacji słów Alberta Camusa, będących mottem tego artykułu, warto rozpocząć od 
rozstrzygnięć związanych z rozumieniem pojęcia człowiek. 

W USJP sens człowiek jest konkretyzowany w trzech szczegółowych wskazaniach. 
Po pierwsze, jako homo sapiens, jest istotą żywą o najwyższym stopniu rozwoju, prze-
jawiającym się w psychice, życiu społecznym, posiadaniu kultury i zdolności do jej two-
rzenia. Człowiek jest także reprezentantem swoich najlepszych cech, wartością w społe-
czeństwie, etyce, kimś szlachetnym. Trzecie z ujęć stanowi nawiązanie do finalnego etapu 
biologicznego rozwoju, a więc do osiągnięcia przez człowieka dojrzałości, która z obranego 
punktu widzenia jest równoznaczna z dorosłością4. Warto jeszcze uzupełnić, że odrębnym 
hasłem jest w USJP człowiek z kwantyfikatorem potoczne, które opisuje leksem w funkcji 
zaimka osobowego lub zaimków nieokreślonych5. W SJPD omawianemu leksemowi, który 
w źródle ma tylko jedną definicję hasłową, przypisuje się sześć rozwinięć. Nowe to ujęcia 
opatrzone kwantyfikacją: „pot. robotnik, pracownik” i „daw. sługa, poddany”6. 

Jako jednostka o najwyższym stopniu rozwoju człowiek holistycznie i nierozerwalnie 
wiąże się z kulturą. Jak zauważa Ryszard Jedliński, „Kultura, wypływając z istoty czło-
wieczeństwa, jest bowiem nie tylko zasadniczym elementem tworzącym (kształtującym) 
osobowość, ale i podstawą kształtowania świata przez człowieka. Dzięki kulturze człowiek 
poznaje świat i modeluje go, a równocześnie osiąga okre śloną samoświadomość, która ma 
wymiar epistemologiczny i aksjologiczny”7. 

Celem dociekań prowadzonych w niniejszym tekście będzie rekonstrukcja językowego 
obrazu sensu człowiek, jaki skrywają teksty przysłów. Wybór źródła materiałowego jest 
przemyślany8. Przysłowia, stanowiąc ważny sposób przekazu utrwalonych w kulturze prawd 
o konotacji społecznojęzykowej, funkcjonują wśród użytkowników języka przede wszyst-
kim jako ustne realizacje9, zwykle jednak wtórnie utrwalane w postaci publikowanych 
zbiorów. W tworzeniu korpusu materiału ilustracyjnego do tekstu skorzystałam z wydań 

4 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2008), 523–524.
5 Tamże, 524.
6 Witold Doroszewski, red., Słownik języka polskiego, dostęp 12.09.2019, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/
czlowiek;5419066.html.
7 Ryszard Jedliński, Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę pod-
stawową (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000), 32.
8 Znane i obecne w nauce studium obrazu człowieka w przysłowiach polskich, serbskich i chorwackich, 
por. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Językowy obraz człowieka – charakter i osobowość w paremiologii 
polskiej, serbskiej i chorwackiej (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012), to komparaty-
styczne ujęcie zagadnienia z perspektywy kulturowo-antropologicznej, w niniejszym tekście punkt widze-
nia zorientowany zostanie na perspektywę gramatyczno-językową.
9 Halina Grzmil-Tylutki, „Gatunek jako kategoria społecznojęzykowa”, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, 
t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. Danuta Ostaszewska przy współudziale Joanny Przyklenk 
(Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011), 33–43.
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pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego10 oraz Danuty i Włodzimierza Masłowskich11. 
Daty wydań wskazanych zbiorów różni blisko czterdzieści lat, co wiąże się z możliwo-
ścią zanotowania w nich różnic w kryterium czasu powstania paremii. Jak podają źródła, 
najstarsze przysłowie, zachowane w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej o polsko-łacińskiej 
postaci, pochodzi z 1407 roku. Julian Krzyżanowski wielu z zebranych przysłów przypisuje 
średniowieczny rodowód12. O tym, że są to struktury stare, świadczy zarówno archaiczne 
słownictwo, jak i sposób językowego wyrażenia (formy gramatyczne, końcówki fleksyjne). 
D. i W. Masłowscy w wydanym opracowaniu zamieścili ponad 5000 przysłów, które jako 
anonimowe teksty pojawiały się w różnych okresach dziejowych. Są zatem w zbiorze – jak 
piszą autorzy – przysłowia dawne (ludowe), które zwykle mają postać przepowiedni odno-
szących się do pewnych sytuacji, zdarzeń lub pogody i te współczesne czasom wydania, 
których tematyka nawiązuje do problemów teraźniejszości13. Antropocentryzm ludzkiej 
natury jest jednym z uwarunkowań podjęcia tematu człowiek w analizowanych formach 
gatunku, zarówno dawnych, jak i bliższych współczesności, i co ważne, treść wielu przy-
słów dotyczących człowieka związana jest z ponadczasowymi wskazaniami o tym, jaki 
jest i jak działa człowiek. Ponadto, na co zwraca uwagę Maria Węgiel, dla wielu z przy-
słów można zebrać liczne postaci wariantywne, co może świadczyć o żywym stosunku 
użytkowników do języka niektórych paremii (co można zaobserwować, porównując zawar-
tość wybranych jako źródło korpusowe wydań zbiorczych). Współczesna recepcja przy-
słów odbywa się przede wszystkim dzięki mediom, w formie pisanej odnaleźć je można 
w hasłach reklamowych, tytułach prasowych oraz w tekstach internetowych w formie 
żartobliwych parafraz14. Jednocześnie recepcja przysłów jako przekazywanych w mowie, 
utartych powiedzeń ludowych w kontaktach o charakterze familiarnym jest dziś rzadka 
(zwykle wiąże się z wypowiedziami ludzi starszych), a zatem minimum paremiologiczne 
jest dla każdego człowieka inne.

W treści przysłów skrywane są zarówno twierdzenia ogólne o charakterze uniwersa-
liów, jak i szczegółowe sposoby widzenia i oceny rzeczywistości związanej z człowiekiem, 
jego doświadczeniem i wyobrażeniami. Wskazany dualizm ujawnia się w zawartości pare-
mii, stając się przyczyną wielowarstwowej struktury ich treści. Jadwiga Kowalikowa akcen-
tuje, że skrywają one zarówno przekaz dosłowny (na powierzchni tekstu) anonimowego 

10 Julian Krzyżanowski, red., Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1: A–J 
(Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969).
11 Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Wielka księga przysłów polskich (Warszawa: Klub dla Ciebie, 2008).
12 Julian Krzyżanowski, „U średniowiecznych źródeł przysłów polskich”, Pamiętnik Literacki 51 (1960), 
3: 71.
13 Masłowscy, wprowadzenie do Wielkiej Księgi, 5.
14 Maria Węgiel, „Gdy przysłowia umierają ludy mądrość zatracają czyli zarys propozycji opisu przy-
słów w Wielkim słowniku języka polskiego”, w: Nowe studia leksykograficzne, t. 1, red. Piotr Żmigrodzki, 
Renata Przybylska (Kraków: Lexis, 2007), 104, 106.
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nadawcy – reprezentanta i członka nakreślonej wspólnoty15, metaforyczne jego odczyta-
nie oraz wiele wskazówek kulturowych (np. historyczne, geograficzne, związane z etosem 
codzienności, jak np. praca, i kulturą duchową z systemem wartości)16. Trwałe podstawy 
formułowania sądów zawartych w przysłowiach (więc ludowa mądrość, doświadczenie 
i ocena) są jednocześnie źródłem ich stereotypizacji17. Dzięki temu i przy udziale wyra-
żonych na różne sposoby danych językowych (gramatycznosystemowych, semantyczno-
systemowych, przyjęzykowych, ale i wierzeniowych czy zachowaniowych) możliwe jest 
rekonstruowanie JOS18 kryjącego się za słowami minimalnych tekstów.

II

Rekonstrukcja językowego obrazu człowieka, jaki skrywa się w tekstach korpusowych, 
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem metodologii kognitywnej. Refleksji poddano 
łącznie 204 przysłowia, w których leksem człowiek19 wyrażony jest w linearnej strukturze 
tekstu. Wyniki badania przedstawione zostaną w układzie fasetowym, z uwzględnieniem 
potocznej kategoryzacji świata. 

W końcowej części wprowadzenia do badań trzeba jeszcze dopowiedzieć, że w wybra-
nych jako źródło korpusu materiału zbiorach paremii nie wszystkie przykłady realizują 
kanoniczną postać gatunkowego wzorca20. Łączy je wskazane przez wydawców kryterium 
pochodzenia, są to przysłowia polskie (choć trzeba zastrzec, że wśród paremii wiele ma 
nieznany rodowód), utrwalane od dawna przez pokolenia Polaków. W związku z faktem, że 
cele i perspektywa badawcza niniejszego tekstu nie wynikają z podejścia genologicznego, 
a przedstawiany w materiale obraz ludzkiej rzeczywistości spójnie nawiązuje do rodzi-
mych uwarunkowań kulturowych, przyjmuję zastany korpus przykładów, nie kwantyfiku-
jąc szczegółowo, czy jest to przysłowie, wyrażenie przysłowne, sentencja itp. 

15 Grzegorz Szpila określa przysłowia mianem małych form literatury ludowej (tenże, Krótko o przysło-
wiu, Kraków: Collegium Columbinum, 2003), wskazując poprzez to na ich rodzaj. 
16 Jadwiga Kowalikowa, „Przysłowia jako komunikaty”, w: Język w komunikacji, t. 2, red. Grażyna 
Habrajska (Łódź: Wydawnictwo AHE, 2001), 115.
17 Jerzy Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007).
18 Definicję JOS przyjmuję za Jerzym Bartmińskim. Tenże, „Miejsce wartości w językowym obrazie 
świata”, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. Jerzy Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo 
UMCS, 2003), 63.
19 Z materiału wybrano przysłowia, które sens człowiek wyrażają tylko postacią tematu supletywnego, 
tworzącego paradygmat odmiany liczby pojedynczej.
20 Justyna Małek proponuje, by w delimitacji przysłów od innych podobnych gatunków wykorzystać kry-
terium pochodzenia literackiego lub ludowego, przytacza też cechy konstytutywne gatunku zebrane przez 
Jana Mukařovky’ego: obrazowość, normatywność i zdolność do wartościowania, ponadjęzykowy zakres 
obowiązywania, skrótowość, stosunek wartościujący, ludowość, możliwość użycia w wielu sytuacjach, 
rytmiczność i tradycyjność, por. Justyna Małek, „Paremiologia familijna – językowy obraz relacji zacho-
dzących między żoną a mężem”, w: Parémie národů slovanských, VI, red. Ljuba Mrověcová (Ostrawa: 
Ostravská Univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2012), 116–127.
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W strukturze kognitywnej wyobrażenia człowiek wpisanego w przysłowia wyznaczyć 
można fasety, które w kryterium aspektu (definicja, wygląd, cechy, działanie) dzielą się na 
następujące grupy:

1. metafory, metonimie i ujęcia zakorzenione w religii związane z leksemem człowiek,
2. przedmiotowe przedstawienie (jaki jest człowiek), 
3. podmiotowe opisy działania (jakie aktywności łączą się z człowiekiem).
Można zadać pytanie, jaki obraz człowieka powstanie dzięki zaproponowanej proce-

durze badawczej, uwzględniającej dane zebrane przez anonimowego twórcę przysłowia – 
i jednocześnie członka opisanej w tekście wspólnoty, jeśli wspomniane teksty mają układ 
diachroniczny. Na pewno nie będzie to ani wiarygodny obraz współczesnego przedstawi-
ciela polskiego społeczeństwa, ani jego przodka. W związku z różnym kryterium czasu, 
w jakim powstawały wykorzystane w pracy miniteksty, będzie to raczej obraz przeciętnego/
typowego uczestnika polskiej społeczności, a przypisywane mu przymioty i aktywności 
(stanowiące dla konkretnego tekstu przekaz cząstki prawdy) w globalnym ujęciu stanowić 
będą jedynie o stereotypizowanym ogólnym wizerunku.

Wymienione powyżej aspekty wyobrażenia dla sensu człowiek zostaną wykorzystane 
jako porządkujący myśli układ przekazu treści.

III

1. Metaforyczne wyobrażenie sensu człowiek utożsamia go z pojemnikiem, naczyniem, 
wreszcie schowkiem, którego granice wyznacza ciało i/lub jego części. Centrum tej uni-
wersalnej metafory (jako element ontologicznej oceny świata jest w sposób naturalny i nie-
uświadamiany osadzona w myśleniu człowieka21) opisywane jest dzięki percepcji ludzkiej, 
która  – jak twierdzi Zdzisław Libera – programowana jest przez kulturę22. Utrwalone w niej 
postrzeganie człowieka zakłada dualizm jego istnienia z wyróżnianym fizycznym ciałem 
i duszą, która jest stanem pomiędzy formą i materią (np. w doktrynie św. Tomasza roz-
wijającej myśl arystotelejską) i bywa w przysłowiach waloryzowana: Dusza u człowieka 
rogata, nie wyjdzie z ciała bez bata (M 138)23. Pomijając fakt, że „Od zarania dziejów pro-
blematyka ciała oscylowała wokół ustalenia relacji między członami pierwotnej opozycji, 

21 Temu sposobowi wyobrażania świata i jego elementów podlega m.in. język, por. George Lakoff, Mark 
Johnson, Metafory w naszym życiu (Warszawa: Aletheia, 2011), 38, 59–63. 
22 Zdzisław Libera, „Etnograficzna nowela o zębach (tu z krótkim wprowadzeniem do antropologii 
ciała)”, Literatura Ludowa 1 (1994), 38.
23 Wybrane jako ilustracje przysłowia są w pracy lokowane w następujący sposób: w nawias okrągły 
wpisano źródło cytowania – przy czym „M” to Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Wielka księga, a „K” 
to Julian Krzyżanowski, red., Nowa księga, po nim pojawia się liczba oznaczająca numer strony, na której 
zapisano przysłowie w źródle.
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duszą i ciałem”24, w potocznym myśleniu najistotniejsza jest nierozerwalność obu bytów, 
por. Człowiek bez pieniędzy, jak ciało bez duszy (M 95), Kwiat bez zapachu jak człowiek 
bez duszy (M 350). 

Przysłowia uczą, że człowiek może ujawniać pełnię swego jestestwa niezależnie 
od stanu posiadania, a często bywa, że: Mały człowiek może mieć wielką duszę (K 383). 
Powierzchowność, jako postrzegana zmysłowo istota człowieka, bywa często z nim utoż-
samiana – Znać człowieka po skórze (K 388), choć w paremiach przestrzega się przed tym 
metonimicznym25 uproszczeniem, por. Dobry to człowiek, ale skóra gałgan (K 381), czy 
Bądź dla zwierząt człowiekiem, a dla ludzi duchem (K 375)26. W przysłowiu tym sygnali-
zuje się również fakt, że człowiek jest istotą złożoną, która w swej naturze mieści, łącząc 
w jedno, różne współbyty: Dwóch ludzi w sobie zawieramy, przyrodzonego i kunsztownego 
(K 381), Diabeł wtenczas najgorszy, kiedy z człowieka wychodzi (109)27. Człowiek to też 
pojemnik na myśli: Niewola myśli w człowieku tłumi (M 441) i serce: Piekło na człowieka 
w jego sercu czeka (M 458), Groch bez szperki, jak człowiek bez serca (M 207).

Przestrzenne wyobrażenie człowieka jako pojemnika bywa czasem konkretyzowane 
w tekście w zestawianiu go z budowlą: Człowiek nie chałupa, przebudować trudno (M 96), 
czemu towarzyszy wskazanie nie wprost o złożonej, trwałej strukturze człowieczego wnę-
trza. Innym razem trójwymiarowość kształtu jest przyczyną rzucania przezeń cienia: Cień 
idzie za człowiekiem, sława za pracą i cnotą (M 56). Bywa też, że struktura powierzchni 
ścian zamkniętej formy jest nieszczelna – Gdyby nie dziura pod nosem, byłby człowiek 
z groszem (M 179) albo działa wadliwie: Gdy się człek zepsuje, przedsię czym był pokazuje 
(K 381), dlatego warto poddać człowieka testom sprawności działania: Złoto próbuje się 
w ogniu, oś na grudzie, człowieka w biedzie (M 601).

Czytelnik przysłów dowiaduje się, że budulcem, z którego powstał człowiek, jest 
glina: Bóg człeka z gliny stworzył, piszą historyje, jakoż on nie rozmoknie, gdy ustawnie 
pije (K 375), co stanowi czytelne odniesienie do popularnego motywu literackiego, mają-
cego początek w Biblii28, ale i obecnego w innych wierzeniach i religiach (Koran, mitolo-
gia grecka, babilońska, chińska i egipska). Cytowane przysłowie to też ilustracja boskiego 
pochodzenia gatunku ludzkiego, z prawdą o jego istnieniu w słowach: To je z Boga człowiek 

24 Agnieszka Litwińczuk, „Ciało człowieka w kulturze. Przekrój zagadnień”, w: Ciało i duch w języku 
i kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta (Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012), 9.
25 Metonimię, której istotą jest desygnacja, pojmuję za George’em Lakoffem i Markiem Johnsonem jako 
proces różny od metafory (ta służy rozumieniu). Lakoff, Johnson, Metafory, 67–73.
26 Tu ujawnia się przestrzenna metafora, dzięki której to, co w dole – przyziemne ciało, jest waloryzowane 
jako gorsze względem ulotnej – ku górze – duszy. Tamże, 88.
27 O związku człowieka z diabłem pisze Renata Dźwigoł, „O człowieku w aspekcie fizycznym – na pod-
stawie jednostek frazeologicznych z komponentem «diabeł»”, w: Problemy frazeologii europejskiej, X, 
red. Dariusz Bralewski (Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2015), 111–130.
28 Por. Księga Rodzaju 2,7, w: Biblia pierwszego Kościoła, red. ks. Remigiusz Popowski SDB (Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 2017), 5: „Bóg ukształtował człowieka z mułu ziemi i tchnął w jego 
oblicze tchnienie życia”.
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(K 386). Myśl ta jest także ilustracją pierwotnego uwikłania człowieka w niesymetrycznej 
relacji z Bogiem-Stwórcą. O ujmowanej w sposób metaforyczny w tekstach przysłów relacji 
pisze Beata Kuryłowicz29, wskazując na fakt pojmowania Stwórcy w sposób gospodarski, 
a w obrębie wynikającej z tego metafory pojęciowej jako Boga-Władcę i Boga-Właściciela. 
W treści zebranych przeze mnie przysłów sygnalizuje ten fakt całkowite podporządkowanie 
losu człowieka woli bożej, które sygnalizowane jest zarówno wprost – Człowiek boże igrzy-
sko (K 377), Co Bóg w niebie naznaczył, tego człowiek zmienić nie może (M 61), jak i w rela-
cji obrazowej: Człowiek chodzi, Pan Bóg nogi stawia (M 95), Dziś człek skacze, jutro płacze 
(M 147). W przysłowiach o nieprzewidywalności człowieczej doli i braku na nią wpływu 
wynikającego z woli podmiotu mówi się częściej w strukturach, w których brak agensa: 
Nie wiadomo człowiekowi ranie, co mu się wieczorem stanie (K 384), Nie zawsze człeku 
wszystko k’myśli, po woli (K 384), lub w strukturach porównawczych: Człowiek jak bańka 
na wodzie (M 96), Jak wosk człowiek (K 381). W ludowych prawdach wskazuje się też, że 
koleje życia człowieka są nieprzewidywalne, zależne od losu: Nie człowiek rządzi fortuną, 
lecz fortuna człowiekiem (M 421), Lasem wicher tłucze a człowiekiem dola (M 352). Dzięki 
tej świadomości człowiek rezygnuje z roszczeniowej postawy, poprzestając na zapewnie-
niu podstawowych potrzeb: Kwaśny barszcz i święta ziemia człowieka utrzyma (M 350). 
Domeną przysłów jest obecność wykluczających się myśli w obrębie jednego tematu, stąd 
pojawiająca się podpowiedź, że warto mieć sprecyzowane poglądy i nie ulegać wpływowi 
otoczenia: Jest człowiek stały by cedrowe drzewo, nie nakrzywi się w prawo ni w lewo 
(K 382). To przysłowie jest jednocześnie zapowiedzią obecności wiedzy charakteryzującej 
człowieka poprzez przypisywanie mu cech, co oznacza przedmiotowe jego ujęcie.

2. Sygnalizowany typ przekazu utrwalonego w tekstach paremii jest źródłem wiedzy o tym, 
jaki jest człowiek. W przedmiotowym ujęciu rozpatrywanego sensu wiele informacji 
dotyczy cech anatomicznej budowy, jaka jest dla człowieka typowa i ważna, więc zwykle 
przedstawiana w ujęciu funkcjonalnym. 

Człowiek – w przysłowiu ma płeć. Domyślnie bywa mężczyzną30, co wynika z kontek-
stu użyć leksemu: Biada człowiekowi bez żony, ale biedniej bez mamony (M 20), Do trzy-
dziestu lat człowiek żeni się sam, po trzydziestu żenią go ludzie, a po czterdziestu żeni diabeł 
(M 117), Człek człeku brat, ale nie kat (K 376). Przykłady wskazują też, że jest stworzony 
do życia z kobietą: Człowiek z przyrodzenia jest żeński (K 380).

W większości kontekstów jest ona jednak nieistotna (choć w ujęciach gramatycznych 
zrównana z męską, ale jest to zapewne wpływ nadrzędnego dla konwertów kobieta – męż-
czyzna rzeczownika człowiek), a analizowany sens oznacza rozumną istotę żywą, posiada-
jącą ciało, którego centrum stanowi głowa – ośrodek twórczego myślenia: Pismo i mowa 

29 Beata Kuryłowicz, „Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg–człowiek w przysłowiach 
polskich”, Rocznik Teologii Katolickiej 13 (2014) 2: 37–48.
30 Męskość leksemu wiąże się wprost z jego etymologią, por. Krystyna Długosz-Kurczabowa, red., 
Słownik etymologiczny języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009), 91.
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wyda, jaka u człowieka głowa (M 463), Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi (M 184). 
Jej dysfunkcje stanowią ingerencje w człowieczeństwo: Człek coraz starsy, nie zawdy wró-
blowie świtają mu w głowie (K 376), Ryba i człowiek psują się od głowy (M 498). Omawiana 
część ciała jest częścią frazy wskazującej na nieprzewidywalność kresu ludzkiego życia31, 
co zanotowano w paremii: Człowiek wie, gdzie się urodził, a nie wie, gdzie głowę położy 
(M 97). Warto jednak podkreślić, że w procesie obserwacji i poznania człowieka, to nie 
głowa, a twarz jest jego znakiem rozpoznawczym. To w tej części ludzkiej głowy miesz-
czą się narządy zmysłów, pozwalające na poznanie otaczającego świata. Twarz jest także 
znakiem rozpoznawczym człowieka. Stąd w przysłowiach wyróżniane są szczegóły ją two-
rzące, widoczne dla obserwatora w kontakcie face to face. Górną granicą twarzy jest czoło, 
które, jak metaforycznie ujęto w przysłowiu, charakteryzuje kogoś bezkompromisowego, 
skłonnego do pochlebstw, bezczelnie dążącego do postawionych sobie celów, por. Człowiek 
z suknią wytartą daleko nie zajdzie, a człowiek z wytartym czołem prawie wszędzie (M 97). 
W linii bocznej owal twarzy obustronnie dopełniają uszy, dzięki którym możliwa jest per-
cepcja, choć wybiórcza, otaczających dźwięków: Kiedy słowik śpiewa, to i człowiek ucha 
nadstawi (M 286). O zmyśle wzroku stanowią oczy człowieka, które są narządem parzy-
stym o ograniczonej funkcji: Człowiek ma dwoje oczu, a jednak nieszczęścia nie przewi-
dzi (M 96). Poniżej znajduje się nos i usta – Gdyby nie dziura pod nosem byłby człowiek 
z groszem (M 179). W anatomicznej relacji ostatni z wymienionych narządów, służący do 
spożywania pokarmów, bywa zwykle określany w sposób potoczny, z silnie zaznaczoną 
waloryzacją: Człowiek musi robić, bo gęba chce jeść (M 96), Człek nie prosię, żeby mu 
chrzan w pysk kładziono (K 376). 

Człowiek wyróżnia się wśród świata ożywionego pionizacją ciała i wykorzystywa-
niem do poruszania się i asekuracji tylko dwóch kończyn, co także odnotowano w tekstach 
paremii: O jednej nodze człowiek nie chodzi, jiny o dwóch (K 385), Zręczny człowiek jak 
kot, zawsze na nogi upadnie (M 604)32. Stabilną postawę zapewnia obecność kostnego krę-
gosłupa, będącego zarówno dosłownie, jak i w ujęciu metaforycznym, rodzajem balastu: 
Nie ma człowiek pokoje, póki nosi kości swoje (K 384). Najważniejszym jednak szczegółem 
anatomii jest ludzkie serce, gdyż: Człowiek żyje, póki serce bije (M 97). 

Żywotność to także prymarna cecha dla sensu człowiek. Bywa w tekstach paremii 
jako istniejący w czasie liniowo postrzegany proces delimitowany narodzinami i śmiercią. 
Obejmuje on koncepcję rozwoju czasu i przestrzeni jako ważną kategorię w doświadcza-
niu i kategoryzowaniu świata, wynikającą z założeń bachtinowskiego chronotopu. W tak 
przyjętym punkcie oglądu, ilustrowanym przysłowiem Czas ucieka, a nie czeka człowieka 
(M 86), nacechowane kategorią natury życie człowieka to tylko mały, choć niepowtarzalny, 

31 Warto uzupełnić, że o śmierci zwykle nie mawiano wprost, ponieważ stanowiła rodzaj językowo-kul-
turowego tabu.
32 Co istotne, obraz człowieka skrywanego w przysłowiu jest niepełny, bowiem w polskich tekstach pare-
mii brak jest przysłów, w których pojawiłby się somatyzm ręka. Warto dodać, że ta część ciała była przed-
miotem naukowego zainteresowania np. w pracach Doroty Filar (por. Bibliografia).
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wycinek losów świata: Człowiek świata nie przeżyje (M 97), Człowiek raz tylko żyje, to 
jego, co użyje (M 96), Dziś człowiek żyje, a jutro gnije (M 147). Wieczność jest dla czło-
wieka osiągalna tylko w wymiarze metaforycznym, uwzględniającym ocenę jednostki: Zły 
człowiek rodzi się na śmierć, a dobry na życie (K 388), Jaki człowiek, taka rzecz, jaki żywot, 
taka śmierć (K 382). Holistycznie układa się przestrzenny wymiar granic ludzkiej egzy-
stencji, gdyż: Na słomie się człowiek rodzi, na słomie umiera (K 384). Homonim słoma jest 
obecny w linii tekstu innej paremii, w której charakteryzuje się człowieka jako przedstawi-
ciela gatunku homo sapiens: Homo, co wyciera dupę słomą (K 381).

Równie ważne, jak wygląd człowieka, są przypisywane mu cechy. I tak obraz człowieka 
kształtowany jest poprzez atrybutywną ocenę w świetle kanonicznych wartości dobry–zły. 
W licznie reprezentowanym materiale ilustracyjnym leksem człowiek wykazuje łączliwość 
z obydwoma przymiotnikami, przykładowo: Dobry człowiek nie frasuje się, kiedy szubienicę 
widzi (K 381), Dobrym być człowiekiem, to zaszczyt najpierwszy (M 130), Lepszy dobry pies, 
niźli zły człowiek (K 383), Zły człowiek jak węgiel: jeżeli nie spali, to osmoli (M 601).

Dobro–zło ogarniają szereg szczegółowych, też waloryzowanych cech wykazujących 
syntaktyczną łączliwość z leksemem człowiek: Bogatszym człowiek dobry, chociaż żebrze, 
niż zły, co z srebra pije i jada na srebrze (K 375). W sposób systemowy sygnalizowane bywa 
ich natężenie w podmiocie: Człowieka złego karze Pan Bóg przez gorszego (M 98). Źródłem 
informacji o przymiocie charakteryzującym człowieka bywa też kontekst: Człowiek czło-
wiekowi Bogiem, człowiek człowiekowi wilkiem (M 95), Bóg człowieka człowiekiem karze 
(M 31), uczciwość: Człek uczciwy, choć ubogi, zawsze w oczach Boga drogi (M 94), bycie 
poczciwym: Poczciwego człowieka i złe słowo boli (M 469), Dawniej pies szczekał na zło-
dzieja, dziś złodziej na poczciwego człowieka (M 106), pracowitość33: Robotny człowiek 
nie ma czasu chorować (K 385), powściągliwość: Czasami dobrze milczeć, gdzie człowieka 
boli (M 86), nieprzekupność: Człek sprawiedliwy na sędziowskim stołku nie utyje (M 94). 
Źródłem dobra dla człowieka może być też rezygnacja z hołdowania usankcjonowanym 
zasadom postępowania społecznego (prymatu dla więzi rodzinnych): Dla człowieka miłego 
nie dbam o krewnego (K 381). 

W poczet negatywnych cech charakteryzujących jednostkę wliczono nieprawość, brak 
szlachetności w postępowaniu: Człowiek wielki, zacny, a podłymi rzeczami się bawi (K 378). 

Większość z wymienionych przymiotów (waloryzacja pozytywna) wykazuje łączli-
wość ze znaczeniem człowiek konkretyzowanym we wszystkich słownikowych definicjach. 
Inaczej, jeżeli przyporządkowywana cecha ma ujemną ocenę aksjologiczną – wówczas czło-
wiek – reprezentant najlepszych cech gatunku (definicja 2.) takiej łączliwości nie podlega. 
Jako żywa i ułomna istota człowiek bywa: skłonny do grzechu: Człowiecze grzeszny, mosz 
mieszek śmieszny (K 376) i pychy: Człowiek pyszny równymi gardzi (M 96), niewdzięczny: 
Nad człowieka niewdzięcznego nie masz zwierzęcia gorszego (M 414), pozbawiony cnót: 

33 Por. „Stosunek do pracy (WYKONAWCA PRACY)”, w: Wyżkiewicz-Maksimow, Językowy obraz, 
124–126. 
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Każdy człowiek niecnotliwy jest złym i dobrym obrzydliwy (K 382). W cytowaniach można 
też doszukać się kanonicznych dla sensu człowiek cech i te przedstawione są w postaci 
zestawień obrazowo-porównawczych: Człowiek bez swobody jak ryba bez wody (M 95), 
Człowiek bez rozumu jak łódź bez steru (M 95), Człowiek bez honoru – kwiat bez woni 
(M 94), kwiat bez odoru licha wart (K 377). 

IV

Linearnie, ale i ramowo postrzegany byt człowieka jako podmiotu działającego charak-
teryzuje szereg aktywności, zarówno fizycznych: Co człowiek wystoi, nim umrze (K 376), 
jak i mentalnych (tym nauka): Człowiek do śmierci się uczy, głupim umiera (K 377). Nie 
oznacza to jednak rozwoju jednostki, lecz wpisaną od momentu narodzin nieuchronną 
i stopniową dezintegrację: Człowiek się nie na rozkosz rodzi, bo z płaczem na ten nędzny 
świat przychodzi (M 97) i Chleb starzejąc się twardnieje, człowiek słabnie (M 43), Wino im 
starsze, mocniejsze człowiek przeciwnie, za laty słabieje (K 386).

Człowiek wyobrażany w przysłowiach jest albo jednostką decyzyjną świadomie podej-
mującą działanie (kategoria 3. osoby), albo biernym obiektem podlegającym czynnościom, 
pozostającym bez wpływu wyrażaną w paremii aktywność (kategoria strony biernej, kon-
strukcje nieosobowe). W drugim ujęciu sens człowiek zatraca podmiotowość, przesuwając 
aktualizowane znaczenie ku rozumieniu instrumentalnemu. Przykładów jest wiele, czło-
wiek w działaniu wykonuje rozmaite czynności, np. Kiedy człowiek łąkę kosi, lada baba 
deszcz wyprosi (M 278), Każdy człowiek gani swój wiek (K 382), Jak się człowiek przyłoży, 
to i w piekle niezgorzej (K 381), Jak człowiek się spieszy, to się diabeł cieszy (M 241), Jak 
człowiek przywyknie, to i wisieć poradzi (M 232), ale i na różne działania bywa wystawiony: 
Biedy szukać nie trzeba, ona sama człowieka znajdzie (M 24), Człowieka można poznać 
z mieszkania, jak ptaka z gniazda (M 97), Doświadczenie mądrym człowieka czyni (M 135).

Dzięki analizie strukturalnej i ocenie semantycznej czasowników stanowiących ośro-
dek paremii z sensem człowiek można stwierdzić, że leksem ten łączy się z czasownikami 
konotującymi czynności zarówno dowolnej istoty żyjącej – w tym np. czasowniki ruchu, 
jak: chodzić: Człowiek chodzi, Pan Bóg nogi stawia (M 95), czy procesów behawioral-
nych typu żyć, umierać: Człek raz umiera, raz żyje, tyle jego, co użyje (M 94), jak i wprost 
człowieka jako jednostkę obdarzoną mową, myśleniem twórczym i kreatywną, wiązaną 
z posiadaniem tylko sobie właściwej wrażliwości oceną świata – tu przykładowo czasow-
niki szyć: Człowiek człowiekowi but bez szydła i dratwy uszyje (K 377), żałować/mówić: 
Czego człowiek żałuje, o tym rad mówi (M 88), siać: Co człowiek sieje, to żąć będzie (M 63). 

Teksty analizowanych przysłów są czytelnym znakiem, że większość czynności podej-
mowanych przez człowieka zawiera się w globalnym znaczeniu pracować, które konotuje 
działania nieuchronne, choć uświadomione i celowe (wytwarzanie dóbr materialnych/kul-
tury) oraz wspólnotowe (wymiar społeczny), co można zilustrować poprzez cytowania: 
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Człek do pracy stworzon, jak ptak do lotu (K 376), Człowiek musi robić, bo gęba chce jeść 
(M 96), Człowiek wiele potrafi, gdy zechce (M 97), Po Bogu człowiek człowiekowi najle-
piej może uczynić (K 385). Społeczna użyteczność jednostki bywa podstawą jego oceny: 
Drzewa oceniaj według plonów, a człowieka – podług pracy (M 137), Praca człowieka 
wzbogaca (M 479), można więc świadome i celowe działanie człowieka uznać za czynnik 
jego uspołecznienia i tworzenia więzi. To ważny i podkreślany wielokrotnie w tekstach 
przysłów wyróżnik dla rozpatrywanego sensu, o czym świadczą przykłady: Człowiek bez 
człowieka być nie może (M 94), Źle człowiekowi być samemu (K 388), Ryba rybą, ptak pta-
kiem a człowiek człowiekiem się wspiera (M 498), Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek 
z człowiekiem tak (M 207), Człowiek się nie dla siebie rodzi, żyć mu tylko sobie się nie godzi 
(M 96), Bez ludzi i raj się nudzi (K 375). Na koniec trzeba dodać, że związki międzyludzkie 
mają charakter hierarchiczny, wyznaczony istniejącą zażyłością: Każdy człek jest bliźni, ale 
swój najbliższy (M 272), Każdy człowiek bliźni, lecz przecież co swój, to nie obcy (K 382). 

V

Podsumowując rozważania dotyczące obrazu człowieka w przysłowiach rodzimych, warto 
rozpocząć od stwierdzenia, że rozpatrywany sens ma wiele wyrazów/połączeń wyrazo-
wych o znaczeniu bliskoznacznym, na co wskazują źródła leksykograficzne. Mimo to wie-
lość przysłów z leksemem człowiek dowodzi, że w naiwnym, ale też właściwym naszemu 
społeczeństwu widzeniu świata, spójne i oparte na prostej nominacji odniesienie do istoty 
ludzkiej jest jednym ze sposobów ujawniania treści pojęcia. Jest też świadectwem uświę-
conego tradycją sposobu myślenia o nim, bo, jak poucza Jerzy Bralczyk: mądrość przy-
słowia, sama przysłowiem o mądrości przysłów potwierdzona, uzasadnia nasze postępo-
wania i nasze osądy postępowań innych34. Antropocentryczny charakter języka skłania do 
wyboru leksemu człowiek jako ogólnie pojmowanego tematu przysłów. Podobnie zresztą 
uwarunkowania genologiczne rozpatrywanych tekstów (zwłaszcza funkcja dydaktyczna). 
Poddając oglądowi gramatyczne sposoby organizacji wskazanych minimalnych tekstów, 
trzeba stwierdzić, że nie ma wśród przykładów takiego przysłowia, w którym podmiot 
mówiący relacjonowałby obserwacje z perspektywy Ja mówiącego. Sposoby obrazowania 
rzeczywistości prowadzone są z perspektywy trzeciej osoby, z wykorzystaniem struktur 
strony biernej, form niewskazujących na osobę czy form trybu rozkazującego. Człowiek 
w samozwrotnych komunikatach o sobie ujawnia, że jest bytem ważnym, ale jednocześnie 
niesamodzielnym i podrzędnym w hierarchii porządku świata. Jest zarówno jego ożywioną 
cząstką, jak i wpisaną w chronotop dziejów wyjątkową istotą, którą spośród innych wyróżnia 
się twórczym myśleniem, porozumiewaniem się za pomocą mowy i wartościowością spo-
łeczną. Ten wielowątkowy kontekst stanowi o różnorodnych cechach charakteryzujących 

34 Jerzy Bralczyk, Porzekadła na każdy dzień (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 5.
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i wartościujących człowieka (widzenie przedmiotu) i przypisywane mu działanie (aspekt 
podmiotu). Trudno w każdym z przedstawień o globalizujące sens jednoznaczne uogólnie-
nia, bowiem, jak podpowiada mądrość narodu: Każdy człowiek to odrębny świat (M 272) 
i Zjesz beczkę soli, nim poznasz człowieka do woli (M 596). 
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Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich

S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiony został językowy obraz leksemu człowiek zawartego w linearnej 
strukturze tekstu przysłów, w których wskazany element stanowi centrum tematyczne. Dzię-
ki analizie kognitywnej, w której uwzględniony został zarówno metaforyczny, podmiotowy, 
jak i przedmiotowy sposób widzenia człowieka, można stwierdzić, że jest on istotą złożoną, 
inteligentną, ale też niepozbawioną pierwotnych instynktów i ułomności, które w antropocen-
trycznym widzeniu prezentowane są w sposób metaforyczny. Człowiek podlega kontekstualnej 
waloryzacji z ośrodkiem ocennym w kanonicznej diadzie dobry–zły, co nie tylko wskazuje 
na przedmiotowe cechy, ale pozwala na realizację funkcji dydaktycznej przez gatunek. Jako 
podmiot podejmuje działanie lub poddaje się sprawczym siłom. Jest jednostką silnie stereoty-
pizowaną, co pozwala na ujawnianie wiązanych z człowiekiem kulturowych przyzwyczajeń, 
dowodzących istnienia trwałości przypisywanych cech.

An image of a human being in the texts of Polish proverbs

S u m m a r y
This article presents a linguistic image of the lexeme człowiek, contained in the linear structure 
of the text of proverbs, where the indicated element constitutes a thematic centre. As a result of 
cognitive analysis which considered metaphoric, subjective, and objective ways of perceiving 
a human being, it is possible to state that he is a complex, intelligent being, but also not devoid 
of primitive instincts and imperfections that in the anthropocentric perception are presented 
metaphorically. Człowiek is subject to contextual valorisation with the evaluative centre in the 
canonic dyad good – evil, which not only points to his subjective features, but also allows the 
species to perform a didactic function. As a subject, he undertakes action or submits oneself to 
the causative forces. He is a strongly stereotyped individual, therefore we can reveal the cultural 
habits connected to a human being, that prove the durability of the features ascribed to him.
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I

Leksyka z pola słowotwórczego żartu należy do grupy słów, których znaczenia na prze-
strzeni lat, a nawet wieków, zmieniły się nieznacznie, a zmiany te są wyraziste i łatwe do 
odtworzenia na podstawie danych leksykograficznych. 

Rzeczownika żart ani czasownika żartować nie zawiera SStp, haseł na literę „ż” nie 
obejmuje jeszcze wciąż nieukończony SPXVI, jednak „Indeks haseł” tego słownika dowodzi, 
że oba leksemy (a także ich derywaty) stosunkowo często występowały w XVI-wiecznych 
źródłach1. Notowane są one również w Słowniku polszczyzny Jana Kochanowskiego. W lek-
sykonie tym żart to ‘wesoła, zabawna historia, fakt’, żartować zaś to ‘mówić lub robić coś 

1 W indeksie znajdują się następujące leksemy (wraz z liczbą użyć): nieżartowny (1), pożartować (2), 
wyżartować (1), zażartować (1), żart (154), żarteczek (1), żartobliwy (2), żartować (74), żartowanie (4), 
żartownie (8), żartownik (1), żartowny (19), żartujący (1). Dane za: Słownik polszczyzny XVI wieku, dostęp 
11.05.2020, https://spxvi.edu.pl/indeks/.

#0#
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zabawnego, śmiesznego’2. SPXVII/XVIII proponuje następującą definicję omawianego 
rzeczownika: ‘kawał, dowcip; drwina; żartowanie’, czasownikowi żartować w tym wciąż 
opracowywanym leksykonie jeszcze nie przypisano definicji3. Odpowiednie artykuły 
hasłowe znaleźć można natomiast w Słowniku języka Jana Chryzostoma Paska z następu-
jącymi definicjami: żart to ‘dowcip, kawał; drwina; w lm też: żartowanie’; żartować zaś: 
‘rozmawiać z kim żartobliwie; mówić dla żartu, stroić żarty’4. Jak widać, wszystkie przy-
wołane leksykony jednoznacznie wiążą leksemy żart i żartować ze śmiechem, zabawą, cza-
sem także z wyśmiewaniem się. Definicje wskazują przy tym na dwa aspekty semantyczne 
żartu: ‘to co jest powiedziane lub zrobione dla zabawy, dla rozbawienia kogoś lub siebie’ 
oraz ‘mówienie lub robienie czegoś dla zabawy, dla rozbawienia kogoś lub siebie’. 

Nowe sensy obu przywołanych leksemów odnotowuje SL, w którym połączeniu to nie 
żart przypisuje się znaczenie ‘nie chychy, nie fraszka’, a wyrażeniom bez żartu, żart na bok, 
żart na stronę: ‘do prawdy, serio’. W przypadku czasownika żartować SL jako pierwszy 
wydobywa użycia ekspresywne typu Żartujesz?, które mają oznaczać tyle, co: ‘udajesz?’, 
‘czy do prawdy?’. Podobne aspekty semantyczne znaleźć można w SWil i SW. W tym dru-
gim istnieje nawet osobne, trzecie znaczenie żartu definiowanego jako ‘fraszka, bagatela, 
głupstwo, byle co, bzdurstwo’. Jak widać, w XIX-wiecznych leksykonach, obok odniesie-
nia do pola semantycznego śmiechu i zabawy, pojawiają się też takie opisy semantyczne, 
które żart i żartowanie wiążą z jednej strony z czymś drobnym, nieważnym, z drugiej zaś 
z mówieniem czy też działaniem udawanym, na niby5.

II

W pismach Cypriana Norwida omawiane leksemy oraz ich derywaty są podobnie niejedno-
znaczne jak w przywołanych wyżej leksykonach XIX-wiecznych, a ich użycia aktualizują 
różne sensy i odcienie semantyczne. Pole słowotwórcze żartu w korpusie tekstów poety 
tworzą: żarcik (3 użycia), żart (34 użycia), żartobliwie (1 użycie), żartobliwy (1 użycie), 
żartować (12 użyć), żartowniś (2 użycia), żartujący (1 użycie) oraz zażartować (8 użyć); 

2 Marian Kucała, red., Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. 1–5, A–Ż (Kraków: Instytut Języka 
Polskiego PAN, 1994–2012).
3 Lista haseł słownika zawiera liczną grupę derywatów z omawianej rodziny słowotwórczej, w tym 
także takich, które nie występowały w źródłach XVI-wiecznych, np. żartek, żartowność czy żartowliwy. 
Większość z nich nie została jeszcze opracowana.
4 Halina Koneczna, Witold Doroszewski, red., Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1–2 (Wrocław–
Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1965–1973).
5 Wiek XIX to czas wyraźnego rozwoju leksyki z pola semantycznego komizmu, co wiąże się m.in. ze 
wzmożoną refleksją teoretyczną nad tą kategorią oraz powiązaniem jej ze sztuką. To także okres nakła-
dania się na siebie zakresów poszczególnych pojęć. Szerzej zob. np. Barbara Bogołębska, „Między humo-
rem, dowcipem i komizmem (śmiesznością), czyli o zmaganiach terminologicznych autorów poetyk XIX 
i początku XX w.”, w: Świat humoru, red. Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska (Opole: Uniwersytet 
Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2000), 323–329.
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łącznie jest to 8 leksemów w 62 użyciach6. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość 
cytatów zawierających przywołane leksemy występuje w prozie – w tekstach poetyckich 
znaleźć można jedynie 13 użyć rzeczownika żart oraz 3 użycia czasownika żartować. Z jed-
nej strony wpływa to w sposób oczywisty na to, że omawiana leksyka bardzo rzadko jest 
podstawą metafor, a z drugiej strony w tekstach dyskursywnych niejednokrotnie staje się 
środkiem do wyrażania ocen i wartościowania. 

Leksem żart jest przez Norwida używany w dwu nie w pełni rozłącznych znaczeniach. 
Pierwsze z nich można sprowadzić do formuły: ‘coś, co jest powiedziane lub zrobione dla roz-
rywki, zabawy, w celu rozbawienia siebie lub kogoś albo też zakpienia z kogoś; figiel, dowcip’. 

Żarty w tym znaczeniu można ciskać (VI 53)7, robić (IX 12, X 58), stroić (V 267), 
wywinąć (III 567), a także pojmować (V 220), można też o czymś mówić żartem (II 103). 
Tak rozumiany żart może być płochy (III 133), ale może też być wart stilusa (II 103). 

Oto kilka przykładów kontekstów realizujących to pierwotne znaczenie.
W wierszu Spółcześni ironicznie portretuje poeta krytyków i recenzentów, których 

porównuje do „podstarościego z zacnych czasów pańszczyźnianych” (II 211). Postawę 
takiego recenzenta wobec opisywanych przez niego dzieł i ich autorów ocenia Norwid jed-
noznacznie negatywnie, zauważa też, że jego „żarty, głębokość uwag, prac ocena / Są też 
same” (tamże), czyli niczym nie różni się on od prymitywnego szlachcica, który z pobłaż-
liwą wyższością traktuje innych. Cały fragment jest, jak widać, wyraźnie ironiczny, jednak 
sam rzeczownik żart został tu użyty w podstawowym znaczeniu, analiza szerszego kon-
tekstu pozwala jedynie domniemywać, że przywoływane żarty były raczej niskich lotów, 
zapewne też miały charakter dość ostrych satyrycznych wypowiedzi skierowanych prze-
ciwko komuś. 

Norwid był bardzo krytyczny wobec teorii Darwina, jednak w poemacie Rzecz 
o wolności słowa, z wyraźnym dystansem przypomniawszy naturalistyczny pogląd, że 
C z ł o w i e k  jest następnym ogniwem łańcucha / Stworzeń ciągu, że łańcuch ten wyjrzał 
człowiekiem / Ponad kryształ i koral, i pierś zdętą mlekiem (III 567), stwierdza: Żart wywi-
nąć z doktryny tak wielce misternéj / I tyle kosztującej prac, byłby żart mierny… (III 567). 
Jak widać, poeta – mimo wyrażanego w tym tekście jednoznacznego sprzeciwu wobec 
teorii Darwina – nie uważa, że można ją po prostu skwitować żartem8, co więcej, zaznacza, 

6 Dane za: Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, www.
slownikjezykanorwida.uw.edu.pl.
7 Cytaty z pism Norwida i odwołania do nich za: Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst usta-
lił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz Wiktor Gomulicki, t. 1–11 (Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1971–1976); dalej: cyfry rzymskie oznaczają tom, arabskie – stronę, podkreślenia 
poety.
8 Warto jednak zaznaczyć, że w innym miejscu sam poeta „wywinął żart” z doktryny Darwina. W jed-
nym z listów napisał mianowicie: „Spółcześni wszelako tłumnie biegną do Ogrodu-aklimatacji, ażeby 
widzieć ich (wedle Darwina) przodka orangutana, a nie pojmuję u tych osób podzielających system natu-
ralisty angielskiego, dlaczego one antenata w klatce z małpami osadziły i parasolami przez kraty do niego 
bodzą?... Obyczaj, którego żaden ze współwyznawców moich nie dopuściłby się względem portretu dziada 
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że byłby to żart mierny. Zdaniem Norwida nie należy zatem sprowadzać do dowcipu kwestii 
ważnych; można z nimi podjąć polemikę, można je nawet ostro krytykować, można zapro-
ponować własne propozycje ich rozstrzygnięcia, jednak nie powinno się poprzestawać po 
prostu na wyśmiewaniu tego, co uważa się za niesłuszne. Warto zauważyć, że krytyczna 
ocena takiego typu żartu opiera się nie na jego małej oryginalności czy trafności, lecz na 
samym przedmiocie, który w ogóle nie powinien podlegać żartowaniu.

Negatywnie wartościowane żarty odnaleźć można także np. w noweli Cywilizacja. 
Narrator opisuje tam następującą scenę rozgrywająca się na pokładzie okrętu: usłyszeliśmy, 
iż Emigrant począł przypatrującemu się znikającej tęczy Kapucynowi ciskać żarty z udziału 
Świętego Ducha w Kościoła sprawach, żarty gwałtem jako przedmiot naciągane (VI 53). 
Po raz kolejny żarty są uznane za niewłaściwe ze względu na ich przedmiot czy też temat – 
w tym przypadku związany ze sferą sacrum. 

W pismach Norwida można również znaleźć całkowicie neutralne aksjologicznie uży-
cia omawianego leksemu. Dwa takie konteksty przynosi dramat Pierścień Wielkiej-Damy. 
Jeden z jego bohaterów, graf Szeliga, słowami Pojmuję żart komentuje wcześniejszą wypo-
wiedź Mak-Yksa, gdy ten zauważa, że Szeliga, przedstawiający się jako astronom amator, 
za dnia spostrzeżenia robi (V 220). Z kolei Klementyna Durejko zdaniem Klemensulko 
żarty sobie stroi – / Taki dziś jowialny kwituje prośbę swego męża o wydeklamowanie 
wiersza nagrobnego dla psa (V 267). Żart w obu tych kontekstach jest określeniem czyjejś 
wypowiedzi, która jest formułowana nie na serio, lecz w celach ludycznych, a przy tym ma 
charakter dobrotliwy, a nie satyryczny. Podobnie jest w dramacie Aktor, w którym słowami 
To są żarty (IV 342) jeden z rozmówców komentuje słowa drugiego o Nickiej: Czy zrodziła 
się na to, aby kształcić stroje / I nie być raczej nimfą w starożytnym lesie? (IV 342).

W takim samym znaczeniu omawiany leksem dwukrotnie występuje w koresponden-
cji z połowy 1862 roku. W liście do Jadwigi Łuszczewskiej poeta pisze: Gdybym chciał 
żarty robić, to powiedziałbym Pani, że zrobię Jej pytanie tylko, zamiast odpowiedzi (IX 12). 
Joannie Kuczyńskiej tłumaczy z kolei: Piszę to pokrótce, dlatego tylko iż w liście Pani nie 
tylko płochy żart, ale i parę słów serio napotkałem (IX 31). Lekkie, dobrotliwe żarty kore-
spondentów są wynikiem ich bliskich relacji, wręcz zażyłości, i utrzymane są w towarzy-
skiej konwencji, w której mieści się też nazwanie żartu płochym. 

Nie jest jasne, jaki charakter i jakie nacechowanie mają żarty pisarza, dobrze odbierane 
przez jego czytelnika, który Łzom, jak śmiechowi rad jest – a jako łzom, żartom (IV 291), 
a więc z otwartością życzliwie przyjmuje wszystko to, co napisał autor, w tym także jego 
dowcipy czy anegdoty. Omawiany rzeczownik jest tu jednak niewątpliwe aksjologicznie 
neutralny.

Wszystkie przywołane wyżej cytaty dotyczą żartów jako aktów mownych. Niekiedy 
jednak rzeczownik żart oznacza nie słowo czy wypowiedź, ale jakieś działania, które mają 

swego!... Orangutan też z politowaniem i newralgią na tę z d z i c z a ł ą - c y w i l i z a c j ą  rzeszę 
pogląda...” (X 131).
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charakter ludyczny. Tak jest np. w poemacie Quidam: podmiot mówiący komentuje tam nie-
porozumienie związane z imieniem tytułowego bohatera, wywołane m.in. wcześniejszym 
pomysłem Zofii z Knidos, by o każdej napotkanej osobie orzec czym lub kim się zbudzi 
(III 133). Norwid w przypisie wyjaśnia: Żart ten odnosi się do mniemania Pitagorejczyków 
o pochodzeniu dusz (III 133), a zachowanie Zofii w samym tekście zostało przez jej towa-
rzysza z krytycznym dystansem określone jako płochy żart niewieści (III 133). 

Ciekawy przykład metonimicznego przesunięcia przynosi poemat Fulminant, w któ-
rym Norwid opisuje m.in. mężczyzn wcielonych do wojska, których sytuacja ta diame-
tralnie zmienia, wyczłowiecza (zob. III 551). Dla takich osób kobieta jest tylko żartem, 
a więc jedynie rozrywką, a właściwie kimś, kto dostarcza rozrywki. Podobnie pisze Norwid 
o swoim pokoleniu, które określa słowami: istni podrzutkowie – f a k t ó w  żarty (VIII 85). 
W obu kontekstach ludzie stają się nie podmiotem, lecz przedmiotem pewnych działań czy 
zdarzeń, co poeta konstatuje z jednoznacznie krytycznym dystansem9.

Na koniec tej podgrupy użyć leksemu żart warto nieco dłużej zatrzymać się na frag-
mencie listu powstałego po dramatycznych doświadczeniach wojny francusko-pruskiej 
i oblężenia Paryża oraz Komuny Paryskiej. Norwid pisze:

Mój humor obowiązuje mnie, abym był skłonnym zrobić żart, kiedy mogę nie mieć 
zupełnego śniadania lub zupełnych rękawiczek, albo kiedy na ulicach miasta mogę 
być (bez reparcji, jak bywali) rozstrzelanym. Albowiem, gdybym takowego humoru 
nie miał, byłoby to mnie nieprzyjemnie. Taki jest budżet mojego charakteru, sensu 
i humoru. Jakże chcesz, abym inaczej był i rzekł, skoro tak czuję, rozumiem i żartuję, 
i śmieję się. Homo sum. Vale! Chrystus jest więcej od swojego męczeństwa! (X 58). 

W tej niezwykłej autocharakterystyce poeta podkreśla, że wysoko przez niego wartościo-
wany humor (dobry humor) jest jego stałą cechą czy raczej świadomą postawą wobec świata, 
zwłaszcza wobec sytuacji trudnych, granicznych. Jednym z przejawów takiej postawy 
dzielności i godności jest zdolność do „robienia żartów” na przekór przeciwnościom losu. 

Drugie znaczenie rzeczownika żart obecne w pismach Norwida to: ‘coś, co jest 
powiedziane nie na serio, niezgodnie z rzeczywistością, zrobione na niby, udawane, nie-
prawdziwe; coś nieistotnego, niezasługującego na uwagę, lekceważonego przez nadawcę’. 
Wyrazistym przykładem kontekstu aktualizującego to znaczenie jest następujący fragment 
Ostatniej z bajek: Popróbuj udawać zagniewanie, zamierzając się na psa żartem, a zoba-
czysz, jak on to rozeznawać i podejrzewać będzie. Gdy tymczasem potrąć go najlżej, lecz 
s e r i o ,  zobaczysz, jak to on przyjmie? (VI 90). 

9 Podobnie jest w poemacie Pięć zarysów, w którym jeden z bohaterów stwierdza, że człowiek nie może 
decydować o własnym losie, jest jedynie bezwolną zabawką, igraszką losu: „marnym igrzyskiem ślizgawki” 
(III 485). Norwid wyraźnie odrzuca wszelki determinizm i wielokrotnie podkreśla obecność w człowieku 
wolnej woli, która pozwala nie tylko dokonywać świadomych wyborów, a więc decydować o sobie, lecz 
także panować „n a d  w s z y s t k i m  n a  ś w i e c i e  i  n a d  s o b ą ”  (II 64).
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Przeciwstawienie żart–serio pojawia się także w jednym z wczesnych listów do Marii 
Trębickiej: List Pani czasem jest o k r o p n y  (tego s e r i o  nie mówię, tylko o tyle, o ile 
żartem takiego słowa użyć można) (VIII 23) oraz w rozprawce Fabulizm Darwina, w której 
Norwid pisze: Wszyscy zauważyli, że Darwin bardzo przebiegle rzecz swą przedstawiał. 
Inaczej być nie mogło, bo każda kartka wyjęta z jego dzieł jest genialna i prawdziwa... 
a wszystkie kartki razem zebrane są niedołężne i błędne. Religia jego ogranicza się na jed-
nej tylko precepcie, którą katolicki Kościół wygłasza raz na rok: memento quia pulvis es. 
Atoli on to robi serio – nie żartem; jest mąż żadnej fanfaronady religijnej! (VI 651). 

We wszystkich trzech cytatach, w których występuje utrwalone połączenie robić coś 
żartem, komizm jest albo w ogóle nieobecny, albo też wyraźnie odsunięty na dalszy plan, 
aktualizowany jest natomiast aspekt udawania, robienia czegoś na niby. Interesujący jest 
przy tym zwłaszcza ostatni przywołany fragment, w którym następuje charakterystyczne 
przesunięcie: obrzęd posypywania głów popiołem i wypowiadania przywoływanej formuły 
nie jest przecież udawany, jest on raczej symboliczny. 

Również w połączeniu na żarty, które pojawia się w dramacie Aktor, analizowany rze-
czownik nie wiąże się z kategorią komizmu. Używa go tu Olimpia w reakcji na wyznanie 
Jerzego, że ten jest aktorem i grał w teatrach europejskich: Bo hrabia może jest poeta / Albo 
wymagał tego salon – lub na żarty (IV 344). Aktorstwo hrabiego, zdaniem damy z towa-
rzystwa, w którym uważa się to za niegodne osoby dobrze urodzonej, da się usprawiedliwić 
tylko tym, że nie było to zajęcie serio, że nie było to nic poważnego, że nie przykładał on 
do tego wagi.

Podobnie jak przywołane wyżej utrwalone połączenia, używane jest przez Norwida 
emocjonalne wykrzyknienie to żarty! Ze względu na wagę kategorii prawdy w pismach 
poety warto przywołać fragment jednego z listów, w którym polemizuje on m.in. z postawą 
relatywistyczną i opowiada się za swego rodzaju maksymalizmem: Co prawdą jest – jest 
nią w obrocie planet na niebiesiech, i w ziarnku piasku, i w sercu, i  w  k i e s z e n i , 
i  w s z ę d z i e  – inaczej, to żarty! (IX 185). 

Interesujące są też rozważania na temat żałoby: w jednym z listów pisze Norwid 
m.in. o prawdziwej żałobie, w której mówimy np. o Deputowanym biorącym krzesło swoje 
w naznaczonej godzinie: „Patrzcie! ten z bladą twarzą to ów, co parę godzin temu zatykał 
krzyż na grobie jedynej siostry swojej!”

A tylko to jest:  p r a w d z i w a  ż a ł o b a … 
Inaczej – nie ma co mówić o Chrześcijaństwie… inaczej to wszystko… ż a r t y ! 
„N i e w i a s t o ,  o t o  s y n  t w ó j ! ”  – to dopiero żałoba (IX 436).

Norwidowskim użyciom rzeczownika żart można przypisać drugie z rekonstruowa-
nych wyżej znaczeń nie tylko wówczas, gdy jest on elementem konkretnych, stałych wyra-
żeń (na żarty, to żarty!, [robić coś] żartem), lecz także wówczas, gdy wchodzi w różnorakie 
kontekstowe związki doraźne. Przykładem jest zdanie, w którym poeta przeciwstawia się 
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zakorzenionym w nauce podziałom na kolejne, następujące po sobie okresy rozwoju cywili-
zacji: Cały podział na e p o k i  b r ą z u ,  ż e l a z a  etc. ... jest żartem paradygmatycznym... 
(VI 581). Podobnie należy rozumieć analizowany leksem w korespondencyjnym wyznaniu: 
List mojej bratowej tak samo był żartem i niespodzianką dla mnie, jak dla Pani – ani wie-
działem gdzie? Są (IX 244). Nieco mniej wyrazisty jest fragment notatki na temat pierw-
szych godzin powstania listopadowego: Napadnięci w nocy myśleli, ż e  ż a r t ,  i  ś m i e l i 
s i ę  – potem bronili się dość oficjalnie – dalej: dopełniają obowiązków sołdackich, ale 
j e ń c y ,  k t ó r y c h  c h w y t a j ą ,  n i e  s ą  j e ń c y :  s ą  t o  w  d r o g a c h  ł a p a n i 
i  c i ,  c o  d o  o b o z u  p o w s t a ń c z e g o  p r z e k r a d a j ą  s i ę .  (VII 119). Reakcja 
w postaci śmiechu może wskazywać na ludyczny charakter zdarzenia, jednak szerszy kon-
tekst świadczy o tym, że osoby zaatakowane przez powstańców pierwotnie uznały całą 
sytuację za działanie na niby, za coś udawanego, czego nie należy traktować serio.

W przywołanych wyżej cytatach albo całkowicie brak jest aspektu ludycznego, albo 
też jest on wyraźnie wtórny, drugoplanowy. Żart oznacza tu coś nieprawdziwego, udawa-
nego i/lub błahego, niezasługującego na uwagę i poważne traktowanie. 

Warto przyjrzeć się jeszcze dwom interesującym Norwidowskim użyciom derywatu 
żarcik, które znajdują się w liście do Jana Koźmiana z jesieni 1852 roku. Poeta pisze tam 
o tym, że Polak, aby zasłużyć na uznanie rodaków, powinien mieć najmniej c z t e r y 
ż y w o t y : w pierwszym musiałby zginąć w walce o ojczyznę, w drugim – zatracić się 
w pracy umysłowej dla niej, w trzecim – zająć się kwestiami organizacyjnymi i finanso-
wymi, a w żywocie czwartym dopiero wystąpić możesz ku zużyciu prawdy i siły, i poświęce-
nia swego (VIII 185). Swoją przewrotną koncepcję kwituje Norwid słowami: Wiem, że sobie 
za żarcik weźmiesz to, zapewne z powodu, iż każdy wiersz żarcika tego krwią i cało-żywo-
tami ludzkimi pisany (VIII 185). Omawiany leksem, będący bardzo zaskakującym w tym 
kontekście zdrobnieniem, jest tu wyrazistym sygnałem ironii10 i w ciekawy sposób łączy 
omawiane wyżej aspekty komizmu, dowcipu oraz krytycznego dystansu i lekceważenia.

Jak wynika z powyższych przykładów, rzeczownik żart w pismach Norwida najczę-
ściej oznacza coś mało wartościowego. Jeśli aktualizuje on znaczenie podstawowe, to zwy-
kle ma nacechowanie negatywne: żarty to wypowiedzi lub działania z różnych powodów 
oceniane negatywnie. Do wyjątków należą użycia, w których omawiany leksem jest użyty 
neutralnie lub też gdy podnosi się wartość żartu. Tak jest np. w utworze Szlachcic, w którym 
Norwid przywołuje i wysoko ocenia żartobliwą wypowiedź Zygmunta Krasińskiego, który 
raz mówił […] żartem, / Nie półuśmiechu, lecz stilusa wartym (II 103). Jeśli z kolei żart 
występuje w drugim znaczeniu, to niejako już z definicji oznacza coś mało ważnego i/lub 
udawanego, nie na serio, do czego nie należy przywiązywać dużej wagi, ewentualnie jest 
używany do wyrażenia krytycznego dystansu i podania czegoś w wątpliwość, jak w przy-
padku wykrzyknienia to żarty!

10 Por. Michał Sarnowski. „Deminutiwum jako znak ironii”, Język a Kultura 3 (1991): 41–50.
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III

Czasownik żartować nie jest w pismach Norwida reprezentowany licznie, ma tylko 12 użyć, 
jednak nie są one jednorodne, należy raczej mówić o trzech znaczeniach, z których pierw-
sze wyraźnie dominuje liczbowo. Można zrekonstruować je w następujący sposób: ‘mówić 
lub robić coś dla zabawy, w celu wywołania śmiechu, rozbawienia siebie lub kogoś; dow-
cipkować’.

Interesujące jest to, że niemal wszystkie użycia omawianego czasownika w tym zna-
czeniu bezpośrednio dotyczą ich autora. W 1865 roku opowiada on Joannie Kuczyńskiej 
o swojej korespondencji z Konstancją Górską: przyjęte jest między nami, d l a  t y m 
w i ę k s z e j  s z c z e r o ś c i  s t o s u n k ó w ,  ż a r t o w a ć  n a w z a j e m  z  n a s z y c h 
s ł a b o s t e k  (IX 173), a samej Górskiej w tym samym czasie wyznaje: Pani wie, że pozwa-
lam sobie żartować i śmiać się czasem z drobnych Szanownej Pani słabostek, i że to nic nie 
uszkadza w szacunku, bo owszem służy do szczerości, bez której żadna przyjaźń nic nie 
warta (IX 176). Z kolei w Czarnych kwiatach poeta wspomina swoje spotkanie z Chopinem, 
podczas którego kompozytor, jak pisze Norwid: żartował coś i prześladować mię chciał 
najniewinniej o mistyczne kierunki (VI 179). 

Omawiany czasownik we wszystkich przywołanych kontekstach oznacza śmianie się 
z kogoś, ale nie ma nacechowania negatywnego, nie jest to bowiem wyśmiewanie, wyszy-
dzanie, które intencjonalnie ma komuś sprawić przykrość, lecz raczej dobrotliwe dowcipko-
wanie, na które obie strony pozwalają ze względu na bliskość relacji i konwencję rozmowy. 
Zupełnie inne nacechowanie ma leksem żartować w liście, w którym Norwid przywo-
łuje scenę, gdy Aleksander Imp[erator] Rosyjski żartował sobie z inauguracji Parlamentu 
Konstantynopolitańskiego w rozmowie z ambas[ador]em Nigra (X 101). Car z wyższością 
wyśmiewa się z tego wydarzenia i z uczestniczących w nim osób. 

Do omawianego znaczenia włączyć trzeba jeszcze dwa, wyraźnie odmienne użycia. 
W jednym z autotematycznych listów poeta wyznaje: Co się tyczy osoby mojej, tyle Pani 
powiedzieć umiem, że jestem tak wieloracznie nieszczęsny i utrapiony, że mogę tylko m i l -
c z e ć  albo ż a r t o w a ć  – mógłbym jeszcze i p i ć , ale to szkodzi i następstwa pociąga 
niedobre (IX 305). Żartowanie mimo różnorakich przeciwności jest tu wyrazem świadomie 
przyjętej postawy godnego znoszenia trudności. Jeszcze silniej wyraża to poeta w wyżej 
cytowanym liście, w którym pisze o humorze (zob. X 58)11. 

Drugie znaczenie analizowanego czasownika – zawsze w konstrukcji żartować z kogoś 
lub z czegoś – to: ‘mówić lub robić coś bez należytej powagi, nie traktować kogoś lub czegoś 
poważnie, lekceważyć kogoś lub coś’. Jest ono aktualizowane m.in. w konstrukcji z negacją 
w liście, w którym Norwid opisuje perypetie ze swoim rękopisem poematu Rzecz o wolności 

11 Szerzej zob. Tomasz Korpysz, „Humor w pismach Cypriana Norwida”, w: W stronę Norwida. Prace 
Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. Tomasz Korpysz, 
Ewa Marta Rogowska (Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015), 89–103.
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słowa: Po zwłoce miesięcy całych i użyciu nazwiska mojego wobec całego Narodu, odbie-
ram dziś resztki pobłocone rękopismu, który był dany na słowo-honoru, z śmieci drukarni 
dobyte. Proszę ze mnie nie żartować. Życzą sobie kopii zatraconych kilkuset-wierszy (IX 
418). W powyższym sensie poeta dwukrotnie stosuje czasownik żartować w liście będącym 
omówieniem czytanej książki. Jej bohater z grobem, trucizną i sztyletem, choćby mu one 
z rąk własnego rodzica do rąk i do piersi szły, żartuje jak z fraszką (IX 93) i dalej nie dba 
o życie i z boleści żartuje (IX 93). 

Żartowanie – niezależnie od tego, czy nazywa akt mowny, czy też jakieś działanie 
– może w tych kontekstach wiązać się ze śmiechem, jednak nie efekt komiczny jest tu naj-
ważniejszy. Istotna jest przede wszystkim postawa osoby żartującej, która traktuje kogoś 
lub coś z dystansem, z lekceważeniem.

Czasownikowi żartować w pismach Norwida można przypisać jeszcze znaczenie trze-
cie: ‘mówić lub robić coś nie na serio, na niby; udawać’. Jest ono aktualizowane tylko raz 
we fragmencie dramatu Zwolon, w którym mały chłopiec snuje wizję rewolucji i jej tragicz-
nych skutków, co budzi niepokój tłumu i może być dla niego oraz dla innych niebezpieczne. 
Aby ochronić chłopca i uciąć jego rozważania, jeden z bohaterów mówi: On tylko żartował 
(IV 80), podkreślając, że słów chłopca nie należy brać serio.

Aby dopełnić Norwidowskiego obrazu czynności żartowania, warto na koniec przyj-
rzeć się czasownikowi zażartować. Co ciekawe, niemal wszystkie użycia tego leksemu – 
zawsze występującego w konstrukcji zażartować z(e) kogoś lub czegoś – pochodzą z listów 
i bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do samego Norwida. 

Już w jednym z wczesnych, bo pochodzących z roku 1850, listów poeta skarży się 
na swoją trudną sytuację i przypomina m.in. niechętne mu recenzje krytyków literackich: 
„Jeszcze-słowo”, z którego po pogańsku literat jakiś zażartował u was, napisałem – spójrz-
cie, proszę, dziś, czy nie tak jest? (VIII 97). Piętnaście lat później do Konstancji Górskiej 
pisał: Jeżeli Pani ktokolwiek będzie śmiał zażartować z mojego sposobu mówienia o wdowie 
mego przyjaciela, jak zdarzyło mi się to raz u Pani na rue de Sèvres z JW. panną Natalią 
Dzierzbicką, to niech Pani raczy uprzedzić, że Pan Norwid jest kawalerem maltańskim nie 
dlatego, ażeby nosił wstążeczkę u guzika i znaki na karcie wizytowej, ale dlatego, że wdowa 
i sierota są dla niego świętymi osobami! (IX 188). W obu tych kontekstach żartowanie 
z kogoś lub czegoś jest oceniane bardzo krytycznie, jako niewłaściwe, co w pierwszym 
cytacie podkreśla wyraźnie negatywne określenie po pogańsku.

Trzy kolejne użycia przynosi list do Antoniego Małeckiego z 1867 roku. Także tu 
wyraźny jest krytyczny, a także ironiczny stosunek poety zarówno do samego żartowa-
nia, jak i osoby, która żartuje. Taki ton listu poety związany jest z negatywnymi, a przy 
tym pełnymi błędów rzeczowych wzmiankami na temat Norwida w książce o Słowackim. 
Poeta pisze m.in: żałuję, że zmuszony był koniecznościami p. Małecki wyznać otwarcie… 
iż zażartowano ze mnie – […]. Musi to być bardzo bolesne dla natur szlachetnych – taka 
mimowolna konieczność! Ja, na przykład, nie jestem zmuszony mniemać, iż zażartowano 
z p. Małeckiego, ucząc go, iż brat mój Ludwik był rzeźbiarzem – myślę tylko: że pan Małecki 
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był w błąd mimowolnie wprowadzonym (IX 286). Niemal tymi samymi słowami opisuje 
poeta całą sytuację w liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego (IX 289).

Również w interesującym fragmencie rozprawki Sztuka w obliczu dziejów Norwid 
pisze o sobie. Polemicznie odnosi się on do tezy, jakoby brak rozwoju nauki i sztuki w Polsce 
wynikał z jej swoistości, a zwłaszcza z wyraźnego w jej dziejach prymatu ducha nad mate-
rią. Poeta stwierdza: 

Zdarzało mi się wprawdzie słyszeć, że to historycznych umiejętności zaniedbanie, 
które u nas widocznym, jak również sztuk, wreszcie i rękodzieł – jest szczególną zaletą 
i znamieniem wyższych, więcej duchowych usposobień. W piśmie treści poważnej nie można 
dosyć zażartować z tak dziecinnej próżności: ograniczam się przeto na przyznaniu, że złych 
książek nie czytać i utworów smaku zepsutego do ojczyzny nie wnosić, a zbytkownych nie 
szczepić też rękodzieł, jest zaprawdę znamieniem poczucia przyszłości doskonalszej, jeśli 
próżnię w ten sposób uchowaną czym zacniejszym z czasem się zastąpi (VI 272).

Jak widać, czasownik zażartować we wszystkich Norwidowskich użyciach jest warto-
ściowany negatywnie: nazywa wypowiedzi agresywne, skierowane przeciwko komuś lub 
czemuś, czasem też w danej sytuacji oceniane jako niestosowne, niewłaściwe. 

IV

Niniejszy szkic, będący próbą odtworzenia idiolektalnego obrazu żartu i żartowania 
w pismach Norwida, ma jedynie charakter przeglądu wybranych użyć leksyki z tego pola 
słowotwórczego12. Jest on kolejnym przyczynkiem do badań nad stosowaną przez autora 
Rzeczy o wolności słowa leksyką z pola humoru, komizmu i śmiechu13. 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, rzeczownik żart oraz czasowniki żartować 
i zażartować w pismach Norwida są leksemami wieloznacznymi, o nieoczywistym ładunku 
aksjologicznym. Co ciekawe, jedynie w części użyć semantycznie wiążą się one z kategorią 
komizmu. Nawet wówczas żart i żartowanie rzadko mają charakter czysto ludyczny i są 
przejawem pogodnego i afirmatywnego stosunku nadawcy do rzeczywistości czy do innych 
ludzi lub też są wyrazem beztroskiego dowcipkowania, rodzajem towarzyskiej gry bądź też 
niewinnej zabawy. Znacznie częściej w badanym materiale żart jako akt słowny lub jakieś 

12 W artykule nie przywołano wszystkich wymienionych wyżej (zob. s. 206) derywatów oraz wszystkich 
użyć omawianych leksemów.
13 Zob. Tomasz Korpysz, „Uśmiech w pismach Cypriana Norwida”, w: Człowiek. Słowo. Świat, red. 
nauk. Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, Krystyna Waszakowa (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2010), 152–165; tenże, „Komizm i śmiech w Quidamie. Uwagi”, w: „Quidam”. Studia 
o poemacie, red. Piotr Chlebowski (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011), 477–505; tenże, „Humor 
w pismach”; tenże, „Dowcip w pismach Cypriana Norwida”, w: Komizm historyczny, red. Tomasz 
Korpysz, Anna Krasowska (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, 2016), 43–58; tenże, „Kilka uwag o buffo (nie tylko) w pismach Norwida”, w: Ku rze-
czom niebłahym, red. nauk. Jolanta Chojak, Zofia Zaron (Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, BEL Studio Sp. z o.o., 2018), 171–184.
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działanie jest czymś niestosownym, niewłaściwym (np. ze względu na przedmiot żartu czy 
okoliczności żartowania), a przy tym agresywnym, jest wymierzony – z pozycji krytycz-
nego obserwatora – przeciwko komuś lub czemuś. 

Stosunkowo często omawiane leksemy nie mają żadnego związku z komizmem i śmie-
chem (albo też aspekt ludyczny jest wyraźnie drugoplanowy), a odnoszą się do czegoś mało 
ważnego, błahego lub za takie przez nadawcę uważanego, albo też do czegoś udawanego, 
nieprawdziwego, mówionego i robionego na niby. Tak rozumiany żart oznacza coś, co nie 
zasługuje na uwagę i poważne traktowanie, co może – a nawet powinno – być traktowane 
z dystansem.

Warto jeszcze przywołać interesujący derywat żarcik, którego Norwid użył wyraźnie 
przewrotnie, ironicznie, choć jest to częsty w jego twórczości przykład gorzkiej, bolesnej 
ironii. Co ciekawe, poeta wielokrotnie stosował różnorakie, często bardzo zaskakujące 
zdrobnienia w taki właśnie sposób14.

Jak widać, leksyka z pola słowotwórczego żartu w pismach Norwida jest – podobnie 
jak w przypadku humoru i dowcipu, a nawet uśmiechu – aksjologicznie nieobojętna, co 
tym bardziej każe podjąć pogłębioną refleksję nad wciąż jeszcze mało opisanym żywiołem 
szeroko rozumianego komizmu w twórczości poety oraz nad jego świadomością metako-
miczną ujawniającą się w kontekstach zawierających wiele interesujących użyć słownictwa 
z tego pola tematycznego.
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Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010), 455–
464.
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Żart w pismach Cypriana Norwida

S t r e s z c z e n i e
Celem badań była próba odtworzenia idiolektalnego obrazu rzeczownika żart oraz czasownika 
żartować w pismach Cypriana Norwida. Leksemy te – oraz ich derywaty – tworzą niezbyt licz-
ną, ale interesującą rodzinę słowotwórczą, na którą składają się: żarcik (3 użycia), żart (34 uży-
cia), żartobliwie (1 użycie), żartobliwy (1 użycie), żartować (12 użyć), żartowniś (2 użycia), 
żartujący (1 użycie) oraz zażartować (8 użyć); łącznie jest to osiem leksemów w 62 użyciach. 
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Jak wynika z przeprowadzonych analiz, jedynie w części kontekstów omawiane leksemy se-
mantycznie wiążą się z kategorią komizmu. Nawet wówczas jednak żart i żartowanie rzadko 
mają charakter czysto ludyczny i są przejawem pogodnego i afirmatywnego stosunku nadawcy 
do rzeczywistości czy do innych ludzi lub też są wyrazem beztroskiego dowcipkowania, rodza-
jem towarzyskiej gry lub niewinnej zabawy. Znacznie częściej żart jest czymś niestosownym, 
niewłaściwym, przy tym czymś agresywnym, wymierzonym przeciwko komuś lub czemuś. 
Stosunkowo często żart, a także żartować w ogóle nie mają związku z komizmem i śmiechem 
(albo też aspekt ludyczny jest wyraźnie drugoplanowy), odnosząc się do czegoś mało ważnego, 
błahego lub za takie przez nadawcę uważanego, albo też do czegoś udawanego, nieprawdziwe-
go, mówionego i robionego na niby. 
Opis pola leksyki z pola słowotwórczego żartu dopełnia wcześniejsze analizy dotyczące dow-
cipu i humoru i pozwala przybliżyć się do zrozumienia tego, w jaki sposób szeroko rozumiany 
żywioł komiczny obecny był w twórczości Cypriana Norwida. 

Żart in the writings of Cyprian Norwid

S u m m a r y
The purpose of this study was an attempt to recreate the idiolectal image of the noun żart and 
the verb żartować in the writings of Cyprian Norwid. These lexemes – and their derivatives – 
make up a not very large family consisting of: żarcik (3 uses), żart (34 uses), żartobliwie (1 use), 
żartobliwy (1 use), żartować (12 uses), żartowniś (2 uses), żartujący (1 use) and zażartować 
(8 uses) – in sum 8 lexemes and 62 uses.
The results of the performed analysis show that only in a part of the contexts the discussed 
lexemes are semantically connected with the category of humour. Even then, however, the joke 
and joking rarely have purely ludic character and are a manifestation of a serene, affirmative 
relation of the sender towards reality or other people, or are the expression of careless jok-
ing, a kind of a parlour game or an innocent play. Far more frequently a joke is presented as 
something inappropriate, improper, often something aggressive, aimed against somebody or 
something.
Relatively frequently żart, as well as żartować, are completely unrelated to humour and laughter 
(or the ludic aspect is clearly secondary) and refer to something of little importance, insignifi-
cant or regarded as such by the sender, or to something made believe, not true, pretended to be 
said and done.
The description of the lexical field from the word-formation field of the lexeme żart comple-
ments the previous analyses concerning the lexemes dowcip and humor and allows us to better 
understand how a broadly understood element of humour was present in the work of Cyprian 
Norwid.

C y t o w a n i e
Korpysz, Tomasz. „Żart w pismach Cypriana Norwida”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i dia-
chroniczne aspekty badań polszczyzny 19 (2020): 205–217. DOI: 10.18276/sj.2020.19-14.
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Literaturą może być wszystko, tylko mało co jest literaturą. 
Od czego zatem zależy, czy coś jest literaturą? […] Stanowi 
o tym język i tylko język. Literatura jest sztuką słowa. I słowo 
powołuje jej świat, słowo jest tego świata kreatorem1.      

Wiesław Myśliwski – dwukrotny laureat Nagrody Literackiej „Nike” – należy bez wąt-
pienia do najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Wpływ na ten stan rzeczy ma oprócz 
poruszanej tematyki podejmującej najbardziej uniwersalne prawa i prawdy o świecie oraz 
ludzkiej egzystencji także styl jego pisarstwa, szlachetny i kunsztowny, dopracowany 
w każdym detalu. Szczególnie istotnym elementem wszystkich powieści pisarza jest język, 

1 „Na granicy słowa. Rozmowa z Wiesławem Myśliwskim”, Więź 11 (2006): 26–27. 

#0#
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bohater prozy Myśliwskiego żyje bowiem w akcie mowy. W słowie odzwierciedla się 
jego osobowość, sposób myślenia i interpretowania świata. Jak to trafnie ujęła Bogumiła 
Kaniewska, „umiejętność mowy, opowiadania, ujmowania świata w słowach jest w świecie 
tego autora przywilejem, szczególnym warunkiem sine qua non odnajdywania w świecie 
sensu”2. Wszystkie prozatorskie utwory pisarza są pisane w pierwszej osobie, zaś w narra-
torskich monologach oralność współistnieje z piśmiennością, żywioł mowy przeplata się 
z literacką konwencją3. Myśliwski w wielu swoich wypowiedziach podkreślał rangę języka 
mówionego:

Prawdziwym językiem jest tylko język mówiony. To raz. Po wtóre, język mówiony 
jest językiem indywidualnym, przyrodzonym niejako jednostce. Język pisany jest 
językiem sztucznym, wtórnym wobec mowy. Ma wszelkie cechy kodu społecznego, 
podlega ogólnym zasadom, wzorom, kanonom, jest wynikiem społecznej unifikacji. 
Można by powiedzieć: język mówiony to natura, język pisany to kultura4.

Autor Kamienia na kamieniu wsłuchiwał się uważnie w melodię i rytm polszczy-
zny mówionej, w konkretną, barwną, obrazową i ekspresywną leksykę, frazeologię, która 
utrwala elementarne struktury myślenia i percepcji świata, w której kryje się określona 
racjonalność i swoisty obraz świata5. W jednym z wywiadów pisarz podzielił się następu-
jącą refleksją: 

[…] przyjemność znajdowałem nawet w prozaicznym staniu w kolejkach, kiedy w skle-
pach wszystkiego brakowało. I nie nudziłem się. Zanurzałem się po prostu w ludzką 
mowę, od której kolejka była aż nabrzmiała. Ale interesowało mnie nie tyle, co ludzie 
mówią, bo tego już byłem nasłuchany, w każdej kolejce było prawie to samo. Ciekawiło 
mnie, jak mówią. Czy snują opowieść linearną czy meandryczną, epizodyczną, jedno-
wątkową, wielowątkową, rozkojarzoną czy skupioną? Jak dobierają słów, jaką frazą 
się posługują, jaki jest rytm ich zdania, jaka intonacja? Czy mają zwyczaj zawieszać 
głos, czy też zawsze stawiają kropkę na końcu zdania? Sposób mówienia najpełniej 
charakteryzuje człowieka, odsłania wszystkie piętra jego uczuć i myśli. Każdy z nas 
mówi inaczej i choćby mówił o tym samym, będzie mówił co innego, coś jedynie wła-
snego. W tym się właśnie kryje istota opowieści – w języku. Słowo decyduje, o czym 
człowiek tak naprawdę mówi6.

2 Bogumiła Kaniewska, Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego (Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM, 2013), 135.
3 Por. tamże, 74.
4 „Na granicy słowa”, 26.
5 O stylu potocznym jako centrum systemu stylowego języka pisał Jerzy Bartmiński. Por. tenże, „Styl 
potoczny – centrum systemu stylowego języka”, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński 
(Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001), 116–117.
6 „Na granicy słowa”, 31–32.
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Ten naturalny język autor Ucha Igielnego stara się za pomocą dostępnych środków języ-
kowo-stylistycznych utrwalać w swojej prozie, odwzorowując jego najbardziej charaktery-
styczne właściwości. Niezwykle misternie i starannie konstruuje szatę językową utworów, 
widoczny jest w nich poetycki stosunek do języka, wyrażający się w szacunku wobec słowa 
i w bezwarunkowej wierze w jego moc. Autor często podkreślał, że stara się „nie marnować 
słów”, że zawsze dąży „do maksymalnej prostoty zdania, żeby oprócz komunikatu zawie-
rało jakieś sugestie, jakieś sensy domyślne, symboliczne, metaforyczne, a więc by było wie-
lowymiarowe. Słowem, żeby w najprostszym zdaniu mieściło się najwięcej”7. To właśnie 
język staje się wyznacznikiem artyzmu powieści Myśliwskiego. Warto więc przyjrzeć się 
najbardziej charakterystycznym właściwościom stylistycznego warsztatu tego znakomitego 
prozaika. 

Przedmiotem naszego opisu nieprzypadkowo jest najnowsza i w opinii wielu najlepsza 
powieść pisarza, zatytułowana Ucho Igielne, wydana w roku 2018 nakładem Wydawnictwa 
Znak. Język tego utworu oczarował nas do tego stopnia, że postanowiłyśmy przyjrzeć się, 
w czym kryje się tajemnica sztuki pisarskiej Myśliwskiego. Co sprawia, że mimo braku 
w powieści linearnego przebiegu akcji, mimo jednoczesnego współwystępowania przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości, mimo niespiesznie prowadzonej narracji w formie mono-
logu wypowiedzianego, niedążącej ku fabularnemu finałowi, lecz podporządkowanej ryt-
mowi wspominania i nieustannie przerywanej licznymi dygresjami, nie sposób przerwać 
lektury tekstu, a satysfakcję daje nawet czytanie wyjątkowo długich opisów, inkrustowa-
nych licznymi detalami, przywoływanymi zgodnie z mechanizmami funkcjonowania ludz-
kiej pamięci? Jak to się dzieje, że ukryty w słowach świat potrafi odsłonić nadzwyczajną 
urodę nawet tego, co zwyczajne i pospolite? 

Bliższy ogląd językowej warstwy utworu ukazuje całą gamę różnorodnych środków 
stylistycznych, umiejętnie przez pisarza dobieranych i funkcjonalnie wykorzystywanych 
w toku narracji prowadzonej w formie monologu wypowiedzianego. Jak zauważa Bożena 
Witosz, „monolog wypowiedziany odwołuje się do utartych, społecznych sposobów komu-
nikowania się. Komunikacja wewnątrz tekstu przebiega w warunkach podobnych do tych, 
w jakich odbywa się porozumienie społeczne”8. Nic więc dziwnego, że najważniejszym 
tworzywem analizowanej powieści jest język mówiony, zarówno jego wersja oficjalna, jak 
i kolokwialna9. Ta słowna szata utworu została jednak podporządkowana regułom reto-
rycznym. Myśliwski wykorzystuje rozmaite figury stylistyczne zalecane przez retorykę, 
tekst obfituje w przykłady misternie i precyzyjnie konstruowanych zdań, w których żaden 
leksem nie pojawia się przypadkowo. 

7 Tamże, 32.
8 Por. Bożena Witosz, „Rola powtórzeń w tekście literackim stylizowanym na tekst mówiony (na przykła-
dzie monologu wypowiedzianego)”, Język Artystyczny 3 (1985): 97. 
9 Por. Bożena Witosz, „O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnienia struk-
tury językowej tekstu”, Język Artystyczny 7 (1990): 21–22; Aleksander Wilkoń, Typologia odmian języko-
wych współczesnej polszczyzny (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987), 65–73.
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Zauważalną cechą stylu najnowszej powieści Wiesława Myśliwskiego, i to nawet 
przy pobieżnej lekturze, jest nagromadzenie różnego rodzaju powtórzeń językowych. 
Powtarzalność niektórych składników stanowi nieodłączną cechę każdej spójnej wypowie-
dzi, jednak w badanym utworze ten zabieg językowy jest szczególnie często wykorzysty-
wany w sytuacjach nieobligatoryjnych, niewymuszonych organizacją tekstu, jest on więc 
efektem stylistycznego wyboru pisarza. Zdaniem Marii Krauz, ukazanie różnych sposo-
bów wprowadzania powtórzeń leksykalnych w tekście, np. jako wykładników spójności, 
„może służyć do opisywania stylu i jego indywidualizacji, być przydatne przy typologii 
gatunków i odmian tekstu”10. Dokładna analiza pokazuje, że obecne w powieści powtó-
rzenia są zawsze umotywowane i pełnią wiele rozmaitych funkcji: poza prymarną funkcją 
organizującą koherencję tekstu, także funkcję impresywną oraz wpływającą na ekspresję 
wypowiedzi11. Analizowany utwór wyróżnia nie tylko bardzo duży stopień nasycenia tek-
stu tym środkiem językowym, lecz także ogromna różnorodność form powtarzanych jed-
nostek językowych. Niewątpliwie repetycja stanowi istotny i często podstawowy środek 
budowy tekstu, jest zamierzonym zabiegiem stylistycznym pisarza, nadającym jego prozie 
szczególny charakter. 

Zagadnienie powtarzalności składników w tekście było przedmiotem zainteresowań 
wielu badaczy, uznających powtórzenie jako konieczny warunek spójności każdej logicznej 
wypowiedzi, m.in. Marii Renaty Mayenowej12, Niny Leontiewej13, Teresy Ampel14, Anny 
Kałkowskiej15, Aleksandra Wilkonia16, Jerzego Bartmińskiego17. Rolą powtórzeń w wybra-
nych tekstach literackich zajmowali się m.in. Bożena Witosz18, Lucylla Pszczołowska19, 

10 Por. Maria Krauz, „Powtórzenie jako czynnik spajający tekst”, w: Systematyzacja pojęć w stylistyce, 
red. Stanisław Gajda (Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1992), 251.
11 Por. Witosz, „Rola powtórzeń”, 103; Anna Grzesiuk, Składnia wypowiedzi emocjonalnych (Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 1995), 133; Teresa Ampel, „Elipsa i powtórzenie w żywej mowie”, w: Studia nad 
składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań 
języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), red. Teresa Skubalanka (Wrocław: Ossolineum, 1978), 182.
12 Maria Renata Mayenowa, „Spójność tekstu a postawa odbiorcy”, w: tejże, Studia i rozprawy, wybór 
i oprac. Anna Axer i Teresa Dobrzyńska (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 
Wydawnictwo Ossolineum, 1993), 187–201.
13 Nina Leontiewa, „O pewnych właściwościach spójnego tekstu”, w: O spójności tekstu, red. Maria 
Renata Mayenowa (Wrocław–Gdańsk: Ossolineum, 1971), 13–21.
14 Ampel, „Elipsa i powtórzenie”, 177–182.
15 Anna Kałkowska, „O spójności tekstu”, Język Polski 67 (1987), 3–5: 228–229.
16 Aleksander Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu (Kraków: Wydawnictwo 
Universitas, 2002).
17 Jerzy Bartmiński, „Powtórzenie, paralelizm, symbol”, w: Współczesny język polski, red. Jerzy 
Bartmiński (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001), 230–231; tenże, „O spójności pieśni ludowej”, w: Tekst 
i język. Problemy semantyczne, red. Maria Renata Mayenowa (Wrocław–Gdańsk: Ossolineum, 1974), 
107–131.
18 Witosz, „Rola powtórzeń”, 95–107. 
19 Lucylla Pszczołowska, „Powtórzenia w prozie Gombrowicza”, w: tejże, Wiersz – Styl – Poetyka. Studia 
wybrane (Kraków: Universitas, 2002), 228–254.
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Krzysztof Kłosiński20, jednak twórczość Wiesława Myśliwskiego nie była pod tym kątem 
– jak dotąd – przedmiotem naukowego oglądu. Niniejszy artykuł wpisuje się więc z jednej 
strony w nurt badań zainicjowanych przez innych badaczy i poświęconych roli powtórzeń 
w utworach literackich stylizowanych na język mówiony, z drugiej zaś w nurt badań nad 
językiem i stylem Wiesława Myśliwskiego, zwłaszcza że ciągle brakuje językoznawczych 
opracowań poświęconych twórczości tego wybitnego współczesnego pisarza. 

Przedmiotem naszego opisu czynimy powtórzenia tekstowe (językowe), a więc powtó-
rzenia jednostek leksykalnych, syntaktycznych oraz jednostek mniejszych od słowa (mor-
femów) w ciągu linearnym tekstu. Interesować nas zatem będzie ekwiwalencja elementów 
tekstu, najczęściej jest to ekwiwalencja semantyczna, ale może to być również odpowied-
niość schematów składniowych. Powtórzenia leksykalne oprócz prymarnej funkcji tworze-
nia spójności tekstu, są najprostszym sposobem uwydatnienia, podkreślenia emocjonalnego, 
mogą służyć nakłanianiu do czegoś, przekonaniu o słuszności swoich racji, intensyfikacji 
cechy, podkreśleniu powtarzalności. Powtórzenia składniowe, czyli paralelizmy, zaliczane 
są do typowych środków retorycznych (figury słów). Są to różnorodne konstrukcje skła-
dniowe o identycznej lub zbliżonej budowie, w których uwagę odbiorcy zwraca zjawisko 
symetrii syntaktycznej, dodatkowo wzmacnianej powtórzeniami jednostek leksykalnych.  
Powtórzenia brzmieniowe (aliteracje, instrumentacja głoskowa) związane są z warstwą 
instrumentacyjną tekstu, wpływając na jego rytmikę i melodyjność. 

1. Powtórzenia leksykalne

W analizowanej powieści powtarzane są dosłownie bądź częściowo różne składniki języ-
kowe: pojedyncze leksemy, skupienia wyrazowe, zdania składowe, a nawet samodzielne 
wypowiedzenia: 

a) pojedyncze leksemy:

[…] wybrałem historię, a może to historia wybrała mnie, chociaż nie był to sprzyjający 
czas dla historii. Ze wszystkich bowiem nauk historia jest najbardziej narażona na 
zakusy tych, którzy chcieliby sobie ją podporządkować. (44)21

Zresztą czy reklama skierowana jest do rozumu? Gdyby rozum był jej celem, nikt by 
nic nie kupił. Niestety po reklamach najlepiej widać, jak nisko upadł rozum. (251)

On, wybiegłszy z parku, miał do pokonania całą długość ulicy, potem ścieżką z prze-
ciwległego wzgórza w dół do tej doliny, potem kawałek tą doliną, potem musiał się 
wspiąć na drogę przebiegającą u podnóża schodów […]. (31)

20 Krzysztof Kłosiński, „Powtórzenia w powieści”, Język Artystyczny 1 (1978): 22–36.
21 Korzystamy z następującego wydania tekstu: Wiesław Myśliwski, Ucho Igielne (Kraków: Wydawnictwo 
Znak, 2018). W nawiasie okrągłym podajemy numer strony powieści, na której znajdują się analizowane 
przykłady. Wszystkie podkreślenia w cytowanym tekście pochodzą od autorek. 
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– Nie ma dowodu osobistego? – zdumiał się oficer. – Przeszukać jeszcze raz, dokład-
nie, może gdzieś jest. – Nie ma? – jeszcze bardziej się zdumiał. (11)

b) skupienia wyrazowe:

Nie wiem, czy tę własną udrękę matka tak głęboko we mnie zaszczepiła, czy to tylko 
odzywała się moja własna udręka z tamtego jeszcze przesłuchania. (110)

Bo co się wziąłem za jakiś obraz, to jak sparaliżowany stałem przed blejtramem, jak-
bym bał się tego pierwszego pociągnięcia pędzlem. A przecież to pierwsze pociągnię-
cie pędzlem to jak pierwsze słowo, które stworzyło świat. Pierwsze pociągnięcie jest 
zaczynem formy. (408)

c) zdania składowe: 

Czemuż bielicie? Bieliliście co dopiero na wiosnę. Czysto jest. A bo może mój wróci. 
Znów kiedyś cała izba w piórach. A cóż wy robicie? Przesypuję w nową wsypę, bo 
może mój wróci. Przez te już pióra przełażą. Co dzień ścierała kurz, myła podłogę, bo 
może mój wróci. Nasadziła kwiatków w oknach, niech będzie ładnie, kiedy mój wróci. 
(167)

Przykazywał tylko tatusiowi, że sza, bo kula w łeb. Ale tak samo i niektórzy inni, gdy 
przychodzili, grozili tatusiowi, sza, bo kula w łeb. (365)

d) samodzielne wypowiedzenia:

A mówiłem, zakryć. Mówiłem, zakryć. Mówiłem, zakryć. (43)

Mogą one występować w szyku stycznym, np.

W zamian oddaję panu moje życie. Przyda się panu, gdy ogarnie pana pustka. Pustka 
to coś najgorszego, co nas może spotkać. (9)

lub w szyku niestycznym, ale zawsze w strategicznych pozycjach zdania – inicjalnej bądź 
finalnej, np.

Młodość potrafi wiele znieść. Spać jednak we trzech na jednym łóżku, można przekląć 
i młodość. (235) 

Charakterystyczną cechą narracji Myśliwskiego jest wielokrotne powtarzanie w obrę-
bie jednego akapitu tych samych leksemów, konstrukcji bądź zdań, przy czym repetycje nie 
zawsze zachowują swoje pierwotne funkcje składniowe. Powtarzane składniki językowe 
występują w niezmienionej postaci, zachowując odpowiedniość leksykalną i gramatyczną:
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Długo to ukrywał przede mną, chociaż nie sądzę, aby nie domyślał się, że wiem. 
Ukrywał zresztą nie tylko to, ukrywał całe swoje życie. (112)

Nadchodził front, pierwsze pociski zaczęły już do nas dolatywać. Tu się rozerwał, tam 
się rozerwał, choć nie zrobiły jeszcze większych szkód, u kogoś uderzył w furmankę 
stojąca na podwórzu, u kogoś rozerwał się w ogrodzie. (207)

A na razie jesteście wolni. Pewnie bym się ucieszył, gdyby nie to „na razie”, jako że na 
razie nigdy się nie kończy. Wszystko jest na razie. Jesteśmy młodzi na razie, jesteśmy 
wolni na razie i w ogóle jesteśmy na razie. Co prawda, nie wzywali mnie już więcej, 
lecz przez całe niemal życie czekałem na to wezwanie, skoro byłem wolny tylko na 
razie. (37)

bądź też (częściej) różnią się kategorią fleksyjną, syntaktyczną, wprowadzają innowacje 
morfologiczne, a nierzadko wprowadzają także zmianę znaczenia z dosłownego na meta-
foryczne:

Prawdę mówiąc, każde życie jest powtarzaniem życia po kimś. Przeszłość nas wyprze-
dza, musi pan to wiedzieć, ciągniemy się za nią. Bo któż by nadążył za swoim życiem (8)

Schody tak samo trzeszczały jak teraz, trzeszczał balkon, trzeszczały wszystkie drzwi. 
(365)

Nie ma znów tak dużo czasu, żeby go nie marnować. Każdy dzień zmarnowany, to 
jakby o ten dzień człowiek skracał sobie życie. Na suszarni czy nie marnowałem tych 
dni? (81)

Ale to byłoby szukania a szukania. Przyjdź pan, kiedy zakład zlikwiduję. Wtedy może 
mógłbym zając się szukaniem. Przy okazji i życie swoje bym przeszukał (51)

Milicji słabo idzie, zwłaszcza z młodymi. Młodzi to najtrudniejszy materiał do prze-
słuchań (21)

Wy spod jakiego znaku jesteście? Mój jest Koziorożec. W zeszłym tygodniu mi się 
sprawdził, to może i w tym się sprawdzi. Trzeba wierzyć, żeby się sprawdziło. Kiedyś 
byłam u wróżki i sprawdziło mi się. (34)

Człowiek musi wiedzieć, w jakich czasach żyje, kiedy go pytają. A on widać nie odpo-
wiadał tak, jak go pytali. Bo jakie czasy, tak i pytają, i tak trzeba odpowiadać. Nic nie 
ma za darmo. Musi się życia nauczyć. Rozejrzyj się dookoła, gołym okiem widać, że 
mało kto jest niepojętny. Do tej pory nie powiedział nam, o co go pytali. (41) 

Przeprosiłem więc towarzystwo, że pójdę się położyć. Położyłem się z nadzieją, że 
może się zdrzemnę i przejdzie mi. Niestety, zamiast drzemki zacząłem znowu czytać 
program mojego pobytu, punkt po punkcie, godzina po godzinie. (368)

Poza tym mało które z naszych wspomnień chciały się z sobą zgodzić, bo każdy jakby 
inaczej pamiętał. Albo pamiętał, czego dwaj z nas nie pamiętali, albo dwóch z nas 
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pamiętało, a nie pamiętał trzeci, czy żaden nie pamiętał, choć powinniśmy wszyscy 
trzej pamiętać. (397) 

Analiza tekstu pokazuje, że Myśliwski stosunkowo często wykorzystuje zjawisko reku-
rencji leksykalnej jako podstawowy mechanizm spójnościowy, związany z następstwem 
tematyczno-rematycznym. Tego rodzaju powtórzenia leksykalne pełnią funkcje łańcucho-
wych powiązań, bowiem kolejne człony są doczepiane do bezpośrednio poprzedzających 
jak ogniwa łańcucha22. Taki zabieg niewątpliwie sprzyja percepcji, ułatwiając czytelnikowi 
tropienie relacji semantycznych między poszczególnymi zdaniami. Jest on typowy dla pol-
szczyzny mówionej, nie można więc wykluczyć, że tak wysoki stopień nasycenia nim tek-
stu powieści wynika także z chęci naśladowania tej odmiany języka. 

Na tle typowych nawiązań tematyczno-rematycznych, gdzie tematyzowany jest remat 
poprzedniego zdania, np. 

Przyszła do naszej szkoły dopiero w liceum. Liceum trwało wtedy dwa lata. (53)

To była przecież udręka. A udręki nawet w młodości doznane, ba, również w dzieciń-
stwie, od czasu do czasu w nas ożywiają. (240)

W sezonie suszyło się morele, wiśnie, śliwki, gruszki, a najwięcej jabłek. Jabłka kra-
jało się w plasterki, potem płukało się w roztworze z siarki, żeby nie zbrązowiały. (40)

Nie powinno się jednak odwiedzać dawnych miejsc, bo to nie są już te same miejsca. 
Miejsca jak wszystko przemijają. (47)

Większość zdrad zaczyna się od domyślności. I dopiero domyślność każe szukać dowo-
dów. (16)

wyróżniają się powtórzenia wzmacniane zaimkiem wskazującym (np. ten), w funkcji deik-
tycznej, np.

Najważniejszym meblem było jednak łóżko. To łóżko mnie wyleczyło z obolałych 
boków po spaniu we trzech. (273)

Matka […], za każdym razem, gdy wychodzili, nie kryła zdziwienia. Te zdziwienia 
matki musiały w nich wywoływać złość. (102)

Tego rodzaju grupy zaimkowe, sytuowane w pozycji inicjalnej zdania, przejawiają 
wyjątkową siłę kohezyjną. 

Niekiedy ten „łańcuchowy” wzorzec widoczny jest także w dłuższych fragmentach 
tekstu, co niewątpliwie przyciąga uwagę odbiorcy, jak choćby w poniższych przykładach:

22 Szerzej o zagadnieniu tematyzacji rematu piszą: Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bart-
mińska, Tekstologia (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009), 278–279.
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Pamięć jest bowiem funkcją zbiorowego obowiązku, a zbiorowy obowiązek nakazuje 
nam pamiętać dużo więcej, niż przeżyliśmy. Zbiorowy obowiązek określa nawet normę 
naszej pamięci, stosowną do czasu, w którym żyjemy. Na ile moja pamięć mieści się 
w tej normie, nie umiem powiedzieć. Zwłaszcza że żyłem w różnych czasach, więc 
podlegałem różnym normom. A normy ugniatają ludzką pamięć niczym ciasto, tak 
że chcąc, nie chcąc przystosowujemy pamięć do norm, jakie nam te lub inne czasy 
wyznaczają. (207)

Jeśli ma jakieś pieniądze, to trzyma na kino, na cyrk. Tylko jaka by mu się dała zapro-
sić do kina czy do cyrku? Co ładniejsze rozglądają się za tymi, którzy mają przyszłość. 
A jaką on może mieć przyszłość? Niechby nawet długo żył, ale czy długie życie zapew-
nia przyszłość? (28)

Człowiek odkrywając swoją obecność na świecie, jeszcze się wszystkiemu dziwi, a zdzi-
wienie to korzeń pamięci. Niestety, wraz z latami korzeń usycha, tak że w końcu nic 
nas już nie dziwi. (56)

Wielokrotne powtarzanie tych samych leksemów w różnych konfiguracjach sprawia, 
że zaczyna się je dostrzegać, gdyż tworzą tekst o szczególnym nacechowaniu, a zwracanie 
uwagi czytelnika na określony fragment tekstu to niewątpliwie jedna z wielu funkcji powtó-
rzeń w analizowanej powieści. 

Nierzadko model konstrukcji tekstu (z reguły jego fragmentu, np. akapitu) oparty jest 
na obudowywaniu powtarzanego leksemu nowymi treściami. Zmiana pozycji leksemu (np. 
poprzez przeniesienie na pozycję tematyczną, rematyczną) pociąga za sobą zmianę kontek-
stu użycia, a przez to leksem zyskuje nowy odcień znaczeniowy. Zmiana znaczenia, wyzy-
skanie nowego odcienia znaczeniowego (znaczenie kontekstowe), powoduje, że fraza/zda-
nie staje się aforyzmem, np. Z bajek układamy sobie świat (202); Szczegół to kosmos (17).

Lubimy bajki nie tylko w dzieciństwie. Bajki to odtrutka na trudną nieraz do zniesienia 
codzienność. Z bajek układamy sobie świat. Ileż to podawanych do wierzenia prawd 
jest bajkami. (202)

Dziwi się pan, że taki szczegół może mieć znaczenie? To powiem panu, że szczegół 
może więcej nam powiedzieć, niżbyśmy podejrzewali. Byle szczegół, a potrafi obalić 
wszystkie zeznania, zaprzeczyć wszystkim świadkom. Szczegół to kosmos. Świat niby 
wielki, a decydują szczegóły, że ktoś kogoś spotkał tu, nie tam […] (17) 

Historia też potrzebna, gdyby zdecydował się pan na historię. Na historii opiera się 
każda z epok, a już nasza szczególnie. Historia jest odpowiedzialna za stan umysłów, 
przekonań, zaangażowania. Nie można bowiem niczego zbudować, nie zmieniając 
historii. Groziłoby to rozpadem społeczeństwa, upadkiem moralności, wiary w przy-
szłość, którą zaczęliśmy budować. Zresztą wojna już zadała kłam dotychczasowej 
historii, obnażyła jej wszystkie fałszerstwa. Dlatego musieliśmy wziąć historię w swoje 
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ręce, nadać jej prawidłowy kierunek, który by prowadził do sprawiedliwszego świata. 
(99–100) 

W ostatnim z cytatów leksem historia został przywołany w kilku znaczeniach: 1. ‘kie-
runek studiów’, 2. ‘dzieje’, 3. ‘nauka’23. Rekurencja sprzyja prowadzeniu intelektualnej gry 
z czytelnikiem. W ten sposób replika słowna staje się wykładem o istocie systemu politycz-
nego kształtującego się w Polsce powojennej. 

Nierzadkie są przykłady, w których wyraz występujący w miejscu finalnym wypowie-
dzenia zachowuje swą pozycję składniową w kolejnych zdaniach: 

A to nie takie proste, gdy naznaczył was już kicz. Bo na co spojrzysz, kicz. Cały świat 
jeden wielki kicz. Wszyscy jesteśmy kiczem zarażeni. To i Boga nie potrafimy sobie 
inaczej wyobrazić, tylko jako kicz. A czy można wierzyć w kicz? (401)

lub odwrotnie – zachowuje pozycję inicjalną: 

Bruderszaft był więc konieczny. Bruderszaftem jeden drugiemu jakby uchylał drzwi 
do swojego życia. Bez bruderszaftu, po tylu latach, nie byłoby się pewnym, o co może 
jeden drugiego, a o co nie może, zapytać. (397)

Przykładem gry językowej opartej na spójności referencjalnej jest długa wypowiedź 
Bronki, spisującej zeznania przesłuchiwanego na posterunku narratora, na temat jednego 
z funkcjonariuszy: 

Dopiero kartkę zapisałam. Z Edkiem miałabym już z pięć. O, Edek nie certoli się. 
I przywali, i przydusi, jak kto nie mówi prawdy. A nikt nie mówi. Wy też kręcicie, 
jak tak słucham was. I jakieś to wszystko nie takie, co mówicie. Edek by z was wyci-
snął. Edek nawet podkowy zgina. Mnie to jak piórko pod sam sufit podnosi. Z Edkiem 
nie nudzi się człowiek, kiedy przesłuchuje. Przy Edku to wszyscy tu prawie kurduple. 
Edkowi wszyscy sypią jak z rękawa. Poznaje się życie. W książce tego nie przeczyta, co 
przy Edku się dowie. Na spowiedzi tyle nikt nie powie, co Edkowi. Edek wziąłby was 
w obroty, to i wy niejedno byście się o sobie dowiedzieli. Edek nie dałby wam cały czas 
siedzieć, jak ten. […] Edek by wam kropli wody nie dał. […]. Z Edkiem byłoby już po 
przesłuchaniu, mogłabym iść do domu. (25–26)

23 SJP PWN (https://sjp.pwn.pl/szukaj/historia.html) notuje następujące znaczenia leksemu historia: 1. 
‘dzieje państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś, 2. ‘nauka o dziejach państwa, narodu, 
społeczeństwa lub o procesie ich rozwoju’, 3. ‘opowieść o jakimś zdarzeniu’, 4. ‘sprawa, zdarzenie, przy-
goda, awantura’, 5. ‘wydział lub kierunek na wyższej uczelni zajmujący się tą nauką, 6.’nauka historii jako 
przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu’. 
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W przytoczonym fragmencie w aż 13 zdaniach powtarza się imię milicjanta, umiesz-
czane najczęściej (11 razy) w inicjalnej części zdania i odmieniane niemal przez wszyst-
kie możliwe przypadki gramatyczne:  Edek (6 razy), Edkowi (2 razy), z Edkiem (3 razy), 
przy Edku (2 razy). Oparcie kolejnych zdań na przechodnim temacie umożliwiło autorowi 
Ucha Igielnego swobodne wprowadzanie kolejnych części rematycznych, wyliczających 
nadzwyczajne zdolności bliżej nieznanego, tajemniczego funkcjonariusza Edka, a przy 
okazji wywołało efekt swoistej hiperbolizacji tej postaci, nadając opisywanej scenie humo-
rystyczny wydźwięk. 

Repetycje pojawiają się w obrębie tej samej repliki lub replik tego samego rozmówcy, 
mogą także  stanowić podstawę nawiązania określonych składników wypowiedzi różnych 
osób. W partiach narracyjnych tekstu powtarzane są leksemy, konstrukcje wyrazowe bądź 
całe zdania wypowiadane wcześniej przez różne postaci w formie mowy niezależnej bądź 
zależnej: 

Unieście ciało – nakazał oficer. Sanitariusze unieśli ciało, lecz pod ciałem była tylko 
rozległa plama krwi (12)

I obrysujcie ciało. Kto wie, czy to nie jakiś turysta, mógł zostawić dowód przewod-
nikowi, na okoliczność, gdyby się zgubił. Obrysowali ciało kredą, karetka  z ciałem 
odjechała. (13)

Aha, i Bronka niech przyjdzie do pisania. […] Przyszła i Bronka, obrzuciła mnie 
wzgardliwym spojrzeniem, siadła przy maszynie i rozłożyła przed sobą jakieś kolo-
rowe pismo. (14)

– A czy ktoś go znał? 
Ktoś się zaczął zastanawiać, że może gdyby go za życia zobaczył, na co oficer machnął 
ręką. (11)

– Zajmuję się całe życie literaturą. – Nie był stary, w średnim wieku zaledwie, więc 
co mogło znaczyć całe życie? Całe życie trzeba najpierw przeżyć, żeby móc się na nie 
powoływać. (141)

A i wam by lżej było, jakbyście to z siebie zrzucili. Tylko do czego miałby się przyznać, 
żeby było mu lżej? Lżej mu nigdy już nie było, odkąd dał sobie powróżyć Cygance (26)

Powiedziała, że jesienią wyjdę za mąż. I wychodzę. (34–35)

Odwiedziłem kiedyś gospodynię z poprzedniego mieszkania, czy do nich nie zachodził. 
Nie zachodził. (272)

Efektownym, a zarazem zaskakującym i silnie organizującym koherencję rozwiąza-
niem są sytuacje, w których konstrukcja językowa użyta wcześniej przez narratora w for-
mie monologu prowadzonego w pierwszej osobie zostaje powtórzona w wypowiedzi innej 
osoby: 
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Dzwoniłem i dzwoniłem, aż wyszła sąsiadka i powsiadła na mnie:
– Co pan tak dzwoni i dzwoni? (75)

Spytałem, czy zgodzi się iść na biedę. Będziemy razem, to niestraszna mi bieda, 
powiedziała.
– Można iść na biedę, tylko co potem? (165)

Wydaje się, że tego rodzaju powtórzenia nie tylko pełnią funkcję nawiązującą, lecz także 
dynamizują język powieści, a nierzadko wywołują również efekt humorystyczny.   

Myśliwski wykorzystuje powtórzenia do wiązania ciągów wypowiedzeniowych 
i sygnalizowania ciągłości danego tematu w obrębie dłuższej relacji, zwłaszcza gdy jest ona 
przerywana rozmaitymi wtrąceniami narratora. Takie oddalone repetycje – dosłowne bądź 
częściowe – są istotnym elementem tekstotwórczym, tworzą powieściową narrację, a nie-
jednokrotnie pełnią funkcję sygnałów mnemotechnicznych, spajając w ten sposób nawet 
bardzo odległe akapity w jeden uporządkowany tematycznie i językowo tekst. Jest to szcze-
gólnie istotne w monologu wypowiedzianym, obfitującym w liczne dygresje. Powtórzenia 
przenoszone do kolejnych akapitów, nawet jeśli są tylko częściowe, stają się ogniskami 
kohezji na znacznej przestrzeni tekstowej, budują więc spójność w skali makrotekstowej. 
Doskonałym tego przykładem są także pojawiające się w powieści wątki, w których nar-
rator wspomina swojego współlokatora z czasów młodości, grającego i śpiewającego har-
monistę.  Obecne w tych wspomnieniach leksykalne powtórzenia w postaci dwuelemento-
wych szeregowych zestawień o stałym szyku, które eksponują atrybuty opisywanej postaci, 
pełnią funkcję identyfikującą. Repetycja opiera się na szeregu rzeczownikowym: granie 
i śpiewanie lub zestawieniu czasowników: grać i śpiewać, które w zależności od potrzeby 
pojawiają się w formie bezokolicznika, w czasie teraźniejszym, przeszłym bądź też przy-
bierają postać imiesłowów przysłówkowych: 

A na drugi dzień już grał i śpiewał, co było dużo mniej trudne do zniesienia niż te 
awantury. Z jej słów, jakie mnie czasem doszły, można było się domyślać, że czerpie 
z jego grania i śpiewania chęć do życia. – O, coraz lepiej grasz i śpiewasz, gdy jesteś 
spokojniejszy. Nie moglibyśmy tak żyć? W sercu mi się miękko robi, gdy grasz i śpie-
wasz. […] 
Ale kiedy grał i śpiewał, jakoś szło mi pisanie, może się przyzwyczaiłem. […] 
I może wydać się to dziwne, lecz brakowało mi tego grania i śpiewania. […] 
Czyżby nieudolne granie i śpiewanie zmusiło mnie do większego wysiłku myślowego? 
[…]
Przychodziły mi niedorzeczne myśli do głowy, aby wynająć jakiegoś harmonistę, 
niechby mi grał i śpiewał. Grywali tacy na ulicach. Ale może nie tylko to granie i śpie-
wanie. […] 
Nie chciało mu się już ani grać, ani śpiewać […] (307–309)
Gdy jednak doszło go zza szafy granie i śpiewanie […] (317) 
[…] harmonista, grając i śpiewając, głuszył jej nawoływania. (319)
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To wielokrotne, uporczywe, niczym obsesyjnie powracający refren, akcentowanie tych 
samych czynności akustycznych związanych z postacią harmonisty wpływa także na war-
stwę dźwiękową tekstu i sprawia, że odbiorca niemal słyszy owo granie i śpiewanie.  

Z tego typu oddalonymi repetycjami spotykamy się w analizowanej powieści stosun-
kowo często:

– Podejdź, dotknij wujcia ręki. (174) […] […] […] Podszedłem, dotknąłem wujcia ręki 
(175)

A Ucho Igielne znajdowało się mniej więcej w połowie schodów. Przy czym nie było 
szersze niż na dwie szczupłe lub jedną tęgą (47) […] To Ucho tak się ścieśniło, że prze-
puszczało tylko dwie szczupłe osoby lub jedną tęgą. (49)

Interesującym, niebanalnym i nieoczywistym zabiegiem jest umieszczanie w funkcji 
leksykalno-semantycznych nawiązań w odległych akapitach wieloelementowych szeregów 
wyrazowych, będących elementem drobiazgowego, detalicznego, wręcz pedantycznego 
opisu: 

Matka co prawda wpadła w popłoch, gdyż akurat szykowała obiad, a obiad był zwy-
czajny, kartoflanka i kluski ze słoniną i serem, nie dała jednak poznać po sobie, że 
jest zaskoczona. […] […] […] Ojciec, żeby podnieść rangę tej kartoflanki i klusków ze 
słoniną i serem, postawił butelkę swojej nalewki. (115)

Zabrała flakon z kwiatkami, zebrała serwetę, przetarła ściereczką blat, gdyż wydało 
jej się pod światło, że kurz jest. Położył, otworzył i oczom naszym ukazało się mnóstwo 
rozmaitych buteleczek, pudełeczek, torebeczek, słoiczków, ułożonych w równych rzę-
dach i umocowanych na wierzchu kartonem z powycinanymi kształtami, osobnymi na 
buteleczki, pudełeczka, torebeczki, słoiki. (252) […] A gdy otworzył tę walizkę pełną 
różności, poczułem coś takiego, jakby z każdym pudełeczkiem, torebeczką, bute-
leczką, słoiczkiem matka odchodziła ode mnie. (266)

A i tak nieraz zawadziło się głową o prześcieradło, kopertę, obrus, koszulę, kalesony, 
halkę, majtki, gdy się człowiek musiał akurat wyprostować. Czasem miałem wrażenie, 
że pływam pod żaglami, chociaż nigdy nie marzyło mi się, żeby gdzieś popłynąć. […] 
Nawet raz mi się przyśniło, że jestem na pełnym morzu, a łódź moją popychają te prze-
ścieradła, koperty, obrusy, koszule, kalesony, halki, majtki, w które dmie wiatr. (232) 

Taki wielki namiot. Aż unosił się od jęków, krzyków, błagań, kiedy zaczęli zwozić 
rannych. (324). […] I poczułam się znów sanitariuszką w zakrwawionym fartuchu, 
w czepku z czerwonym krzyżem, wśród jęków, krzyków, błagań, a tu i tam ranni i umie-
rający wokół mnie. (326)

Nierzadko odległości między akapitami zawierającymi powtórzenia w formie zdań 
bądź konstrukcji są znaczne, obejmując nawet kilkadziesiąt stron. I tak na przykład 
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każdorazowemu przywołaniu z pamięci narratora przepowiedni Cyganki towarzyszy ta 
sama wieloczłonowa konstrukcja składniowa, informująca, że dziewczyna, na którą narra-
tor czeka w parku na ławce nie będzie tędy dzisiaj przez park wracała ze szkoły do domu, 
pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, haftki albo zatrzaski:

[…] natomiast gdy usłyszał, że nie będzie tędy dzisiaj przez park wracała ze szkoły do 
domu, pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, haftki albo zatrzaski, sfrunął 
omal z ławki. (26) 
[…] 
Czy siedząc wtedy w parku, na ławce, nie śniłem, że czekam na nią, gdy będzie wracała 
ze szkoły do domu, a tymczasem Cyganka mi mówi, że nie będzie dzisiaj tędy wracała, 
pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, haftki czy zatrzaski (59)

Powtórzenie pełni tu zatem, obok funkcji spójnościowej, także funkcję identyfikującą, wią-
żąc ze sobą te same, wielokrotnie powracające w powieści wątki. W analizowanym utworze 
nieprzypadkowo się zdarza, że tym samym przywoływanym z pamięci obrazom towarzy-
szą zwykle te same, stałe konstrukcje słowne. Tego rodzaju oddalone powtórzenia dosko-
nale organizują tekst, wpływając na jego ciągłość i stabilność. Warto zauważyć, że w tego 
typu repetycjach rzadko kiedy pojawiają się powtórzenia całkowite, najczęściej sygnały 
kohezji występują w zmienionym szyku, z redukcją jakiegoś elementu językowego bądź 
modyfikacją fleksyjną, co zdaje się odpowiadać mechanizmom działania ludzkiej pamięci 
i dodatkowo podkreśla wiarygodność opisywanych zdarzeń, tym bardziej że takie oddalone 
powtórzenia zazwyczaj przybierają postać dłuższych wielozdaniowych fraz. 

Uważna lektura tekstu pozwala przypuszczać, że Myśliwski wykorzystuje powtórze-
nia także w funkcji mnemotechnicznych chwytów, jako pewien rodzaj informacji-przy-
pomnień, stanowiących dodatkowy środek nawiązania. Z tego typu sytuacją mamy do 
czynienia w retrospektywnych przypomnieniach narratora, gdy w zielonej dolinie, do któ-
rej schodziło się przez furtę zwaną Uchem Igielnym, czekał on na dziewczynę, chcąc ją 
odprowadzić do domu. Po raz pierwszy spotkamy się z tym wątkiem już w początkowej, 
dość dramatycznej scenie powieści, w której na sandomierskich schodach w Uchu Igielnym 
dochodzi do spotkania starego i młodego narratora: 

Zastanawiałem się nawet, czy go nie ostrzec, żeby nie schodził do tej dawnej dzikiej, 
zielonej doliny, bo jej już nie ma. (5)

Ten motyw – niczym obsesyjne przypomnienie albo swoista pamięć miejsca – pojawi się 
w powieści jeszcze dziewiętnastokrotnie i każdorazowo będzie towarzyszyć mu ta sama 
konstrukcja leksykalna wprowadzana zaimkiem wskazującym: ta dawna dzika, zielona 
dolina, odmieniana przez wszystkie przypadki w zależności od pełnionej funkcji syntak-
tycznej: 
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Chciałem, go spytać, po co w takim razie schodził do tej dawnej dzikiej, zielonej 
doliny (8)

[…] droga do jej domu prowadziła schodami w dół przez Ucho Igielne do tej dawnej 
dzikiej, zielonej doliny (31)

A ja porzuciłem już dawno nadzieję i szedłem jedynie odwiedzić tę dawną dziką, zie-
loną dolinę. (31)

Toteż rzadko odwiedzałem i tę dawną dziką, zieloną dolinę. (46)

Nie mogłem się z początku zorientować, czy to w tej dawnej dzikiej, zielonej dolinie 
byli. (48)

Czyżby mówili o tej dawnej dzikiej, zielonej dolinie? (48)

[…] urywałem się przecież z ostatnich lekcji, żeby już czekać na nią, gdy będzie wra-
cała ze szkoły, odprowadzałem ją do tej dawnej dzikiej, zielonej doliny […] (52)

[…] a to wzgórze od wzgórza, gdzie stał jej dom, dzieliła tylko ta dawna dzika, zie-
lona dolina, do której nieraz ją odprowadzałem pod samą furtkę w ogrodzeniu, a do 
której teraz właśnie schodek po schodku schodziłem, wymacując najpierw schodek 
laską. (55)

Toteż z latami, gdy coraz trudniej było mi schodzić do tej dawnej dzikiej, zielonej 
doliny, tym bardziej potem wychodzić, stawałem czasem na brzegami tego miejskiego 
wzgórza, gdzie znajdowało się niegdyś getto, i oczyma wyobraźni prowadziłem ją od 
furtki w ogrodzeniu, gdzie rozstaliśmy się, ścieżką przez sad, między drzewami, drzewa 
to ją przesłaniały, to odsłaniały, dopóki nie znikła w drzwiach domu. (55)

[…] a ja schodziłem do tej dawnej dzikiej, zielonej doliny, której już nie było. (58)

Ale pewnego razu, gdy czekałem na nią w Uchu Igielnym, nadszedł i on. Czy piął się 
po tych schodach z tej dawnej dzikiej, zielonej doliny, czy dopiero do niej schodził, nie 
powiem, bo mi się wszystkie spotkania z nim już mieszają. (127)

On schodził do tej dawnej dzikiej, zielonej doliny, a ja czekałem. A może on czekał, 
a ja schodziłem. (160)

Biegłem przez tę dawną dziką, zieloną dolinę do Ucha Igielnego. (192)

Nie wiem, czy przysnąłem, czy w półjawie zobaczyłem, że z tej dawnej dzikiej, zielonej 
doliny wspina się schodami babcia. (314)

Obszedłszy dookoła synagogę, spostrzegłem na niej, od strony tej dawnej dzikiej, zie-
lonej doliny, napisaną sprejem myśl […] (391)

Nieraz pod wpływem tych wyobrażeń wsiadałem w samochód, a z biegiem lat w auto-
bus czy pociąg, i jechałem odwiedzić tę dawną dziką, zieloną dolinę, w daremnej 
nadziei, że ją spotkam […] (417)
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Ta przypominająca swoisty refren konstrukcja kilkakrotnie powtarzana jest łącznie z towa-
rzyszącym jej dodatkowym wypowiedzeniem bo jej już nie ma, które pisarz każdorazowo 
umiejętnie modyfikuje, kierując uwagę odbiorcy na problem związany z przemijaniem, 
ludzką pamięcią i naturą czasu:

Zastanawiałem się nawet, czy go nie ostrzec, żeby nie schodził do tej dawnej dzikiej, 
zielonej doliny, bo jej już nie ma. (5)

I rzeczywiście zastanawiałem się, po co właściwie ja tu przyszedłem, gdy już nie 
miałem żadnej nadziei. Pomyślałem jednak, zejdę, bo nieoczekiwanie przypomnia-
łem sobie, że właśnie w tej dawnej dzikiej, zielonej dolinie, której już nie było, gdy 
odprowadziłem ją pod samą furtkę i żegnaliśmy się, nagle jakby przyduszonym głosem 
powiedziała. (57)

[…] gdy stojąc w Uchu Igielnym, zastanawiałem się, czy zejść jeszcze ten ostatni raz 
do tej dawnej dzikiej, zielonej doliny, której już nie było, czy może nie schodzić. (141)

Ale śniło mi się, że umarłem. Dlatego postanowiłem odwiedzić tę dawną dziką, zieloną 
dolinę, której podobno już nie ma. Bo kto wie, czy to nie ostatni raz. (161)

Jak wynika z przedstawionych analiz, Myśliwski zręcznie i umiejętnie wykorzystuje 
powtórzenia jako zabieg organizujący koherencję tekstu. Efektowne, nierzadko wieloczło-
nowe, rozbudowane i duplikowane repetycje spajają nie tylko poszczególne zdania w jeden 
uporządkowany, zhierarchizowany tematycznie i językowo tekst, ale także stanowią sku-
teczny środek nawiązania między bardzo oddalonymi akapitami.

Uważna lektura tekstu pokazuje, że Myśliwski stosuje zabiegi powtórzeniowe także 
w celu naśladowania wybranych właściwości języka mówionego, w którym repetycja skład-
ników stanowi jedną z ważniejszych dominant stylistycznych, wykorzystywaną przede 
wszystkim w funkcji ekspresywnej oraz impresywnej. I tak w potocznej odmianie polsz-
czyzny stosunkowo wysoką frekwencję mają konstrukcje oparte na jednordzennych antoni-
mach, w rodzaju deszcz nie deszcz. Ich liczną reprezentację odnajdujemy na kartach badanej 
powieści, gdzie pojawiają się w formie monologu prowadzonego przez narratora w pierw-
szej osobie. Służą one akcentowaniu wahania mówiącego i niepewności wyrażanych sądów, 
np. doszedł mnie jakby skowyt nieskowyt, płacz niepłacz dziecka (42); żona nieżona nie-
boszczyka (62); biuro nie biuro (64); Nie wiedziałem, wierzyć mu, nie wierzyć (79); Brednie 
mówisz? Może brednie, może nie brednie (105); bądź też są używane w funkcji uogólnia-
jącej, np. Nie było dnia, żeby się na te wały nie wybrali. Deszcz nie deszcz, wiatr nie wiatr 
(93); I nie czekając na jego zgodę czy niezgodę (29); A ty myślisz, że radio zagraniczne musi 
mówić prawdę? Zagraniczne niezagraniczne, a może tylko pocieszają (91).

Bardzo często wykorzystuje Myśliwski powtórzenie w charakterze intensyfikacyj-
nym, a więc w celu podkreślenia ciągłości, rozciągłości w czasie bądź intensywności danej 
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czynności lub cechy24. W tej funkcji pojawiają się przeważnie czasowniki: a) związane 
z ruchem: Piechota może jeszcze iść a iść, nim dojdzie (181); Idzie i idzie, a wciąż nie może 
dojść (314); Idą i idą, że końca nie widać (188); Szło się i szło (124); Szli i szli (182); Toteż sze-
dłem i szedłem, aż przekroczyłem granicę (330); Wydało mi się, że te schody nie mają końca, 
tylko spadają i spadają, jakby nigdzie się nie kończyły (57); b) verba dicendi: Coś jej szeptał 
i szeptał (254); A on się nachylił i coś jej szeptał i szeptał do ucha (266); Mówił i mówił, 
chociaż nikt go już nie słuchał (146); c) czasowniki mentalne: Zastanawiał się, zastanawiał 
(172); czasowniki nazywające wykonywanie różnych czynności bądź stanów: Zepsuł się 
naczelnikowi samochód, naprawiali, naprawiali i dopiero ja mu naprawiłem (237); Zanim 
otworzyłem, napisałem się, o, napisałem (66); Pisał szwagier, że tam budują i budują (173); 
Nastawiony budzik dzwonił i dzwonił (225); Dzwoniłem i dzwoniłem, aż wyszła sąsiadka 
i powsiadła na mnie: – Co pan tak dzwoni i dzwoni? (75) Tak co dzień gotować i goto-
wać, może się odechcieć (261); Żuje człowiek, żuje, a nie może przełknąć (368); Będzie żył 
i żył (29); Starzy mają nieraz zdrowie, żeby żyć i żyć (310); Ludzie czekają nieraz i czekają 
(238); Ano, tak nieraz zbiera się i zbiera w człowieku (123). Niekiedy w funkcji intensyfi-
kującej wykorzystywane bywają także powtórzenia oparte na szeregowych zestawieniach 
form werbalnych: Nierzadko wędrował i z nudów, nuda go z domu sama wypychała, no, bo 
niech pan powie, wstajesz i spać idziesz, wstajesz i spać idziesz, nie uprzykrzy się? (130). 
Wynotowano tylko jeden przykład, w którym w funkcji powtórzenia emfatycznego wystę-
puje rzeczownik odczasownikowy: Ale to byłoby szukania a szukania (51). 

W analizowanym materiale spotykamy także powtórzenia leksykalne, które mają na 
celu podkreślenie słuszności i spotęgowanie pewności wypowiadanych sądów. Krystyna 
Pisarkowa nazywa tego rodzaju repetycje modalnością wzmocnionej pewności25: 

– Bo czy oni chociaż wiedzą, gdzie idą? 
– Wiedzą, wiedzą, nie bój się. (182)

Póki pan młody, czas jeszcze wolno płynie. Ale niedługo przyspieszy, przyspieszy. (128)

Niektóre powtórzenia, wkładane w usta osobowego narratora powieści lub bohaterów 
drugiego planu, pełnią funkcję impresywną: Niech pan nie idzie za mną. Niech pan nie 
idzie (80); Żona mi głowę suszy, pojedźmy i pojedźmy (82); To niech śpi, niech śpi. Nie 
ma lepszego lekarstwa niż sen. (125); Oj, ty torcie czorcie. Nie oszukuj, nie oszukuj (147); 
Nieprawda i nieprawda (399); Wie pan, wie pan, już my wiemy, że pan wie (15).

Myśliwski często zestawia w bliskim sąsiedztwie leksemy o tym samym rdzeniu, a więc 
spokrewnione etymologicznie, lecz o różnych formach paradygmatycznych, co wyraźnie 

24 Por. Grzesiuk, Składnia wypowiedzi, 134.
25 Krystyna Pisarkowa, Składnia rozmowy telefonicznej (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo PAN, 1975).
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wpływa na organizację foniczną utworu i potęguje ekspresję wypowiedzi, zwłaszcza gdy 
tego rodzaju repetycje są duplikowane, obejmując większe partie tekstu, np. 

– Parasole obok. Pomylił pan drzwi. – I nie wychylając się zza komputera: – Ale skoro 
się pan pomylił, radziprzeszukałbym skorzystać z pomyłki. Pomyłki prowadzą nas nie-
raz we właściwym kierunku, gdy zabłądzimy czy raczymy zapomnieć, gdzieśmy zmie-
rzali. (65)

Coraz ciaśniej i coraz starsze osaczały mnie twarze, wręcz dopominając się, abym był 
młody. I nie było rady, musiałem być młody, skoro młodość była taka modna w tym 
kondukcie pogrzebowym, jakby nikt nie dopuszczał myśli, że młodość starzeje się rów-
nie szybko jako moda. Co prawda, niektórzy trzymają się młodości rękami i nogami, 
zadają sobie tortury, niepomni, że starzeją się od wewnątrz. (62)

Do której teraz właśnie schodek po schodku schodziłem, wymacując najpierw każdy 
schodek laską (55)

Przystawał na krótszą, dłuższą chwilę na każdym schodku, patrząc sobie pod stopy, 
jakby niepewny, czy to tymi schodami zawsze schodził, wchodził, czy go może pamięć 
zawodzi. (6)

No, to opowiadaj. Pewnie dużo masz do opowiadania. Musisz opowiedzieć wszystko, 
co u ciebie. Choć nawet gdy się wszystko opowie, zawsze coś zostanie nie opowie-
dziane. (191)

Życzę panu. Chociaż, moim zdaniem, z życzeń jeszcze nic dla nikogo nie wynikło. (8)

Nie ma znów tak dużo czasu, żeby go nie marnować. Każdy dzień zmarnowany, to 
jakby o ten dzień człowiek skracał sobie życie. Na suszarni czy nie marnowałem tych 
dni? (81)

Zadźwięczał jazgotliwie dzwonek u drzwi, raz, drugi i trzeci, i coraz dłużej jazgotał 
[…]. A tam już nie tylko dzwonek nieustannie jazgotał (289)

Niekiedy tego rodzaju zabieg staje się źródłem zaskakujących skojarzeń i elementem 
swoistej gry semantycznej, zwłaszcza gdy powtarzane leksemy są nośnikiem zróżnicowa-
nych znaczeń. Jak zauważa Lucylla Pszczołowska, „brzmieniowe i morfologiczne pokre-
wieństwo między wyrazami jest traktowane jako odbicie bliskości czy nawet tożsamości 
pojęciowej. Odmienność znaczeń przy identyczności warstwy dźwiękowej świadczyć ma 
o ukrytym zbliżaniu pojęć, wyrażonych przez formę homonimiczną”26. Ta swoista gra słów 
oparta na wieloznaczności wyrazów staje się w powieści źródłem humorystycznych sko-
jarzeń, które ożywiają narrację, nadając jej lekkości, ale i w widoczny sposób dynamizują 
język wypowiedzi:  

26 Lucylla Pszczołowska, „Z obserwacji nad strukturą brzmieniową poezji staropolskiej”, Pamiętnik 
Literacki 65 (1974), 3: 142. 
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Po jego wyjściu rzucił wzrokiem na tę notatkę, którą mu tamten przyniósł, odłożył ją 
z tłumioną wściekłością na bok i z tą wściekłością rzucił się na Bronkę: – Zostaw już 
to pismo, Bronka! Pisz! (21)

Spojrzał na mnie bez cienia wdzięczności, raczej niezadowolony, że on, olbrzym, ma 
komukolwiek dziękować, że żyje, a tym bardziej jakiemuś obcemu. I za co? Że go 
z wapna wyciągnął? Odkąd siebie pamiętał, zawsze rozpierało go poczucie siły, tak 
że mógłby się i sam wyciągnąć. Na zabawach bierze dwóch, trzech za czerepy i przez 
okno wyrzuca. A tu jakiś w kapeluszu, w okularach, z laską miałby go z wapna wycią-
gnąć? Wprawdzie z laską przyjechałem tylko wtedy do ojca, bo nie chodziłem jeszcze 
z laską. – No, podziękuj – zachęcała go matka. Bez słowa wyciągnął rękę, podałem mu 
swoją, ścisnął mi, że aż gwiazdy zobaczyłem. (44–45)

W średniowieczu miałby pan do czynienia z dawno umarłymi, co jest warunkiem 
prawdziwej historii, z ich umarłymi lekami, cierpieniami, ambicjami, z umarłą rozpa-
czą, śladami po nadziejach. (128)

Wielokrotne powtarzanie w jednej wypowiedzi leksemów współrdzennych, także 
o przeciwstawnych znaczeniach, przykuwa uwagę odbiorcy i zmusza do refleksji na temat  
samego języka i kryjących się za słowami znaczeń, jak choćby we fragmentach, w których 
stylistyczną dominantą są powtórzenia leksemów opartych na rdzeniu zna:  

Wysłałem mu właśnie polecony list, ale po jakimś czasie list wrócił z adnotacją poczty, 
że adresat nieznany. Mimo że jako uczony był dość szeroko znany. (75)

Oczywiście, że go poznałem. Mimo że zmienił się nie do poznania, trudno się nie zmie-
nić po tylu latach. Nie dawałem jednak poznać po sobie, że go poznaję. Może dlatego 
myślał, że go nie poznaję. (5)

– Nie znałem go. – Nie znał go pan, a poznał. Tak pan powiedział, że poznał go. Czy 
to może on tylko myślał, że go pan nie poznaje. (18)

Czasem tego rodzaju gra słów oparta na powtórzeniach, którym nierzadko towarzyszy 
antyteza, przybiera postać aforystycznych, puentujących wyrażeń, pretendujących do sta-
nowienia uniwersalnego prawa27. Tego typu mądrościowe, o formulicznym kształcie zdania 
są wyposażone w funkcję mnemotechniczną, dzięki czemu wyraźnie przykuwają uwagę 
odbiorcy: Nic mnie już nie czeka, prócz czekania (62); Musimy coś nie wiedzieć o sobie, aby 
wiedzieć coś więcej (386); Więc może każde zdarzenie musi się przejrzeć w opowieści, jeśli 
chce się zdarzyć? (319); Cóż, nie jest winą starości, że niemodna, podobnie jak i młodości, 
że modna (63); Choć nawet gdy się wszystko opowie, zawsze coś zostanie nie opowiedziane 
(191); Skończył prawo i jak mówił, uciekł na morze przed bezprawiem (242); Przyjaźń z nim 
była trudna. Ale może każda prawdziwa przyjaźń jest trudna? (113); I dręczyłem się często 

27 Pisała o tym także Kaniewska, Opowiedziane, s. 179.
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w najbardziej, wydawałoby się, niewinnych sytuacjach. Czy są jednak w naszym życiu takie 
niewinne sytuacje, skoro nawet nie są niewinne? (38). Co ciekawe i charakterystyczne 
dla większości utworów Myśliwskiego, te efektowne konstatacje, swego rodzaju sentencje 
o charakterze uogólniającym i egzystencjalnym, nierzadko wkładane są także w usta boha-
terów drugiego planu – najczęściej zwyczajnych, prostych ludzi, co stwarza efekt zaskocze-
nia i dodatkowo zwraca uwagę odbiorcy. 

2. Powtórzenia brzmieniowe

Zabiegi związane z repetycją wpływają także na rytmizację tekstu. Myśliwski uzyskuje ten 
efekt nie tylko przez powtarzanie leksemów, konstrukcji wyrazowych czy całych wypowie-
dzeń, lecz także stosując powtórzenia z „niższego poziomu”, czyli elementów mniejszych 
od słowa. O powtórzeniach morfemów rdzennych była już mowa, w tym miejscu warto 
wspomnieć o zabiegu instrumentacji dźwiękowej, wynikającej z powtarzania w bliskim 
sąsiedztwie tych samych prefiksów. Najczęściej w tej funkcji pisarz wykorzystuje formacje 
czasownikowe oparte na prefiksach: na-, za-, po-, wy-,  które sytuuje w sąsiedztwie innych 
części mowy o identycznym nagłosie: 

Tak razu jednego była burza. O, wielka burza. Nałamało drzew, nawyrywało z korze-
niami, nazrywało dachów. (60)

Raz, drugi gdzieś zabłysło, zagrzmiało. (74)

Zaludniło się, zaweseliło, coraz częściej urządzano zabawy, niemal w każdą 
niedzielę. (83)

Zapukała do drzwi, szarpnęła za klamkę, nie puściły. Szarpnęła drugi raz, nie puściły. 
Zajrzała do okna, zastukała w szybę i nic. Dopiero po chwili odchyliła się zasłonka 
(173)

Trzeba kraj odbudować ze zniszczeń, zapewnić ludziom pracę. Zaszczepić wiarę, że 
będzie lepiej niż kiedyś, bo wszystko jest w zapaści po tej wojnie. (86–87)

Byli już siwi, pochyleni, powłóczyli nogami, a kiedyś, oczekując ode mnie potwierdze-
nia, powiedziała (185)

W pokoju, w kuchni powywalali wszystko na podłogę, podeptali buciorami, wyrzucili 
siennik z łóżka, wytrząchnęli z niego słomę, poduszki, pierzynę porozpruwali bagne-
tami. Wyglądało to bardziej na zemstę niż rewizję. I za co? (187)

Nie tylko poumierali, powynosili się gdzieś, pozmieniali miasta, powyjeżdżali za gra-
nicę i tam już zostali. (268)
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Autor Ucha Igielnego wykorzystuje derywację prefiksalną jako źródło instrumentacji 
także w odniesieniu do formacji rzeczownikowych, choć warto zaznaczyć, że takich przy-
padków jest zdecydowanie mniej w zebranym materiale: 

Niektórzy już zeszli do półgłosów, półszeptów, a od nowa. […] ktoś zaintonował pół-
basem (288)

Uważny odbiorca zauważy także, że w wielu budowanych przez Myśliwskiego zda-
niach dobór wyrazów nie jest przypadkowy, lecz kieruje nim podobieństwo głoskowe, np. 
Nie oderwał jednak oczu od okna (123); Czyżby za to, że umknął im wujciu, umierając? 
(187). W jednym z wywiadów pisarz dzielił się refleksją, że zawsze bliskie mu były kon-
strukcje muzyczne, wobec czego dostrzegał pokrewieństwo między sposobem opowiadania 
a symfonią jako formą muzyczną28. Można przypuszczać, że pisarz stosował powtórzenia 
brzmieniowe jako jeden ze sposobów oddania charakterystycznej melodii i rytmu języka 
mówionego. 

3. Powtórzenia syntaktyczne

Porządkowaniu wypowiedzi, uwypuklaniu pewnych elementów treściowych zdania służy 
paralelizm składniowy i różnego typu symetryczne układy składniowe, semantyczne oraz 
foniczne. Przykuwając uwagę odbiorcy, lepiej utrwalają się w jego pamięci. Zauważalna jest 
dbałość pisarza o składniową symetryczność członów, w których zachowuje się identyczny 
szyk składników, regularne powtarzanie wskaźników zespolenia, powtarzanie pewnych 
wyrazów bądź morfemów, które stają się dodatkowo czynnikiem rytmotwórczym. 

To dzięki władzy ludowej obudził się i twój talent. 
Władza ludowa wyzwoliła z klasowego ucisku 
 twoją wiarę w siebie,  że też potrafisz pisać, 
 twoją odwagę,   że nie bałeś się chwycić za pióro, 
 twoje czułe na niedole serce, 
 no, i te twoją spracowaną rękę, którą piszesz. 
I tak jak my tu wszyscy jesteśmy tobie wdzięczni za to, co napisałeś, 
tak ty winieneś być wdzięczny władzy ludowej. (138)

Chociaż prawdę mówiąc, człowieka należałoby przez całe życie przesłuchiwać i o róż-
nych porach dnia i nocy. 
 I kiedy młody jest, 
 i kiedy już stary, 
 i porównywać jego zeznania. 

28 „Na granicy słowa”, 30.
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Zrywać w nim ciągle pamięć, aż przestałby być pewny samego siebie, 
 czy to on,   czy nie on, 
 czy pamięta siebie,  czy tylko wydaje mu się, że pamięta. (37)

Nie masz pan pojęcia, jaką moja mama robiła kapustę. 
 Oczy panu tego nie powiedzą, 
 uszy nie powiedzą, 
 mowa nie powie,
 a nos wyczuje. (131)

Jeśli ma duszę, będzie i duszę jak na dłoni widać. 
Cierpliwości, co się oddali, to się i zbliży. 
A tymczasem nie szkodzi pomarzyć. 
Przez ten czas i podejrzanemu minie lat, 
 niejednego doświadczy, 
 niejedno zrozumie, 
może kiedyś nawet z własnej woli przyjdzie i przyzna się, 
 nie trzeba go będzie zatrzymywać, 
  nigdzie wyjeżdżać, 
  niczego śledzić. (21)

I pobiegła. Stukała, wołała, waliła, bo drzwi były zamknięte na klucz, 
       ale nikt się nie poruszył. 
Zasłonki zaciągnięte, stawała na palcach,  ale nic nie dostrzegła. 
Na drugi dzień z rana ojciec poszedł do urzędu zawiadomić, że wdowa nie otwiera 
mimo stukania, wołania, walenia. (179)

Składniowemu uwypukleniu paralelizmów służyło zazwyczaj regularne powtarzanie 
tych samych wskaźników zespolenia w kolejnych członach zdania:

Świat niby wielki, a decydują szczegóły, 
 że ktoś kogoś spotkał tu, nie tam, 
 że jabłko spadło z jabłoni, dzięki czemu Newton odkrył prawo grawitacji, 
 że bakterie hodowane przez Fleminga uśmiercił niespodziewanie jakiś grzybek  
 i w ten sposób wynaleziona została penicylina. (17)

Symetrię składniową podkreślają także anafory. W tej funkcji najczęściej pojawiają się 
wyrazy nieautosemantyczne, zazwyczaj spójniki lub zaimki, np.

Nie ich przeszłość, nie ich pamięć, nie ich tęsknoty. (409)

Uwagę odbiorcy przykuwają symetrycznie konstruowane zdania powiązane za pomocą 
anafory, które łączą się w długie fragmenty tekstu, wypełniając nieraz całe akapity: 
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I zaczął wyliczać po kolei, co na co, wskazując palcem, a czasem też coś wyjął, pod-
stawiając matce pod oczy. To na zgagę, gdy się coś niewłaściwego zje. To na wzdęcia, 
na przykład po kapuście czy fasoli, gdy komuś nie lubuje. To na nereczki, przyspiesza 
siusianie. To słynne „kogutki” na bóle głowy, i nie tylko. […] To na uspokojenie, dajmy 
na to po kłótni z mężem czy sąsiadami. Ale również gdy nie można znaleźć sobie miej-
sca, jeśli coś człowieka dręczy. To gdy z ust czuć. […]. To na puchnące nogi, kupują 
najczęściej sklepowe i wszyscy, których zawód wymaga stania. To na hemoroidy. […]. 
To na odciski, to na wypryski, znikają po trzech smarowaniach. To na świerzb. […]. 
To na pięty, rozmiękczają się i robią się delikatne jak u dzidziusia. […]. To na katar. 
Na kaszel. Na chrypkę. Kłucie w uchu. A tu cała gama na urodę. Krem na dzień, na 
noc, na szyję. Ten na zmarszczki pod oczy.  […]. Ten pod puder. Ten pod szminkę. (253)

Potwierdzeniem tezy o celowym kształtowaniu przez Myśliwskiego toku składnio-
wego w celu wyraźniejszego akcentowania paralelizmów są także wyekscerpowane przy-
kłady, w których symetryczność członów podkreślana jest tożsamością form gramatycz-
nych różnych części mowy. Szczególnie silne właściwości rytmizacyjne mają czasowniki, 
które pisarz umiejętnie dobiera, zwracając uwagę na zgodność liczby, osoby, czasu i trybu:

Nikt mi przynajmniej nie wąchał koszuli, nie wypatrywał szminki na kołnierzyku, nie 
wypytywał, gdzie byłem, nie łapał mnie za słowo. (268)

Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie 
przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie się słuchawki telefonu. (74–75)

Skąd taki może co wiedzieć. Nie niósł śmierci do domu na swoim ramieniu, nie strze-
pywał z siebie szczątków czyjegoś ciała, nie gnił w okopie. (169)

[…] to chociażby z nudów człowiek się chętnie uczył, chętnie czytał, chętnie 
słuchał. (242)

Widzą nas, gdy idziemy ulicą, słyszą nas, gdy mówimy choćby szeptem, a nawet mury 
naszych mieszkań nie wiadomo, czy jeszcze nas bronią. (160)

– Sobota, to nazjeżdżało się tu dzisiaj. Na podzamczu parkują, przy spichrzu parkują, 
na nowym mieście parkują i gdzie tylko parkują, przepytać. Na szczęście jest jeden 
hotel, też przepytać. I w kwaterach prywatnych przepytać. (13)

Powtórzenia składniowe są zarówno wykładnikiem funkcji impresywnej i ekspresyw-
nej, jak i należą do istotnych mechanizmów spójnościowych, wpływając na przejrzystość 
wypowiedzi. Licznie występujące w analizowanym tekście różnego typu symetryczne 
układy składniowe i foniczne w widoczny sposób wpływają także na rytmizację wypowie-
dzi, nawiązując do oralności. Paralelizmy należą bowiem do typowych środków wytworzo-
nych przez kulturę oralną oraz ludową.  
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Wnioski

Reasumując, należy zauważyć, że występowanie różnego rodzaju powtórzeń jest zjawi-
skiem charakterystycznym dla badanej powieści, ściśle podporządkowanym technice nar-
racyjnej. Pisarz umiejętnie wykorzystuje je w różnorodnych funkcjach. Po pierwsze, są one 
wykładnikiem spójności tekstu, w którym zauważalne jest rozczłonkowanie treściowych 
segmentów. Repetycje ułatwiają śledzenie achronologicznej narracji, wiążąc ze sobą nie-
raz odległe akapity, przerywane licznymi dygresjami, sygnalizują ciągłość danego tematu 
w obrębie danej relacji. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów porządkujących i sca-
lających poszczególne segmenty utworu, wyznacznik uporządkowania narracji, w której 
nie respektuje się zasady chronologii, ciągłości i procesualności. Po drugie, wykorzysty-
wane są jako zabieg stylizacyjny w monologu wypowiedzianym, a więc stylizowanym na 
język mówiony, służąc rozmaitym celom i realizując przede wszystkim funkcję impre-
sywną oraz ekspresywną. Myśliwski wykorzystuje je zarówno, by uwypuklić pewne ele-
menty treści, wyrazić przedłużenie czasu trwania lub intensywność stanu lub działania, jak 
i jako narzędzie charakteryzujące bezpośrednio mówiącego, sygnalizujące jego stan psy-
chiczny, niepokój, nerwowość, podniecenie. Uwagę zwraca nie tylko bogactwo ilościowe 
w zakresie powtórzeń, ale także ich różnorodność: powtarzają się bowiem wyrazy w róż-
nych konfiguracjach słowotwórczych i fleksyjnych, powtarzają się grupy leksemów oraz 
całe zdania, powtarzają się konstrukcje składniowe, powtarzają się także morfemy, a nawet 
głoski w sąsiadujących leksemach. Myśliwski za pomocą powtórzeń wydobywa muzykę 
słowa, nadając tekstowi pewien rodzaj rytmiczności. Powtórzenia w widoczny sposób 
współtworzą także oralność utworu, sprzyjają bowiem memoryzacji, uobecnianiu pamięci, 
są środkiem utrwalającym kształt wypowiedzi, służą jej zapamiętywaniu. O nieprzecięt-
nej sile powtórzenia w warstwie stylistycznej analizowanego utworu, o jego atrakcyjności, 
decyduje także sposób, w jakim się wykorzystuje ten środek stylistyczny. Trzeba zauwa-
żyć, że Myśliwski niesłychanie starannie, zgodnie z regułami retorycznymi, konstruuje 
kompozycję swego utworu. Oprócz paralelizmów składniowych, odnajdujemy przykłady 
kunsztownych poliptotonów i figur etymologicznych, obok anafor liczne są anadiplozy. 
Nierzadko stosowane przez Myśliwskiego repetycje kierują uwagę odbiorcy na sam tekst, są 
więc także jednym z nośników funkcji poetyckiej w utworze. Wszystko to razem decyduje 
o wyjątkowych językowych walorach najnowszej powieści Wiesława Myśliwskiego, stając 
się źródłem czytelniczej satysfakcji. 

Wykaz skrótów

SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN – wydanie internetowe: https://sjp.pwn.pl/szukaj/historia.html.
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Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest ukazanie funkcji powtórzeń językowych w powieści Ucho Igielne Wiesława 
Myśliwskiego. Przedmiotem opisu są zarówno powtórzenia jednostek leksykalnych, jak i syn-
taktycznych oraz jednostek mniejszych od słowa (morfemów) w ciągu linearnym tekstu. Przed-
stawione analizy pokazują, że pisarz umiejętnie wykorzystuje je w różnorodnych funkcjach. Po 
pierwsze, są one wykładnikiem spójności tekstu, w którym zauważalne jest rozczłonkowanie 
treściowych segmentów. Repetycje ułatwiają śledzenie achronologicznej narracji, sygnalizu-
ją ciągłość danego tematu w obrębie danej relacji. Po drugie, wykorzystywane są jako zabieg 
stylizacyjny w monologu wypowiedzianym, a więc stylizowanym na język mówiony, służąc 
rozmaitym celom i realizując przede wszystkim funkcję impresywną oraz ekspresywną. My-
śliwski za pomocą powtórzeń wydobywa także muzykę słowa, nadając tekstowi pewien rodzaj 
rytmiczności. Powtórzenia w widoczny sposób współtworzą także oralność utworu, sprzyjają 
bowiem memoryzacji i uobecnianiu pamięci. O nieprzeciętnej sile powtórzenia w warstwie sty-
listycznej analizowanego utworu, o jego atrakcyjności, decyduje również sposób, w jaki pisarz 
wykorzystuje ten środek stylistyczny. Myśliwski niesłychanie starannie, zgodnie z regułami 
retorycznymi, konstruuje kompozycję swego utworu. Oprócz paralelizmów składniowych, od-
najdujemy przykłady kunsztownych poliptotonów i figur etymologicznych, obok anafor liczne 
są anadiplozy. Nierzadko repetycje kierują uwagę odbiorcy na sam tekst, są więc także jednym 
z nośników funkcji poetyckiej w utworze.

The function of repetition in Ucho igielne of Wiesław Myśliwski

S u m m a r y
The purpose of this study is to demonstrate the function of linguistic repetitions in the novel 
Ucho igielne of Wiesław Myśliwski. The subject of description are the repetitions of both lexical 
and syntactic units, as well as the units smaller than a word (morphemes) in a linear sequence 
of the text. The presented analysis shows that the writer skilfully uses the descriptions in vari-
ous functions. First, they are an exponent of coherence of the text in which fragmentation of the 
segments of content can be noticed. Repetitions facilitate to follow the non-chronological nar-
ration, they signal continuity of a given theme within a given relation. Second, they are used as 
a stylistic means in an uttered monologue, therefore stylized as a spoken language, serving vari-
ous purposes and primarily performing an impressive and expressive functions. Myśliwski also 
uses repetitions to create music of words, he confers to the text a kind of rhythm. Repetitions 
also visibly co-create the orality of the text as they are conducive to memorizing and making 
memory present. The remarkable power of repetition in the stylistic layer of the analysed work, 
its attractiveness, is also determined by a manner the writer uses this stylistic means. Myśliwski 
extremely carefully, in accordance with the rhetoric rules, constructs the composition of his 
work. Besides the syntactic parallelisms, we find examples of polyptotons and the etymological 



 Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego | 245 

figures, apart from anaphors there are frequent anadiploses. Quite often repetitions draw the 
reader’s attention to the text itself, therefore being also one of the vehicles of the poetic function 
in the work.

C y t o w a n i e
Kowalska, Danuta, Magdalena Pietrzak. „Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława 
Myśliwskiego”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 
19 (2020): 219–245. DOI: 10.18276/sj.2020.19-15.





www.wnus.edu.pl/sj | DOI: 10.18276/sj.2020.19-16 | 247–264

SYNCHRONICZNE I DIACHRONICZNE ASPEKTY BADAŃ POLSZCZYZNY

Anna Lenartowicz-Zagrodna
ORCID: 0000-0001-8500-6476

Uniwersytet Łódzki, Łódź
anna.zagrodna@uni.lodz.pl

O postrzeganiu języków klasycznych, polskiego i niemieckiego 
w przedmowach do dawnych słowników przekładowych
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Język jako temat wypowiedzi dawnych autorów niejednokrotnie stanowił przedmiot badań 
językoznawców. Ekscerpowany materiał obejmował przedmowy do różnego typu tekstów, 
w tym literatury przekładowej i dzieł oryginalnych, gramatyk oraz słowników1. Można 
jednak zaobserwować, że – wyjąwszy fragmenty wypowiedzi Knapiusza2 i Volckmara3 

1 Zob. np. Witold Taszycki, red., Obrońcy języka polskiego (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
2004); Tadeusz Ulewicz, „W sprawie walki o język polski w pierwszej połowie XVI w. (paralele czeskie, 
problem przedmów drukarskich)”, Język Polski 36 (1956): 81–97.
2 Podstawowym opracowaniem dotyczącym słownika Knapiusza jest wydana ponad pół wieku temu 
monografia: Jadwiga Puzynina, „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy 
nad językiem polskim (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961).
3 Fragmenty wypowiedzi Volckmara, zamieszczone m.in. w przedmowie do słownika, wykorzystano do 
opisu funkcjonowania szkół gdańskich – zob. np. Władysław Pniewski, Język polski w dawnych szkołach 
gdańskich (Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, 1938); pięciotomowa edycja Gdańskie gimna-
zjum akademickie (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego), tu zwłaszcza: Regina Pawłowska, 
„Nauczanie języka polskiego w Gdańsku w XVII wieku”, w: Gdańskie gimnazjum akademickie, t. I: Szkice 
z dziejów, red. Edmund Kotarski (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008), 229–246. Zob. 
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– niewiele uwagi poświęcano wstępom do słowników polsko-łacińskich, które z racji 
układu i swego pierwszeństwa w dziejach leksykografii winny być cennym źródłem wie-
dzy o poziomie świadomości językowej. O nikłym nimi zainteresowaniu może dodatkowo 
świadczyć fakt, że poza bardzo oszczędnym wyborem z Proemium Knapiusza4 nie zostały 
przetłumaczone na język polski. 

Celem opracowania jest więc próba przedstawienia, jak w dotąd nieprzebadanych 
przedmowach do słowników polsko-łacińskich (ewentualnie z przydanym innym językiem 
obcym) wypowiadano się o językach – m.in. w aspekcie wartościowania, użytkowania, 
specyfiki, często ujmowanych kontrastywnie.

Przedmiotem zainteresowania uczyniono wstępnie wszystkie ogólne słowniki pol-
sko-łacińskie powstałe od końca XVI wieku do końca wieku XIX, niemniej po lekturze 
przedmów konieczna okazała się weryfikacja założeń, ponieważ oczekiwane treści odnoto-
wano tylko w dwu edycjach słownika Volckmara (1596 i 1605=1613)5, pierwszym i trzecim 
tomie Skarbca Knapiusza (1621 i 1632)6, następnie w Dasypodiuszu katolickim (1642)7 oraz 
u Woronowskiego (1769)8. Autorami ekscerpowanych przedmów są leksykografowie – jak 
w przypadku pierwszej edycji dzieła Volckmara (V96), dwu tomów Skarbca Knapiusza 
(Kn1 i Kn3)9 i pierwszego tomu słownika Woronowskiego (Wor), oraz wydawcy – Baltazar 
Andrzej napisał przedmowę do drugiej edycji Volckmara (V05), zaś Andrzej Hünefeld do 
Dasypodiusza katolickiego (Das). W słownikach obok polszczyzny i łaciny uwzględnione 
zostały języki niemiecki (V96, V05, Das) i grecki (V05, Kn1, Kn3). Z wyjątkiem polsko-
języcznej wypowiedzi Woronowskiego pozostałe przedmowy sformułowano po łacinie 

też: Elżbieta Kędelska, Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku (Warszawa: 
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1995), 85–118.
4 Proemium jest przedmową do pierwszego tomu Thesaurusa. Tłumaczenie jej fragmentów dokonane 
przez Mieczysława Brożka zamieszczono w: Taszycki, Obrońcy, 237–241. Pozostałe dwa tomy również 
poprzedzone są przedmowami, jednak dotychczas nie zostały przetłumaczone na język polski.
5 Mikołaj Volckmar, Dictionarium trilingue tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam 
et Germanicam accomodatum et in gratiam iuventutis Dantiscanae iam primum in lucem editum (Gdańsk: 
in Officina typographica Iacobi Rhodi, 1596); tenże, Dictionarium trium linguarum, Latine, Germanice et 
Polonice […] nunc denuo recusum. lingua Graeca auctum et quadrilinguae factum (Gdańsk: typis Martini 
Rhodi, 1605).
6 Grzegorz Knapiusz, Thesaurus Polonolatinograecus seu promptuarium lingua Latinae et Graece, [t. 1] 
(Kraków: typis Francisci Cesarii, 1621); tenże, Thesauri Polonolatinograeci […] tomus tertius continens 
Adagia Polonica, [t. 3] (Kraków: typis Francisci Cesarii, 1632).
7 [Piotr Dasypodiusz], Dasypodius Catholicus hoc est Dictionarium Latino-Germanico-Polonicum 
et Germanico-Latinum et Polonico-Latinum (Gdańsk: typis Andreae Hünefeldi, 1642).
8 Benedykt Woronowski, Słownik polsko-łaciński ze Skarbu księdza Knapiusza […] wybrany a przeszło 
dwomasty słów początkowych nad to słów i imion rodzajami i odmianami, tudzież porządnym zebraniem 
pisarzów łacińskich podług wieków łaciny ułożony, t. 1 (Kalisz: w drukarni J.K.M. Societatis Jesu, 1769).
9 W drugiej edycji Skarbca (1643–1644), która ukazała się po śmierci Knapiusza, do autorskiej przed-
mowy zostały wplecione krótkie fragmenty pochodzące od wydawcy. Zaznaczam je, ujmując dodane tre-
ści w nawias kwadratowy. Na temat różnic między edycjami zob. też: Jadwiga Puzynina, „Dwa wydania 
Thesaurusa Grzegorza Knapskiego (1621 i 1643)”, Pamiętnik Literacki 4 (1958): 433–473.
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(wykorzystujemy je tu we własnym przekładzie)10; warto też wspomnieć o narodowości 
autorów: Polakami byli Knapiusz i Woronowski, pozostali zaś z pochodzenia Niemcami.

Uwagi o językach

Język polski

Stałym punktem charakterystyki języka jest opis jego ogólnych zalet. W przypadku polsz-
czyzny kluczowymi pojęciami są: starodawność (V96: antiquitas), wytworność (V05: ele-
gantia), wyrafinowanie (V05: concinnitas), kunsztowność (V96: artificium), niezbędność 
(V96: necessitas) i przydatność (V96: utilitas). Poszczególne właściwości okrasza się dodat-
kowo pozytywnie wartościującymi przymiotnikami, np. szczególny (V05: peculiaris) czy 
niezwykły (V96, V05: mirus), często podawanymi w stopniu najwyższym — polszczyzna 
jest zatem najwytworniejsza (V96: elegantissima) i najdoskonalsza (V96: perfectissima), 
pod względem słowotwórczym najpodatniejsza (V96: felicissima), jej znajomość najbar-
dziej konieczna (V96: maxime necessaria). Warto zwrócić uwagę, że wszystkie przytoczone 
przykłady pochodzą z pierwszej i drugiej edycji słownika Volckmara, następni autorzy nie 
wypowiadali się o polszczyźnie w tak egzaltowanym tonie.

Wśród zalet języka polskiego wymienia się również jego przydatność „nie wyłącznie 
kupcom i rzemieślnikom do prowadzenia interesów, ale zaprawdę także tym, którzy zasia-
dają w radzie i piastują publiczne urzędy” (V96), jednak wzmianka o jego użyteczności 
pojawiła się ponownie tylko w wypowiedzi Volckmara. 

Dodatni obraz polszczyzny budowany jest również przez opisanie jej zasięgu geogra-
ficznego oraz relacji wobec innych języków słowiańskich, przy czym słownikarze czynili 
to w dwojaki sposób: przez unifikację polskiego z językami pokrewnymi lub przez odsepa-
rowanie od nich.

Tytuły najdawniejszych słowników przekładowych formułowano po łacinie. 
We wszystkich analizowanych publikacjach na karcie tytułowej pojawiło się określenie 
Polonicus, np. Dasypodius catholicus hoc est Dictionarium Latino-Germanico-Polonicum 
[…] et Polonico-Latino-Germanicum, Thesaurus Polonolatinograecus, Dictionarium […] 
ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam, które nie budzi wątpliwości, 
że przedmiotem zainteresowania i opisu autorów jest język polski. Pojawia się ono również 
w łacińskojęzycznych przedmowach. Volckmar mówi na przykład o wygłaszaniu pochwał in 
laudem Polonicae linguae, o książkach przydatnych ad linguae Polonice studium, o wyda-
niu rozmówek uzupełnionych o Polonica interpretatione, o gromadzeniu Polonica voca-
bula oraz przekładaniu zdań na Polonicum sermonem, siebie zaś nazywa Polonicae linguae 

10 Wszystkie podane w tym artykule przekłady z łaciny mają charakter roboczy; mogą one nieznacznie 
różnić się od dopracowanych przeze mnie wersji tłumaczeń, zamieszczonych w książce Z dziejów leksyko-
grafii polsko-łacińskiej. Przedmowy do słowników (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020).
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praeceptor. Wydawca gdańskiej edycji Dasypodiusza katolickiego – Andrzej Hünefeld – 
pisze, że do wyrazów greckich i łacińskich dodano Polonicis, aby ze słownika mogli korzy-
stać ci, dla których lingua Polonica est vernacula. Knapiusz natomiast użył przymiotnika 
Polonicus około 60 razy (Kn1), zestawiając go m.in. z wyrazami: vox, verbum, vobaculum, 
dictio, lingua, ortographia, litera, grammatica, exemplum, dictionarium, lexicon, vocabu-
larium, interpretatio.

Z tych partii wypowiedzi, które zawierały uwagi na temat języków rejestrowanych 
w słownikach, wynotowano dodatkowo leksem Sarmaticus11. Przed przytoczeniem przy-
kładów jego użycia warto uprzednio wskazać, jak rozumieli ten leksem dawni słowni-
karze. Volckmar w części słownikowej umieścił podhasła Polak / Polka / polski / Polska 
pod hasłem pole i przypisał im odpowiednio łacińskie ekwiwalenty: Polonus, Sarmata / 
mulier Polona / polonicus / Polonia, Sarmatia12. W wierszu Piotra Lossiusa ułożonym na 
cześć Volckmara i wybitym w edycji pierwszej jego dykcjonarza przymiotnik Sarmaticus 
również użyto w znaczeniu ‘polski’: „Niechaj to rodakom wstydu nie przynosi, że język 
sarmacki / Jest pielęgnowany przez męża niemieckiego”. Synonimicznych relacji między 
przymiotnikami Sarmaticus oraz Polonicus nie potwierdzają jednak autorzy innych słow-
ników przekładowych – Mączyński (do którego odwołuję się pomocniczo), Brzezwicki, 
Knapiusz, Szyrwid, Elger, a później Woronowski nie zestawili tych leksemów, poprzesta-
jąc wyłącznie na odpowiedniościach: Polska / polska ziemia = Polonia, Polak = Polonus, 
Polka = Polonis / mulier Polona, polszczyzna = sermo Polonicus / idioma Polonicum / 
Polonismus. Ponadto Mączyński w przedmowie do Leksykonu łacińsko-polskiego użył 
leksemu Sarmatia na określenie wszystkich ziem uznających panowanie polskiego króla, 
choć niekoniecznie rdzennie polskich, a w których rozpowszechniony jest język słowiański 
(Sclavonica lingua)13. Tymczasem w drugim tomie Skarbca14 dla haseł Sarmata, Sarmatice, 
Sarmaticus, Sarmatis Knapiusz wprowadził odpowiednio ekwiwalenty Tatarzyn, Tatarski, 
Tatarski, Tatarka. 

Już na podstawie tego krótkiego przeglądu można stwierdzić, że leksem Sarmaticus 
był niejednoznaczny, skoro mógł odnosić się do tego, co polskie, słowiańskie albo nawet 
tatarskie. Niejednoznaczność tę wykorzystał Hünefeld, który tłumacząc potrzebę dodania 
do pierwotnie łacińsko-niemieckiego Dasypodiusza działu polskiego, powołał się na sze-
roki zasięg tych trzech języków:

11 Na temat rozumienia pojęcia sarmatyzmu zob. np. Grażyna Filip, Magdalena Patro-Kucab, „Obraz 
sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej – wybrane zagadnienia i przykłady”, 
Słowo. Studia Językoznawcze 4 (2013): 53–71.
12 W części polsko-łacińskiej nie zarejestrował haseł Sarmata i pochodnych, w części łacińsko-polskiej 
zaś – ani Polonus, ani Sarmatus.
13 Wymienia tu: „Polaków, Mazowszan, Rusów, Roksolanów czyli Rusinów, Podolan, Litwinów, 
Wołynian, Żmudzinów, Prusów czyli Prusaków, Kaszubów, Pomorzan, Oświęciniam, Zatorzan” (zob. 
Taszycki, Obrońcy, 136).
14 Grzegorz Knapiusz, Thesauri Loponolatinograeci tomus secundus Latinopolonicus, [t. 2] (Kraków: 
typis Francisci Caesarii, 1644).
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Po łacinie najdalej sięgają granice języków niemieckiego i sarmackiego [ fines 
Germanicae Sarmaticaeque linguae], skoro te – nawet jeśli nieco różnią się z powodu 
dialektów – w całej niemal pozostałej Europie, na tyleż zaiste ludów podzielonej, albo 
są używane w pospolitej mowie, albo przynajmniej do pewnego stopnia rozumiane.

Dla wzmocnienia swego argumentu drukarz powołał się na autorytet cesarza Karola 
IV Luksemburskiego i ogłoszonej przez niego w 1356 roku Złotej Bulli: „w Złotej, jak 
powiadają, Bulli cesarz Karol IV poważnie zalecił, a tym samym rozkazał synom elektorów 
w Rzeszy Niemieckiej naukę tych trzech języków”. Jeśli sięgniemy do tekstu źródłowego, 
okaże się, że od osób mających sprawować władzę wymagano znajomości języków określo-
nych jako Germanica, Italica oraz Slavica po to, by „licznych rozumiały i były rozumiane 
przez licznych”15 [„plures intelligant et intelligantur a pluribus” — przeł. A.L.Z.]. Hünefeld, 
bazując na semantycznej niejednoznaczności przymiotnika Sarmaticus, przerzucił więc 
niejako pomost między polszczyzną a językiem słowiańskim.

Podobny zabieg zastosował Baltazar Andrzej, wydawca drugiej i trzeciej edycji słow-
nika Volckmara (1605, 1613), z tą różnicą, że płynnie przeszedł od polszczyzny do języka 
słowiańskiego (Sclavonica), stwierdzając: 

[…] jeśli ktoś rozumie język polski […] zauważy, że [językiem – A.L.Z.] tym wła-
dają cudzoziemcy. Możesz bowiem usłyszeć, że językiem słowiańskim, który od pol-
skiego różni się jakimiś nielicznymi dialektyzmami, mówią Moskale16, Rusowie17, 
Czesi, Morawianie18, Serwowie19, Ilirowie20, Bośniacy21, Dalmatowie22, mieszkańcy 
wybrzeża wenedzkiego23, Wandalowie24 oraz inne niezliczone plemiona.

15 [Karol IV], „Bulla Aurea Caroli IV”, w: Monumenta Germaniae Historica, t. XI: Fontes iuris 
Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi, oprac. Wolfgang Fritz (Böhlau: Deutsche Akademie 
der Wissenschaften, 1972), 90.
16 Moskale – Rosjanie.
17 Rusini – Białorusini.
18 Morawianie – plemię czeskie.
19 Serwowie – forma oboczna do Serbowie; analogiczny zapis zastosował Mączyński.
20 Ilirowie – lud indoeuropejski zamieszkujący zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego, od VI w. pod-
legający zesłowiańszczaniu; w dawnych przekazach historycznych nazwa Ilirowie odnosi się często do 
Serbów lub Chorwatów.
21 Bośniacy – plemię serbsko-chorwackie.
22 Dalmatowie – plemię serbsko-chorwackie.
23 Wenedowie – lud zamieszkujący ziemie nad Bałtykiem; nazwa Wenedowie stosowana była w daw-
nych kronikach wymiennie z nazwą Słowianie; w języku niemieckim znaczenie takie miała do XIX w. 
Wzmianki o Wenedach pojawiają się w źródłach rzymskich z I i II w. (m.in. u Pliniusza Starszego, Tacyta, 
Ptolemeusza i Klaudiusza).
24 Wandalowie – plemię germańskie, uznane przez Fontanusa za słowiańskie, co pozostaje w zgodzie 
z opiniami ówczesnych historyków, którzy Wandalami nazywali Słowian Połabskich; podobnie zakwalifi-
kował ich Mączyński we wstępie do swego leksykonu.
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Andrzej Hünefeld i Baltazar Andrzej postawili więc niejako znak równości między języ-
kiem polskim a słowiańskim, a w efekcie rozszerzyli zasięg, rangę i historyczne znaczenie 
polszczyzny.

Polszczyznę zestawia się również z innymi, ale niewymienionymi z nazwy językami 
słowiańskimi i wskazuje, że ma spośród nich najszerszy zasięg (V96: latissimus usus, V05: 
latissime extendit); jej przewagę określają też użyte czasowniki typu: góruje (V96, V05: 
eminet), przewyższa (V05: praestat), jaśnieje (V96: refulget), obfituje (V96: abundat) oraz 
metafory – jest ona ich matką (V96: mater), a nawet królową (V05: regina). Zwraca przy 
tym uwagę, że wprowadzający tego typu treść słownikarze (Volckmar, a później Hünefeld) 
nie wspomnieli o języku czeskim, który był wówczas w wielu dziedzinach życia rozwinięty 
lepiej niż polszczyzna, jak pokazują chociażby teksty biblijne, i który, jak twierdził Łukasz 
Górnicki w Dworzaninie polskim, przez Polaków był „policzony za najcudniejszy” (ks. I), 
a którego nie dotknęły jeszcze skutki klęski Czechów w bitwie pod Białą Górą (1620).

Zagadnieniem omawianym podczas opisu polszczyzny były również właściwości 
systemu językowego. Kwestię tę najdokładniej przedstawił Knapiusz (Kn1), przy czym 
w jego oczach na uwagę zasługiwały zwłaszcza bogactwo leksyki oraz swoboda słowo-
twórcza, przewyższające możliwości łaciny, a także greki, co leksykograf udokumentował 
licznymi przykładami. Wykrzyknienia i wyrazy dźwiękonaśladowcze (np. trzásk, plásk, 
szást, puk, łub, buf, chlust, szust, rum, fik, myk, śio, fu, bźiu), „których nie znają ani Grecy, 
ani Łacinnicy”, doraźnie tworzone effutitia (np. terefere, śidła, widła, krzętu-wętu, fik-mik, 
bźiu, fáráfámfá, lélom-polélom, onáczyć, skoiárzyć, piłá go, płáći ten, kiérwidér), forma-
cje przedrostkowe (np. wodzę, przywodzę, odwodzę, zwodzę, wywodzę, uwodzę, náwodzę, 
wwodzę, záwodzę, przéwodzę itd., przewodzenie, uwodzenie), wielostopniowe zdrobnienia 
i zgrubienia (np. chłopék, chłopeczék, chłopię, chłopiéc, chłopczyk, chłopiątko, chłopią-
téczko, chłopięćiná, chłopięćinká, chłopięćinéczká, chłoptáś, chłopczysko, chłopczyszcze, 
chłopaczék, chłopiaszék, chłopisko, chłopinéczká) oraz możliwość dopasowania kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu polskich odpowiedników dla jednego łacińskiego słowa (np. suffi-
cere → cierpieć, zahamować, przewieść na sobie, zatrzymać się, nie skwapiać się, zwłaczać, 
odkładać kogo, co, oprzeć się, zatrzymać na sobie, podpierać się, podjąć kogo, trzymać na 
sobie, mieć na sobie, ostać się przy czym, obronić czego, zdołać, sprawować urząd, być 
burmistrzem, zastępować, trzymać miejsce czyje, być na miejscu, nosić na sobie, podejmuję, 
wytrwać, pokrywać, śmieć się ukazać komu na oczy, śmiało w oczy wejrzeć, żywić, wspierać 
kogo, dochować, dotrzymać, zachować, dostarczyć kosztu) – wszystko to, jego zdaniem, 
świadczy o bogactwie języka polskiego i jego przewadze nad łaciną, leksykograf podkreśla 
bowiem, że: „słów tych brakuje w łacinie”. Dodatkowo wyjątkowość polszczyzny zasadza 
się na właściwych jej idiomach, w łacinie występujących tylko sporadycznie: 

Polskimi idiomami nazywam takie wyrażenia, których po łacinie nie można oddać 
jednym słowem, ale trzeba posłużyć się dłuższym omówieniem – na tej podstawie 
należy wnosić, że nasz język posiada większy niż łacina zasób słów do wyrażania 
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wszystkich rzeczy i czynności dla nas zwyczajnych i nam potrzebnych, a także wspól-
nych ze wszystkimi niemal narodami […] zanotowałem tylko nieliczne słowa łaciń-
skie, […] których nie możemy albo raczej nie staramy się oddać po polsku bez pewnej 
szkody […]. 

Knapiusz dostrzegał również, że Polacy nie wypracowali własnego słownictwa 
z zakresu pewnych dziedzin życia, ale starał się te braki usprawiedliwić – w jego opinii są 
to głównie słowa:

[…] których żadną miarą nie da się odnieść do naszego narodu, wiary, obyczajów 
czy potrzeb. Wyrazami tymi są bardzo różne od naszych nazwy związane z pogań-
ską obrzędowością, nazwy urzędów, zwyczajów, świąt, potraw, ubrań, dalej nazwy 
zwierząt, [ryb, ptaków, roślin, wonności, metali] ziół, drzew, kamieni i typowych dla 
obcego świata realiów przyrody, wreszcie nazwy charakterystyczne dla tajemnych 
sztuk, niejednokrotnie zaczerpnięte z greki, jak w przypadku astrologii, geometrii, 
fizyki, retoryki, gramatyki i innych, których Polacy nigdy nie przenieśli na rodzimy 
grunt (Kn1).

Knapiusz prezentował odmienny punkt widzenia niż większość wypowiadających się 
jeszcze na początku XVII wieku pisarzy, narzekających na niedostatki polskiego zasobu 
leksykalnego25. Dzięki obiektywności i naukowości jego głos zdecydowanie też różni się od 
przedmów do pozostałych słowników. Być może na merytoryczność opinii wpływ miało 
polskie pochodzenie tego leksykografa, skutkujące lepszym wyczuciem i świadomością 
językową.

Język łaciński

Na temat łaciny autorzy wypowiadają się pozytywnie, rzadko jednak chwalą ją samą w sobie, 
niejako a priori przyjmując bezdyskusyjność tego faktu. Znacznie częściej pochwale pod-
lega dobra znajomość łaciny, niezbędna do wytwornego mówienia i stanowiąca absolutną 
podstawę wykształcenia26; ukazuje się ją jako narzędzie do zdobycia mądrości i cnót 
(„dzięki źródłom czystości języka łacińskiego młodzieńcy zyskają wykształcenie, stając 
się najmądrzejszymi mężami na chwałę Boga, pożytek Rzeczpospolitej, a także na pocie-
chę swych rodziców”27). Jednocześnie gani się jej nieznajomość, która prowadzi do psucia 
języka. Z tego powodu autorzy polsko-łacińskich słowników kładą sobie za cel głównie 

25 Taszycki, Obrońcy, XXXII–XL.
26 Zob. np. Jerzy Axer, „Łacina jako drugi język narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej”, w: Łacina jako 
język elit, red. Jerzy Axer (Warszawa: OBTA, DiG, 2004), 151–156.
27 Cytat z jednej z kolejnych edycji Skarbca Knapiusza – Synonymaseu Dictionarium Polonolatinum 
(Kraków: in officina Francisci Caesarii, 1649).
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to, „żeby zwiększyć wśród Polaków czystość, sprawność i właściwe używanie łacińskiej 
mowy” (Kn1).

Łacinę nazywa się matką innych języków (V96), a chronologiczny i geograficzny 
zakres jej oddziaływania poszerza się, łącząc ją ze współczesnymi językami romańskimi: 
„Spadkobiercami łaciny ją języki najznamienitszych narodów w Europie: włoski, francu-
ski i hiszpański” (Das) i czyniąc ją głównym językiem całej Europy: „Językiem łacińskim 
posługują się wszędzie mieszkańcy całej bez wątpienia Europy” (V05). 

Wiele miejsca poświęca się następnie przydatności łaciny, wskazując jej pierwszeń-
stwo w takich dziedzinach życia i nauki, jak teologia, prawo, filozofia, medycyna, historia 
czy retoryka, np.

[…] od dwu tysięcy lat za jego właśnie pośrednictwem przekazywane są tajniki wszyst-
kich nauk i dyscyplin. W nim bowiem w zachodniej części świata wybitni przedstawi-
ciele i prawowierni ojcowie Kościoła zapisują tajemnice teologii, w nim mężowie bie-
gli w prawie rozstrzygają powierzone im sprawy i zawiłości praw; w nim filozofowie 
objaśniają początki i naturę rzeczy oraz wiedzę o cnotach; w nim lekarze formułują 
swoje hipotezy na temat konieczności ochrony i przywracania zdrowia; w nim wresz-
cie historycy przedstawili wydarzenia, które miały miejsce na całym niemal świecie 
pod najwspanialszym panowaniem monarchii rzymskiej przez tyleż minionych lat, 
długi ciąg faktów urozmaicając godną podziwu barwnością opisów, słodkością mowy 
i wielością przykładów, tu i ówdzie również cytatami niezbędnymi do właściwego 
kształtowania życia (V05).

Wśród języków, za pomocą których wykłada się wiarę w rzeczy święte i uczone prawi-
dła, pierwszeństwo w obecnych czasach przypada łacinie. […] Dlatego jasne się staje, 
jak wiele wsparcia udziela ona ogólnemu funkcjonowaniu ludzkiego życia (Das).

Pod względem leksykograficznym łacina jawi się jako język wyrobiony, o czym 
świadczy chociażby to, że dobór słów łacińskich podlegał ścisłej kontroli. Najwięcej miej-
sca poświęcili temu zagadnieniu Knapiusz i Woronowski. W ich wypowiedziach pojawia 
się seria nazwisk autorów łacińskich, stanowiąca próbę przeciwstawienia się licznym gło-
som negującym wszystko, czego nie ma w pismach Cycerona: „Po łacinie mówił wszak 
nie tylko Cycero lub Salustiusz, ale też: Enniusz, Plaut, Terencjusz, Wirgiliusz, Warron, 
Katon, Kolumella, Liwiusz i wielu innych im bliskich” (Kn1). Leksykografowie podkre-
ślają, że ich celem było zgromadzenie ogółu leksyki łacińskiej, a „Do osiągnięcia tego celu 
nie wystarczył sam Cyceron” (Kn1), wobec tego korzystają z pełną świadomością ze źródeł 
powstałych na różnych etapach rozwoju łaciny – od „starszego” przez „złoty” (cyceroński), 
„srebrny”, „miedziany”, „żelazny” po „brudny” (Wor). Warto dodać, że Knapiusz dopusz-
czał również korzystanie z pism autorów współczesnych oraz tworzenie neologizmów. 
Podyktowane to było potrzebą zapełnienia luki leksykograficznej, wynikającej z faktu, że 
łacina jako język martwy przestała nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Wobec 
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różnorodności ekscerpowanego materiału podkreśla się potrzebę dokumentacji źródeł – 
ma ona umożliwić użytkownikom ocenę jakości poszczególnych wyrazów (do jakiej sfery 
należy dany wyraz – retoryki, poetyki, historii, jest poważny czy komiczny, pochodzi od 
uznanego czy nieznanego pisarza itp.), a w efekcie ułatwić najtrafniejszy wybór.

Dyskusji na temat jakość łacińskiej leksyki poświęca się w analizowanych przedmo-
wach najwięcej miejsca – o łacinie mówi się przede wszystkim w kontekście zmagań lek-
sykograficznych. 

Znamienne wydaje się natomiast, że w żadnej z uwzględnionych w analizie przedmów 
w odniesieniu do łaciny nie odnotowano bezpośrednich określeń, chwalących jej piękno28. 
Najdobitniejszym tego przykładem jest obszerna wypowiedź Knapiusza, zawierająca wie-
lopłaszczyznowe obserwacje na temat kondycji języka w ogóle (np. zróżnicowanie styli-
styczne, chronologiczne, genetyczne), jak i konkretnie nauki łaciny, sposobów osiągnięcia 
w niej biegłości i pomocy naukowych (słowniki), a także przeszkód stojących na drodze 
młodych adeptów, zwłaszcza złej metody nauczania i niewłaściwego podejścia nauczycieli, 
rozważa następnie, skąd biorą się błędy w łacińskojęzycznych wypowiedziach i jak wzbo-
gacać łacińskie słownictwo (np. podkreśla konieczność czerpania leksyki nie tylko z pism 
Cycerona, a gdy zmusza konieczność, dopuszcza użycie zapożyczenia, neologizmu, archa-
izmu itp.). Knapiusz wypowiada się o łacinie w sposób, można by rzec, beznamiętny – rela-
cjonuje, nie wartościuje; jeśli już wprowadza opinie, to czyni to w odniesieniu do autorów 
łacińskich („z najlepszych dawnych pisarzy łacińskich”, „z autorów starych, choć miernych 
oraz z późniejszych, reprezentujących podupadającą dobę łaciny”, „przytoczyłem głównie 
dobrych autorów” Kn1), nie zaś do łaciny. Wytworność i doskonałość łaciny to cel, do któ-
rego się dąży, a nie jakość sama w sobie.

Język grecki

Na temat greki słownikarze mówili ze swadą, nazywając ją najobfitszym źródłem (V05: 
fons uberrimus), a jej znajomość określając jako zgoła konieczną (Kn1: necessaria omnino). 
Język ten chwali się zarówno ze względu na jego cechy pozajęzykowe (np. starodawna, 
niezbędna w pogłębianiu wykształcenia, język fundamentalnych tekstów europejskiej 
cywilizacji), jak i wartości wewnątrzjęzykowe (np. źródło dla łaciny na różnych poziomach 
języka). Woronowski zaś, który języka greckiego w swym słowniku nie uwzględnił, tłuma-
czył się z wyczuwalnym żalem, że: „przez nieszczęśliwość czasów od wielu jest zaniedbana 
[…]”.

Z wypowiedzi słownikarzy można wnosić, że o ile łacina jest podstawą wykształcenia, 
wymaganym minimum, o tyle znajomość greki świadczy o jego wyższym, pogłębionym 

28 W Pueriliach Łukasza Brzezwickiego pada określenie najsłodsze ziarno łacińskiej mowy, zaś w jednej 
z edycji słownika Konstantego Szyrwida mówi się o ogromnych skarbach języka łacińskiego (1642).



 256 | Anna Lenartowicz-Zagrodna 

stopniu; greka daje bowiem możliwość docierania do źródeł nauki (w tym kontekście 
Rzymian uznaje się tylko za pośredników wiedzy wypracowanej przez Greków):

[…] dodałem wyrazy i formy greckiego języka, ponieważ jest rzeczą bezdyskusyjną, 
że bez niego nikt nie może zdobyć pełnego wykształcenia ani właściwie zajmować się 
badaniem filozofii oraz historii. Z Greków bowiem niczym z niezwykle obfitego źró-
dła spłynęły na łacinników wszystkie sztuki i nauki, a także cała siła wymowy (V05).

Co ciekawe, wyraźnie emocjonalną opinię na temat języka greckiego wyraził w przed-
mowach do dwu tomów swego Thesaurusa Knapiusz, choć jego stosunek chociażby do 
łaciny cechował naukowy obiektywizm. Leksykograf ostro krytykował przy tym osoby 
negujące wartość greki, nazywając je nieukami, głupcami lub „nieznającymi się na muzyce 
i dorastającymi w surowym klimacie Beotami”29, a przeświadczenie o nieprzydatności 
greki – głupotą, która „panoszy się wszędzie i jest wielce szkodliwa dla dobrej literatury 
oraz pilnych młodzieńców” (Kn3):

I zaiste w odniesieniu do greki nikt – może z wyjątkiem nieuka lub głupca – nie 
ośmieli się zaprzeczyć, że jest ona zgoła konieczna do zdobycia jeśli nawet nie zupeł-
nego wykształcenia, to przyjemniej średniego (Kn1). 

[…] żadne gruntowne wykształcenie nie może obejść się bez co najmniej przeciętnej 
znajomości języka greckiego (Kn3).

Przydatność greki Knapiusz argumentuje poprzez zestawianie jej z językiem łaciń-
skim – konfrontacja za każdym razem wypada na niekorzyść łaciny, bowiem odsłania jej 
wtórność, niedostatki, a nawet ułomności, np.

[…] greccy pisarze sformułowali wiele przysłów i sentencji potrzebnych do kształto-
wania obyczajów, a których brakuje Łacinnikom (Kn3).

[…] ginie ponadto w greckich przysłowiach oddanych po łacinie wdzięk, który często 
kryje się w jakimś słowie, a po łacinie nie można go tak oddać (Kn3).

Łacinnicy przejęli od Greków nie tylko sztuki i niemal wszystkie nauki, ale także 
słowa i zdania (Kn3).

[…] powstanie i znaczenie wielu słów, których używają Łacinnicy, jak również sposób 
ich właściwego pisania i wypowiadania zależą od znajomości języka greckiego (Kn3).

29 Beoci, lud grecki, któremu przypisywano niski poziom intelektualny: „Beotowie znani byli powszech-
nie z tępości rozumu” – Michał Wiszniewski, Charaktery rozumów ludzkich (Kraków: Drukarnia 
Uniwersytecka 1842), 24. Występują tu zatem jako synonim ludzi niewykształconych.
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[…] pokaźna część łacińskich słów wywodzi się ze słów greckich, od poznania któ-
rych zależą sens, właściwe znaczenie, wymowa, akcent, iloczas i poprawna łacińska 
pisownia (Kn1).

Knapiusz wygłosił więc apologię na temat greki i zaciekle bronił jej przydatności; 
można wręcz odnieść wrażenie, że to właśnie greka jest najbardziej cenionym przez niego 
językiem jako klucz niezbędny do gruntownego poznawania łaciny, głównie zaś fonetyki, 
ortografii i semantyki łacińskich wyrazów.

Język niemiecki 

Obok języków klasycznych w ekscerpowanych słownikach polszczyźnie towarzyszył język 
niemiecki. Zwraca uwagę, że jego opisowi nie poświęcono zbyt wiele miejsca, choć trzej 
autorzy analizowanych przedmów byli z pochodzenia Niemcami. W ich opinii najważniej-
sze zalety tego języka stanowiło to, gdzie się go używa, kto go używa i do czego jest przy-
datny; nie oceniali go jednak od strony systemu językowego.

Granice jego oddziaływania określa się, wykorzystując semantyczną nieostrość przy-
miotnika germanicus, która daje możliwość swobodnego przechodzenia od języka ‘nie-
mieckiego’ do ‘germańskiego’: „Tego języka używają bowiem, oprócz bardzo rozległych 
niemieckich prowincji i niezwykle ludnych miast, Duńczycy, Szwedzi, Goci, Norwegowie; 
dialekt ów dociera zaiste także do samej Moskwy […] przenika do ludów zewsząd gra-
niczących z tym językiem, takich jak: Panończycy30, Ślązacy, Marchończycy31, Kaszubi, 
Pomorzanie, Prusowie, Liwowie32 i inni […]” (V05). 

Dodatkową okazję do jego nobilitacji stwarza odwołanie się do historii: „używa go 
prastary lud, który jest spokrewniony z państwem rzymskim, przesławny dzięki czynom 
wojennym i armii, u którego, według świadectwa Tacyta, większe znaczenie miały dobre 
obyczaje niż gdzie indziej dobre prawa” (V05). 

Autorzy wskazywali również na jego przydatności w codziennym życiu: „opanowuje 
wszędzie liczne urzędy, gdzie używa się niemieckiej terminologii”, bez niego zaś poszcze-
gólne narody „nie są w stanie właściwie rozstrzygać poważnych i trudnych spraw ani 
korzystnie prowadzić interesów handlowych” (V05). Niemniej już w latach 20. XVII wieku 
zauważano spadek jego społecznej przydatności i zainteresowania jego nauką: „w efekcie 
tego, że zaczęto w Polsce posługiwać się językiem włoskim, już tylko nieliczni Polacy trosz-
czą się o znajomość niemieckiego i, o ile wiem, nikt nie uczy się go z książek” (Kn1). Być 
może z tego powodu w przedmowach do słowników pisano o nim niewiele, zaś Knapiusz 

30 Panończycy – plemię zamieszkujące wschodnią część Węgier między Sawą a Dunajem.
31 Marchończycy – mieszkańcy Marchii, terenów pogranicznych państwa niemieckiego, służących do 
ochrony granic.
32 Liwowie – plemię ugrofińskie, zamieszkujące wschodnie wybrzeże Morza Bałtyckiego; wzmianka 
o nim pojawiła się po raz pierwszy w 79 r. n.e. w zapiskach Pliniusza Młodszego.
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pozwolił sobie na wyrażenie wobec niego nieco lekceważącej opinii – uznał bowiem za bez-
celowe włączanie niemczyzny w obręb słownika (z powodu niewielkiego zainteresowania 
Polaków), zaś przenoszone do polszczyzny jej cechy nazywał błazeństwami (Kn1). 

Wnioski 

Przedmowy do słowników pisane były z perspektywy osób zaangażowanych w powstanie 
dzieła, a zatem zmuszonych do językowej refleksji podczas podejmowania leksykograficz-
nych decyzji. Należałoby się zatem spodziewać, że będą zawierać szeroki wachlarz spo-
strzeżeń dotyczących kwestii językowych i komentarze o charakterze konfrontatywnym, 
dotykające relacji między polszczyzną a innymi zestawionymi z nią językami. W tym kon-
tekście zaskakujące może się więc wydawać, że większa część przedmów do słowników 
polsko-łacińskich pozbawiona jest uwag językowych – na temat interesującego nas zagad-
nienia wypowiedziało się szerzej jedynie pięciu autorów. Zestawienie prac pokazuje dodat-
kowo, że chęć podzielenia się z czytelnikiem przemyśleniami dotyczącymi polszczyzny 
towarzyszyła tylko najdawniejszym twórcom, którzy nawet jeśli nie otworzyli przed pol-
szczyzną bram leksykografii (uczynili to autorzy słowników łacińsko-polskich, zwłaszcza 
Mączyński), to z pewnością wprowadzili ją w rolę języka wyjściowego. Gdy bowiem pomi-
niemy Woronowskiego, który w dużej części argumentację przejął od Knapiusza (niektóre 
partie jego wstępu stanowią tłumaczenie Proemium poprzednika), istnienie słownikarskiej 
refleksji o językach ograniczy się właściwie do pierwszej połowy XVII wieku, trwa więc 
zaledwie pół wieku. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak nieliczni autorzy słowników polsko-
-łacińskich wypowiedzieli się na temat polszczyzny i relacji z innymi językami, doszłam 
do wniosku, że są ku temu dwa podstawowe powody. Pierwszy tkwi, moim zdaniem, 
w edukacyjnym charakterze większości tego typu publikacji. Dawne słowniki rejestrujące 
język polski mają charakter przekładowy, nadrzędnym celem ich tworzenia była nauka 
języków obcych i chęć przedłożenia użytkownikom narzędzi przydatnych do tłumaczenia. 
Polszczyzna nie jest w nich wyłącznym przedmiotem zainteresowania – właściwie z wyjąt-
kiem dykcjonarza Volckmara, który został ułożony „do nauki języka polskiego”, pełni ona 
funkcję służebną wobec pozostałych języków33. Ponadto słowniki tego typu kierowane 
są głównie do młodzieży szkolnej, toteż ogranicza się w nich do koniecznego minimum 

33 Na marginesie można dodać, że obok bezpośrednich sformułowań w obrębie przedmów (np. „słownik 
ten ku pożytkowi i używaniu wszystkich chcących po łacinie mówić lub pisać wydany” Wor) dowodzą tego 
również zamieszczone w części słownikowej hasła. Np. u Knapiusza pod hasłem mowa w formie egzempli-
fikacji pojawiają się dookreślenia odnoszące się przede wszystkim do łaciny: mowa łacińska zła, dla nie-
zwyczajnego złączenia słów łacińskich; mowa dobra v. dobra łacina; mowa łacińska, polska (Kn1). Dopiero 
w XIX-wiecznych słownikach polsko-łacińskich zmienia się kolejność przykładów: mówię dobrze, gładko 
wyborną abo czystą polszczyzną, łaciną – zob. np. [Jan] Litwiński, Słownik polsko-łacińsko-francuski 
na zasadach Knapskiego, Danneta i Troca, t. 1–2 (Warszawa: nakładem Zawadzkiego i Węckiego, 1815).
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elementy składające się na ramę książki – większa objętość podnosi cenę, tymczasem auto-
rzy dążyli, by ich dzieła dostępne były dla szerokiego kręgu odbiorców (np. Volckmar, 
zachwalając swe dzieło, zestawia je z leksykonem Mączyńskiego: „nie każdy miał takie 
fundusze, aby tamto dzieło móc sobie bez trudu kupić”). 

Drugą przyczyną ograniczenia refleksji językowej może być natomiast świadomość ist-
nienia innych, obszernych wypowiedzi na temat polszczyzny i towarzysząca temu niechęć 
do powtarzania wybrzmiałych już argumentów, co potwierdzają słowa Volckmara: „Jeśli 
zaś bym zechciał obszernie rozprawiać o jej [tj. polszczyzny] niezbędności i przydatności, 
czyż nie byłbym śmieszny, skoro te kwestie zostały wyczerpująco omówione przez innych 
już wcześniej?” (V96). Wyeksploatowanie tematu poświadcza również fakt, że wypowiedzi 
Mikołaja Volckmara, Andrzeja Hünefelda i Baltazara Andrzeja nie wnoszą nowych treści 
do prowadzonej wówczas dyskusji w obronie języka polskiego. Jego pochwała dokonuje 
się w nich w sposób ogólny, subiektywny, emocjonalny i niejako od zewnątrz – poprzez 
ukazanie jej zasięgu geograficznego i społecznego oraz postawienie polszczyzny ponad 
innymi językami słowiańskimi. Są to głosy podobne m.in. do sądów Jana Rybińskiego 
i Marcina Kwiatkowskiego, którzy chcieli przekonać niemieckojęzycznych mieszczan do 
piękna i przede wszystkim do użyteczności języka polskiego34. Tematyczny zakres poru-
szanych kwestii jest więc stosunkowo skromny. Z tego powodu lektura przedmów nie przy-
nosi wielu nowych ani przełomowych informacji. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się 
merytoryczna wypowiedź Knapiusza.

Znajomość języków jest, w opinii autorów, niezbędna, „jeśli ktoś nie chce zostać 
pozbawiony możliwości korzystania z najważniejszych rzeczy, a ponadto czuć się w Europie 
jak obcy” (Das). Zachęcają więc do ich nauki, przy czym daje się zaobserwować punkty 
wspólne i różne w podejściu do ich opisu i oceny. Zwraca uwagę, że z punktu widzenia 
społecznego i kulturowego panuje koegzystencja języków – każdy ma przypisane okre-
ślone funkcje i obsługuje wytyczone pola. Ich relacje polegają na wzajemnym uzupełnianiu; 
żaden język nie stanowi zagrożenia dla polszczyzny i nie jest negatywnie postrzegany.

Nieco upraszczając, można wskazać pięć obszarów tematycznych, do których odwoły-
wali się autorzy przedmów, charakteryzując poszczególne języki. Są nimi:

a) ogólna pochwała danego języka,
b) nakreślenie jego zasięgu geograficznego,
c) uzasadnienie przydatności,

34 Zob. np. Taszycki, Obrońcy, XLIII–XLIV; Stanisław Salmonowicz, Obrońcy i miłośnicy języka pol-
skiego w Toruniu XVI–XVIII w. (Toruń: Prace Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, 1979); 
Adam Pawłowski, „Jan Rybiński (1560–1621) w historii polskiej polityki językowej”, w: Sapientia ars 
vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, 
Agnieszka Libura (Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012), 275–288; tenże, „The Origins of Polish 
Language Policy: De linguarum in genere tum Polonicae seorsim praestantia et utilitate oratio and other 
Writings by Jan Rybiński (Ioannis Rybinii)”, Linguistica Copernicana 11 (2014): 211–229.
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d) opis systemu językowego,
e) uwagi leksykograficzne.
Trzy pierwsze mają charakter powierzchownej i schematycznej laudacji. Bazują 

bowiem na stałym repertuarze argumentów i zabiegów retorycznych. Język określa się 
na przykład za pomocą pozytywnie wartościujących, więc subiektywnych przymiotni-
ków, często stawianych w najwyższym stopniu; dążąc do wykazania maksymalnie dużego 
obszaru oddziaływania, zaciera się granicę między danym językiem a rodziną, do której 
należy; zacną starodawność przypieczętowuje używanie przez sławetny lud, niezbędność 
zaś przejawia się w codziennym życiu i nauce. Na tym poziomie opisu poprzestają autorzy, 
charakteryzując język niemiecki.

Punkty d) i e) świadczą natomiast o pogłębionej refleksji językowej; dopiero na tym 
etapie wypowiedź przeradza się w merytoryczny wywód, z którego wyłaniają się cechy 
dystynktywne dla danego języka. Najwięcej tego typu uwag poświęcono w przedmowach 
polszczyźnie oraz łacinie, toteż można zestawić wyłaniające się obrazy tych dwu języków 
w kontekście leksykograficznych zmagań. 

Wyjątkowość polszczyzny, ich zdaniem, tkwi w jej potencjale słowotwórczym, nie-
ograniczonych możliwościach tworzenia nowych słów. O świadomości istnienia nieprze-
branych zasobów polszczyzny świadczy sygnalizowana rezygnacja z rejestrowania wszyst-
kich formacji słowotwórczych, np.

Ponieważ język ten jest doprawdy tak niezwykle podatny na tworzenie nowych słów, 
zwłaszcza złożeń, że każdy może wymyślać nowe wyrazy, pozostając w zgodzie 
z naturą rzeczy – toteż niemożliwe było, aby wszystkie ująć w tej książce (V96).

Autorzy opierają się bowiem — świadomie bądź nie — nie tylko na tym, co można 
przeczytać, ale i na tym, co można usłyszeć, więc na żywej mowie („Zebrałem […] prawie 
wszystkie będące w użyciu polskie wyrazy, na które natrafiłem albo studiując język polski, 
albo słuchając wykształconych Polaków, albo czytając ich zacne księgi” Kn1). 

Pod tym względem łacina, literacka i zamknięta w księgach, zatem skostniała, ustępuje 
polszczyźnie; nie nadąża również za rozwijającym się światem, ponieważ brakuje w jej 
zasobach leksyki opisującej desygnaty nieznane autorom klasycznym.

Z tego samego powodu bogactwo łaciny, choć niezmierne, daje się ująć w słowniku; 
jest ona językiem w perspektywie leksykograficznej ukształtowanym, wyrobionym. 
Istnieje bowiem wypracowany przez pokolenia leksykografów korpus łacińskich tekstów 
stanowiących powszechnie aprobowaną podstawę materiałową; jej wyekscerpowanie gwa-
rantuje zebranie całokształtu słownictwa w różnych jego rejestrach stylistycznych i czyni 
wyroby leksykalne stosunkowo obiektywnymi, w niewielkim stopniu zależnymi od indy-
widualnych preferencji danego słownikarza. W efekcie rezygnuje się z leksyki notowanej 
przez nieuznanych autorów. 
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Zwraca natomiast uwagę, że żaden z leksykografów nie scharakteryzował źródeł eks-
cerpowanych podczas zbierania polskiego materiału leksykalnego – w przedmowach nie 
pojawiają się zatem informacje o konkretnych autorach i tekstach35. Polszczyzna bowiem 
nie posiada wzorcowego korpusu tekstów, toteż z jednej strony, zdaniem autorów, jej stale 
rozrastająca się leksyka wymyka się leksykografii, z drugiej zaś – w wyniku braku kon-
kretnych źródeł pisanych dobór słów zależy od indywidualnych upodobań i wyczucia języ-
kowego słownikarzy. Kryteria doboru haseł nakreślił wyłącznie Knapiusz (Kn1). Priorytet 
stanowiło dla niego przede wszystkim zbieranie wyrazów: należących do języka ogólnego, 
rodzimych, powszechnie znanych i pod względem jakości neutralnych. Poza centrum zain-
teresowania leżały więc: dialektyzmy, prowincjonalizmy, profesjolekty, leksemy zapoży-
czone, nieprzyzwoite, ordynarne, grubiańskie (typowe dla hołoty z ludu), rzadkie i nie-
używane; z racji polsko-łacińskiego układu słownika za bezcelowe uznał wprowadzanie 
polskich neologizmów („któżby szukał lub spodziewał się czegoś, czego nie zna?”). 

Autorzy mają przy tym świadomość, że leksyka może być lepsza lub gorsza, jednak 
powody tego zróżnicowania mają w przypadku łaciny i polszczyzny różne źródła: w łacinie 
jakość słownictwa zależy od czynników chronologicznych i personalnych, zatem od eks-
cerpowania źródeł pochodzących ze złotego wieku oraz napisanych przez uznanego autora; 
w przypadku polszczyzny decydują głównie względy geograficzne i społeczne. Żaden język 
nie jest jednak sam w sobie zły — negatywnej ocenie podlegają wyłącznie niedbali użyt-
kownicy, którzy używają słów w niewłaściwym znaczeniu lub nadużywają nietypowych, 
tworzą barbaryzmy i „nie są właściwie w stanie ułożyć żadnego dłuższego zdania tak, aby 
nie popsuć i łacińskich, i polskich słów, i aby nie dziergać z nich monstrualnych centonów”, 
przez co „w istocie są roztrzepanymi niedoukami i oprawcami obu tych języków” (Kn1). 

Wykaz skrótów

Das – [Dasypodiusz Piotr]. Dasypodius Catholicus hoc est Dictionarium Latino-Germanico-Polonicum et 
Germanico-Latinum et Polonico-Latinum. Gdańsk: typis Andreae Hünefeldi, 1642.

Kn1 – Knapiusz, Grzegorz. Thesaurus Polonolatinograecus seu promptuarium lingua Latinae et Graece. 
[T. 1]. Kraków: typis Francisci Cesarii, 1621. 

Kn3 – Knapiusz, Grzegorz. Thesauri Polonolatinograeci […] tomus tertius continens Adagia Polonica. 
[T. 3]. Kraków: typis Francisci Cesarii, 1632.

V96 – Volckmar, Mikołaj. Dictionarium trilingue tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam 
et Germanicam accomodatum et in gratiam iuventutis Dantiscanae iam primum in lucem editum. 
Gdańsk: in Officina typographica Iacobi Rhodi, 1596.

V05 – Volckmar, Mikołaj. Dictionarium trium linguarum, Latine, Germanice et Polonice […] nunc denuo 
recusum. lingua Graeca auctum et quadrilinguae factum. Gdańsk: typis Martini Rhodi, 1605.

35 Nie zmienia to faktu, że Knapiusz w części słownikowej czerpał przykłady z podanych z nazwiska 
polskich autorów. Informacje o źródłach pisanych Skarbca zob. Puzynina, „Thesaurus”, 53–85.
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Wor – Woronowski, Benedykt. Słownik polsko-łaciński ze Skarbu księdza Knapiusza […] wybrany a prze-
szło dwomasty słów początkowych nad to słów i imion rodzajami i odmianami, tudzież porządnym 
zebraniem pisarzów łacińskich podług wieków łaciny ułożony. T. 1. Kalisz: w drukarni J.K.M. 
Societatis Jesu, 1769.
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O postrzeganiu języków klasycznych, polskiego i niemieckiego w przedmowach 
do dawnych słowników przekładowych

S t r e s z c z e n i e
Celem opracowania była próba przedstawienia, jak w przedmowach do słowników polsko-ła-
cińskich wypowiadano się o językach, m.in. w aspekcie wartościowania, użytkowania, spe-
cyfiki, często ujmowanych kontrastywnie. Podstawą materiałową uczynione zostały słowniki: 
Mikołaja Volckmara (1596, 1605), Grzegorza Knapiusza (1621, 1632), Benedykta Woronowskie-
go (1769) oraz Dasyposiusz katolicki (1642). We wnioskach nakreślono główne obszary tema-
tyczne, służące do opisu języków, w tym: a) ogólna pochwała danego języka; b) nakreślenie jego 
zasięgu geograficznego; c) uzasadnienie przydatności; d) opis systemu językowego; e) uwagi 
leksykograficzne. Zaobserwowano, że poruszane przez autorów kwestie, pozostają w zgodzie 
z ówczesnymi tendencjami i sposobami mówienia o języku, zwłaszcza o polszczyźnie.

On perception of classical languages, Polish and German in prefaces to ancient 
translation dictionaries

S u m m a r y
The purpose of this study was an attempt to show the opinions on languages expressed in the 
prefaces to the Polish-Latin dictionaries, regarding, among others, the valuation, use, specifics, 
often formulated contrastively. The material basis were the dictionaries of Mikołaj Volckmar 
(1596, 1605), Grzegorz Knapiusz (1621, 1632), Benedykt Woronowski (1769) and the Dasypo-
siusz katolicki (1642). In the conclusions main thematic fields are outlined which serve the de-
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scription of languages, including: a) general praise of a given language, b) its geographical 
range, c) justification of its usefulness, d) description of the language system, e) lexicographic 
remarks. It was observed that the questions raised by the authors remain in accordance with the 
then tendencies and ways of speaking about language, particularly about the Polish language.

C y t o w a n i e
Lenartowicz-Zagrodna, Anna. „O postrzeganiu języków klasycznych, polskiego i niemieckiego 
w przedmowach do dawnych słowników przekładowych”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne 
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Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej 
jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej

S ł o w a  k l u c z o w e 
gwara, Górny Śląsk, reklama, wartościowanie, perswazja 

K e y w o r d s 
dialect, Upper Silesia, advertisement, evaluation, persuasion

Obserwacja rzeczywistości komunikacyjnojęzykowej Górnego Śląska oraz rejestrowane na 
tym obszarze strategie oddziaływania na lokalnego odbiorcę zainspirowały mnie do próby 
opisu problematyki wyzyskiwania kategorialnych właściwości subkodu gwarowego w prze-
strzeni dynamicznie rozwijającej się polszczyzny konsumpcyjnej. Polszczyzna konsump-
cyjna jako odmiana języka konsoliduje określony typ jednostek językowych, które tworzą 
perswazyjne sieci kolokacji zawierających komponent semantyczny ‘duże natężenie danej 
cechy, dodatnie wartościowanie, maksimum czegoś’. Wyszukane sposoby komercyjnych 
zachowań nadawców, obsługujących sferę reklamy oraz handlu, „oddają skłonność współ-
czesnej kultury do wyrażania ekstremów”1. 

Obraz polszczyzny konsumpcyjnej współtworzą swoiste operatory tekstowe2 – rze-
czowniki nazywające przedmioty i usługi, przymiotniki wartościujące komercyjne 

1 Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. III (Rzeszów: 
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2004), 196. 
2 Por. Aleksy Awdiejew, „Strategie konwersacyjne (próba typologii)”, Socjolingwistyka 11 (1991), 7–20. 

#0#
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wytwory oraz czasowniki związane z nabywaniem. Po wkomponowaniu w odpowiednio 
spreparowane (kon)teksty ewokują rozmaite typy skojarzeń i waloryzują promowane miej-
sca, produkty i oferty. Intencjonalnie dobrane i wpisane w marketingowe przekazy jed-
nostki leksykalne urzeczowiają przestrzeń komunikacyjną3. Wspomagając i rozwijając 
repertuar polszczyzny konsumpcyjnej, aktualizują swe aksjologiczne, konotacyjne, asocja-
cyjne i kontekstualne znaczenia. W obrębie aktualizowanych przy ich współudziale pro-
cesów językowych dochodzi do desemantyzacji lub rozszerzenia (nadbudowy znaczeń), 
dzięki którym generuje się nowe formy marketingowej konceptualizacji i przewartościowań 
rzeczywistości. 

Proponowane przez kulturę konsumpcyjną paradygmaty korespondują z oczekiwa-
niami odbiorców – są do nich dostosowane, profilowane miarą ich oczekiwań i potrzeb. 
Zbliżone do ich systemu wartości, doświadczeń, codziennych (nieoficjalnych) zachowań 
komunikacyjnych oraz tradycji nominują odbiorców do rangi wybranych i wyjątkowych 
uczestników interakcji komunikacyjnej. 

Biorąc pod uwagę determinanty perswazyjnego oddziaływania i komercyjne kon-
cepcje współdecydujące o uczestnictwie odbiorców w konsumpcyjnej machinie wymiany 
informacji, poglądów i ocen, warto przyjrzeć się złożonej strategii polisystemu marketingo-
wego, w obrębie którego zmierza się do wypracowania niezawodnego pragmatycznie kodu 
służącemu konwencji i stylowi porozumienia na linii nadawca–odbiorca. 

Przedmiotem analizy i interpretacji uczyniono tu sposoby i mechanizmy tworzenia 
reklamowych wypowiedzi, których podstawowym narzędziem kreacyjnym są jednostki 
gwarowe, pełniące w komercyjnym modelu funkcje waloryzujących komponentów pol-
szczyzny konsumpcyjnej. Wyzyskanie dystynktywnych cech i właściwości gwarowej 
odmiany języka sprzyja nie tylko procesowi wyróżniania marek, produktów i usług, ale 
jednocześnie służy nobilitacji grupy docelowej – lokalnych odbiorców oraz przestrzeni geo-
graficznej, którą zamieszkują – Górnego Śląska. 

Podjęta tu analiza ma na celu: (1) ukazanie dwubiegunowej (centralną oraz peryfe-
ryczną) roli i znaczenia gwaryzmów jako aksjologicznych nośników kultury regionu oraz 
wykładników polszczyzny konsumpcyjnej; (2) odsłonę perswazyjnych mechanizmów, za 
pomocą których nadawcy reklamowych wypowiedzi wprowadzają w przestrzeń komu-
nikatu swoisty dla odmiany gwarowej kod, uznając go za skuteczny i modny typ strate-
gii komunikacyjnej, (3) opis zmian znaczeniowych oraz (kon)tekstowej funkcjonalności 
regionalnej odmiany języka uznanej za nieocenione tworzywo języka promocji i reklamy4. 

3 Kazimierz Ożóg, „Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu”, w: Język 
trzeciego tysiąclecia, t. II: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila 
(Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2002), 79.
4 Zawarte tu rozważania są uzupełnieniem cyklu syntez na temat perswazyjnego wyzyskiwania lek-
syki górnośląskiej w celach promocyjnych, por. Izabela Łuc, „Komercyjna waloryzacja gwary śląskiej 
w reklamowej narracji”, Białostockie Archiwum Językowe 18 (2018): 139–164; taż, „Górnośląskie leksemy 
gwarowe jako modne komponenty onimiczne”, Półrocznik Językoznawczy Tertium 4 (2019), 1: 59–74; 
taż, „Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej”, Poznańskie Studia 
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Za przejaw wybranych do opisu zjawisk językowych uznać można formułę do you speak 
gŏdka5, użytą przez nadawców w funkcji onimicznej (chrematonimu ideacyjnego) i metafo-
rycznie przywołaną w tytule niniejszego artykułu, sygnalizując w ten sposób heterogenicz-
ność marketingowej odmiany językowej. 

Zebrany w latach 2016–2020 materiał analityczny pochodzi z reklam rozpowszechnia-
nych przez media i internet, prasy, ulicznych billboardów, ulotek reklamowych oraz z zapi-
sów obserwacji rzeczywistości komunikacyjnojęzykowej górnośląskiego regionu. Jego 
nacechowanie i niejednorodność współdecydowały o wyborze narzędzi służących spój-
nemu, wielopłaszczyznowemu opisowi – koncepcji badawczych mieszczących się w nurcie 
lingwistyki kulturowej, pragmalingwistyki oraz teorii pól znaczeniowych. Uwzględniając 
charakterystyczne dla zespolonej metodologii rozwiązania, wzięto też pod uwagę złożony 
kompleks komercyjnych uwarunkowań (determinantów), które sprzyjają rozbudowie polsz-
czyzny konsumpcyjnej. 

1. Znaczenie leksyki gwarowej w kulturze regionu i dla polszczyzny 
konsumpcyjnej 

Kwestia znaczenia leksyki gwarowej dla kultury regionu oraz kultury konsumpcyjnej 
determinuje wielopłaszczyznowy ogląd problematyki, która wyraża się w motywacji glo-
kalizacyjno-marketingowej, odnoszącej się do preferencji wyboru określonych gwarowych 
środków językowych jako komponentów tekstowych. Wyzyskanie cech i właściwości 
gwary interpretowane jest przez pomysłodawców owej strategii „gry w gwarę śląską”6 jako 
apoteoza dziedzictwa kulturowego regionu i jego wartości, „odrodzynio ślōnskij Godki”7 
w nowej odsłonie. Biorąc pod uwagę kontekst użycia jednostek leksykalnych wywodzą-
cych się z regionalnej odmiany języka, ich perswazyjne realizacje tekstowe i przypisane 
im funkcje, mamy tu do czynienia z funkcjonalną modyfikacją elementów komunikacji na 
poziomie lokalnym (kanału, przekazu, kodu, nadawcy, odbiorcy, kontekstu) i przypisywa-
nych im ról w marketingowym modelu opartym na ponowoczesnej taksonomii wartości. 
Uwzględniając dwubiegunową rolę (centralną i peryferyczną) komponentów gwarowych 

Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (46), (2019), 1: 85–100; taż, „Gwara śląska jako wartościujący 
determinant reklamowy” Słowo. Studia językoznawcze 10 (2019): 102–119; taż, „Język i wartości Górnego 
Śląska jako komercyjne nośniki kultury konsumpcyjnej” w: Socjolingwistyczne badania w teorii i prak-
tyce. Ujęcie interdyscyplinarne, t. 9, red. Joanna Mampe, Marcin Trendowicz, Fadhil Marzouka, Lady 
Ovchinnikova (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020), 37–46.
5 Do you speak gŏdka to nazwa festiwalu śląskiej mowy, który odbył się w 2018 r. w Katowicach. Por. 
Do you speak gŏdka, dostęp 31.03.2019, https://dziennikzachodni.pl/do-you-speak-godka-czyli-festiwal- 
slonskij-godki-w-katowicach-program/ar/13093081.
6 Pod pojęciem gry z odbiorcą „w gwarę śląską” rozumiem komercyjną strategię komunikacyjnojęzy-
kową, wyzyskującą w celach komercyjnych tworzywo gwarowe, symbole i wartości swoiste dla Górnego 
Śląska. 
7 Por. PoNaszymu.pl – śląskie biuro językowe, dostęp 28.01.2019, http://ponaszymu.pl/; https://kursgodki.pl.
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jako składników kultury regionu oraz ich znaczenia dla kultury i polszczyzny konsumpcyj-
nej, wzajemnie wykluczających się tendencji, można sformułować tezę na temat wyzyski-
wania atrybutów tych pierwszych w obrębie strategii stosowanych przez kulturę konsump-
cyjną. Gwara bowiem (oraz zawarty w niej repertuar leksykalny), oparta na wyobrażeniach 
mentalnych mikrowspólnoty regionu, jej doświadczeniach kodowanych w języku przez 
pokolenia jawi się jako wartość autoteliczna. Przypisana spontanicznym formom zacho-
wań, kontaktów, budowania więzi i relacji nastawiona jest na integrację, wspólnotowość, 
eksponowanie tożsamości. 

W strategii „gry w gwarę śląską” autentyczną bliskość (intymność komunikacyjną) 
na poziomie kontaktu nadawca–odbiorca zamienia się (przekłada) na przemyślane koncep-
cje sztucznej imitacji subkodu i przekształceń semantycznych jego elementów, które służą 
wielopoziomowemu wypełnianiu komercyjnych celów. Gwara, wtórnie translokowana 
na grunt wypracowanego modelu komunikacji marketingowej, w której staje się elemen-
tem rekombinacji tekstowej, traci swą wartość, służąc jako narzędzie rozszerzania i roz-
powszechniania konsumpcji8. W obrębie tych marketingowych działań zostaje zaburzona 
pierwotna funkcja tej odmiany językowej opartej na spontaniczności przekazu, a zostaje 
jej przypisana arbitralna rola komercyjnego wyrachowania nastawionego na zysk. W ujęciu 
owej koncepcji gwara staje się wykładnikiem kontekstowo spreparowanej fatyczności (per-
swazyjnego podtrzymywania kontaktu z odbiorcą), imitacją wzmacniającą wiarygodność 
wypowiadanych słów, formą sztucznego utożsamiania się z odbiorcą, dzięki której nadawca 
chce wkupić się w łaski odbiorcy (naśladując sytuację komunikacyjną „jestem swój, jestem 
stela”). Owa marketingowa wtórność funkcjonalna odbiera gwarze prymarne znaczenie 
i funkcję jako potocznej (regionalnej) odmiany językowej, zaś ingerowanie w zmianę jej 
semantyki jest formą deprecjacji pierwotnych znaczeń i funkcji, jakie spełnia i realizuje 
w komunikacji na poziomie lokalnym. 

2. Perswazyjne mechanizmy wprzęgania górnośląskiej leksyki 
do repertuaru polszczyzny konsumpcyjnej

Zebrane przykłady komercyjnych wypowiedzi pokazują, że sposoby i mechanizmy per-
swazyjnego wprowadzania leksyki gwarowej do repertuaru polszczyzny konsumpcyjnej są 
nieograniczone. Ich dyferencje powiązane z tekstową pragmatyką (intencją przekazywania 
informacji i sytuacją komunikacyjną, w której użyto wypowiedzi) łączą wspólne cechy 
– chęć zaciekawienia odbiorcy, przykucie jego uwagi przez wielopoziomowe odwołania 

8 Por. „W języku mediów kurczy się obszar słownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonal-
nie”. Grażyna Majkowska, Halina Satkiewicz, „Język w mediach”, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie 
języka na przełomie tysiącleci, red. Walery Pisarek (Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1999), 185.
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do funkcji emocjonalnej, fatycznej i korporatywnej9 modelu komunikacji na poziomie 
lokalnym. 

Górnośląska leksyka, służąc konsumpcji, jest wszechobecna w przestrzeni regionu. 
Symptomy tego zjawiska uwidaczniają się na witrynach i zawieszkach sklepowych, infor-
macjach o powstawaniu nowych punktów handlowych, na etykietach towarów, w menu 
punktów gastronomicznych, w katalogach promocyjnych, ulotkach, w reklamach, firmo-
nimach, przybierających swoiste postaci tekstowe. Owe immanentne oraz zróżnicowane 
formalnie i strukturalnie sposoby wprzęgania leksyki gwarowej w obręb polszczyzny kon-
sumpcyjnej, poparte odpowiednimi przykładami, staną się przedmiotem szczegółowego 
opisu. 

Przykładem potwierdzającym marketingowe tendencje do translokowania w przestrzeń 
marketingową subkodu gwarowego jest witryna sklepowa piekarni Łubowski w Kaletach. 
W centralnej jej części usytuowano szyld Łubowski. Piekarnia. Cukiernia oraz dopełnia-
jący go treściowo slogan Pieczymy zdrowo. Po jednej stronie trójskrzydłowej konstrukcji 
zamieszczono operatory perswazyjne (przymiotniki wartościujące, określające cechy pro-
mowanych specjałów, por. świeże!, smaczne!, chrupiące!, pachnące!, zdrowe!), po drugiej 
zaś ich odpowiedniki gwarowe (por. świyże!, wōniajōnce!10, chrupisiaste!, maszketne!11); 
na trzecim planie wartościowania gwarowe dopełniono nazwami konkretnych produktów, 
por. zdrowa żymła12 (< gw. śl. ‘bułka’ – SGŚ, 344), chrupiasta lynga (< gw. śl. lynga ‘długa 
bułka, bagietka, bułka paryska’ – SGŚ, 158), świyży chlyb, wōniajōnca zista (< gw. śl. zista 
‘babka piaskowa’– SGŚ, 336), świyży krepel (< gw. śl. krepel ‘pączek’– SGŚ, 146), masz-
ketna13 plecionka (< gw. śl. plecionka ‘strucla’ – SGŚ, 265). Owe określenia gwarowe słu-
żące reklamie piekarni swoiście wpisują się do repertuaru polszczyzny konsumpcyjnej. 

Komercyjne teksty wyzyskujące górnośląskie tworzywo gwarowe nie tylko infor-
mują odbiorcę o jakości produktów i świadczonych usług, pełnią także funkcję fatyczną. 
Owe tendencje poświadczają komunikaty skomponowane w dwóch odmianach językowych 

9 „Z funkcją korporatywną mamy do czynienia wtedy, kiedy stanowi sygnał przynależności do pewnej 
zamkniętej grupy, do określonego grona «swoich ludzi»”. Karol Długosz, „Ksenofilia – moda, snobizm czy 
nowy sposób komunikacji?”, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski 
(Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004), 18.
10 Komercyjne teksty kultury przywołuję w oryginale. Zapis o (w wariantach ō, ŏ) – zwanego pochylo-
nym o, wskazuje na jego wymowę – jako dźwięku pomiędzy ‘o’ a ‘u’.
11 Istotną rolę odgrywają tu zastosowane wykrzykniki, których pragmatyczną wielofunkcyjność wyzy-
skano w funkcji emocjonalno-fatycznej, por. Krystyna Wojtczuk, „Style, odmiany i rejestry współczesnej 
polszczyzny a wykrzykniki”, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski 
(Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004), 73–83. Por. też gwarowe warianty reklam marki 
Coca-Cola: Żyj na fol. Bydź limōnkom! (Żyj na całość. Bądź limonką!) oraz Fertig na szpil!!! (Gotowi na 
emocje!!!) stworzoną na okazję mistrzostw świata w piłce nożnej Russia 2018. 
12 W dalszej części tekstu, odwołując się do regionalnych znaczeń leksemów, posłużono się skrótami 
gwarowych słowników, na postawie których odtworzono ich znaczenie; rozwinięcia skrótów źródłowych 
znajdują się na końcu artykułu. 
13 Por. maszkety ‘słodkości, słodycze’ (SGŚ, 171).
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(ogólnopolskiej i śląskiej) – zawieszka informacyjna stworzona dla Supersamu w Katowicach 
Zaraz wracam / Zarŏzki byda nazŏd oraz komunikat zapowiadający rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej, por. Tu powstaje nowy sklep / Tukej rychtujemy nowy geszeft. 

Przy użyciu dwóch kodów komunikacyjnych promuje się też usługi świadczone przez 
firmę transportową Lider Taxi. Stosując ekonomiczne (skrótowe) formy wypowiedzi wspo-
magane sugestywnymi ikonami graficznymi (symbolami), firma gwarantuje klientom bez-
pieczeństwo, por. Wartko do cylu / Szybko do celu; Brymzy / Hamulce; Tref14z kamratami / 
Spotkanie ze znajomymi. Zawarte w strukturze komunikatów leksemy gwarowe (wyekspo-
nowane tu za pomocą pogrubienia) konotują kolejno skojarzenia typu zadowolenie z ekspre-
sowego dotarcia do celu podróży, niezawodność, satysfakcja. 

Przejawy kultury ponowoczesnej, wprzęgającej słownictwo gwarowe w repertuar 
polszczyzny konsumpcyjnej, objawiają się też w karcie menu zabrzańskiego Bistro Szyb 
Maciej. W punkcie gastronomicznym oferuje się swoiste dla regionu potrawy i wypieki, 
oceniane przy użyciu regionalnych określeń (por. swojij roboty). Ich obecność ewokuje 
u odbiorcy skojarzenia odnoszone do tradycji, sprawdzonych receptur, naturalności i nie-
kwestionowanej jakości, por.

 
W ten weekend w Bistro Szyb Maciej serwowane będzie nasze śląskie menu z 50% rabatem.
CENY OBOWIĄZUJACE W CZASIE WEEKENDU TO:
Kafyj 4 zł
Tyj 4 zł
Lymōniada swojij roboty na wodzie ze źrōdła Szyb Maciej 3,50 zł
Kolŏcz z makiym i syrym 4 zł
Żur ze Zŏbrza 5 zł
Pieczŏny krupniŏk z chlebym i ȏgōrkiym 6 zł

W obraz kultury konsumpcyjnej wpisuje się też regionalna wersja katalogu Ikea stwo-
rzona przy współudziale PoNaszymu.pl – śląskie biuro językowe. W informatorze nobilituje 
się gwarę do rangi języka ogólnego, wyzyskując śląskie wartości dla wzmocnienia auten-
tyczności przekazu i przekonania lokalnych odbiorców do zakupu produktów. W sugestyw-
nych opisach zawarto perswazyjne operatory, charakterystyczne dla polszczyzny konsump-
cyjnej (wyeksponowano je tu przy pomocy pogrubień), por.

KRAUZA [słoik]
Krauza mŏ zawiyrany dekel, beztōż genau zdŏ sie na marmelady i inksze maszkety
[Słoik ma zamykaną pokrywkę, znakomicie sprawdzi się na marmoladę i inne 
słodkości] 

14 Por. też gwarowe trefić ‘dotrzeć do punktu docelowego’. 
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NUDELKULA [wałek] 
Z tōm nudelkulōm poradzisz narychtować lepszy kołŏcz niż Twoja ōma.
[Z tym wałkiem możesz /dasz radę przygotować lepszy kołacz od tego, który robi 
Twoja babcia.] 

BYFYJ [kredens] 
Drzewnianny i naturalny kej tykniesz. Idzie tam wrazić ksiōnżki, fuzekle abo bōmbony, 
coby ich żŏdyn niy znŏd. 
[Drewniany i naturalny, gdzie nie dotkniesz. Można do niego włożyć książki, skarpety 
albo cukierki, żeby ich nikt nie znalazł.]

BIGLE [wieszaki] 
Idzie na nich trzimać szaket, mantel, galŏty, klajd i roztōmajte insze babskie i chopskie 
klamōty.
[Możesz na nich wieszać żakiet, płaszcz, spodnie, kostium i różne inne damskie 
i męskie rzeczy/garderobę]

GŎRKI [garnki]
Uwarzisz w nich nŏjlepszy żur, kartoflōnka, kluski i modrŏ kapusta 
[Ugotujesz na nich najlepszy żur, kartoflankę, kluski i czerwoną kapustę]

SZOLKA [szklanka, filiżanka] 
Nŏjlepszŏ do tyju abo kakauszale, kej chcesz sie napić czegoś do kołŏcza
[Najlepsza do herbaty lub napoju z łusek kakaowych, gdy chcesz się czegoś napić do 
kołacza]

TEPICH [dywan, chodnik dywanowy] 
Miynki, letki i ȏdpōrny na fleki 
[Miękki, lekki, odporny na plamy]

Gwarowe wypowiedzi informujące odbiorców na temat przeznaczenia i cech produk-
tów zawierają swoiste dla kultury konsumpcyjnej operatory tekstowe (por. genau, natu-
ralny, nojlepszy, odporny), dzięki którym uskutecznia się ich wartościowanie. Zabiegu 
waloryzacji dokonano tu kilkoma drogami, odwołując się do marketingowych wartości oraz 
stosując wyszukane środki językowego wyrazu. Nadawcy, przywołując konkretne wartości 
konsumpcyjne, w szczególny sposób eksponują znamienne dla marketingu atrybuty pro-
mowanych produktów, por. wielofunkcyjność (por. bigle, byfyj, krauza, szolka), wysoką, 
zgodną z oczekiwaniami odbiorców jakość (por. gorki, nudelkula, tepich). Dokonując w opi-
sach sugestywnych ocen produktów, czynią to w sposób żartobliwy (por. […] abo bom-
bony, coby ich żodyn niy znŏd), wyzyskują swoiste konotacje wartościujące (por. pora-
dzisz narychtować lepszy kołocz niż Twoja oma), w procesie tym odwołując się do wiedzy, 
doświadczeń i eksponowania szacunku, jakim darzy się na Śląsku starszyznę. Za istotny 
wykładnik perswazji można też uznać bezpośrednie zwroty do adresata, wyrażające się 
w użyciu form osobowych czasowników, por. poradzisz (→ dasz radę), uwarzisz w nich 
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nojlepszy [...], kej chcesz sie napić oraz zaimka dzierżawczego (Twoja). Owe operatory, 
dzięki aktom pośredniej pochwały umiejętności odbiorcy, dopingują ich do zakupu15 pro-
duktów, gwarantując osiąganie kulinarnych sukcesów. 

Sugestywna jest też reklama promująca usługi złomowania samochodów, w której 
odmiana gwarowa języka wypełnia przestrzeń semantyczną polszczyzny konsumpcyjnej. 
W tej reklamowej odsłonie istotną rolę odgrywają dwa warianty gwarowe przymiotnika16 
dobry w stopniu najwyższym, por. Nojlepszy Ślonski Autoszrot. Przijyżdżomy, złomujemy, 
wystawiomy zaświadczenie. Najlepij płacymy oraz marketingowa (waloryzująca) wyli-
czanka czynności, jakich dokonuje się w ramach świadczenia usług przez promującą dzia-
łalność chorzowską firmę. 

Owe sugestywne spoty reklamowe zamykają klasyfikacyjny rejestr komercyjnych tek-
stów kultury, w obrębie których substrat gwarowy wyzyskuje się w celach konsumpcyj-
nych, współorganizując tym samym obraz nowej ponowoczesnej odmiany języka i kultury. 

3. Aktualizacja znaczeń oraz kontekstowa funkcjonalność leksyki 
gwarowej na usługach języka promocji i reklamy

Opisywane mechanizmy oraz tendencje do wyzyskiwania tworzywa gwarowego jako kom-
ponentu polszczyzny konsumpcyjnej precyzyjnie zorganizowanej17, dynamicznie rozwija-
jącej się i generującej nowy językowy obraz kultury regionu, współdecydują o charakte-
rze zmian znaczeniowych oraz (kon)tekstowej funkcjonalności regionalnej leksyki, którą 
uznaje się w tych działaniach za nieocenione ogniwo machiny podaży i popytu. Istotną rolę 
w tej machinie marketingu pełnią perswazyjne kolokacje, wewnątrz których, w wyniku 
waloryzacji wypowiedzi, następuje semantyczne przesunięcie (rozszerzenie) znaczenia 
jako efektu bezpośredniej translokacji regionalnej leksyki i jej wieloskładnikowych połą-
czeń w promocyjny kontekst. Tendencje te najwyraźniej eksponują się w aktach prezenta-
cji zakresu, charakteru i jakości świadczonej (promowanej) usługi, przy użyciu leksemu 
gryfny i szwarno, por. gryfny insiurians (ubezpieczenie), gryfno/szwarno lokata, gryfny 
smak soku jabłkowego18, które to leksemy w komunikacji codziennej na poziomie lokalnym 
wspólnoty górnośląskiej służą opisom osób, charakterystyce ich wyglądu czy sprawnego 

15 W gwarowym wariancie katalogu promocyjnego Ikea odniesiono się też do tradycji kulinarnych 
Górnego Śląska. Promując produkty, przywoływano tradycyjne śląskie potrawy, które można wykonać za 
pomocą reklamowanego sprzętu gospodarstwa domowego, jak: kołocz, kartoflonka, kluski, modro kapu-
sta, żur.
16 Przymiotnik (zwłaszcza w stopniu najwyższym) jako kluczowa część mowy polszczyzny konsumpcyj-
nej intensyfikuje cechę produktu/usługi, wywołując konotację pozytywną. 
17 Kazimierz Ożóg, „Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą”, w: Przeobrażenia 
w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska, Adam 
Siwiec (Lublin: Wydawnictwo BEST PRINT, 2010), 126.
18 Por. Łuc, „Gwarowy leksem gryfny”, 85–100. 
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wykonywania czynności. Owe powtarzalne przymiotniki gwarowe, służące polszczyźnie 
konsumpcyjnej, zwane trigger words ‘słowa cynglowe’19, wiążąc się z konkretnym atrybu-
tem produktu lub reklamowanej usługi, przywołują konotacje pozytywne. Ich moc polega 
na tym, że przejawiają funkcjonalne właściwości do kontekstualnych modyfikacji – można 
dowolnie przekształcać ich znaczenia, wzbogacając je o nowy komercyjny wykładnik. 
Ta pragmatyczna przydatność cynglowych słów sprawia, że na ich podstawie można sfor-
mułować pogląd na temat rozszerzania przez nie repertuaru polszczyzny konsumpcyjnej 
o nowe waloryzujące operatory/modulanty. 

Wpisywany w przestrzeń marketingową swoisty dla odmiany gwarowej kod (wraz 
z jego cechami i właściwościami) można też uznać za modny typ strategii komunikacyj-
nej, służącej jako uniwersalna metoda sprzyjająca prowadzeniu gier komunikacyjnojęzy-
kowych z lokalnym odbiorcą. W strategii tej stosuje się (bez)pośrednie zwroty do adresata, 
korespondujące semantycznie z użyciem osobowych form czasowników charakterystycz-
nych dla polszczyzny konsumpcyjnej (por. poradzisz narychtować, uwarzisz), oraz ujawnia 
się wysoka frekwencja słownictwa wartościującego, wpisującego się w repertuar polsz-
czyzny konsumpcyjnej. Intencjonalny dobór jednostek gwarowych współtworzy koherentny 
wewnętrznie system, zbudowany na znamiennej dla kultury ponowoczesnej taksonomii 
wartości. Twórcy komunikatów omawianego typu przywołują w spreparowanych komu-
nikatach odpowiednie operatory metatekstowe (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, 
przysłówki, liczebniki oraz partykuły), których semy aksjologiczne (oraz ich kolokacje) 
ewokują wartości pozytywne, pożądane przez odbiorów, znane im z doświadczeń komuni-
kacyjnojęzykowych. Ponowoczesna skala konsumpcyjnych wartości (generowana w obrębie 
doboru odpowiednich kolokacji jednostek gwarowych subkodu oraz ewokowanych przez 
nie skojarzeń) wyrażana jest za pomocą rzeczowników abstrakcyjnych, charakteryzujących 
produkt/usługę (por. gryfny, gynau, piekny/szwarny), określających smak (por. chrupisia-
ste, maszketne, świyże, wōniajōnce), opisujących jego jakość (por. nojlepsze). 

Konsumpcyjne próby wartościowania ujawniają i konstytuują swoistą modę na powta-
rzalnie dobierane przez nadawców górnośląskie leksemy, jak: gryfnie, gynau, nojlepszy, 
richtig, po które chętnie sięgają, bowiem gwarantują im niezawodność w procesach oddzia-
ływania na odbiorcę i są skutecznym środkiem nakłaniania go do zakupu produktu/ sko-
rzystania z oferty. 

Zaprezentowane przykłady tekstów kultury, w obręb których nadawcy tekstów kultury 
intencjonalnie wkomponowali gwaryzmy w celu pozyskania przychylności regionalnych 
odbiorców, pokazują, że gwara w komercyjnych kontekstach może stać się przydatnym 
tworzywem kreującym nowy wymiar polszczyzny konsumpcyjnej. W pragmatycznych 
jej odsłonach – jak wykazuje praktyka komunikacyjna nadawców – może pełnić uniwer-
salne semantycznie funkcje, dostosowując się znaczeniowo do intencji komunikacyjnej, 

19 Walery Pisarek, „Słowa na usługach reklamy w Polsce (1962–1993)”, Zeszyty Prasoznawcze 3–4 
(1993): 65–74.
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niezależnie od faktu, czy przy jej pomocy promuje się jakość produktu, czy eksponuje 
poziom świadczonych usług. W każdej sytuacji komunikacyjnej i w każdym przypadku 
należycie wypełnia nałożoną im w fazie inkubacji pomysłu perswazyjną misję, doskonale 
sprawując się na usługach języka promocji i reklamy.

Wnioski

Opis strategii i mechanizmów wprzęgania leksyki gwary górnośląskiej w obszar polsz-
czyzny konsumpcyjnej dowodzi, że gwara w komercyjnym modelu komunikacji zaczyna 
pełnić odmienne od jej prymarnych, autotelicznie zakodowanych w kulturze i aksjologii, 
wtórnie przypisane jej funkcje. W komercyjnych tekstach kultury nie tylko pełni ona rolę 
aksjologicznego (perswazyjnego) intensyfikatora tekstowego, ale jest też modalnym opera-
torem interakcyjnym, nieocenionym środkiem wyrażania ekspresji i formą umożliwiającą 
zbliżenie nadawcy do odbiorcy, zdobycia jego aprobaty i zaufania. Komercyjne użycie jed-
nostek gwarowych w marketingowych tekstach kultury potwierdza stanowisko Walerego 
Pisarka, który pisze: „Jeśli dawniej najważniejsze było to, co się mówi i kto mówi, to teraz 
na pierwszy plan wysunęła się kwestia, kto słucha i czego słucha. Innymi słowy: dawniej 
o losie przekazów i kanałów decydowała funkcja ekspresywna, teraz decyduje ich funkcja 
fatyczna”20. 

Przejawy wprzęgania gwary do repertuaru polszczyzny odbywają się na rozmaite spo-
soby – służy ona nazywaniu przestrzeni (witryny sklepowe) i wytworów kultury (chre-
matonimii użytkowej), zapowiedzi otwarcia punktów handlowych, informowaniu klientów 
o chwilowym zamknięciu obiektów, składaniu ofert oraz wyjątkowości gastronomicznego 
menu, wyróżnianiu składanych ofert od innych i eksponowaniu wyjątkowości produktów. 

W procesach komunikacyjnych, w których wykładnikiem formalnym uczyniono 
leksykę górnośląskiej gwary, można jednocześnie doszukać się znamion wartościowania 
zmierzającego do hiperwaloryzacji wypowiedzi21, w których formuły typu do you speak 
gŏdka? pełnią funkcję komercyjnego wabika.

20 Walery Pisarek, „Język w mediach. Media w języku”, w: Język w mediach masowych, red. Jerzy 
Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, 
2000), 11. 
21 Władysław Lubaś, „Polszczyzna wobec najnowszych przemian społecznych”, w: O zagrożeniach 
i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek (Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 
1996), 155.
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Skróty graficzne, słownikowe i leksykalne

→ – konotuje/znaczy 
gw. śl. – gwara śląska 
SGŚ – Podgórscy, Barbara i Adam. Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po Śląsku. Katowice: 

Wydawnictwo KOS, 2008.
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Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent 
polszczyzny konsumpcyjnej

S t r e s z c z e n i e 
W artykule opisano problem wyzyskiwania leksyki gwary górnośląskiej w roli perswazyjnego 
komponentu polszczyzny konsumpcyjnej. Podjęta w nim analiza miała na celu: (1) ukazać rolę 
i znaczenie komponentów gwarowych jako składników kultury regionu i polszczyzny konsump-
cyjnej, (2) odsłonę perswazyjnych mechanizmów wprowadzania kodu gwarowego w przestrzeń 
reklamy, (3) opis zmian znaczeniowych oraz (kon)tekstowej funkcjonalności regionalnej leksy-
ki obsługującej sferę promocji i reklamy. Zgromadzony materiał analityczny opisano z perspek-
tywy lingwistyki kulturowej, pragmalingwistyki oraz teorii pól znaczeniowych, uwzględniając 
właściwe dla skompilowanej metodologii rozwiązania. 

Do you speak gŏdka? The lexicon of Upper Silesian dialect as a persuasive component  
of Polish consumption language

S u m m a r y
The article describes the use of the lexicon of Upper Silesian dialect as a persuasive component 
of the Polish consumption language. The analysis aimed at (1) showing the role and meaning 
of dialectal components as ingredients of the regional culture and the Polish consumption lan-
guage, (2) revealing persuasive mechanisms of introducing the dialectal code into the advertise-
ment space, (3) describing the changes in meaning and (con)textual functionality of the regional 
lexicon recognized as the valuable material for promotion and advertising. The analytical mate-
rial collected from advertisements, leaflets and billboards was described from the perspective of 
cultural linguistics, pragmatic linguistics, and the theory of meaning fields, with the considera-
tion of appropriate methodological solutions and the complex system of commercial conditions 
creating the picture of the Polish consumption language.
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Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu?  
Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej
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komunikacja internetowa, składnia, hashtag

K e y w o r d s
internet communication, syntax, hashtag

Hashtagi (od ang. hash ‘nazwa graficznego znaku # + tag ‘znacznik’; ‘slogan’) są sta-
łym elementem współczesnej komunikacji w mediach społecznościowych. Znacznik # 
początkowo był elementem języka programowania, w latach 90. zaczął być wykorzysty-
wany również poza tym kodem jako składnik nazwy kanałów tematycznych (zwanych 
także pokojami) funkcjonujących w obrębie czatów – pierwszych narzędzi internetowych 
pozwalających na komunikację w czasie rzeczywistym. Nazwy kanałów rozpoczynające 
się od hashtagu zawierały określenie dominującego tematu lub intencji rozmówców (np. 
#Randki; #Flirt; #Ogolny) bądź niosły informację o cechach łączących członków grupy (np. 
#30-latki; #Liceum; #Warszawa; #Zachodniopomorskie). Na tym etapie pełniły już zatem 
funkcję, którą zachowały do dziś – oznaczały wątki tematyczne i łączyły osoby o podob-
nych zainteresowaniach. Nie można ich jednak jeszcze uznać za słowa kluczowe ułatwia-
jące wyszukiwanie i katalogowanie wypowiedzi. W tej nowej roli zostały upowszechnione 
przez użytkowników serwisu Twitter, którzy z inspiracji Chrisa Messiny, specjalisty ds. 
mediów społecznościowych, od 2007 roku coraz częściej używali znaku # do grupowania 

#0#
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wiadomości, dążąc w ten sposób do poprawy trafności wyszukiwania oraz filtracji kon-
tekstowej1. U schyłku pierwszej dekady XXI wieku hashtagi stały się typowymi słowami 
kluczowymi o jednej funkcji i prostej strukturze, wykorzystywanymi w większości 
mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. 
Stopniowo funkcje hashtagów ulegały zwielokrotnieniu, a wraz z nimi różnicowała się ich 
struktura. Współcześnie stanowią one nowy środek wyrazu, który może być nośnikiem 
wielu znaczeń, idei, emocji, żartów, kontekstów interpretacyjnych itp. 

Anna Kapuścińska dostrzega tożsamość ról hashtagów z funkcjami języka wyodręb-
nionymi przez Romana Jacobsona: fatyczną, emotywną, poznawczą i konatywną2. Tym 
samym można by uznać hashtagi za specyficzne komunikaty językowe, zarazem nietracące 
całkowicie roli, która legła u ich genezy – oznaczania (z ang. tagowania) pozwalającego 
na kategoryzowanie treści internetowych. Ta nadrzędna funkcja determinuje formę gra-
ficzną – niezależnie od długości hashtagu i liczby jego składników słownych jest on zapi-
sywany bez spacji, a jedynym znakiem, który może rozdzielać składniki, jest podkreślnik. 
Lapidarność hashtagu – wymuszona łącznym zapisem – nie jest jednak tożsama z wymo-
giem posługiwania się pojedynczymi wyrazami lub prostymi wyrażeniami czy zwrotami. 
Hashtagi mogą przyjmować także formę zdań – zarówno pojedynczych, jak i złożonych, 
ale również tekstów zbudowanych z kilku wypowiedzeń. Mogą być tworzone z wyrazów 
samodzielnych znaczeniowo lub takich, które służą wyrażaniu stosunków zachodzących 
między składnikami zdania lub nadających innym słowom zabarwienie znaczeniowe czy 
uczuciowe – zatem w hashtagu funkcje wyrazów niesamodzielnych semantycznie także 
muszą ulec modyfikacji. 

Bez wątpienia wielość i różnorodność hashtagów wpływa na obniżenie stopnia ich pre-
cyzyjności semantycznej jako słów kluczowych. Teksty połączone użyciem danego hash-
tagu nie muszą odnosić się do tego samego tematu ani być podporządkowane jednakowej 
intencji, zwłaszcza że nadawca komunikatu, dokonujący jego otagowania, często korzysta 
z listy znaczników podpowiadanych przez program, nie weryfikując ich źródła ani intencji 
innych ich użytkowników.

Celem artykułu nie będzie ustalenie tendencji kwanty tatywnych w zakresie zróżnico-
wania strukturalnego oraz funkcjonalnego hashtagów, lecz zewidencjonowanie ich typów 
formalnych oraz zilustrowanie przykładowych funkcji, które mogą być determinowane 
przez formę, ale także od niej niezależne. W części przypadków czynione obserwacje będą 
jednak potwierdzane danymi statystycznymi, których źródłem są systemy rejestracyjne 
poszczególnych mediów społecznościowych, przede wszystkim Instagrama. Przykłady 

1 Ignacio Siles, „Inventing Twitter: An Iteractive Approach to New Media Development”, International 
Journal of Communication 7 (2013): 21–20.
2 Anna Kapuścińska, „Kod kulturowy a nowe media na przykładzie znacznika #”, Socjolingwistyka 
32 (2018): 153.
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hashtagów omawiane w artykule służą do oznaczania wpisów w takich mediach, jak 
Twitter, Instagram, Pinterest i Facebook.

Hashtagi jednoskładnikowe

Za składnik uznaję najmniejszy niepodzielny składniowo element członu syntaktycznego – 
mogą stanowić go zarówno pojedyncze wyrazy, jak i połączenia językowe, np. wyrażenia 
przyimkowe czy związki imienia i nazwiska. 

Grupa tworzona przez hashtagi zbudowane z pojedynczych wyrazów tylko pozor-
nie stanowi zbiór najbardziej homogeniczny. Faktycznie tworzą go zarówno wyrazy nie-
zależne, czyli znaki pojęć (np. #duma; #czytanie; #najlepiej; #głosuję; #lecimy; #2020; 
#szóstka; #nasz; #ktoś; #piękny), jak i pomocnicze, które jednak wbrew swej istocie nie 
służą ustalaniu stosunków między wyrazami – znakami pojęć, ponieważ występują samo-
dzielnie (np. #lub; #ale; #przed; #poprzez; #wśród; #tak; #niech; #właśnie). Właściwie we 
wszystkich hashtagach można widzieć komunikaty niesamodzielne znaczeniowo, odsy-
łają one bowiem do innego tekstu – postu, który komentują lub którego temat określają. 
Niesamodzielność ta uwidacznia się jednak szczególnie wyraźnie w przypadku hashtagów 
utworzonych z przyimków, spójników czy partykuł. Odczytanie intencji nadawcy znacz-
nika tego typu jest możliwe dopiero w kontekście innej wypowiedzi i/lub obrazu, ewentu-
alnie innych hashtagów umieszczonych obok. W rezultacie funkcja porządkująca takiego 
znacznika ulega osłabieniu – trudno byłoby wskazać przykłady wyrazów niesamodzielnych 
niosących jednolity komunikat jako hashtagi, co jest możliwe w odniesieniu do znacznej 
części wykorzystywanych w ten sposób rzeczowników, czasowników, przymiotników czy 
przysłówków (por. #radość; #kocham; #szczęśliwy; #ponuro). Zatem np. hashtag #właśnie 
może zostać użyty jako potwierdzenie prawdziwości opublikowanego w serwisie społecz-
nościowym cytatu lub aforyzmu, wyróżnienie dowolnej treści niesionej przez inne hashtagi 
umieszczone obok, a także w znaczeniu przysłówkowym, jako oznaczenie aktualności opi-
sanej lub przedstawionej na fotografii sytuacji. 

Niejednolitość zbioru hashtagów jednowyrazowych wynika również z wykorzysty-
wania do oznaczenia (otagowania) tekstów polskojęzycznych zarówno słów rodzimych, 
jak i obcych (często umieszczonych obok siebie), np. #summer #lato; #poranek #morning; 
#zabawa #fun; #sobaka #pies #chien #dog #hund. Posługiwanie się synonimicznymi hash-
tagami z różnych języków poprawia widoczność postu – sprawia, że wyświetla się on także 
internautom z innych krajów, co jest szczególnie istotne w przypadku wpisów opartych na 
kodzie wizualnym, niewymagających od odbiorcy znajomości danego języka. Zabiegi tego 
rodzaju są charakterystyczne przede wszystkim dla nadawców dążących do zdobycia jak 
największej liczby odsłon lub pozytywnych ocen (tzw. polubień), a nie tylko do prowadze-
nia rozmów z najbliższymi znajomymi. Niewątpliwie jednak mieszanie różnych języków 
nie jest podporządkowane wyłącznie funkcji utylitarnej, czyli poszerzaniu zasięgu postu 
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– w wielu przypadkach stanowi raczej przykład ulegania modzie językowej oraz wciąż 
żywego traktowania anglicyzmów jako oznak prestiżu i elokwencji. 

Wśród pojedynczych wyrazów użytych w funkcji hashtagów występują nie tylko 
te rejestrowane w słownikach współczesnego języka polskiego, ale także neologizmy 
(np. #PiSbus; #jajecznicomejker [Instagram, aleksandraaleksandrowna, 2019]3; #instawzru-
szenie [Instagram, sylwia.chutnik, 2019]), archaizmy (np. #chędożyć; #drzewiej; #pacholę)  
oraz formy potencjalne, a wśród nich przede wszystkim zdrobnienia i zgrubienia (np. #zwie-
dzanko; #dokarmianko; #lewaczek; #przyzwyczajonka [Instagram, sylwia.chutnik, 2019]; 
#lampisko; #kotlecisko). 

Analiza nowych konstrukcji słownych występujących w roli hashtagów pokazuje 
rosnącą popularność formacji hybrydalnych, stanowiących połączenie rodzimych podstaw 
rzeczownikowych lub czasownikowych z angielskim przyrostkiem. Żartobliwe formacje 
z angielskim formantem -ing, upowszechnione za sprawą reklamy piwa marki „Łomża” 
[Łomżing, czyli kocing na trawingu, 2013], a następnie wykorzystywane w dowcipnych 
memach internetowych, stały się hashtagami o wysokiej frekwencji, oznaczającymi 
posty o bardzo różnym charakterze i niejednolitej tematyce, choć z dominacją pola zna-
czeniowego „Odpoczynek”, np. #grobing (782 użycia4), #basening (727), #sprząting (14), 
#odpoczing (337), #balkoning (7658), #działking (11013), #parawaning (3353), #opierda-
ling (16531), leżing (53493); #smażing (61630). Zwraca także uwagę popularność formacji 
opartych na obcych wzorcach słowotwórczych, zwłaszcza złożeń bezafiksalnych, a także 
derywatów tworzonych za pomocą obcych formantów typu cyber-, info-, e-, -pop-, -mania, 
mega-, super-, -land, -holizm, np. #autokosmetyka (7450), #instachlopcy (232), #tvpis 
(426), #cyberpies (111), #infokrakow (39), #ekonkursy (1101), #poppolityka (5), #stocho-
mania (121), #megajedzenie (75), #superwakacje (2435), #kuchnioland (227), #czekolado-
holizm (165). Celem nie jest tu analiza frekwencji hashtagowych neologizmów należących 
do poszczególnych kategorii słowotwórczych, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na 
możliwość badania współczesnych tendencji słowotwórczych w potocznej polszczyźnie na 
podstawie materiału wyekscerpowanego z wypowiedzi publikowanych w mediach społecz-
nościowych, które pozwalają na dostęp do danych statystycznych.

Liczną grupę hashtagów jednoskładnikowych tworzą antroponimy, toponimy oraz 
chrematonimy, a wśród nich przede wszystkim imiona i nazwiska, nazwy miejscowości, 
krajów, firm, instytucji, marek handlowych, tytuły, a także nazwy różnego typu przedsię-
wzięć, np. #konwencjapis, #poznań, #europa, #mirostowickiezakładyceramiczne, #polska-
akcjahumanitarna, #dzieńdobrytvn, #pyzanapolskichdróżkach.

Charakterystycznym zjawiskiem w zakresie uzusu hashtagów utworzonych 
z nazw własnych jest pozostawianie ich w formie mianownikowej mimo posługiwania się 

3 W przypadku pojedynczych hashtagów, które nie zostały ponownie użyte przez innych internautów, 
podaję w nawiasie kwadratowym źródło: nazwę medium, nazwę użytkownika oraz rok publikacji.
4 Dane frekwencyjne podaję na podstawie statystyk Instagrama z 29.12.2019.
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konstrukcjami składniowymi wymagającymi użycia przypadków zależnych. Ograniczanie 
fleksji wynika z dążenia do zachowania funkcji elektronicznych hashtagu także wtedy, 
gdy jest on nie tylko znacznikiem jakiejś wypowiedzi, ale jednocześnie składnikiem budu-
jącego ją zdania, np. Tak wygląda w tej chwili budowa S5 pod #Bydgoszcz [Instagram, 
radek_sikorski, 2019]; Jeszcze dziś na ulicach #Warszawa i całej Polski nasi ludzie prze-
konują. Jeszcze Konwencja w #Legionowo. A wieczorem do #Szczecin do naszych ludzi! 
[Instagram, bartek.arlukowicz, 2019]; Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
#Morawiecki w sprawie wypowiedzi #Putin [Twitter, PiS Warmińsko-Mazurskie, 2019].
Wprawdzie można uczynić hashtagiem każdą z form fleksyjnych, jednak posłużenie się 
mianownikiem – jako przypadkiem o najwyższej wśród hashtagów frekwencji – zwiększa 
potencjalną liczbę wyświetleń postu. Oczywiście najczęściej umieszcza się hashtagi pod 
tekstem, jako odrębne elementy niewchodzące w związki składniowe – tendencja do ogra-
niczania fleksji nominalnej działa więc tylko w przypadku zapisywania w formie hashta-
gów wyrazów użytych w wypowiedzi głównej.

Hashtagi wieloskładnikowe

Hashtagi wieloskładnikowe mają postać identyczną z hashtagami jednoskładnikowymi, 
stanowią bowiem ciąg znaków nieprzerwany spacjami, łącznikami czy myślnikami, 
poprzedzony znakiem #. Wyjątkowo stosowane są podkreślniki – nie jest to jednak znak 
obligatoryjny, składniki jednej nazwy na ogół zapisuje się łącznie.

Ze względu na charakter gramatyczny wśród związków wyrazowych tworzących 
hashtagi można wyróżnić zwroty, wyrażenia i frazy. Wykorzystywane związki mogą mieć 
zarówno charakter luźny, jak i stały, jednak warto zaznaczyć, że w pewnym sensie związki 
luźne w funkcji hashtagów ulegają stabilizacji, stałość bowiem jest ex definitione cechą 
hashtagu. Związki wyrazowe, które w systemie językowym uznalibyśmy za połączenia 
luźne, w roli hashtagów tracą charakter doraźny – ich utrwalona, stała forma jest warun-
kiem wysokiej frekwencji gwarantującej popularność tekstu nimi oznaczonego. 

Czasowniki wchodzące w skład hashtagowych zwrotów5 mogą mieć formę bezoko-
licznika (np. #nicnierobić, #byćszczęśliwym, #jeśćzdrowo, #zwiedzaćświat, #kochaćibyć-
kochanym) lub osobową (np. #jestemfit, #biegamyrazem, #jemzdrowo, #zwiedzamyświat, 
#kochamijestemkochana). Najpopularniejsze zwroty występują zwykle w kilku formach 
gramatycznych, wśród których najwyższą frekwencję mają pierwszoosobowe, co świadczy 
o autotematycznym charakterze większości wpisów w mediach społecznościowych (por. np. 
#jestemeko – 3079 użyć6; #byćeko – 41; #byceko – 45; #jesteko – 2). Warto zwrócić uwagę 

5 Klasyfikacja morfologiczno-syntaktyczna związków wyrazowych oparta na podziale zaproponowanym 
przez Andrzeja Marię Lewickiego, zob. tenże, „Składnia związków frazeologicznych”, Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego 40 (1983): 75–83. 
6 Dane frekwencyjne z serwisu Instagram, 5.01.2020.
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na to, że formę zwrotów mają hashtagi o funkcji deklaratywnej, które zdobyły ogromną 
popularność jako narzędzia perswazji społeczno-politycznej oraz środki służące wyrażeniu 
solidarności z ofiarami nagłośnionych przez media tragedii i kataklizmów, np. #jesuischar-
lie (pol. odpowiednik #jestemcharlie); #mamprawo; #wspieramnauczycieli; #jestemzdzi-
kiem; #wspieramwośp; #tylkopowiedzwszystkim; #czytamdziecku; #zostajęwdomu. 

Wśród wyrażeń dominują formy nominalne charakterystyczne dla tytułów, służące 
określeniu tematyki fotografii tworzącej post lub stanowiącej jego część, np. #spacerzma-
musią, #wakacjemarzeń, #wędrówkapogórach, #prawdziwymężczyzna, #miłośćmojegoży-
cia, #słodkieśniadanie, #scenadzieńdobryTVN. Ich liczebność jest największa w serwisach 
z przewagą elementów ikonograficznych, takich jak Instagram czy Pinterest, w których 
nierzadko zastępują komentarz słowny. Ze względu na ekspresywny charakter wielu wypo-
wiedzi publikowanych w mediach społecznościowych popularne są także wyrażenia okre-
ślające, pozwalające nadawcy na nazwanie wrażeń i emocji, np. #jakwdomu, #zimnojakcho-
lera, #jakdobrze, #jakotakonijako, #czulenadobranoc, #najlepiejnaświecie. 

Jeżeli przyjąć, że znaczniki – jako określenia porządkujące – są podporządkowane ten-
dencji do ekonomiczności, frazy powinny stanowić rzadkość wśród związków wyrazowych 
stosowanych w tej roli. Tymczasem znaczna liczba wieloskładnikowych fraz hashtagowych 
potwierdza ewolucję znaczników, które coraz częściej służą nie kategoryzacji, lecz warto-
ściowaniu, ekspresji, perswazji, uzyskaniu efektu komizmu czy uzupełnieniu wypowie-
dzi o dodatkowe informacje. Często wykorzystywane są frazy stanowiące cytaty literackie 
i filmowe (#pantuniestal, #pankotekbylchory, #wnetitakzgniniemywzupie, #byćalboniebyć, 
#ciemnośćwidzę), powiedzenia charakterystyczne dla polszczyzny mówionej (#chlupwten-
glupidziob, #hajssiemusizgadzac, #staraalejara) oraz mające genezę memetyczną7 (#toje-
amelinium, #aleurwał, #cojapacze, #niemiecplakaljaksprzedawal).

To właśnie w zbiorze fraz szczególnie liczne są związki idiomatyczne (np. #światstoio-
tworem, #myszsięnieprześlizgnie, #muchaniesiada, #rekarekemyje, #wyszłoszydłozworka), 
choć w funkcji hashtagów wykorzystuje się także idiomy mające formę wyrażeń i zwrotów 
(np. #zakazanyowoc, #stajniaaugiasza, #kochacnazaboj, #zbijaćbąki, #bujaćwobłokach, 
#stracićgłowę). Podobnie jak w innych wypowiedziach mogą one funkcjonować w różnych 
formach wariantywnych, zależnych od wymiany elementów synonimicznych lub mody-
fikacji form gramatycznych (np. #bujaćwchmurach – #bujaćwobłokach, #stracićgłowę 
– #tracićgłowę, #myszsięnieprześlizgnie – #myszsienieprzesliznie – #myszsieniewcisnie). 
Ta wariantywność, połączona z różnicami w zapisie polskich znaków, zmniejsza stopień 
precyzji funkcji kategoryzującej hashtagów, ale jednocześnie nie wpływa na ich komuni-
katywność.

7 Szerzej na temat związków wyrazowych o genezie memetycznej zob. Agnieszka Niekrewicz, „Leksyka 
i frazeologia memetyczna we współczesnej polszczyźnie”, Prace Filologiczne 71 (2017): 225–235. 
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Syntaktyczna forma hashtagów

Analizę składniową należałoby rozpocząć od rozstrzygnięcia, czy hashtag może być w ogóle 
uznany za wypowiedzenie. Zapisuje się go przecież małą literą, poszczególne wyrazy nie są 
rozdzielone, a na końcu nie pojawia się kropka – tym samym niespełnione są kryteria wska-
zane przez Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego8. Szersza wydaje się wcześniejsza 
definicja wypowiedzenia, autorstwa Stanisława Jodłowskiego9, który uznaje je za wyraz 
lub zespół wyrazów, gramatycznie zestrojony i prozodycznie odgraniczony. Posłużenie się 
definicją Saloniego i Świdzińskiego skłaniałoby do wniosku, że także wiele współczesnych 
dialogów prowadzonych za pośrednictwem nowych narzędzi komunikacyjnych (np. rozmów 
na czatach, forach, w aplikacjach komunikacyjnych) nie jest zbudowanych z wypowiedzeń. 
Hashtagi są wynikiem pójścia o krok dalej – zastosowanie małej litery i pominięcie znaków 
interpunkcyjnych nie jest coraz powszechniej akceptowaną możliwością, lecz obowiązują-
cym standardem. Niezależnie od formy zapisu stanowią one jednak człony syntaktyczne 
– dlatego do analizy składni hashtagów stosuję kryteria podziału struktur syntaktycznych. 
Należy podkreślić, że ta decyzja metodologiczna nie jest tożsama z rozstrzygnięciem sta-
tusu składniowego hashtagów, zwłaszcza że ciągła i dynamiczna ewolucja tych jednostek 
nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych ustaleń terminologicznych. Na tym etapie 
najlepszym rozwiązaniem wydaje się ograniczenie do zilustrowania sposobów konstruowa-
nia hashtagów, co pozwoli na zarysowanie różnorodności tendencji w tym zakresie.

Typową strukturą syntaktyczną hashtagu jest zawiadomienie uniemożliwiające 
wprowadzenie orzeczenia czasownikowego – jego popularność upodobnia hashtagi do 
prasowych tytułów lub podpisów fotografii, np. #powrótdoszkoły, #czytanienocą, #dys-
kusjedodyzludzmi. Równie częste konstrukcje stanowią równoważniki zdania z konoto-
wanym orzeczeniem (np. #gdzienawakacje, #wczymdoslubu, #zerozmartwieńtylkosen, 
#komuciastko, #nanartyzdziecmi) oraz równoważniki zdania z bezokolicznikiem (np. 
#myślećpozytywnie, #kochaćsiebie, #naspaceriscprzezswiat). Nieco rzadziej pojawiają się 
wykrzyknienia służące wyrażeniu postawy emocjonalnej nadawcy (#orety, #ojejkujejku, 
#kurczeblade, #kasztanyhurrrra).

Prymat funkcji ludycznej nad tendencją do ekonomiczności uwidacznia się szczegól-
nie wyraźnie w wykorzystywaniu jako hashtagów wypowiedzeń werbalnych – zarówno 
pojedynczych, jak i złożonych. Zdania używane w roli hashtagów często są cytatami – lite-
rackimi, filmowymi, politycznymi, memetycznymi, np. #mariantujestjakbyluksusowo10, 

8 Zygmunt Saloni, Marek Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4 (Warszawa: 
1998, 1. wyd. 1981).
9 Stanisław Jodłowski, Podstawy składni polskiej (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

1976).
10 Cytat z filmu Galimatias, czyli kogel mogel 2, reż. Roman Załuski, prod. 1989 – często wykorzysty-
wany w żartobliwych memach internetowych oraz jako napis na produktach codziennego użytku (koszul-
kach, poduszkach, kubkach itp.).
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#naprawdejakajestemniewienikt11, #wnetitakzginiemywzupie12, #tojeameliniumtegoniepo-
malujesz13, #białejestbiałeaczarnejestczarne14. Ich identyfikacja zwykle nie jest niezbędna 
do odczytania przekazu wypowiedzi głównej, ale może ją uzupełniać o dodatkowy sens, 
żart lub po prostu grę z odbiorcą. Popularność hashtagów tego typu wpisuje się w typowe 
dla współczesnej komunikacji mówienie „cudzymi słowami”, korzystanie z klisz i goto-
wych formuł, nieustanne komentowanie innych wypowiedzi i polemizowanie z nimi. 

Funkcję uzupełniających komunikatów, a nie porządkujących słów kluczy, odgry-
wają także hashtagi zbudowane z dwu- lub kilkuczłonowych zdań złożonych – zarówno 
współrzędnie (np. #chcialzrobic100kmalegooglekazalowjechacwkukurydze, #ratujmałżeń-
stwoirzućstudia, #takanibyanarchistkaagłosuje), jak i podrzędnie (np. #wiemkiedymam-
bycsama; #niemówięszeptemgdypytająskądjestem). Część wieloskładnikowych hashtagów 
można uznać za odrębne zdania, zapisane łącznie, składające się na jedną wypowiedź, np. 
#jezujaktakmożnatojużprzesada; #niepalęksiążekczytamje; #niesłyszemamkatar. Hashtagi 
niepowielane przez innych internatów, a zatem zachowujące charakter pojedynczych wpi-
sów i z tego względu pozbawione funkcji kategoryzowania treści typowej dla słów kluczy, 
mają przede wszystkim formę zdań złożonych bądź połączonych ze sobą dwóch lub kilku 
zdań pojedynczych. Nie oznacza to jednak, że większość hashtagów tego rodzaju ma cha-
rakter jednostkowych wpisów. Nie brakuje i takich, których atrakcyjna, chociaż nieekono-
miczna forma przyczyniła się do upowszechnienia w sieci (np. #niepalęksiążekczytamje 
– 314 postów15; ktoczytażyjepodwójnie – 6099; #niejestemstatystycznympolakiemlubięczy-
taćksiążki – 6701; #gotujęniemarnuję – 1144; #pruszkówpoznaszpolubisz – 233). 

Na koniec warto wspomnieć o zabawach hashtagami polegających na umieszczaniu ich 
obok siebie w szyku sugerującym, że są składnikami zdania. Poszczególne hashtagi mogą 
być rzeczywiście używanymi znacznikami bądź mieć charakter połączeń utworzonych na 
potrzeby danego wpisu, np. #jacekżakowski #aobok #adamzagajewski #czytaswojewiersze 
[Instagram, michalrusinek, 2019]; #20lattemu #miałamtosamonagłowie #tylkowgłowiem-
niej [Instagram, bukoviecka, 2019]. Niektóre z nich tworzą kilkuzdaniowe teksty, niekiedy 
zapisane nawet z podziałem na wersy, np. 

#notoniemożebyćtak  
#żeprzemilczymytuDzieńKundelka  
#gdywdomu #akonkretnienakanapie  
#zalegamicośtakszałowego #jakLula  

11 Cytat z tekstu piosenki autorstwa Jonasza Kofty Jej portret, wykonanie oryg. Bogusław Mec (1971).
12 Cytat z wiersza Jana Brzechwy Na straganie, 1. wyd. 1938.
13 Fraza rozpropagowana za pomocą memów internetowych, służąca podkreśleniu, że coś jest niemożliwe 
do wykonania.
14 Lapsus językowy z przemówienia Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie RP, 19.07.2006.
15 Dane frekwencyjne z serwisu Instagram, 13.01.2020.
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#ijejchłopak #Ildefonso #lowelaszTorunia [Instagram, aleksandraaleksandrowna, 
2019].

Zabiegi tego rodzaju są dowodem na znaczące poszerzenie funkcji hashtagów, które ze 
słów kluczy służących porządkowaniu treści sieciowych przekształciły się w środki pozwa-
lające na uruchamianie gier językowych i intertekstualnych.

Podsumowanie

Analiza strukturalno-funkcjonalna dowodzi istnienia związku między modyfikacjami 
formy a zmianami roli odgrywanej przez hashtagi w komunikacji internetowej. Znaczniki 
coraz częściej służą nie tylko kategoryzacji treści internetowych, lecz wartościowaniu, eks-
presji, perswazji, uzupełnieniu wypowiedzi o dodatkowe informacje, wyrażeniu opinii lub 
po prostu zabawie. Hashtagi wieloskładnikowe mają na ogół mniejszą frekwencję, niekiedy 
nawet status hapaks legomenów, co utrudnia pełnienie przez nie funkcji kategoryzującej. 
Znaczniki jednowyrazowe w większej mierze podporządkowane są swej pierwotnej roli – 
określają temat tekstu, pozwalając tym samym na odnalezienie w sieci informacji z nim 
powiązanych. Nie oznacza to jednak, że są pozbawione dodatkowego znaczenia w komuni-
kacji sieciowej – znacznie bardziej pojemnego i niejednolitego. W rezultacie każdy hashtag, 
niezależnie od struktury, staje się potencjalnym nośnikiem różnych treści, rodzajem meta-
komentarza służącego nie tylko komunikowaniu, ale także uruchomieniu dodatkowych 
kontekstów interpretacyjnych lub po prostu zabawie.

Złożoność i różnorodność form hashtagów świadczy o coraz wyraźniejszym w komu-
nikacji internetowej prymacie funkcji ludycznej nad tendencją do ekonomiczności. 
Dynamiczna ewolucja tych jednostek, wyrażająca się m.in. w codziennym powstawaniu 
nowych bądź zmodyfikowanych znaczników, nie pozwala jednak na ścisłe rozstrzygnięcia 
definicyjne. Obecnie hashtag jest zarazem narzędziem wspierającym wyszukiwanie inter-
netowych treści, jak i środkiem służącym ich współtworzeniu. 
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Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno- 
-funkcjonalnej

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania strukturalnego oraz funkcjonalnego hashtagów – ze-
widencjonowanie ich typów formalnych oraz zilustrowanie przykładowych funkcji, które mogą 
być determinowane przez formę znacznika, ale także od niej niezależne. Autorka dzieli hash-
tagi na jedno- i wieloskładnikowe, omawia ich strukturę składniową oraz formę gramatyczną 
stosowanych w nich związków wyrazowych. Pokazuje hashtag jako zjawisko in statu nascendi, 
wskazując na zmiany jego struktury oraz roli w komunikacji internetowej. 

Hashtag – a tag or a new means of expression? An attempt to structural-functional 
analysis

S u m m a r y
The purpose of the article is to analyse the structural and functional differentiation of hashtags 
– to record their formal types and illustrate functions which can be determined by the tag’s form 
but also independent of it. The author divides hashtags into one- and multicomponent ones, 
discusses their syntactic structure, grammatical form of the phrases used in them, and shows 
hashtag as a phenomenon in statu nascendi, pointing to the changes of its structure and its role 
in the internet communication.
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Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej 
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Negacja odwraca sens zdania.
Ludwig Wittgenstein1

Każda bardziej radykalna teoria jest kontrowersyjna, co do tego nie ma wątpliwości.  
[…] W nauce nie chodzi o powszechną zgodę, tylko o dialog i o ścieranie się poglądów,  

inaczej by się nie rozwijała.
Anna Wierzbicka2

1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. Bogusław Wolniewicz (Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1997), 47.
2 Anna Wierzbicka, „Alfabet myśli ludzkich”, Polityka 2785 (2010), 72–74.
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Zdolność językowa człowieka a wybrane koncepcje językoznawcze

Jedną z podstawowych kompetencji warunkujących człowiekowi przetrwanie poprzez 
realizację m.in. jego podstawowych potrzeb jest wrodzona kompetencja komunikacyjna. 
Przekazywanie prostych i złożonych informacji, umiejętność werbalizacji myśli oraz 
naszych postaw, abstrahowanie są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie i znacząco 
wpływają na jego rozwój. W wyniku ewolucji język jednak służy nie tylko przetrwaniu. 
Jesteśmy w stanie komunikować się na każdy temat, a przedmiot tej komunikacji nie musi 
być obecny podczas jej trwania, może nawet nie istnieć.

Trwa spór wśród reprezentantów poszczególnych koncepcji działania ludzkiego 
mechanizmu przyswajania i użytkowania języka, którego wynik powinien dać odpowiedź 
na pytanie: czy człowiek nabywa kompetencję językową zgodnie z zapisem genetycznym, 
czy ze względu na uzyskane doświadczenie z otoczenia? 

Czy najbardziej właściwe nie powinno być kompleksowe spojrzenie na zdolność języ-
kową, przedstawiające jej opis w ujęciu integrującym, w którym fenomen języka rozpatry-
wany jest z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów formalnych i kognitywnych, psycho-, 
neuro- i socjolingwistycznych?

Jedną z koncepcji opisu zdolności językowej człowieka proponuje natywistyczna 
teoria gramatyki generatywnej (GG, również GTG – gramatyka transformacyjno-gene-
ratywna), autorstwa amerykańskiego naukowca Noama Chomsky’ego, rozwijana m.in. 
w publikacjach, od The Logical of Linguistic Theory (1955/1975), Syntactic Structure (1957) 
i Minimalist Program (1995), Noam Chomsky – The Generative Enterprise – Revisited 
(2005) po The Science of Language (Interviews with James McGilvray, 2012), a także 
w licznych artykułach oraz wystąpieniach na przestrzeni ostatnich 60 lat. 

W Aspects of the Theory of Syntax z 1965 roku Chomsky wyróżnia następujące struk-
tury języka: strukturę głęboką (deep structure), która najbardziej odpowiada semantyce 
danego zdania – zakładając, że struktura taka odpowiadałaby gramatyce uniwersalnej, 
można założyć, że byłaby taka sama dla każdego języka. Zasady konkretnego języka to 
szereg transformacji, które przekształcają tę strukturę semantyczną w zdanie gramatyczne 
i wymawialne w danym języku, jednocześnie rozróżniając języki między sobą – strukturę 
powierzchniową (surface structure).

Chomsky określił wrodzony mechanizm przyswajania języka jako urządzenie do 
nabywania języka, w skrócie LAD (Language Acquisition Device), który, pobierając próbki 
mowy ze środowiska, tworzy strukturę powierzchniową języka i poprzez transformację, tj. 
dostępny zestaw reguł, dociera do struktury głębokiej.

Ewolucja zagadnień weryfikujących postrzeganie mechanizmu nabywania oraz uży-
wania języka opisana została początkowo w teorii standardowej GG, wielokrotnie popra-
wianej i uzupełnianej, by po wystąpieniu Chomsky’ego w 1979 roku zostać zastąpioną 
przez teorię rządu i wiązania, w skrócie GB (Government and Binding), od lat 80. XX wieku 
nazywaną teorią zasad i parametrów (Principle and Parameter Theory – TPP). Nazwa ta 
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obrazuje spojrzenie na zdolność językową człowieka jako właściwość powszechną (uniwer-
salną) dla wszystkich ludzi3.

Kolejnym przełomem były wprowadzone na początku lat 90. ubiegłego wieku zasady 
programu minimalistycznego, który zakładał usunięcie elementów zbędnych w opisie 
języka oraz stawiał podstawowe pytanie o doskonałość systemu językowego, czyli takiego, 
który zawiera jedynie elementy niezbędne. Program ujmował zagadnienia syntaktyczne 
w sposób ogólny, nadrzędny, jako ten, który pozwoli w sposób kompleksowy opisać grama-
tykę uniwersalną języków naturalnych4.

Również ten program został zweryfikowany. Pod koniec lat 90. zeszłego stulecia, nie 
będąc jednak alternatywą dla holistycznego programu minimalistycznego, przede wszyst-
kim ze względu na dostrzeżenie potrzeby jego uszczegółowienia, zostaje zaproponowane 
w analizie syntaktycznej – przez szkołę włoską (Rizzi, Cinque, Pollock, Zanutti)5 – podej-
ście kartograficzne (cartography approach), oparte na interpretacji semantyczno-pragma-
tycznej. Struktury syntaktyczne i ich kartografia mają być maksymalnie uszczegółowione 
w sposób, jaki umożliwia konfiguracja syntaktyczna6. Zaproponowany program wydaje się 
zapewniać rzetelne opracowanie zagadnień związanych z gramatyką języków naturalnych.

Teoria zasad i parametrów

Gramatyka generatywna jest modelem kompetencji językowej – modelem będącym abs-
trakcyjnym bytem, niedostępnym obserwacji, istniejącym w umyśle użytkownika języka. 
Obserwować możemy jedynie wykonanie językowe – wypowiedzenia. 

Teoria zasad i parametrów (TPP), wywodząca się pierwotnie z teorii rządu i wiązania, 
określa różnice pomiędzy szczegółowymi właściwościami języków i dialektów, nazywając 
je parametrami, oraz właściwości im wspólne, tj. zasady. Zdania generowane przez daną 
gramatykę (wypowiedzenia akceptowalne) są zgodne z tą gramatyką. Zbiór zdań akcepto-
walnych powinien być tożsamy ze zbiorem zdań gramatycznych. W przeciwnym razie gra-
matyka będzie gramatyką nieadekwatną. Zdania akceptowalne są zdaniami poprawnymi 
zarówno pod względem gramatycznym, jak i semantyczno-logicznym. Uzualność języka 
wprowadza jednak dwie jego normy użytkowe: normę wzorcową oraz normę potoczną. 
Norma wzorcowa jest idealną wersją syntaktyczną danego wypowiedzenia. Natomiast 
norma potoczna, którą rządzą prawa semantyczne determinujące dopuszczalne zmiany 

3 Paweł Mecner, Elementy gramatyki umysłu (Kraków: Universitas, 2007), 30–31.
4 Noam Chomsky, The Minimalist Program (Cambridge: The MIT Press, 1995).
5 Gugielmo Cinque, „On the Evidence for Partial N-movement in the Romance”, w: Paths Towards 
Universal Grammar. Studies in Honor of Richard S. Kayne (Washington: Georgetown University Press, 
1994), 85–110.
6 Gugielmo Cinque, Luigi Rizzi, „The Cartography of Syntactic Structures)”, STiL – Studies in Linguistics 
2 (2008).
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w gramatycznych granicach składni, decydujące o jej akceptowalności, dzieli się na normy 
potoczne o wskazanym stopniu akceptowalności (zob. schemat).

WA

WW      

WP

WPº

WP¹ … aż do WB*

WA – wypowiedzenie akceptowalne; WW – wypowiedzenie wzorcowe; WP – wypowiedzenie potoczne; 
 WPº – wypowiedzenie o danym stopniu akceptowalności; WB* – wypowiedzenie błędne.

Pozbawiony podstawy semantyczno-logicznej ciąg leksemów w wypowiedzeniu, 
nawet usystematyzowany pod względem gramatycznym, nie tworzy wypowiedzenia 
akceptowalnego, por. 

Bezbarwne zielone idee wściekle śpią7.

Należy zatem uznać, że podstawowym parametrem świadczącym o poprawno-
ści danego wypowiedzenia jest jego akceptowalność. Dopuszczenie normy potocznej do 
obszaru badawczego normy wzorcowej gwarantuje szczegółową weryfikację kompletnego 
materiału językowego, a tym samym pozwoli na weryfikację wyników badań.

Bazując na twierdzeniu o dopuszczalnej akceptowalności wypowiedzeń, należy pod-
dać weryfikacji podstawowe twierdzenie gramatyki generatywnej, będące rachunkiem 
zależności reguł gramatycznych do ilości zdań, które można zgodnie z ich parametrami 
i zasadami wygenerować. Ponadto należy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście twierdze-
nie Noama Chomsky’ego, kontynuowane przez zwolenników teorii gramatyki generatyw-
nej, głoszące, że dany język dysponuje skończoną liczbą reguł oraz nieskończoną liczbą 
zdań wygenerowanych na podstawie tych reguł, jest zgodne z prawdą? Wszak zasób lek-
sykalny danego języka nie jest tworem nieskończonym. Rozwija się dynamicznie, obejmu-
jąc zarówno normy wzorcowe, jak i normy potoczne funkcjonujące w danym języku, jako 
słownik semantyczno-logiczny. Inwentarz leksykalny oraz rządząca nimi akomodacja jest 

7 Noam Chomsky, Syntactic structures (Eastford: Martino Fine Books, 2015).
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liczbą trudną do zmierzenia, jednak zdecydowanie skończoną, ponieważ dotyczy skończo-
nego zbioru leksemów oraz wariantów akomodacyjnych.

Wspomniany rachunek zależności wymaga więc doprecyzowania, że dany język dys-
ponuje skończoną liczbą reguł gramatycznych, według których generowane są zdania, któ-
rych ilość, ze względu na skończony zasób leksykalny danego języka oraz skończone waria-
cje akomodacyjne, jest również skończony. 

Elementy gramatyki TPP to: 1. słownik, 2. składnia, a w niej a. składnik kategorialny. 
Te trzy elementy wchodzą w skład systemu bazowego generującego struktury D (struktury 
głębokie), następnie b. składnik transformacyjny → „przesuń α”, 3. składnik formy fone-
tycznej PF (phonetic form), i 4. składnik formy logicznej LF (Logical Form).

Następujące elementy tworzą gramatykę uniwersalną zdolności językowej: 

Składnia → struktura S → (PF + LF8)

Komunikacja pomiędzy centralnym systemem przetwarzania, wykonującym okre-
ślone działania związane z aktywnością człowieka oraz magazynującym kompleksową wie-
dzę pojęciową, a kompetencją gramatyczną jest możliwa dzięki wymienionym łącznikom, 
tj. strukturze fonetycznej (PF) i strukturze logicznej (LF).

Parametry i zasady negacji w językach: polskim, niemieckim i jidysz

Istnieje transdyscyplinarność badań nad negacją. Jako obszar prac badawczych zajmuje 
ważne miejsce w zainteresowaniach m.in. filozofii, logiki, psychologii, literaturoznaw-
stwa i lingwistyki. W językoznawstwie badana jest przede wszystkim w ujęciu seman-
tyczno-pragmatycznym, kognitywnym oraz generatywnym (m.in. J. Antas9, J. Błaszczak10, 
A. Bogusławski11, H. Blühdorn12, E. Brütsch, M. Nussbaumer, H. Sitta13, M. Danielewiczowa14,  

8 Tamże, 18. 
9 Jolanta Antas, O kłamstwie i kłamaniu (Kraków: Universitas 2000).

10 Joanna Błaszczak, „Covert Movement and the Genitive of Negation in Polish”, Journal of Slavic 
Linguistics 16 (2008), 2: 247–287.
11 Andrzej Bogusławski, Aspekt i negacja (Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2003).
12 Hardarik Blühdorn, Negation im Deutschen. Syntax, Informationsstruktur, Semantik. Studien zur deut-
schen Sprachen (Tübingen: Narr, 2012).
13 Edgar Brütsch, Marcus Nussbaumer, Hors Sitta, Negation (Heidelberg: J. Groos 1990).
14 Magdalena Danielewiczowa, „O negacji w zdaniach pytajnych”, w: Semantyczna struktura słownictwa 
i wypowiedzi, red. Renata Grzegorczykowa (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
1997), 39–52.
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M. Grochowski15, B. Greszczuk16, J. Maciuszek17, U. Shlonsky18). Na uwagę zasługuje fakt, 
że ujęcie generatywne nie znajduje w Polsce wielu zwolenników. 

Teoria rządu i wiązania (zasad i parametrów) omawia prawidłowości dotyczące wszyst-
kich języków (zasady) oraz występujące między nimi różnice (parametry).

Jak wspomniano na wstępie, werbalizacja procesów mentalnych pozwala człowiekowi 
dostosować się do warunków otaczającego go świata, by przetrwać. Jedną z podstawowych 
funkcji werbalizacji jest różnicowanie – polaryzacja19 semantyczna procesów komunikacyj-
nych (in+) oraz (in-).

Przedmiotem pracy badawczej w ujęciu gramatyki generatywnej oraz jej teorii zasad 
i parametrów będzie obszar negacji języków: polskiego, niemieckiego oraz jidysz – języka 
Żydów aszkenazyjskich, powstałego ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie 
dialektu średnio-wysoko-niemieckiego (Mittelhochdeutsch) z dodatkiem elementów semic-
kich, słowiańskich i romańskich. Rozkwit języka i literatury jidysz przypada na okres od 
końca XIX wieku do wybuchu drugiej wojny światowej. Następstwem działań wojennych, 
czystek etnicznych oraz powojennej migracji znany nam obszar, na którym posługiwano się 
językiem jidysz, tzw. Jidyszland, przestał istnieć. Odmienność religijno-obyczajowa oraz 
izolacja społeczno-kulturowa wpłynęły na dalszą izolację oraz regionalizację dialektalną 
jidysz.

W językach niemieckim oraz polskim można wyznaczyć zarówno tekstowy, jak  
i oparty na żywym języku obszar badawczy, który pozwoliłby przeprowadzić testy zarówno 
na materiale tekstowym, jak i w grupach badawczych. W języku jidysz, ze względu na brak 
jednolitego obszaru językowego (np. nieistniejący już Jidyszland) oraz znaczną regiona-
lizację odmian jidysz, nie ma możliwości, by przeprowadzić badania testowe na grupach 
posługujących się żywym językiem jidysz z gwarancją, że będzie to język jednorodny, nor-
matywny zarówno pod względem leksykalnym, jak i syntaktycznym. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, materiałem badawczym dla wszystkich trzech 
języków powinien stać się tekst normatywny. Za taki należy uznać w języku jidysz prace 
Isaaca Bashevisa Singera, ostatniego współcześnie żyjącego twórcy, laureata Literackiej 
Nagrody Nobla w 1978 roku. Uznany za klasyka, stał się twórcą tekstów normatywnych 
w języku jidysz20. Również w twórczości literackiej Szolema Alejchema oraz dramatycznej 

15 Maciej Grochowski, „Negacja w strukturze treści wyrażeń przyimkowych”, w: Studia z Filologii Polskiej  
i Słowiańskiej (Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 1977), 53–59.
16 Barbara Greszczuk, Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego (Rzeszów: 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1993). 
17 Józef Maciuszek, Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech 
ludzi (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006).
18 Ur Shlonsky, The Cartographic Enterprise in Syntax (Université de Genève 2010), http://www.black 
well-compass.com/subject/linguistics. 
19 Wilfried Kürschner, Studien zur deutschen Grammatik-Studien zur Negation im Deutschen (Tübingen: 
Narr, 1983), 118.
20 Ewa Geller, Jidysz – język Żydów polskich (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994), 124.
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Icchoka Lejba Pereca odnajdziemy elementy normatywne jidysz. Gawęda, dialogi dramatu 
mają za zadanie oddać żywioł języka mówionego, jidysz, będącego językiem społeczności 
żydowskiej Jidyszlandu.

Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wstępny i wybiórczy zarys obszaru negacji 
badanych języków. Analiza zarówno inwentarza determinantów negacji – negatonów21, jak  
i wytypowanie rodzajów negacji ze względu na udział negatona, następnie opracowanie 
szczegółowej kartografii syntaktycznej, z uwzględnieniem aspektu semantyczno-pragma-
tycznego, jest niezbędne w przedstawianej pracy badawczej.

W trzech omawianych w artykule językach występuje negacja jedno- i wielokrotna, 
jednak z różnym wynikiem polaryzacji semantycznej oraz różnym kwantyfikatorem 
negacji. 

I tak w językach: polskim, niemieckim i jidysz spotykamy negację podwójną, któ-
rej wynik semantyczny, podobnie jak w przypadku prawa podwójnej negacji albo prawa 
podwójnego zaprzeczenia, jest regułą rachunku zdań, która stwierdza, że zaprzeczenie 
negacji zdania jest tym samym zdaniem, czyli jest równoważne ze zdaniem wyjściowym22. 
Można ją przedstawić symbolicznie:

¬ (¬p) ↔ p

Przykłady:

Język polski Język niemiecki Jidysz Romanizacja
YIVO

Ona nie jest niewierna Sie ist nicht untreu זי איז ניט אומטרייער Zi iz nit umtreyer

Negacja języka niemieckiego, w powyższej formie, jest konsekwentnie stosowana 
zgodnie z zasadą logiki matematycznej.

W językach polskim i jidysz, obok negacji logicznej, w zależności od rodzaju użytego 
determinanta negacji, musimy zastosować negację wielokrotną, by uzyskać zamierzony 
wynik semantyczny.

Chcąc zastosować powyższą regułę w zdaniu: Nikt nie jest perfekcyjny, powinniśmy 
uzyskać znaczenie: Wszyscy są perfekcyjni, jednak jest ono semantycznie równoważne zda-
niu: Wszyscy mają jakieś wady. 

21 Negaton jako wyraz funkcyjny, z łacińskiego negativus, jest propozycją jednorodnej nazwy dla deter-
minantów negacji. Nazwę wprowadzono po raz pierwszy w 1948 r. w związku z koniecznością odróżnienia 
w fizyce elektronów dodatnich i ujemnych. 
22 Helena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1971), 166.
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W języku niemieckim nie występuje podwójne przeczenie dające ujemny wynik pola-
ryzacji semantycznej. Poprawne jest więc zdanie: Niemand ist perfekt, dosłownie tłuma-
czone na język polski: Nikt jest perfekcyjny*23.

W jidysz, podobnie jak w języku polskim, konstrukcja ta wymaga negacji podwójnej: 

┤ קיינער איז ניט פערפעק ט

├ Keyner iz nit perfekt.
(Nikt nie jest perfekcyjny)

Kolejny wariant: Ich habe nichts zu tun, dosłownie tłumaczone: Ja mam nic do robie-
nia*, Ja nie mam nic do robienia, dosłownie tłumaczone: Ich habe nicht, nichts zu tun (Ich 
habe etwas zu tun). Jidysz reprezentuje tę samą formę negacji co język niemiecki:

 איך הָאב ניט ווָאס צו טאן

Ikh hob nit wos tsu ton.
Nie mam nic do roboty

Na uwagę zasługuje fakt, że jidysz, oprócz zgodności z negacją logiczną języka nie-
mieckiego, ponadto z negacją podwójną języka polskiego, wymaga w niektórych konstruk-
cjach semantycznych użycia negacji wielokrotnej, która nie występuje ani w języku pol-
skim, ani w języku niemieckim. Przykłady:

Język polski Język niemiecki Jidysz Romanizacja YIVO

Nie mam czasu Ich habe keine Zeit איך האב ניט קיין צייט Ikh hob nit keyn tseyt

Nie jest prawdą, 
że nie idę do kina

Es ist nicht wahr, dass ich 
nicht ins Kino gehe

 עס איז ניט קיין אמת, אז איך גיי
 ניט אין קיין קינא

Es iz nit keyn emes, az ikh 
gey nit in keyn kino

By opisać zagadnienia negacji, należy uporządkować jej zasady i parametry oraz zwe-
ryfikować teksty normatywne. Zgodnie z teorią TPP negację możemy podzielić na negację 
nadrzędną – odnoszącą się do całego wypowiedzenia, negację struktur frazowych, w której 
negatony determinujące negacje elementów/składników frazowych występują w miejscu 
charakterystycznym dla danego języka, oraz negację leksykalną. Normą badawczą będzie 
pozycja determinantów negacji (negatonów), ich łączliwość frazowa, wynik polaryzacji 
semantycznej, izomorficzność oraz kwantyfikacja negacji. Wstępnie ogólny podział negacji 
przedstawia się następująco:

23 Znak * oznacza formę niepoprawną.
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Negacja nadrzędna o izomorficznym rezultacie semantycznym

JP24 Nie, nie przyjdę. [Neg.25 (Neg. = in-)26]
JN27 Nein, ich komme nicht. [Neg. (Neg. = in-)]
JJ28 .ניין, איך קום ניט ┤ (Neyn, ikh kum nit.) [Neg. (Neg. = in-)] 

Negacja struktur frazowych o równej kwantyfikacji  
i izomorficznym rezultacie semantycznym

JP Ona nie jest niewierna. (Neg. + Neg. = in+) 
JN Sie ist nicht untreu. (Neg. + Neg. = in+) 
JJ .זי איז ניט אומטרייער ┤(Zi iz nit umtreyer.) (Neg. + Neg. = in+)

Negacja struktur frazowych o różnej kwantyfikacji  
i izomorficznym wyniku semantycznym

JP Nie mam nic do powiedzenia. (Neg. + Neg. = in-)
JN Ich habe nichts zu sagen. (Neg. = in-)
JJ .איך האב גָארנישט צו זאגן (Ikh hob gornisht tsu zogn.) (Neg. = in-)
JP Nie mam czasu. (Neg. = in-) 
JN Ich habe keine Zeit. (Neg. = in-) 
JJ .איך האב ניט קיין צייט (Ikh hob nit keyn tseyt). (Neg. + Neg.= in-)

Jaki mechanizm determinuje stosowanie wielokrotnego przeczenia w językach: pol-
skim i jidysz? Dlaczego w języku niemieckim stosowana jest zasada jednoelementowej 
wartości przeczącej wypowiedzi, a wielokrotna daje dodatni wynik polaryzacji semantycz-
nej, zgodny z zasadą logiki matematycznej? Dlaczego w języku jidysz występuje zarówno 
pojedyncza, jak i podwójna forma negacyjna, charakterystyczna tylko dla tego języka oraz 
typowa dla konstrukcji syntaktycznych języka polskiego, i jakie są jej następstwa seman-
tyczne? W jaki sposób przedstawia się kartografia struktur semantycznych w omawianych 
językach? Odpowiedź na tak postawione pytania oraz przygotowanie szczegółowego opra-
cowania generatywnych modeli negacji w językach niemieckim, polskim oraz jidysz sta-
nowi podstawowy paradygmat badawczy pracy.

24 Język polski.
25 Neg. – negaton.
26 Ujemny wynik polaryzacji semantycznej. 
27 Język niemiecki.
28 Jidysz.



 296 | Dorota Orsson 

Podsumowanie

Każda inicjatywa badawcza nad fenomenem języka przyczynia się zarówno do rozwoju kon-
cepcji jego pochodzenia, jak i mechanizmów akwizycji, gdyż stawiając dodatkowe pytania, 
weryfikuje zasadność powołanych teorii i ich założeń. Na podstawie wstępnej weryfikacji 
materiału językowego należy stwierdzić, że jidysz posiada indywidualne cechy struktur 
negujących oraz determinantów negacji funkcjonalnej. Zasługuje więc na uwagę propozy-
cja realizacji projektu wykonania szczegółowej analizy porównawczej negacji w językach 
jidysz, niemieckim oraz polskim w oparciu o założenia generatywnej teorii zasad i para-
metrów, w ujęciu kartograficznym – gwarantującym najbardziej szczegółowe opracowanie 
tematu, tym bardziej że istnieją niejednolite teorie dotyczące pochodzenia struktur negacji 
funkcjonalnej w języku jidysz. 
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Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, 
niemieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów 

S t r e s z c z e n i e
Umiejętność werbalizacji procesów mentalnych jest jedną z podstawowych kompetencji czło-
wieka, umożliwiającą mu przeżycie. Przekazywanie prostych i złożonych komunikatów języko-
wych, ujmowanie myśli w słowa, artykulacja potrzeb i postaw, abstrahowanie oraz różnicowanie 
są podstawami społecznej egzystencji jednostki. Potwierdzając, akceptujemy rzeczywistość. 
Negowanie uprzednio potwierdzonego umożliwia przyjęcie zróżnicowanej postawy. Bez umie-
jętności negacji nie dane by nam było w sposób kompetentny wyznaczyć granice własnej ak-
ceptacji. Istota kompetencji negacji powoduje, że należy uznać jej autonomiczną pozycję wśród 
podstawowych wypowiedzeń determinowanych intencją nadawcy komunikatu językowego. 
Każdy użytkownik języka, wolny od dysfunkcji werbalnych, jest w stanie ocenić normatyw-
ność danego komunikatu. Tę umiejętność warunkuje przyswojona w procesie nabywania języka 
skończona liczba reguł gramatycznych, które determinują konstrukcję struktur syntaktycznych. 
Mimo przekonania, że ilość konstruowanych zdań ma wartość nieskończoną, należy stwierdzić, 
że ze względu na ograniczoną, choć wielką, objętość słownika danego języka, który obejmu-
je skończoną ilość słów, również ilość zdań stanowi liczbę ostateczną. Negacja funkcjonalna 
w jidysz, niemieckim i polskim realizowana jest przy zastosowaniu różnorodnych eksponentów 
leksykalno-semantycznych w strukturach syntaktycznych. Ich pozycjonowanie oraz kwantyfi-
kacja zdaniowa wywierają bezpośredni wpływ na proces polaryzacji semantycznej [+]/[-] dane-
go wypowiedzenia. W artykule przedstawiono, obok podstawowego inwentarza determinantów 
negacji, główne typy negacji ze względu na udział i rodzaj determinantów. Na podstawie zebra-
nych przykładów z normatywnych korpusów językowych badanych języków zweryfikowano 
proces polaryzacji semantycznej [+]/[-]. Negacja jako proces różnorodny oraz wykorzystywany 
nie tylko w celu konstruowania przeczenia bądź modyfikacji cech prozodycznych wypowie-
dzenia stanowi obszerny materiał badawczy, a wskazane w pracy anomalia struktur syntak-
tycznych oraz otwarte pytania, na które w dalszym procesie badawczym należy poszukiwać 
odpowiedzi, świadczą o szczególności tego fenomenu językowego. 

Introduction into comparative analysis of functional negation in Polish, German 
and Yiddish in the context of generative theory of principles and parameters

S u m m a r y
The skill of verbalizing mental processes is one of the basic competences of humans, which en-
ables them to survive. Conveying simple and complex language messages, putting thoughts into 
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words, articulating the needs and attitudes, abstracting and differentiating are the foundations 
of the social existence of an individual. By confirming, we accept reality. Negation of what was 
previously confirmed enables adopting a differentiated attitude. Without the skill of negation 
we wouldn’t be given the possibility to set boundaries of self- acceptance in a competent man-
ner. The essence of the competence of negation makes it necessary to recognize its autonomic 
position among the basic statements determined by the intention of the sender of a language 
message.
Every language user, free from verbal dysfunctions, is capable of evaluating the normative-
ness of a given language message. This skill is determined by a finite number of grammatical 
rules learned during the process of language acquisition, which determine the construction of 
syntactic structures. Despite the belief that the number of constructed sentences has an infinite 
value, it should be stated that because of the limited, although great, volume of the vocabulary 
of a given language that encompasses a finite number of words, the number sentences is also 
finite. The functional negation in Yiddish, German and Polish is realized with the use of diverse 
lexical-semantic exponents in the syntactic structures. Their positioning and the sentence quan-
tification directly influences the process of semantic polarization [+]/[-] of a given utterance. 
This article provides a basic inventory of negation determinants and describes main types of 
negation distinguished according to the contribution and kind of determinants. On the basis 
of examples collected from the normative linguistic corpuses of the examined languages the 
process of semantic polarization [+]/[-] has been verified. Negation as a diverse process, used 
not only to construct negation or to modify the prosodic features of an utterance, constitutes an 
extensive research material, and the anomalies of syntactic structures pointed to in this work, as 
well as open questions to which answers should be sought in the further research process, prove 
the peculiarity of this language phenomenon.

C y t o w a n i e
Orsson, Dorota. „Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, nie-
mieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów”. Studia Językoznawcze. 
Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 19 (2020): 287–298. DOI: 10.18276/
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Bez słów nic się nie wie o sobie. Słowa przecież rosną dopiero w człowieku razem 
z nim. Wytapiają się jak z rudy trosk z jego trosk, udręk, cierpień, łez. Nikt nie otrzy-
muje ich w darze tylko dlatego, że się urodził, gdzie, kiedy. Ceną słów jest nasz los.

 Wiesław Myśliwski, Widnokrąg

Powyższy cytat wprowadza do artykułu, którego celem jest wykazanie, jak ważną rolę 
w komunikacji z innymi odgrywa wybór konkretnego – konstytuującego jednostkę – słowa, 
dającego jej wolność budowania własnej tożsamości. Dokonując takiego wyboru, sięga ona 
do „archiwum pamięci”, które zawiera zamkniętą w słowach tradycję, hierarchie wartości, 
konwencje społeczne i językowe modele życia we wspólnocie. 

Nadzieję na zatrzymanie słów w zasobie leksykalnym, a co za tym idzie zachowanie 
pamięci o artefaktach, uczuciach, emocjach i realiach życia codziennego, daje opowiadanie 
historii własnego życia. Taki charakter ma powieść Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg, 
w której autor wykorzystuje ograniczone czasowo i przestrzennie słownictwo do zrekon-
struowania historycznej już rzeczywistości. Jest to w dużej mierze zapis jego własnej 

#0#
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pamięci, którą odtwarza w formie przekazu literackiego pod wpływem teraźniejszości. 
Miejscem, w którym rozgrywa się akcja powieści, są okolice Sandomierza w czasie drugiej 
wojny światowej i w okresie tużpowojennym. Bohaterem i zarazem narratorem jest Piotr, 
który snuje wspomnienia o swoim dzieciństwie, młodości oraz wkraczaniu w dorosłość. 
Z pokładów pamięci narratora wyłaniają się niespodziewanie wydarzenia i przedmioty, 
wokół których odtwarzane są całe historie. Wykorzystane do ich zrekonstruowania słow-
nictwo wychodzi jednak z użycia i pozostaje w czynnym zasobie słownikowym u coraz 
mniejszej liczby osób. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich zmieniających się wskutek 
procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych wspólnot komunikacyjnych, gdyż nie 
posługują się w życiu codziennym ich desygnatami1. Natomiast użycie takich wyrazów 
we współczesnych tekstach pisanych – przede wszystkim literackich – poszerza krąg osób 
rozumiejących ich znaczenie, co pozwala na zachowanie tożsamości kulturowej narodu2. 
Konieczne jest w związku z tym nie tylko posiadanie, ale też nabywanie przez odbiorcę 
nowych kompetencji kulturowych i komunikacyjnych. Pamiętać przy tym należy, że kom-
petencje te nie zawsze są wspólne dla wszystkich partnerów aktu komunikacji. Ponadto 
dla wielu osób starszego pokolenia pochodzących z terenów opisywanych w Widnokręgu 
przywołanie tego słownictwa wiąże się z emocjami, które są już obce młodzieży. Przez star-
szych wykorzystywane jest ono głównie w narracji wspomnieniowej. Dla osób młodych jest 
natomiast źródłem wiedzy zapośredniczonej. Pamięć staje się w związku z tym kategorią 
wyznaczającą zakres tych kompetencji.

Wojciech Chlebda w każdym akcie pamiętania oraz w każdym akcie mówienia 
o pamięci (relacjonowania jej zawartości) wyróżnia cztery czynniki konstytutywne: pod-
miot pamięci (ten, kto pamięta), przedmiot pamięci (to, co jest pamięcią obejmowane), treść 
pamięci (jej zawartość utkaną z materii psychicznej i zrealizowaną w fizycznej relacji) oraz 
obserwatora (tego, kto postrzega treść pamięci i o niej innych powiadamia)3.

Pojęcie pamięci jest bardzo pojemne semantycznie i często wykorzystywane w róż-
nych dyscyplinach w epoce dominacji teorii ponowoczesnych. W Wielkim słowniku języka 
polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego pamięć definiowana jest jako 1.‘zdolność umysłu 

1 O procesach przechodzenia słownictwa do „archiwum językowego” (termin wprowadzony do litera-
tury przedmiotu przez Kwirynę Handke) powstało już wiele opracowań językoznawczych. Zob. Kwiryna 
Handke, „«Czasowe cezury» i przebieg życia wyrazu”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań pol-
szczyzny, red. Mirosława Białoskórska, 4 (1998): 9–27; taż, „Pojęcie i termin «archaizm» na tle zawar-
tości polskich leksykonów”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. Mirosława 
Białoskórska, 5 (1999): 9–20; Bogdan Walczak, „Uwagi o «odchodzącym słownictwie» (w związku 
z książką K. Handke, H. Popowskiej-Taborskiej i I. Galsterowej)”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty 
badań polszczyzny, red. Mirosława Białoskórska, 5 (1999): 21–34.
2 Bogdan Walczak. „Co to są «dawne słowa»”, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne 
aspekty badań polszczyzny 10 (2011): 321–329. 
3 Wojciech Chlebda, „Pamięć ujęzykowiona”, Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, 6: Pamięć 
jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka (2012): 111. 
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do utrwalania i odtwarzania informacji’, 2. ‘obraz czegoś, co minęło, zachowany w czyjejś 
świadomości’4 .

Poddane analizie słownictwo, mające naturę znakową, jest tworzywem dzieła literac-
kiego i pełni w nim różne funkcje. To sprawia, że jego opis musi uwzględnić także perspek-
tywę komunikologiczną. Tekst zajmuje centralne miejsce w procesie komunikacji, a jego 
semiotyczna natura pozwala na wprowadzenie w proces semiozy wszystkich uczestników 
aktu komunikacji z ich kompetencjami językowymi, pozajęzykowymi, intencjami, odczu-
ciami. 

Funkcją wychodzących z użycia wyrazów w powieści Wiesława Myśliwskiego 
Widnokrąg jest przywołanie zachowanej w pamięci autora/narratora rzeczywistości i przed-
stawienie jej czytelnikowi, który może znać znaczenie użytych do opisu słów, może ich nie 
znać i zignorować ten fakt, może też odnaleźć jego znaczenie w słownikach.

Wyekscerpowane słownictwo występuje w tekście literackim zaliczanym do dyskursu 
wspomnieniowego. Termin ten po raz pierwszy użyty został przez Maurice’a Halbwachsa5, 
którego prace były inspiracją dla Jana Assmana6, proponującego, ważny dla językoznawcy, 
podział na pamięć komunikatywną i pamięć kulturową. Pamięć komunikatywna charak-
teryzuje się horyzontem czasowym ograniczonym do 80–100 lat, zakreślonym przez życie 
trzech, czterech pokoleń oraz obecnością w codziennej komunikacji ustnej. Natomiast 
pamięć kulturowa powstaje w procesie przetwarzania pamięci poszczególnych członków 
wspólnoty we wspólną dla nich wszystkich świadomość o tym, co było istotne dla nich 
w przeszłości i co może mieć znaczenie w budowaniu przyszłości. 

Używane w tekście słownictwo ma wprowadzić czytelnika w świat widziany z per-
spektywy dziecka i wchodzącego w dorosłe życie młodego człowieka. W tym wypadku 
subdyskurs powieściowy staje się składową dyskursu wspomnieniowego, który obejmuje 
także inne dyskursy, np. rodzinny, polityczny, społeczny, publiczny, kulturowy, historio-
graficzny, itp. Odwołanie się do własnej pamięci o przedmiotach, zdarzeniach i emocjach 
wpływa na organizację oraz kształtowanie pamięci zbiorowej, staje się podstawą przekazu 
społecznego o danym okresie. Filtrowanie pamięci odbywa się zawsze poprzez doświadcze-
nie i wiedzę z całego życia7.

Językoznawcy zajmujący się tekstami literackimi stosunkowo niedawno włączyli się 
w dyskusję nad funkcjami literatury jako medium pamięci. Astrid Erill8 wyróżniła trzy 

4 Piotr Żmigrodzki, Wielki słownik języka polskiego, dostęp 7.08.2019, https://www.wsjp.pl.
5 Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2008).
6 Jan Asmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach staro-
żytnych, tłum. Anna Kryczyńska-Pham (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015). 
7 Maciej Czerwiński, „Semantyczna analiza dyskursu”, w: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydak-
tyczne, red. Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga (Kraków: Universitas, 2016), 
41–58.
8 Erill Astrid, „Literatura jako medium pamięci zbiorowej”, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna 
perspektywa niemiecka, red. Magdalena Sariusz-Wolska (Kraków: Universitas, 2009), 211–247; taż, Kultura 
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tego typu funkcje. Pierwszą z nich jest gromadzenie i przechowywanie znaczeń i sensów, 
drugą – zapewnienie danym treściom cyrkulacji zarówno w czasie jak i przestrzeni, a trze-
cią – uruchamianie wspomnień za pomocą pewnych „wywoływaczy”, którymi mogą być 
także konkretne słowa. Wpisują się one w szeroki kontekst kreacji świata przedstawionego 
i jego odbioru. W Polsce temu zagadnieniu poświęcone są prace Wojciecha Chlebdy9, Anny 
Pajdzińskiej10 i Waldemara Czachura11. Pamięć jednostek tworzy pamięć zbiorową i jej wła-
śnie dotyczy pierwsza językoznawcza monografia autorstwa Marty Wójcickiej pt. Pamięć 
zbiorowa a tekst ustny12. 

Wyekscerpowane z badanego tekstu słownictwo jest wyborem autora artykułu i nie 
stanowi kompletnej całości. Przede wszystkim są to wyrazy uporządkowane według krę-
gów tematycznych, konstytuujących pamięć narratora, a których zrozumienie może sprawić 
problemy współczesnemu młodemu odbiorcy, także przy założeniu, że mamy do czynienia 
w większości z czytelnikiem niepochodzącym z opisywanego w powieści regionu Polski. 
Definicje i kwalifikatory podawane są głównie na podstawie Uniwersalnego słownika 
języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza13. Wykorzystano ponadto Słownik gwary 
sandomierskiej Andrzeja Cebuli14, który oznaczono skrótem AC, elektroniczną wersję 
Wielkiego słownika języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego15 oznaczoną skrótem 
WSJP, elektroniczną wersję Słownika języka polskiego PWN16 oznaczoną skrótem ESJP 
oraz elektroniczną wersję Słownika gwar polskich Jana Karłowicza oznaczoną skrótem 
SGP17. 

Dużą rolę w powieści Widnokrąg odgrywa opis przedmiotów będących na wyposa-
żeniu mieszkania. Cechą charakterystyczną dla czasu będącego przedmiotem narracji jest 

pamięci, tłum. Magdalena Saryusz-Wolska (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
2018). 
9 Chlebda Wojciech, „Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość”, Etnolingwistyka 

23 (2011), 83–98.
10 Pajdzińska Anna, „Pamięć jako wartość”, w: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek war-
tości czy walka o wartości?, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl (Lublin: Wydawnictwo 
UMCS, 2007), 253–261. 
11 Waldemar Czachur, „Dlaczego pamięć społeczna może być przedmiotem badań lingwistycznych?”, 
w: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją 2, 
red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta (Warszawa: Instytut Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2016), 252–260; Waldemar Czachur, red., Pamięć językiem pisana: Pamięć 
w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2018).
12 Marta Wójcicka, Pamięć zbiorowa a tekst ustny (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014).
13 Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2003). Definicje użyte w artykule bez podania skrótu pochodzą z tego słownika. 
14 Andrzej Cebula, Słownik gwary sandomierskiej (Sandomierz: Armoryka, 2018). 
15 Piotr Żmigrodzki, red., Wielki słownik języka polskiego, dostęp 7.08. 2019, https://www.wsjp.pl. 
16 Słownik języka polskiego PWN, dostęp 7.08. 2019, https://sjp.pwn.pl/.
17 Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, dostęp 7.06.1019, https://www.archive.org/stream/sownikgwar-
polsk03kargoog/sownikgwarpolsk03kargoog_djvu.txt . 
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bieda. Wielu sprzętów, charakterystycznych dla wnętrza w wiejskich domach czy biednych 
miejskich mieszkaniach, już nie ma. Jedne z nich są typowe dla tych wnętrz, inne świadczą 
o aspiracjach do lepszego życia. Dlatego pojawiają się takie wyrazy, jak np. tremo (fr. tru-
deau) przestarz. ‘wysokie lustro w ramie, sięgające, pozwalające na oglądanie odbicia całej 
postaci, często połączone z konsolą (konsolką) do podłogi lub połączone ze stolikiem kon-
solowym’: Zawsze chciała mieć tremo, takie rozkładane, ze skrzydłami, żeby się można 
przejrzeć z boków, z tyłu, włosy jak się ułożyły (34)18 czy etażerka (fr. étagerè) książk. 
‘lekki mebel składający się z kilku otwartych półek na książki, pisma, ozdobne drobiazgi’: 
[…] miały gramofon i całą etażerkę płyt z tangami (32). Sprzętami domowymi i przedmio-
tami codziennego użytku przywołanymi we wspomnieniach są: balia (d-niem. bajle) prze-
starz. ‘duże, zwykle drewniane, naczynie o prostych, niezbyt wysokich bokach, służące 
do prania bielizny’: Każdy będzie miał w domu beczkę i rurki, a nie to w balii czy kotle do 
prania (242), ciarupa AC ‘gliniane garnki, potłuczona porcelana’: Po podłodze to jakby ktoś 
naumyślnie ciarup, szkieł usiał (218), derka (ukr.) przestarz. ‘gruby koc, używany zwykle 
jako nakrycie na konia’: […] na szerokim siedzeniu, które im dziadek aż z dwóch snopków 
słomy umościł, nakrywając jeszcze derką (303), dzieża przestarz. ‘duże, drewniane naczy-
nie do rozczyniania ciasta na chleb; donica’: […] w domu matka takie koła piekła. Dzieża 
mąki szła (337), fajerka (niem. Feuerkieke) pot. ‘krążek żeliwny lub jedna z kilku obrączek 
żeliwnych zamykających lub zmniejszających otwór w płycie kuchennej lub piecyku‘: Coś 
tam miesza w garnku, coś przestawia na fajerkach (11), kołchoźnik (ros.) pot. ‘głośnik pod-
łączony do radiowęzła’: Kołchoźnik na ścianie mają (352), kopyść przestarz. ‘drewniana 
łopatka lub łyżka o długim trzonku’: Gotowała […] i kazała ojcu pomieszać kopyścią, aby 
się nie przypaliła (61), lepka AC ‘pasek lepkiej bibułki służący do łapania much’: […] spoj-
rzał na lepkę zawieszoną u sufitu (199), miednica ‘naczynie w kształcie dużej misy służące 
do mycia się, prania, zmywania, itp.’: […] dolewa gorącej wody do miednicy […] (11), opałka 
przestarz. ‘owalny koszyk zwykle pleciony z wikliny lub łyka, używany w gospodarstwie 
wiejskim’: […] taszczy opałkę kartofli z piwnicy (199), pogrzebacz ‘zagięty na końcu pręt 
stalowy służący do poprawiania palącego się w piecu węgla lub drewna’: Już łapie pogrze-
bacz, zrywa fajerki (8), przetak rol. ‘duże sito z większymi otworami, służące zwykle do 
odsiewania, czyszczenia ziarna’: […] przytaknęła babka, podnosząc głowę znad przetaka, 
w którym przebierała fasolę (62), sagan (ros.) pot. ‘duży garnek kuchenny, żelazny lub mie-
dziany, używany głównie na wsi’: […] dolewa gorącej wody do miednicy z sagana (11). 

Można też wyróżnić grupę wyrazów, które są nazwami ubiorów lub jego części, 
np. beretka AC ‘nakrycie głowy, beret’: siedział […] w wypłowiałej beretce na głowie (196), 
burka (ukr.) histor. ‘długie, obszerne nakrycie wierzchnie w formie peleryny z kapturem, 
uszyte z grubego, ciemnego sukna lub filcu, używane dawniej podczas podróży’: Nawet 
burki nie mieli dla niej (583), ciapki AC ‘kapcie’: [...] ona ciapków miała pełno w sieni (34), 

18 Cyfry w nawiasach oznaczają numery stron powieści Widnokrąg, na których znajdują się analizowane 
zwroty. 
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giemza (niem. Gemse) rzem. ‘wyprawiona skóra kozia używana do wyrobu luksusowego 
obuwia i galanterii skórzanej’: Ale tutaj musi być na cholewkę taka sama skóra jak w tym, 
a to giemza (363), kaszkiet (franc. casquette) pot. ‘czapka męska z daszkiem’, histor. ‘w XIX 
w. nakrycie głowy ze skóry lub filcu, używane przez żołnierzy’: […] chodził w złotym kasz-
kiecie (300), koalicyjka wojs. ‘wąski, skórzany pas oficerski, przerzucany ukośnie przez 
lewe ramię i pierś’: pas z koalicyjką (61), podkówka rzem. ‘okucie w kształcie półkolistym 
chroniące obcas przed ścieraniem’: Ty partaczu! Podkówki ci najwyżej przybijać (360), 
rubaszka (ros.) et. ‘koszula męska, wykładana na spodnie, przepasana pasem lub sznurem, 
zapinana na lewym ramieniu, noszona w Rosji’: Poza butami zastawił wiele innych rzeczy 
i rubaszkę, i spodnie [ 230], zapaska etn. ‘wiejski, samodziałowy fartuch z wełny, marsz-
czony, noszony z przodu na spódnicy, służący też do okrycia się’: […] myła ręce, zakładała 
zapaskę (209). 

Do wyrazów, które także mogą być niezrozumiałe dla współczesnego czytelnika, 
można zaliczyć nazwy sprzętów używanych w gospodarstwie wiejskim. Należą do nich: 
latry AC ‘boczne deski albo drabiny u wozu’: […] ze złości chwycił się garściami latrów 
[314], ożóg przestarz. ‘kij, często zakrzywiony, do poprawiania ognia w piecu piekarskim 
lub do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego’: […] chwycił ożóg (203), reptuch 
AC ‘torba do karmienia koni’: […] nie zdążył […] zawiesić reptucha koniom u łbów (385), 
skobel ‘pręt metalowy wbity dwoma końcami w futrynę drzwi, wieko skrzyni, itp., służący 
do zamykania czegoś, zwykle na kłódkę’: […] zamknąłem stodołę na skobel (176), zajdy 
AC ‘dwuczęściowe sanie, połączone łańcuchem, służące do przewozu drewna’ […] jak ktoś 
z pola z zajdami szedł, zatrzymywał go i pstryk (22), zatylnik AC ‘deska zamykająca z tyłu 
wóz’: […] to upchało się jakoś […] już przy zatylniku, gdzie usiadła i Buba (303), żuraw 
przestarz. ‘prymitywny przyrząd do wyciągania wody ze studni, w kształcie drąga dwu-
ramiennego obciążonego ciężarkiem i umieszczonego na wysokiej podstawie’: […] matka, 
zobaczywszy na podwórzu żuraw, wykrzyknęła […] (378). 

Zmieniły się także zabudowania i ich funkcje, z tego powodu wychodzą z użycia takie 
wyrazy, które nazywają części budynków w gospodarstwie, np. sąsiek rol. ‘część stodoły, 
gdzie składa się zboże, siano, słomę’: […] opierając się o ścianę […] sąsieka (175), wrótnie 
AC ‘wrota, brama’: Podsunąłem się cichutko pod wrótnie (175). 

Ograniczony zasięg użycia mają już nazwy owoców, rosnących w przydomowych 
sadach, takich jak: cukrówka WSJP pot. 1.‘odmiana gruszy, mająca średniej wielkości 
owoce koloru żółtozielonego, niekiedy zarumienione, z soczystym, bardzo słodkim miąż-
szem’, 2. owoc cukrówki – drzewa’: urwę sobie parę cukrówek (175) czy sralki AC ‘niewiel-
kie żółte śliwki’ (23). 

Wiesław Myśliwski wykorzystuje w powieści wiele wyrazów, które tworzą emocjonal-
nie nacechowaną atmosferę minionej epoki. Do takiej grupy można zaliczyć nazwy osób, 
np. dzierlatka książk. ‘wesoła, szczebiotliwa, trzpiotowata, młoda dziewczyna’: […] zacho-
wywały się jak dzierlatki (232), smark pot. lekcew. ‘o kimś młodym, niedorosłym lub 
z gniewem o dziecku, zwłaszcza o chłopcu’: Aleś ty smark jeszcze (298), szczyl pot. pospol. 
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‘z niechęcią lub gniewem o dziecku, zwłaszcza o chłopcu’: Cóż to za szczyl (265), znajduch 
ESJP ‘gwarowo: osoba w dzieciństwie znaleziona przez aktualnych opiekunów; znajda’: 
Nic dobrego z tego znajducha nie wyrośnie (267), zdzierus ‘zdzierca’: To ten zdzierus nie 
tyle od grobu, co od tej ziemi bierze (352). Wychodzą z użycia nacechowane silną ekspresją 
wyzwiska, takie jak jucha posp. ‘drań, szelma, gałgan’: Przewoźnik, jucha, płynie (374) czy 
kulfon ‘pogardliwie o człowieku niezgrabnym, ciężkim, niezdarnym’ (359). Do nacecho-
wanych ekspresywnie wyrazów można zaliczyć także wyraz bełt notowany przez WSJP 
z kwalifikatorem pogard. Pot. ‘niejasna, niezrozumiała wypowiedź’: […] mówiliśmy, że bełt 
ma Kaziuń w głowie ze starości (262).

Wielu wyrazów wychodzących z użycia, wyekscerpowanych z powieści Myśliwskiego, 
nie można połączyć w większe grupy tematyczne. Przykładem może być w tym wypadku 
nazwa osoby wykonującej nieistniejący obecnie zawód, np. felczer (niem.) med. ‘osoba 
wykonująca zawód zbliżony do zawodu lekarza, ale uprawniona do wykonywania jedynie 
prostych zabiegów’: A może powinieneś do lekarza pojechać. Albo chociaż idź tu do naszego 
felczera (37). Nieużywane są także nazwy wyspecjalizowanych sklepów, jak np. łokciowy 
historycz. ‘sklep z towarami łokciowymi: W łokciowym mają mieć w przyszłym tygodniu na 
wsypy (352) czy bławatny19 ‘sklep, w którym handluje się tkaninami’ [def. E.P.]: […] dostać 
sklepik, bławatny (302). Przestały funkcjonować w realiach życia codziennego nazwy 
niektórych jednostek miary, jak np. kwaterka przestarz. ‘dawna jednostka objętości ciał 
płynnych i sypkich równa ¼ litra (1/4 kwarty)’: Kupiłam kwaterkę śmietany (353). Do rzad-
kich wyrazów można zaliczyć też słownictwo z zakresu obrzędowości religijnej, takie jak 
egzorta (niem. Exhorte) rel. ‘krótkie kazanie okolicznościowe, wygłaszane przeważnie na 
pogrzebie lub w rocznicę czyjejś śmierci’: Ksiądz […] wygłosił nad ojcem egzortę (508).

Ograniczony zasięg użycia mają wyrazy pochodzące z języka niemieckiego, które 
występowały w komunikacji potocznej w okresie wojny, a dotyczące zaopatrzenia w żyw-
ność, np. bezugszajn ‘talon’20: Podwyżkę nawet dali […] i dodatkowy bezugszajn na kilo kieł-
basy, kilo cukru (169), szlacht ‘rzeź’21: Stworzenie na szlacht poszło (240). Tych wyrazów 
nie notują wykorzystane słowniki. Podobną grupę stanowią wyrazy pochodzące z języka 
rosyjskiego, które oddawały realia kontaktów miejscowej ludności z żołnierzami Armii 
Czerwonej. Ta grupa wyrazów obejmuje nazwy osób: lejtenant ‘porucznik’: Przyjadę, to 
żebyś żył, lejtnant (272), starszina ‘stopień podoficerski w armii radzieckiej’: Ojciec leżał 
już w łóżku i wytrzeszczył tylko na nas oczy, gdy stanęliśmy w progu, ja na przedzie z tym 
krowim łbem na ramieniu, starszina Iwan za mną (338), tawariszcz ‘towarzysz’: Niewiele 

19 Tego wyrazu nie notuje Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza. W elek-
tronicznej wersji Słownika języka polskiego znajduje się przymiotnik bławatny z następującą definicją 
‘dawniej: wykonany z kosztownej, jedwabnej tkaniny, przeważnie koloru błękitnego’. 
20 Wyraz nienotowany w wykorzystanych słownikach. 
21 W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. Dubisza występuje szlachtować ‘dokonywać 
uboju bydła’ z kwalifikatorem przestarz. Zob. Bogusław Nowowiejski, Zapożyczenia leksykalne z języka 
niemieckiego (Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1996).
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jeszcze wtedy wiedziałem o tawariszczu Stalinie, prócz tego, że wyzwolił nas od Niemców 
(232). 

Realia czasu minionego oddają także czasowniki, np. buić się SGP 1. ‘gęsto rosnąć’, 
2. ‘wzrastać bujnie do góry’: Tak zawsze podlewałam, to się aż buiły (268), obstalować 
przestarz. ‘zlecić wykonanie czegoś, zamówić coś, zwykle u rzemieślnika’: Nowe mu obsta-
lujemy (380), uflagać AC ‘ubrudzić się’: Co ty w butach idziesz? Dopiero ich w tej rosie 
musiałeś uflagać (376), wyprymić AC ‘wystroić’: Muszę gdzieś czarnej chusteczki pożyczyć 
na głowę, bo w kapeluszu gadaliby, że się wyprymiłam (358), wyraszplować AC ‘spiłować 
raszplą, stalowym pilnikiem o grubych nacięciach’: Dobrze choć wyraszplowaliście? (365), 
przysłówki i wyrażenia przyimkowe, np. siajniasto AC ‘krzywo, krzywymi nogami’: Ona 
idzie siajniasto, a on jakby pod orkiestrę szedł (253), na kapkę AC ‘trochę, cokolwiek’: 
Musiałem jeszcze ze swojej dołożyć na kapkę (368), przymiotniki, np. cajgowy od cajg SGP 
‘materia wełniana’, ‘zrobiony z takiej tkaniny’: Dobrze, że choć tego garnituru nie sprzeda-
łam. Panu by się cajgowy nadał, a to czysta wełna (356), siajniasty AC ‘krzywy’: Z grubsza 
panu mówię […] siajniasty, nie siajniasty (320), wybulony AC ‘wybrzuszony’: […] na któ-
rymś z wybulonych przęseł mostu (27). 

Użyte w badanym tekście wyrazy oddają stan pamięci pokolenia, którego dzieciństwo 
przypadło na czas wojny. Pamięć ta ma przede wszystkim charakter językowy, gdyż – jak 
pisze Waldemar Czachur22 – powstaje w procesie nominalizacji i orzekania o konkretnych 
doświadczeniach, a przekazywana w procesie społecznej interakcji ma charakter komu-
nikatywny i kulturowy. Jednostka dysponuje określoną kompetencją językową, na którą 
składa się znajomość leksyki pozwalającej na nazwanie elementów świata rzeczywistego. 
Ta rzeczywistość ewoluuje, zmienia się i znika. Wiele ważnych dla jednostki i grupy zja-
wisk, zachowań oraz przedmiotów przestaje istnieć. Zostają w pamięci tych, dla których 
były ważne. Dla następnych pokoleń stają się tylko zbiorem zamkniętym w „archiwum” 
kulturowym. Tak jak odchodzą ludzie, tak też odchodzą słowa. Literatura pozwala zacho-
wać pamięć o ludziach poprzez słowa, które utrwala w pamięci kolektywnej. 
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Słownictwo ograniczone czasowo i przestrzennie w powieści Wiesława Myśliwskiego 
Widnokrąg z perspektywy komunikacyjno-językowej

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest przedstawienie z perspektywy komunikacyjno-językowej wybranego słow-
nictwa z powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg. Zmieniający się – wskutek dynamicz-
nych procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych – sposób porozumiewania się po-
woduje, że część leksyki wychodzi z użycia i pozostaje w pamięci tylko tych osób, dla których 
jest ważnym składnikiem tożsamości. Zjawisko to ma charakter uniwersalny. Przyjmujemy, że 
literatura jest podstawowym medium pamięci wspólnoty kulturowej, a leksyka w niej zawarta 
przekazuje wybrane obrazy życia, pomagając w ich zapamiętaniu lub poszerzając kompeten-
cje odbiorcy o nowe elementy. Słownictwo kreujące obraz świata w powieści Widnokrąg re-
konstruuje i reinterpretuje przeszłość zarówno u autora/narratora jak i u czytelnika. Wybrane 
z analizowanej powieści słownictwo zatrzymane w pamięci jednostki pokazuje rzeczywistość 
z perspektywy „małej ojczyzny”, umożliwiając czytelnikowi poznanie realiów toczącego się 
w niej życia, a co za tym idzie poszerzenie własnej pamięci.

Temporarily and spatially limited vocabulary of the Wiesław Myśliwski’s novel 
Widnokrąg from a communicative-linguistic perspective

S u m m a r y
The purpose of this article is to provide a communicative-linguistic perspective on the vocabu-
lary selected from the Wiesław Myśliwski’s novel Widnokrąg. As a result of the changing ways 
of communication – caused by the dynamic social, economic, and cultural processes – part of 
the lexis goes out of use and only remains in the memory of those for whom it constitutes a sig-
nificant element of identity. This phenomenon is of a universal nature. We assume that literature 
is a basic medium of memory of a cultural community, and the lexis contained in it transfers 
selected images of life, helping to memorize them or adding new elements to he reader’s compe-
tences. The vocabulary that creates the image of the world in Widnokrąg reconstructs and rein-
terprets the past both in the author/narrator and in the reader. The vocabulary selected from the 
analysed novel, retained in the memory of an individual, shows reality form the perspective of 
a “small homeland”, enabling the reader to know the realities of the life lived there, and thereby 
to extend his or her own memory.
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Nie sposób zaprzeczyć, że twórczość Jana Brzechwy zajmuje ważne miejsce w polskiej 
kulturze czytelniczej. Trudno wyobrazić sobie rodzimą literaturę bez choćby takich wier-
szy, jak: Chrząszcz, Entliczek-pentliczek, Globus, Jak rozmawiać trzeba z psem, Kaczka-
dziwaczka, Katar, Kwoka, Koziołeczek, Leń, Na straganie, Na wyspach Bergamutach, 
Pomidor, Psie smutki, Ptasie plotki, Samochwała, Siedmiomilowe buty, Skarżypyta, Sójka, 
Tańcowała igła z nitką, Żuk. Wszak z dorobkiem literackim Brzechwy stykamy się już 
w dzieciństwie, a potem na różnych etapach edukacji polonistycznej. Na pisarstwie autora 
wychowały się całe pokolenia Polaków, wciąż zresztą kształtuje ono młodych odbiorców, 
rozwijając w nich wrażliwość etyczną, estetyczną, emocjonalną czy językową. Nic zatem 
dziwnego, że Brzechwa, jak pisała Joanna Papuzińska, „jest prawdziwym mieszkańcem 
zbiorowej wyobraźni, a jego nazwisko zawsze budzi żywy oddźwięk”1. Co istotne, tzw. 

1 Joanna Papuzińska, przedmowa do Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. Jan Malicki, 
Joanna Papuzińska (Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2010), 7.
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dziecięca twórczość poety nie ma konkretnego adresata – jej odbiorca mieści się w prze-
dziale wiekowym od 5 do 105 lat2. W literaturze przedmiotu wielokroć pisano, że poezja 
Brzechwy ma podwójnego odbiorcę, tj. dziecko i dorosłego: „Dla dorosłego jest tu filozofia, 
wynikająca z metaforycznie ujętych absurdalnych, groteskowych sytuacji życiowych […]. 
Dla dziecka jest to intelektualna zabawa, humor i zdziwienie, które prowokują pytania”3. 
Zresztą sam poeta dedykował swoje utwory nie tylko najmłodszym, ale pisał je również 
z myślą o matkach, by się nie nudziły, podczas ich głośnej lektury4. Z tego powodu mówi 
się, że Brzechwy wiersze dla dzieci pisane są dla zabawy dorosłych5. 

Istnieje obszerna literatura traktująca o dziecięcej twórczości Brzechwy6. Sądzić by 
nawet można, że powiedziano już wszystko zarówno o zawartości treściowej wierszy, jak 
i kunszcie językowym autora, i że próżno szukać w jego dorobku poetyckim obszarów nie-
znanych. Okazuje się jednak, że w poezji Brzechwy są pola jeszcze nieodkryte.

W artykule uwagę poświęcę zbiorczemu wydaniu wierszy Sto bajek, które ukazało 
się w 1958 roku nakładem wydawnictwa Czytelnik7. Ów tom, zawierający m.in. wszystkie 
utwory wymienione wyżej z tytułu, do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością, o czym 
świadczą jego liczne reedycje. Przykładowo, warszawskie wydawnictwo Bajka omawiane 
dzieło w niedługim czasie wznowiło trzykrotnie, tj. w latach 2011, 2015 oraz 2017. W nocie 
od wydawcy czytamy: 

Oto najnowsze […] wydanie książki należącej od ponad pół wieku do kanonu literatury 
dziecięcej. Ze względu na szacunek dla decyzji autorskiej zachowaliśmy wybór i ory-
ginalną kolejność wierszy. Mając jednak na względzie wygodę Czytelników, zwłasz-
cza tych najmłodszych, zastosowaliśmy w tekście współczesne zasady interpunkcyjne 
[…]. Na końcu książki Czytelnicy znajdą opracowany przez redakcję Słowniczek, obja-
śniający wiele wyrazów i wyrażeń, które wyszły już z użycia lub mogą być dla dzieci 

2 Hanna Skrobiszewska, Brzechwa (Warszawa: Agencja Autorska, 1965), 6. Pomieszanie adresatów 
u Brzechwy przejawia się m.in. w tym, że rzadko występuje w jego wierszach „mały” bohater, a zjawiska 
nawet typowo dziecięce ukazuje poeta przy pomocy dorosłych bohaterów. Por. tamże, 42–43.
3 Małgorzata Taraszkiewicz, Książki warte czytania… dzieciom (Warszawa: Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli, 1995), 47.
4 Skrobiszewska, Brzechwa, 41.
5 Karol Wiktor Zawodziński, „O książkach dla dzieci”, w: Skrobiszewska, Brzechwa, 71. Co ciekawe, 
w popularnym teleturnieju telewizyjnym „Milionerzy” pojawiają się pytania o znajomość utworów 
Brzechwy. Oto niektóre z nich: „Przed wybraniem się za morze sójka z wiersza Brzechwy w Pułtusku 
pluskała się: A. w Bugu, B. w Narwi, C. w Wiśle, D. w Warcie”, „Który bohater Brzechwy wlazł na tyczkę 
i przedrzeźnia ogrodniczkę? A. fasola, B. winorośl, C. pomidor, D. groszek pachnący”, „Jakie jajka znosiła 
Kaczka Dziwaczka z wiersza Jana Brzechwy? A. sadzone, B. na twardo, C. po wiedeńsku, D. jak berety”, 
„Ile głosek jest w nazwie miasta nad Wieprzem znanego z wiersza Brzechwy o pracującym w gąszczu 
chrząszczu? A. 3, B. 9, C. 10, D. 13”.
6 Dołączona do artykułu bibliografia stanowi zaledwie wycinek literatury przedmiotowej.
7 Jan Brzechwa, Sto Bajek, wyd. I (Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1958).
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niezrozumiałe. Wszystko po to, aby bajki Jana Brzechwy mogły na nowo z powodze-
niem bawić i uczyć w XXI wieku8. 

Dołączony do zbioru Słowniczek liczy 142 hasła. Stanowią go leksemy, które z różnych 
powodów mogą być kłopotliwe dla użytkowników dzisiejszej polszczyzny. Mieszczą się 
w nim: a) archaiczne i anachroniczne elementy języka, np. androny, dziatki, gawiedź, snadź; 
b) wyrazy, które nie należą do polszczyzny ogólnej, ale jej specjalistycznych odmian, np. 
brom, cwał, kilka, terpentyna, tran, szynszyla9; c) formy językowe o ograniczonym zasięgu 
terytorialnym, tj. gwaryzmy i regionalizmy, np. grapa, kapce, masarz, steczka; d) słowa, 
które w leksykonach występują z kwalifikatorem: książkowe, np. animusz, buta, dąbrowa, 
krewki, krzepki, lament, mozół, suty10. W słowniczku znajduje się również leksyka, która, 
w moim odczuciu, nie wymaga osobnego wyjaśnienia, ponieważ jest powszechnie zrozu-
miała, często potoczna, np. atrament, brytfanna, cierpki, egoista, flaki, kłaki, lufcik, oaza, 
piec, stypa, świerzbić, tandeta, telepać się, widły. Zabrakło w nim natomiast wielu słów, 
które mają dzisiaj status jednostek dawnych lub przestarzałych, np. bratek, licho, nieboga, 

8 Jan Brzechwa, Sto bajek, wyd. III (Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2017), 4.
9 Wymienione wyrazy w USJP notowane są z różnymi kwalifikatorami, por. medyczny (brom), jeździecki 

(cwał), zoologiczny (kilka, szynszyla), chemiczny (terpentyna), biologiczny (tran). W utworach Brzechwy 
znajduje się więcej specjalistycznego słownictwa, np. czernina – z kwalifikacją: kulinarny; kuśnierz – 
z kwalifikacją: rzemieślniczy; serdaczek – z kwalifikacją: etnograficzny (USJP). Dodam, że w spisie słów 
znalazła się niepoprawna forma szynszyl (błędny rodzaj). W takiej postaci ów wyraz występuje w wierszu 
Foka: „Nie zastała gronostajów, szynszyl kazał przyjść jej w maju”.
10 Najogólniej mówiąc, kwalifikator książkowe dotyczy jednostek słownikowych, mających zabarwienie 
erudycyjne (właściwe dla języka pisanego lub starannych wypowiedzi mówionych). Odnosi się on również 
do wyrazów rzadziej używanych (zob. informacje wstępne do USJP). Z punktu widzenia chronologicznego 
niektóre leksemy występujące z tym kwalifikatorem są również przestarzałe, np. przywdziać, swawola, 
niecny, uczynek. Por. Teresa Smółkowa, „Wyrazy wychodzące z użycia w okresie ostatnich osiemdziesię-
ciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa)”, Polonica 1 (1975): 248; Agnieszka Piela, „Kłopotliwe kwalifika-
tory chronologiczne w słownikach języka polskiego”, Język Polski 3 (2020): 64–65. Oto wybrane leksemy 
należące do tzw. wysokiego rejestru polszczyzny, ekscerpowane ze Stu bajek: basta ‘koniec’ (Entliczek 
pentliczek, Śpioch), biedzić się ‘kłopotać się’ (Śledzie po obiedzie, Kuma), dumać ‘zastanawiać się’ (Kuma, 
Sum), galanteria ‘wyszukana grzeczność; elegancja’ (Wrona i ser, Żuk, Renifer), gratka ‘dobra okazja’ 
(Orzech, Natka-szczerbatka), grunt ‘podstawa, zasada’ (Kwoka), jąć ‘zacząć, począć’ (Mleko, Pająk 
i muchy), katedra ‘pulpit wykładowcy’ (Atrament), ladaco ‘człowiek bezwartościowy; nicpoń’ (Mrówka), 
nie lada ‘oznacza coś, co jest warte podziwu’ (Śledzie po obiedzie, Mrówka), nieborak, nieboraczek, nie-
boraczka ‘ze współczuciem o człowieku, zwierzęciu; biedak’ (Krasnoludki, Ćwikła, Kaczki), niesnaski 
‘sprzeczki, kłótnie’ (Głowa w piasku), oblicze ‘twarz’ (Zapałka), panoszyć się ‘wynosić się nad innych; 
rządzić się’ (Ćwikła), poniewczasie ‘zbyt późno’ (Stryjek), posucha ‘susza’, ‘brak, zastój’ (Ryby, żaby 
i raki), przechwałka ‘samochwalstwo’ (Zapałka), pysznić się ‘wywyższać się nad innych’ (Muł, Zero), 
roztropnie ‘rozsądnie, rozważnie’ (Samochwała), skłonić się ‘ukłonić się’ (Rozmawiała gęś z prosięciem), 
spożyć ‘zjeść’ (Mops), śmigły ‘smukły, wysoki, zgrabny’, ‘zwinny, prędki’ (Tańcowała igła z nitką), trudzić 
się ‘męczyć się, ślęczeć nad czymś’ (Leń), trwoga ‘przerażenie, strach’ (Koziołeczek, Baran), uwłaczać 
‘ubliżać, obrażać’ (Ryby), wnet ‘zaraz, w krótkim czasie’ (Sól, Siedmiomilowe buty, Na straganie, Włos, 
Katar, Król i błazen), wtem ‘nagle, niespodzianie’ (Koziołeczek, Mysikrólik, Babulej i Babulejka, Grzyby), 
zdrój ‘źródło’ (Chrząszcz), zwać się ‘nazywać się’ (Ręce i nogi), żachnąć się ‘oburzyć się’ (Żółw).
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waszmość, zbytnik oraz takich, które w słownikach współczesnej polszczyzny nie są już 
poświadczane, np. dalipan, lutra11.

Właśnie dołączony do Stu bajek słowniczek skłonił mnie do głębszej refleksji nad języ-
kiem poczytnych utworów poety. Nie będę ukrywać, że o wyborze tematu zdecydował jesz-
cze inny czynnik. Otóż, wertując podręczniki do języka polskiego dla różnych klas szkoły 
podstawowej, zauważyłam, iż znaczenia wielu słów zawartych w poezji Brzechwy objaśnia 
się uczniom w przypisach. Dotychczas sądziłam, że jedynie leksyka tekstów pochodzących 
z odległej przeszłości potrzebuje historycznojęzykowego komentarza. To przecież oczy-
wiste, że dawne utwory wymagają odniesienia do historii języka polskiego, stąd zasad-
ność eksplikacji niejasnych dla współczesnego użytkownika polszczyzny wyrazów i ich 
znaczeń12. Tymczasem również teksty Brzechwy, które powstały przecież stosunkowo nie-
dawno, bo ponad pół wieku temu, mieszczą formy językowe, które koniecznie trzeba czy-
telnikowi wytłumaczyć13. Zresztą już nawet pobieżny ogląd słownika Brzechwy odsłania 
bogactwo archaicznych i anachronicznych słów i związków wyrazowych. 

Zadania, jakie stawiam przed sobą w artykule, zakreślę w formie kilku pytań: Czy 
rzeczywiście w XXI wieku odbiór wierszy Brzechwy staje się trudniejszy z uwagi na fakt 
starzenia się polszczyzny? Jakie dawne wyrazy i wyrażenia można znaleźć w omawianym 
tomie? Czy autor wplatał zamierzchłe słowa do swoich bajek celowo? Czy lektura utwo-
rów poety może w jakimś stopniu uczyć historii języka polskiego? Wytyczone do rozważe-
nia kwestie wydają się godne uwagi, albowiem o dawnej polszczyźnie w Brzechwowskich 
bajkach dotychczas nie pisano. Dodam, że mój tekst będzie miał charakter głównie materia-
łowy – zaprezentuję w nim ekscerpowane ze Stu bajek dawne słownictwo. 

11 Słowniczek stanowi swoistą kartotekę językowych rozmaitości. Widać jednak, że układał go niespe-
cjalista. Kryterium doboru materiału jest wyłącznie subiektywne, stąd omawiany zbiór leksykalny jest 
niepełny (pominięto w nim np. gwarową formę imienia Piotr, tj. Pieter, występującą w tytule wiersza Nie 
pieprz, Pietrze), a sposób definiowania wyrazów mało fachowy, np. widły ‘narzędzie rolnicze przypomi-
nające ogromny widelec’, telepać się ‘podróżować bardzo powoli, długo i niewygodnie’. 
12 Bogdan Walczak, „Jeszcze o «barierze językowej» w lekturze dzieł literatury klasycznej”, w: Kultura – 
Język – Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, red. Beata Gromadzka, Dorota Mrozek, Jerzy Kaniewski 
(Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2008), 118–120; Kucała Marian, „Wskazywanie 
praktycznej przydatności wiedzy historycznojęzykowej”, w: Synchronia – diachronia. Materiały z konfe-
rencji „Problematyka historycznojęzykowa we współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce. 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 17–18 listopada 1997, red. Maria Wojtyła-
Świerzowska (Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999), 82.
13 Szóstoklasista w książce i zeszycie ćwiczeń do języka polskiego znajdzie objaśnienia takich jednostek 
językowych, występujących w bajkach Brzechwy: pręt ‘dawna miara długości i powierzchni”, bez obsłonki 
‘tu: bezpośrednio’, przechera ‘ktoś przebiegły, przewrotny’, kwartał ‘jedna czwarta część roku’ (Lis 
i jaskółka), tedy ‘wtedy’, jęły ‘zaczęły’, obwieścić orędzie ‘uroczyście wygłosić mowę’ (Pająk i muchy). 
Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 
szóstej szkoły podstawowej (Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2019), 113; Agnieszka Marcinkiewicz, 
Joanna Kuchta, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (Warszawa: Nowa 
Era, 2019), 146. Trudno dociec, dlaczego autorki podręcznika wyjaśniły rzeczownik kwartał. Ów lek-
sem nie wymaga przecież historycznojęzykowego komentarza. Więcej na ten temat zob. Agnieszka Piela, 
O kształceniu historycznojęzykowym w szkole podstawowej słów kilka (w druku).
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Badacze literatury dziecięcej podkreślają, że wiersze poety można uznać za gotowe 
scenariusze kształcące młodych Polaków w zakresie wiedzy matematycznej (Stonoga, Sum, 
Szustka-oszustka), przyrodniczej (Ptasie plotki, Ryby, Kijanki, Ptasi mózg, Ręce i nogi, 
Grzyby) i geograficznej (Siedmiomilowe buty, Sójka, Kłótnia rzek, Globus, Atrament)14. 
Z utworów Brzechwy płynie jeszcze wiele innych nauk. Poeta wprowadza czytelnika w dzie-
dzinę sztuki kulinarnej (Kokoszka-smakoszka, Ćwikła, Chrzan, Rzepa i miód), uczy podstaw 
ludzkiej anatomii (Po rozum do głowy, Żołądek), daje lekcje higieny (Natka-szczerbatka, 
Grzebień i szczotka, Brudas) oraz savoir-vivre’u (Kwoka). Nade wszystko zaś uczy języka 
polskiego, eleganckiej i starannej mowy ojczystej15. Kształcenie językowe u Brzechwy jest 
nie tylko fascynujące, bo nieszablonowe i oryginalne, ale i zróżnicowane, dotyczy bowiem 
rozmaitych zagadnień językowych, np. kaligrafii (Wąż-Kaligraf, Żółwie i krokodyle16), 
interpunkcji (Znaki przestankowe), fonetyki (Chrząszcz, Nie pieprz Pietrze)17, frazeolo-
gii (Sójka, Stryjek, Orzech, Struś, Kto z kim przestaje, Androny)18, semantyki (Androny, 
Ciotka Danuta, Klej, Brudas, Rak) czy etymologii (Smok, Konik polny i boża krówka, Pająk 
i muchy)19. Brzechwa daje też lekcję dawnego języka polskiego. Różnorodność historycz-
nych form językowych Stu bajek najlepiej obrazuje tabela20.

14 Maria Ostasz, „Brzechwowskie lekcje matematyki, przyrody i geografii”, w: Nie bój Brzechwy, 206–
212; Maria Ostasz, Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci (Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013), 119–122, 131–135. 
15 Oto fragment listu pisanego do poety przez uczniów: „W klasie naszej wisi obraz – siedzisz tam mię-
dzy dziećmi i czytasz im książkę swoją. […] Prosimy Cię, byś jeszcze więcej pisał, byśmy na książkach 
Twoich uczyli się pięknego języka polskiego” (kl. III a). Zob. „Listy dzieci”, w: Akademia Pana Brzechwy. 
Wspomnienia o Janie Brzechwie, red. Antoni Marianowicz (Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1984), 
192. 
16 Wiersz Żółwie i krokodyle spotkał się z ostrą krytyką – poecie zarzucono, że jest to utwór nie do zro-
zumienia dla dzieci. Pominięto fakt, iż chodzi tu o zabawę słowem, pokazanie eufonicznych możliwości 
polszczyzny, nawiązanie do prawa analogii językowej. Zob. Anna Szóstak, Od modernizmu do lingwizmu. 
O przemianach w twórczości Jana Brzechwy (Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2003), 340; taż, Nurt 
lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej (Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000), 79. 
17 Wymienione bajki stanowią doskonałe ćwiczenie artykulacyjne, por. słynne „skrętacze, łamacze języ-
kowe”: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie / i Szczebrzeszyn z tego słynie; Nie pieprz, Pietrze, 
pieprzem wieprza. Jerzy Cieślikowski, „Nowa bajka Jana Brzechwy”, w: Antologia poezji dziecięcej, 
red. Jerzy Cieślikowski (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980), XXXV; Jan Franciszek 
Nosowicz, „Uniwersytet pana Kleksa”, w: Nie bój Brzechwy, 120; Ostasz, Dialog z tradycją, 153–156.
18 Zob. Krystyna Nadurska-Podraza, „Związki frazeologiczne i ich funkcje stylistyczne w wierszach Jana 
Brzechwy”, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 58, Prace Językoznawcze 3 (1976): 191–195; 
Szóstak, Od modernizmu do lingwizmu, 274, 277.
19 Brzechwa przedstawia zwykle fałszywą etymologię słów, np. smoczek (Smok), wyrażeń, np. konik 
polny, boża krówka (Konik polny i boża krówka) i zwrotów, np. uszyć komu buty (Pająk i muchy). Por. 
Szóstak, Od modernizmu do lingwizmu, 275–276.
20 Materiał zawarty w tabeli opracowany został na podstawie USJP, SJPD oraz SFAP (dodatkowo sięga-
łam do SWZ – to źródło również gromadzi słownictwo z utworów Brzechwy). Stanowią go nacechowane 
chronologicznie wyrazy i związki, występujące w USJP z kwalifikatorami: arch. – archaiczny, histor. 
– historyzm, przestarz. – przestarzały oraz stare formy fleksyjne, np. człowiecze!, rzecze. Dodam, że 
w zgromadzonym materiale najwięcej jest archaizmów leksykalnych oraz archaizmów rzeczowych (tzw. 
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Tabela. Różnorodność historycznych form językowych Stu bajek

Dawna forma językowa Definicja/objaśnienie Cytat ilustrujący,
lokalizacja

1 2 3

androny (przestarz.) ‘brednie; słowa niewiarygodne’, zwykle 
we fraz.: pleść androny 

Taki andron upleciony / jest podobny do 
koszyka (Androny)

błazen (histor.) ‘na dworach królewskich: osoba mająca 
zabawiać, rozweselać; żartowniś’

Popatrzył błazen chytrze, / niech król 
wpierw nogi wytrze (Król i błazen)

jam, jakem, żem, 
com, tom, takem, boś 
(współcześnie przestarz., 
coraz rzadziej używane)

formy z ruchomymi końcówkami osobo-
wymi, stanowiące pozostałość po histo-
rycznym czasie przeszłym złożonym, 
por. jam ‘ja jestem’, jakem ‘jak jestem’, 
żem (nie) ‘że (nie) jestem’, takem zasnął 
‘tak zasnąłem’, jakem rzekł ‘jak rzekłem’, 
boś ‘bo jesteś’, com dostał / tom dostał ‘co 
dostałem, to dostałem’ 

jam jest ptaszek – mysikrólik 
(Mysikrólik); Jęknął więc na cały głos: 
/ – Rany koskie, jakem kos (Kos); Stąd 
wiadomo, żem nie krowa, / żem nie kret, 
nie sowa płowa (Ręce i nogi); Rozumiem 
pomyłkę, rzecz prosta, / ale com dostał, 
tom dostał” (Głowa w piasku); obudził 
się, mlasnął / i rzekł do podniebienia: 
Takem smacznie zasnął (Po rozum do 
głowy); – Nic nie powiem, boś ty plot-
karz, / powtórzysz każdemu, kogo spo-
tkasz (Papuga)

bratek (arch.) zdrobnienie słowa brat ‘kolega, towa-
rzysz’; dziś we fraz.: hola, bratku! Tuś 
mi bratku! ‘koleżeńskie zwroty do osób 
bliskich’, Nie śmiej się bratku z cudzego 
wypadku, przypadku ‘nie trzeba się śmiać 
z czyjegoś nieszczęścia, bo może się ono 
przytrafić każdemu’

– Tygrys / chętnie by mnie stąd wygryzł! 
/ – No, a zajrzyjmy pod daszek: / żółw – 
tuś, bratku, tuś! (Zoo)

Brzechwa (pseudonim), 
brzechwa (przestarz. 
dziś książk.)

‘strzała bez żeleźca’ (żeleźce ‘żelazny 
szpic włóczni, strzały; grot’); por. dawne 
brzechać ‘szczekać, ujadać; mówić na 
wiatr, gadać bez celu’

Stąd się właśnie pewność bierze, / że nie 
jestem ptak ni zwierzę, / tylko człowiek, 
starszy pan, / który zwie się – Brzechwa 
Jan (Ręce i nogi)

burmistrzanka 
(przestarz.)

‘córka burmistrza’ Burmistrzanka się uśmiecha: – Z kropek 
może być pociecha! (Dwie krawcowe)

(za)cny (przestarz. 
podn.)

‘cnotliwy, szlachetny, prawy; dostojny, 
czcigodny, uczciwy, przyzwoity’

– Cni panowie, zacne panie, / zamykamy 
całe zdanie! (Znaki przestankowe)

 człowiecze! (przestarz. 
podn.)

dawny wołacz wyrazu człowiek; dziś: 
człowieku!

Stryjek tedy rzecze: / – Posłuchaj, czło-
wiecze (Stryjek)

dalipan (brak notacji 
w USJP; wyraz 
poświadczony 
w SJPD z kwalifikacją: 
przestarz.)

‘wykrzyknik używany w celu potwier-
dzenia prawdziwości tego, co się mówi; 
doprawdy, słowo daję’

Rzekł tulipan: / – Dalipan, / że to mnie 
oburza, / pokoju nikt nie wietrzy, duszno 
niesłychanie (Tulipan i róża)

dama (histor.) ‘kobieta należąca do wyższego stanu’, 
por. dama dworu ‘kobieta należąca do 
orszaku królowej, księżnej; dwórka’

Wzdychały dworskie damy: / – Jakżeż 
powiedzieć mamy – / nasz królu, tak 
a tak … / Odwagi na to brak (Król i bła-
zen)

historyzmów). Pozostałe typy trafiają się rzadziej, np. archaizmy słowotwórcze (bratek) czy semantyczne 
(zgotować). 
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1 2 3

doń, zeń (współcześnie 
przestarz., coraz rzadziej 
używane)

‘do, z niego’ (historyczne połączenia 
przyimków z -ń ≤ *njь; por. też: nań, 
przedeń, weń)

Burak stroni od cebuli / a cebula doń się 
tuli (Na straganie); 
Żeby żółwiowi dopiec, szydził zeń 
pewien chłopiec (Żółw) 

dziatki (przestarz.) ‘dzieci’ – My mamy maleńkie dziatki, / wolimy 
życie spokojne, / inne grzyby prowadź 
na wojnę (Grzyby) 

dziatwa (przestarz.) ‘dzieci’ Ale przecież nie tak łatwo / radzić sobie 
z liczną dziatwą (Tydzień)

dzierlatka (przestarz.) ‘wesoła, szczebiotliwa dziewczyna’ bo to po prostu, głupia dzierlatka, / 
która o zęby nie umie dbać (Natka-
szczerbatka)

dziewica (przestarz. 
podn. poet.)

‘młoda kobieta niezamężna, panna’ Kiedy przyszły do Skierniewic, / zoba-
czyły osiem dziewic (Dwie krawcowe)

dziwota (arch.) ‘coś dziwnego’; dziś we fraz.: nie dziwota 
‘nic dziwnego’

I nie dziwota, / bo cap nie złapie / kota 
(Cap na grapie)

folgować (przestarz.) ‘przestawać ograniczać swoje uczucia, 
skłonności; dawać folgę, upust czemu’

Folgując swej naturze, / wołało: – 
Jestem duże! (Zero)

gawiedź (arch.) ‘tłum, motłoch, gapie’ A Ciaptak na dachu siedzi, / natrząsa się 
z gawiedzi (Ciaptak)

geometra (przestarz.) ‘specjalista w dziedzinie geodezji; geo-
deta; mierniczy’

Sprowadzono geometrę, / żeby zmierzył 
centymetrem / i powiedział wszystkim 
wprost / co to w zupie jest za włos (Włos)

gumno (przestarz.) ‘budynek, w którym składa się zboże 
przed wymłóceniem; stodoła’

Przy gumnie siedzi kuma / i duma 
(Kuma)

gwałtu! (przestarz.) okrzyk oznaczający: ‘strach, zdziwienie, 
wzywanie do pośpiechu; o rety!, ojej!’, 
‘wołanie na pomoc; ratunku!’

– Co się stało, co się stało? / – Gwałtu, 
mleko wyleciało! (Mleko)

jądro (przestarz.) ‘ziarno znajdujące się w łupinie lub 
pestce owocu; pestka’

Do pokoju oknem wpadła, / orzech zgry-
zła, jądro zjadła (Orzech)

kajet (przestarz.) ‘zeszyt’ Ile ważą dwa kleksy w kajecie? 
(Pytalski)

kaligraf (przestarz.) ‘człowiek piszący pięknie i wyraźnie’ Daleko w krainie Goa, / żył bardzo 
długo wąż boa, / który przedziwnym 
trafem / był świetnym kaligrafem (Wąż-
kaligraf )

kiep (przestarz.) ‘człowiek głupi, nierozgarnięty; dureń’ Przecież wie to każdy kiep, że / wie-
prze są bez pieprzu lepsze! (Nie pieprz, 
Pietrze)

komora (przestarz.) ‘niewielka izba, zwykle bez okien, słu-
żąca do przechowywania zapasów żyw-
ności, pieniędzy itp.; spiżarnia’

sprowadzono z solnych żup / pełne wory 
do komory (Sól)

kops (brak notacji 
w USJP, wyraz figuruje 
w SJPD z kwalifikacją: 
pot.)

‘kopniak’ pan mi tu za bardzo hopsa, / żeby pan nie 
dostał kopsa! (Mops)

ku (przestarz.) ‘przyimek łączący się z celownikiem: 
tworzy wyrażenia oznaczające kierunek 
lub bliskość czego’

Konik polny z bożą krówką / poszli raz 
ku Kalatówkom (Konik polny i boża 
krówka)
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1 2 3

kubrak, kubraczek 
(książk. histor.)

‘kurtka, zwykle z materiału gorszego 
gatunku’; ‘krótki ubiór kobiecy przyle-
gający do figury, noszony w XVII–XVIII 
w.’, ‘męski kontusz z płótna lub sukna 
noszony zwykle przez służbę w XVIII w.’

Choć serdaczek, choć kubraczek / 
mógłby znaleźć się dla kaczek (Kaczki)

kum, kuma (przestarz.) ‘ojciec chrzestny; matka chrzestna’, 
‘przyjaciel, towarzysz; przyjaciółka, 
sąsiadka’

Kum przyszedł: – Nie siedź przy gumnie, 
/ przybliż się, kumo, ku mnie! (Kum)

ladaco (przestarz.) ‘człowiek bezwartościowy; nicpoń, gał-
gan’

Pies wezwał do siebie kota / i warknął: 
Kocie-ladaco, / ty zająć masz się pracą 
(Mrówka)

lutra (brak notacji 
w USJP; wyraz lutry 
‘futro z wydry’ figuruje 
w SJPD)

‘wydra’ (z łaciny), por. lutry ‘futro 
z wydry’

jeszcze gorzej poszło z lutrą, / skunks 
miał w pralni swoje futro (Foka)

łapiduch (przestarz. 
żart. a. pogard.)

‘sanitariusz, pielęgniarz lub lekarz, 
zwłaszcza wojskowy’

– U-hu, u-hu, u-hu, / zmiataj, łapidu-
chu, / jestem sowa płowa, / sowa mądra 
głowa (Sowa)

łokieć (histor.) ‘dawna jednostka długości określana od 
stawu łokciowego do końca palca środko-
wego, wynosząca około 0,57 m’

Czy lenistwo na łokcie się mierzy? 
(Pytalski)

magistrat (przestarz. 
urz.)

‘zarząd miasta, rada miejska; siedziba 
władz miejskich; ratusz’

– W magistracie, jak to bywa, / doku-
menty mam w archiwach (Dwie kraw-
cowe)

mydlarz (brak notacji 
w USJP; słowo 
poświadczone w SJPD)

‘robotnik zatrudniony przy wyrobie 
mydła; też: właściciel fabryki mydła, 
sklepu mydlarskiego; sprzedawca mydła’

że na poczcie wybuchł pożar, / że się 
mydlarz z praczką pożarł (Dwie gaduły)

najjaśniejszy pan, król, 
książę (histor.)

‘nakazany etykietą sposób tytułowania 
władcy’ (u Brzechwy pojawia się forma 
najjaśniejszy mysipanie, będąca elemen-
tem stylizacji)

Najjaśniejszy mysipanie, / jam jest pta-
szek – mysikrólik (Mysikrólik)

naprzód (przestarz.) ‘po pierwsze, przede wszystkim’ Tedy zaraz po obiedzie / popłynęły 
oba śledzie, / wynalazły soli beczkę, / 
naprzód zjadły z niej troszeczkę (Śledź 
i dorsz)

nieboga (przestarz.) ‘osoba budząca współczucie; biedactwo’ Obliczono, że stonoga / ma sto nóg, lecz 
ta nieboga / wolniej biegałaby niż kret 
(Ręce i nogi)

niechcenie (arch.) ‘brak chęci; obojętność’, dziś we fraz.: od 
niechcenia ‘bez wyraźnej chęci, mimo 
woli; niedbale, pobieżnie’

Lecz chrabąszcz to okaz lenia / powiada 
więc od niechcenia (Mrówka)

niepyszny (arch.) ‘zawstydzony’, dziś we fraz.: jak nie-
pyszny ‘zawstydzony, zmieszany, upoko-
rzony’

Kos jak niepyszny wyszedł od lekarza, 
/ zawstydzony kroczył lasem, / a ptaki 
dookoła ćwierkały tymczasem (Kos)

nuże (przestarz.) ‘wykrzyknik wyrażający ponaglenie do 
wykonywania czynności; dalej, jazda’ 

– Do pracy, szczurze / stół odwieź 
szybko, a nuże! (Mrówka)

obruszyć się – obruszać 
się (przestarz.)

‘wywoływać czyjś gwałtowny sprzeciw, 
oburzać, wyrazić niezadowolenie’ 

– Patrzcie, flądra jaka mądra, / skąd 
u flądry rozum taki? – / obruszyły się 
szczupaki (Ryby)

obsłonka (brak notacji 
w USJP; w tej formie 
wyraz figuruje w SJPD)

‘to, co służy do zakrycia’, por. dawne bez 
obsłonek ‘wyraźnie, bez udawania’; dziś 
bez osłonek ‘szczerze, wprost’

– Wyznaję bez obsłonki, że ja wierz-
chołki wolę (Lis i jaskółka)
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obuć – obuwać 
(przestarz.)

‘włożyć komuś buty na nogi’, por. przy-
słowie: Idzie luty – obuj dobre buty

Szedł pełen dumy, szedł pełen buty 
/ w siedmiomilowe obuty buty 
(Siedmiomilowe buty)

ochmistrz (histor.) ‘w dawnej Polsce: osoba zarządzająca 
dworem panującego’

Silili się ochmistrze, / by mieć podłogi 
czyste (Król i błazen)

odziać – odziewać 
(przestarz.)

‘ubrać kogoś w coś; także: założyć coś na 
siebie’

Po podwórku chodzą kaczki, / wszyst-
kie bose nieboraczki, / a w dodatku 
nieodziane, / to są rzeczy niesłychane 
(Kaczki)

owędy (przestarz.) ‘inną drogą, tamtędy’, dziś we fraz.: tędy 
(i) owędy ‘tu i tam, różnymi drogami, 
w różnych kierunkach’

Ludzie za nim pognali w te pędy, / a on 
kluczył tędy, owędy (Ciaptak)

owocarnia (przestarz.) ‘sklep, w którym sprzedaje się owoce’ W owocarni arbuz leży / i złośliwie 
pestki szczerzy (Arbuz)

padół (przestarz.) ‘nizina, dolina’; zwykle w wyrażeniach: 
padół łez, płaczu, ziemski padół ‘ziemia 
jako miejsce ludzkiej niedoli’

Ponoć dotąd ziemski padół / nie znał 
jeszcze takich gaduł (Dwie gaduły)

perzyć się (brak notacji 
w USJP; wyraz figuruje 
w SJPD z kwalifikacją: 
przestarz.)

‘czerwienić się z gniewu; irytować się’; 
dziś w użyciu pozostała forma z prefik-
sem: zaperzyć się – zaperzać się

– Widzieliście jaka krewka! – / zape-
rzyła się marchewka! (Na straganie)

pilno (przestarz.) ‘pilnie’, dziś zwykle we fraz.: pilno 
komuś do kogoś, czegoś ‘śpieszy się 
komuś do kogoś, czegoś’

Nim zdążyła dojść do Białej / nogi jej 
się poplątały: / lewa z prawą, przed-
nia z tylną / każdej nodze bardzo pilno 
(Stonoga)

pociecha (przestarz.) ‘zadowolenie, radość’, dziś żywe we fraz.: 
nieść pociechę; będzie z kogoś pociecha; 
szukać pociechy w kieliszku

Burmistrzanka się uśmiecha: – Z kropek 
może być pociecha! (Dwie krawcowe)

począć – poczynać 
(przestarz. dziś książk.)

‘zacząć, rozpocząć’, por. poczynać sobie 
‘zachowywać się w jakiś sposób’

Tak oto w krainie Goa / poczynał sobie 
wąż boa (Wąż-kaligraf )

pomrzeć (przestarz.) ‘o pewnej liczbie osób: zakończyć 
życie, umrzeć kolejno jeden po drugim; 
poumierać’

Kum umarł trzeciego lata, / brat kuma 
i żona brata, / pomarli wszyscy sąsiedzi 
(Kuma)

pomścić (przestarz. a. 
podn.)

‘odpłacić komuś złem za zło, które uczy-
nił, wziąć za coś odwet’

Po robocie pobiegł w gąszcze / – Już ja 
to na chrząszczu pomszczę! (Chrząszcz)

ponoć (przestarz. dziś 
książk.)

‘zdaje się, jak słychać, jak mówią, 
podobno’

Ponoć dotąd ziemski padół / nie znał 
jeszcze takich gaduł (Dwie gaduły) 

porachować (przestarz.) ‘policzyć’, dziś zwykle we fraz.: pora-
chować komuś żebra, kości ‘pobić kogoś 
dotkliwie’

za czuprynę Prota złapał, / wytarmosił 
bez litości, / porachował wszystkie kości 
(Prot i Filip)

powiadać (przestarz.) ‘mówiąc, oznajmiać coś, informować 
o czymś; mówić’ 

Pewna żaba / była słaba / więc przycho-
dzi do doktora / i powiada, że jest chora 
(Żaba)

praczka (przestarz.) ‘kobieta trudniąca się praniem bielizny’ Z apteki poszła do praczki / kupować 
pocztowe znaczki (Kaczka dziwaczka)

pręt (histor.) ‘dawna miara długości wynosząca około 
4,5 metra’

– To – rzecze – proste całkiem: / Mam 
pola pręt z kawałkiem (Lis i jaskółka)

próżniaczyć (się) 
(przestarz. książk.)

‘być próżniakiem; próżnować, leniucho-
wać, wałkonić się’

Jak nie wrzaśnie: – Cóż to zna-
czy? / Czemu to się wół próżniaczy? 
(Chrząszcz)

przechera (przestarz.) ‘osoba chytra, przebiegła; krętacz, obłud-
nik; osoba lubiąca się sprzeczać’

– Plony każdy rolnik zbiera / i nawet lis 
przechera (Lis i jaskółka)
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przekąs (arch.) ‘drwina, ironia, zjadliwość’, dziś w zwro-
cie mówić, pytać itp. z przekąsem

Sum uśmiechnął się z przekąsem, / liczy, 
liczy coś pod wąsem (Sum)

przekór (arch.) dziś żywe w wyrażeniu na przekór ‘na 
złość komuś’

a przy tym na przekór kaczkom, / cze-
sała się wykałaczką (Kaczka dziwaczka)

przestankowy – 
przymiotnik od 
przestanek (przestarz.)

‘przestankowy ‘oznaczający przerwę’, 
zachowane w terminie: znaki przestan-
kowe (dziś częściej znaki interpunk-
cyjne). Przestanek ‘przerwa, pauza’; dziś 
w wyrażeniu: bez przestanku ‘ciągle, bez 
przerwy’

Prowadziły raz rozmowę / różne znaki 
przestankowe (Znaki przestankowe)

przestawać (przestarz.) ‘zadawać się z kimś’, por. przysłowie: Kto 
z kim przestaje, takim się staje ‘osoba, 
która często przebywa z inną osobą, 
przejmuje jej poglądy, sposób zachowa-
nia’

Kto z kim przestaje, takim się staje – / 
na pewno znacie te obyczaje? (Kto z kim 
przestaje)

przydybać (przestarz.) ‘zastać kogoś na robieniu czegoś, zwykle 
czegoś złego, zajść znienacka; schwytać, 
przyłapać’

i sto lat jeszcze przeżyłby chyba, / lecz 
go wreszcie myśliwy przydybał (Wąż-
kaligraf )

pud (histor.) ‘rosyjska jednostka masy równa 16,38 
kg’, dziś we fraz.: czegoś jest na pudy; 
mieć czegoś na pudy ‘mieć czegoś 
w dużej ilości’, nudy na pudy ‘wielkie 
nudzenie się’

– Owszem. Tu są takie nudy, / że jeść 
można sól na pudy (Śledź i dorsz)

raczyć (przestarz.) ‘chcieć coś zrobić, także: uczynić coś nie-
chętnie, z łaski’; dziś najczęściej z prze-
czeniem: nie raczyć

– Cóż to właściwie znaczy, / panie raku? 
/ Pan wcale mówić nie raczy, / panie 
raku (Rak)

rad(a) (przestarz.) ‘zadowolony, ucieszony, kontent’ Do morza wpada rada, / inaczej nie 
wypada (Dziura w moście)

rejent (przestarz.) ‘notariusz’, ‘w dawnej Polsce: urzędnik 
dokonujący wpisów i wypisów z ksiąg 
sądowych’

Poszedł doktor do rejenta / A to właśnie 
były święta (Katar)

(od)rzec: formy rzekę, 
(od)rzecze (arch.)

‘(od)powiedzieć, odezwać się’; archa-
iczne formy: rzekę, (od)rzecze; dziś:  
(od)rzeknę, (od)rzeknie

Rzecze do niej zachwycony: / – Piękna 
czaplo, szukam żony (Żuraw i czapla) 

rzemiosło (przestarz.) ‘zawód, zajęcie, fach’ że pragnąłby swe życie wypełnić czymś 
wzniosłym / i zająć się, jak inni, uczci-
wym rzemiosłem (Pająk i muchy)

sadło (przestarz.) ‘słonina’ A taka, na przykład, rolada? / Toż nie 
ma w niej nic oprócz sadła (Kokoszka-
smakoszka)

sążeń (histor.) ‘dawna jednostka długości równa mniej 
więcej rozpiętości rozstawionych ramion; 
w Polsce około 190 cm’

– Opieniek jest maleńki, / a tam trzeba 
skakać na sążeń, / gdzie nam, królu, do 
takich dążeń?! (Grzyby)

służba (przestarz.) ‘wykonywanie pracy służącego za wyna-
grodzeniem’, ‘osoby posługujące komuś, 
zwłaszcza dawniej na dworach’

– Opamiętaj się człowieku! / nie mam 
zębów już od pół wieku / taka sztuka to 
dla wnuka, / niechaj służba go poszuka 
(Orzech)

snadź (brak notacji 
w USJP; wyraz figuruje 
w SJPD z kwalifikacją: 
przestarz. dziś książk.)

‘widać, widocznie, zdaje się, zapewne, 
pewnie, prawdopodobnie’

Rochowa snadź Rocha kocha (Śpioch)
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spozierać (przestarz.) ‘spoglądać, patrzeć; spoglądać od czasu 
do czasu, popatrywać’

Przyszły dwie panie do renifera, / reni-
fer na nie spoziera (Renifer)

spółka (przestarz.) ‘wspólne działanie, wspólnota intere-
sów’, dziś we fraz.: do spółki, na spółkę 
z kimś ‘łącznie z kimś, wspólnie’

Już po pięciu minutach / dowiedziały 
się o tym jaskółki, / gwałt podniosły do 
spółki (Ciotka Danuta)

srodze (przestarz.) ‘okrutnie, groźnie; surowo bezwzględ-
nie’

Nagle koń okulał w drodze, / aż Babulej 
zaklął srodze (Babulej i Babulejka)

starościna, sędzina, 
Rochowa, Piotrowa 
(formy dziś przestarz.)

‘żona starosty, sędziego, Rocha, Piotra 
itp.’, por. też formę strusiowa, zawartą 
w utworze Głowa w piasku (sufiksy -ina 
//-yna, -owa tworzyły nazwy żeńskie 
pospolite i własne od imienia lub zawodu 
męża)

Starościno, co chcesz, rób, / ja nie 
jadam takich zup! (Włos) 
To Piotrową tak zgniewało, / że wylała 
zupę całą (Nie pieprz, Pietrze)

stelmach (przestarz.) ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem 
wozów i części do nich’

Poszedł piątek do stelmacha: / – Pan tak 
ładnie młotkiem macha (Piątek)

straż ogniowa 
(przestarz.)

dziś częściej straż pożarna (przymiotnik 
pożarny jest dziś przestarzały, występuje 
tylko w wymienionym wyrażeniu)

Wtem ktoś myśl wysunął nową: / – 
Trzeba wezwać straż ogniową (Włos)

stroić (arch.) ‘robić, wyprawiać; przyrządzać’, dziś we 
fraz.: stroić fanaberie, fochy; stroić miny; 
stroić (sobie) kpiny, drwinki, żarty

Ale arbuz jest uparty, / dalej sobie stroi 
żarty (Arbuz)

swar(y) (przestarz. dziś. 
książk.)

‘przeciągające się kłótnie, sprzeczki, 
spory’

– Moi drodzy, po co kłótnie, / po co 
wasze swary głupie, / wnet i tak zgi-
niemy w zupie (Na straganie)

(u)szyć (arch.) ‘knuć, kartować, planować’; ów sens 
stoi u podstaw związków: szyty grubymi 
nićmi ‘o intrydze nieumiejętnie masko-
wanej’, (u)szyć komu buty ‘podstępnie 
szkodzić, działać chytrze’

pogłaskał się po brzuchu, zjadł obiad 
suty / Odtąd mówi się u nas: Uszyć 
komuś buty (Pająk i muchy)

świekra (arch.) ‘matka męża; rzadziej żony; teściowa’ Przychodzi świekra i woła: / – Wstań 
Rochu, idź do kościoła! (Śpioch)

taradajka (histor.) ‘bryczka bez resorów, używana w Polsce 
w XVIII w.’ (u Brzechwy występuje 
forma taradejka)

Więc Babulej z Babulejką / pojechali 
taradejką (Babulej i Babulejka)

tedy (przestarz.) ‘spójnik; więc, zatem, przeto, toteż’ Pająk na stare lata był ślepy i głuchy / 
nie mogąc tedy złapać ani jednej muchy 
(Pająk i muchy)

toć (przestarz.) ‘partykuła; przecież’ już znam się na tej piosence, / toć nas 
jest na świecie więcej (Osioł i róża)

trzewik (przestarz.) ‘sznurowany lub zapinany but z krótką 
cholewką, na niewysokim obcasie’

nie zasznurował trzewików, bo nie miał 
ochoty (Leń)

tuś!, tuście! (arch.) ‘okrzyki towarzyszące chwytaniu kogo; 
tu jesteś, jesteście’, dziś we fraz.: Tuś mi 
bratku! 

I mówiąc to, kolnęła strusia dziobem. / – 
Tuś, mój mężusiu, tuś! (Głowa w piasku)

waszmość (histor.) ‘dawny zwrot grzecznościowy, używany 
wobec osób zajmujących wysoką pozycję 
społeczną’ (skrót od wasza miłość)

Groch zzieleniał aż ze złości: / – Że też 
nie wstyd jest waszmości! (Pomidor)

wdziać – wdziewać 
(przestarz. dziś książk.)

‘włożyć coś na siebie (zwykle ubranie, 
obuwie); ubrać się w co’

Chyba pójdę i przeproszę… / Włożył 
czapkę, wdział kalosze (Żuraw i czapla)

wierzch (przestarz.) ‘jazda na grzbiecie zwierzęcia’, por. 
jechać wierzchem ‘jechać na grzbiecie 
zwierzęcia, zwykle konno’

Więc na bacie siedli wierzchem, / poje-
chali, a przed zmierzchem / byli już na 
Łysej Górze (Babulej i Babulejka)
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wpierw (przestarz.) ‘w pierwszej kolejności, najpierw’, 
‘wcześniej, przedtem, uprzednio’

– A więc pięknie. Pan pozwoli, / że 
wpierw zjemy beczkę soli? (Śledź i dorsz) 

wprzód (przestarz.) ‘najpierw, przedtem, uprzednio, wcze-
śniej’

 I odtąd król ten srogi, / dbał bardzo 
o podłogi, / a gdy przez próg szedł, 
wprzód / wycierał każdy but (Król i bła-
zen)

wrota (przestarz.) ‘wielkie drzwi, dawniej w ogrodzeniach, 
zamkach, dziś w budynkach gospodar-
czych’ 

Był król, co prosto z błota / szedł w pała-
cowe wrota (Król i błazen)

wsze (arch.) historyczny biernik liczby mnogiej 
zaimka wszy(stek); dziś we fraz., np. po 
wsze czasy ‘zawsze’

– A cóż za to pan dostaje? / – Też pyta-
nie! Wszystkie gaje / wszystkie trzciny 
po wsze czasy / łąki, pola oraz lasy 
(Chrząszcz)

zbyć – zbywać 
(przestarz.)

‘występować w nadmiarze’, por. nie 
zbywa komuś na czymś ‘ktoś ma czegoś 
w nadmiarze lub w dostatecznej ilo-
ści’, ‘ktoś ma czegoś mało lub nie ma tego 
w ogóle’

– Na złych manierach ci nie zbywa, 
/ przez ciebie jestem nieszczęśliwa 
(Żołądek)

zbytnik (przestarz.) ‘ten, kto lubi zbytkować, figlować; psot-
nik’

– Niezły komik, niezły zbytnik! / –ziry-
tował się wykrzyknik (Znaki przestan-
kowe)

zdać się (przestarz.) ‘stać się potrzebnym; nadać się, przydać 
się’, por. coś się (nie) zda psu na budę, na 
buty

ja bym też się zajął pracą, / może tutaj 
zdam się na co? (Piątek)

zgotować (w USJP 
znaczenie nienotowane; 
sens poświadczony 
w SJPD z kwalifikacją: 
przestarz. dziś reg.)

‘gotując przyrządzić gorący posiłek’ 
(obecnie zgotować ‘sprawić coś komuś; 
przygotować’)

Kucharz słuchał milczący i blady, / tegoż 
dnia jeszcze odszedł z posady, / nawet 
nie chciał zgotować kolacji (Śledzie po 
obiedzie)

zoczyć (przestarz.) ‘spostrzec, ujrzeć, zobaczyć’ Żaba jaszczurkę zoczyła: / –Jaszczurko, 
bądź taka miła (Mrówka)

zwada (przestarz. dziś 
książk.)

‘kłótnia, spór; sprzeczka, zatarg’ Gdy tak rzekła mądra Wisła, / cała 
zwada zaraz prysła (Kłótnia rzek)

zwierzyniec (przestarz., 
książk.)

‘ogród zoologiczny’ Prosimy do zwierzyńca – tytuł ostatniej 
części tomu Sto bajek

żupa (histor.) ‘w dawnej Polsce: kopalnia, głównie soli’ sprowadzono z solnych żup / pełne wory 
do komory (Sól)

Tabelaryczne zestawienie zamierzchłych form językowych występujących w Stu baj-
kach Brzechwy dowodzi, że są one bogate i różnorodne pod względem semantycznym (por. 
m.in. dawne nazwy zawodów, stopni pokrewieństwa, jednostek mierniczych). Wydaje się, 
że pojawiające się w tekstach wyrazy, wykraczające poza kompetencje leksykalne współ-
czesnego czytelnika, nie stanowią większej bariery językowej dla rozumienia treści utwo-
rów, ponieważ w jednej bajce trafia się co najwyżej kilka zamierzchłych słów. Poeta więc 
subtelnie wprowadza odbiorców w świat dawnych leksemów i znaczeń. Oczywiście można 
wskazać w omawianym zbiorze słownictwo, które za czasów Brzechwy było w ogólnym 
użyciu, a zestarzało się niedawno, np. geometra, com, tom, trzewik, obuć – obuwać lub 
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odeszło wskutek zmian rzeczywistości pozajęzykowej, por. nieujęte w tabeli formy, noto-
wane w USJP: milicja ‘w Polsce w latach 1944–1990 instytucja odpowiedzialna za utrzy-
manie porządku i bezpieczeństwo obywateli’: Doktor także lubi ciszę, do milicji skargę 
pisze (Dwie gaduły), milicjant ‘funkcjonariusz milicji – instytucji odpowiedzialnej za bez-
pieczeństwo obywateli’: Zebrali się ludzie tłumnie, stanęli wszyscy przy gumnie, milicjant 
przyjechał z miasta, już wieczór, już jedenasta (Kuma), Rada Narodowa ‘w Polsce Ludowej: 
terenowy oddział władzy państwowej, działający we wszystkich jednostkach administra-
cyjno-terytorialnych (np. w województwie, gminie, mieście, dzielnicy)’: Lecz to dla nich 
rzecz nienowa, / niechaj wobec nich się schowa / cała Rada Narodowa (Dwie gaduły)21. 
Niemniej jednak można twierdzić, że Brzechwa, jako jeden z prekursorów nurtu poezji 
lingwistycznej dla dzieci, celowo wprowadzał do swych utworów nacechowane chrono-
logicznie słownictwo22. Nieprzypadkowo znalazły się tutaj takie wyrazy, jak: andron(y), 
dalipan, dziewica, gawiedź, gumno, łapiduch, łokieć, pręt, pud, sążeń, snadź, świekra, 
taradajka, zbytnik czy żupa. Nieprzypadkowo, ponieważ: po pierwsze wskazuje na to ich 
frekwencja – niektóre słowa w różnych bajkach się powtarzają, np. począć (Wąż-kaligraf, 
Foka), powiadać (Żaba, Żuk, Śpioch, Włos, Babulej i Babulejka, Kokoszka-smakoszka, 
Ryby, żaby i raki, Król i błazen), praczka (Kaczka dziwaczka, Dwie gaduły), rejent (Katar, 
Orzech, Dziura w moście), zoczyć (Mrówka, Jeż), po drugie – świetnie pasują one do rytmu 
poszczególnych wierszy, po trzecie – stare wyrazy często występują w pozycji rymującej 
się, np. Skierniewic – dziewic, u-hu – łapiduchu, siedzi – gawiedzi, Babulejką – taradejką, 
zbytnik – wykrzyknik, sążeń – dążeń, skup – żup. A rym, zwłaszcza wyszukany, jak podkre-
ślał Jerzy Cienkowski, jest „takim samym sposobem dydaktycznym na zatrzymanie czegoś 
w pamięci, jak przysłowie”23. Zresztą jest to zgodne z pojmowaniem przez poetę roli języka 
w literaturze. Otóż Brzechwa tak mówił: 

[…] utwory dla najmłodszych czytelników powinny być rymowane […], dzieci nie 
lubią wierszy opisowych i mają skłonność biologiczną do zabawy. Bawią się w słowa. 
I w tej zabawie poznają język. Dlatego też moim zdaniem język i zakres pojęć utworów 
pisanych dla dzieci powinien przekraczać ich wiadomości, gdyż jest to warunkiem 
rozwoju24. 

21 Zmianę rzeczywistości pozajęzykowej ilustrują niektóre opisywane w utworach sytuacje, np. w wier-
szu Michałek tytułowy bohater: Do książki zabrał się w czwartek, / lecz nawet nie rozciął kartek. Dziś już 
nie rozcinamy kartek w książkach, ale starsze pokolenie Polaków tę czynność pewnie doskonale jeszcze 
pamięta. 
22 Ryszard Matuszewski, ***, w: Akademia Pana Brzechwy, 129; Szóstak, Nurt lingwistyczny 13–29.
23 Cieślikowski, „Nowa bajka”, XXXII. 
24 Krystyna Nastulanka, „Bajkopisarz mimo woli. Rozmowa z Janem Brzechwą”, w: Akademia Pana 
Brzechwy, 116.
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[…] literatura dla dzieci może i powinna być pouczająca, ale w szczególny sposób. 
Powinna rozszerzać sferę ich wyobraźni, wzbogacać słownictwo […]. Słowa same 
przez się stanowią dla dziecka materiał poznawczy, pomnażają jego wiedzę o języku 
i bawią je tak, jak nowe zabawki25. 

Kończąc, nawiążę do słów Witolda Doroszewskiego, który pisał: „Słowa to jak 
gdyby okna, za których pośrednictwem patrzymy na świat wtedy, kiedy nie widzimy 
wzrokowo żadnych obrazów”26. Takim właśnie oknem na dawną polszczyznę wydaje się 
Brzechwowskie Sto bajek. Ów zbiór ma ogromną wartość poznawczą – jest ciekawostką 
historycznojęzykową, wciągającą w przeszłość nie tylko dzieci27. 
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Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)

S t r e s z c z e n i e
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja archaicznych i anachronicznych form języko-
wych zawartych w zbiorze poetyckim Jana Brzechwy Sto bajek. Okazuje się, iż autor, jako 
jeden z prekursorów nurtu poezji lingwistycznej dla dzieci, świadomie wprowadzał do swych 
utworów niektóre historyczne wyrazy, ich formy i znaczenia, np. androny, dziatwa, gawiedź, 
Piotrowa, sążeń, starościna, świekra, taradajka, żupa. Słownik Brzechwy udowadnia, że twór-
czość poety stanowi zarówno dla młodszej, jak i starszej generacji czytelników ciekawostkę 
historyczno-kulturowo-językową.

The lesson of old Polish language by Brzechwa  
(as exemplified by the collection Sto bajek)

S u m m a r y
The basic purpose of this article is to demonstrate the archaic and anachronistic language forms 
contained in the collection of poetry by Jan Brzechwa Sto bajek. It turns out that the poet, as one 
of the precursors of the linguistic poetry for children, deliberately introduced into his poems 
some historical words, their forms and meanings, e.g.: androny, dziatwa, gawiedź, Piotrowa, 
sążeń, starościna, świekra, taradajka, żupa. Brzechwa’s vocabulary proves that his poetry is 
a historic, cultural, and linguistic curiosity to both the younger and older generations of readers. 
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Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego (1745–1756)1 są jedną z pierwszych polskojęzycz-
nych encyklopedii2 gromadzącą wiedzę z różnych dziedzin, w tym także wiedzę języko-
znawczą, dotyczącą pochodzenia języków, ich terytorialnego i stylistycznego zróżnico-
wania oraz wzajemnych oddziaływań zachodzących pomiędzy poszczególnymi językami. 
Uwagi na temat kontaktów językowych obecne w encyklopedii Chmielowskiego były 
już przedmiotem analiz, lecz dotychczas obserwacji poddano głównie poglądy dziekana 
rohatyńskiego na temat oddziaływań łaciny na polszczyznę i pozycji łaciny jako języka 

1 Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiej scyjencyji pełna, na różne tytuły jak 
na classes podzielona, mądrym dla memoryjału, idyjotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholi-
kom dla rozrywki erygowana (Lwów: Drukarnia Pawła Józefa Golczewskiego, t. 1–2, 1745–1746, t. 3–4, 
1754–1756). 
2 Por. Stanisław Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie – ich rodzaje i użyteczność, wyd. 3 (Kraków: 
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1991), 69; Jerzy Okoń, „Kompendium – czy tylko wiedzy? 
Wstęp do typologii gatunku”, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona M. Dacka-Górzyńska, Joanna 
Partyka (Warszawa: Wydawnictwo DiG 2009), 27.

#0#
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uniwersalnego3. Kontakty językowe zachodzące pomiędzy innymi językami sygnalizowane 
w Nowych Atenach były przez badaczy analizowane marginalnie4. Jednak uważna lektura 
encyklopedii pokazuje, że w kompendium Chmielowskiego, zwłaszcza w dwóch rozdzia-
łach: Wielki lingwista, biegły tłumacz języków albo scyjencyja o językach ich originem et 
declinationem opisujący z wielu autorów (II 743–761)5 oraz Język polski wielu podszyty 
językami cudzoziemskimi, osobliwie łacińskim, niemieckim, francuskim etc. z jakiej racyi? 
(IV 370–383), pojawia się szereg interesujących uwag (pomijanych do tej pory przez bada-
czy) na temat wzajemnych oddziaływań zachodzących między różnymi językami, zarówno 
antycznymi, jak i współczesnymi Chmielowskiemu, np. między antyczną greką a łaciną, 
hebrajskim a chaldejskim i syryjskim, czy współczesnymi encyklopedyście językami turec-
kim a arabskim, polskim a niemieckim itd. 

Celem artykułu jest odtworzenie i analiza zamieszczonych w Nowych Atenach uwag 
na temat kontaktów językowych. Przyjmujemy, że kontakt językowy jest następstwem 
wszelkich innych kontaktów, np. gospodarczych czy kulturowych, i polega na wzajemnym 
oddziaływaniu na siebie dwu lub więcej języków, w konsekwencji prowadząc do zmian lek-
sykalnych i strukturalnych w jednym lub w wielu z nich6. Zanim jednak przejdziemy do prze-
glądu uwag obecnych w encyklopedii, przypomnijmy krótko, jak według Chmielowskiego 
doszło do zróżnicowania języków7. Encyklopedysta, powołując się na biblijny przekaz, 
wyjaśnia, że początkowo wszyscy ludzie porozumiewali się językiem hebrajskim:

Bóg wszechmogący jako stworzył Adama, wlał mu omnem scientiam oraz język jego 
instruxit mową tą, która się hebrajską potem nazwała od Hebra (II 743).

Jednak w trakcie budowy wieży Babel doszło do pomieszania języków jej budowniczych. 
W konsekwencji powstały 72 języki, to jest tyle, ile rodów wywodzi się od synów Noego. 
Halina Rybicka zauważa, że dalsze uwagi Chmielowskiego dotyczące historii języków 
zaprzeczają temu twierdzeniu, a encyklopedysta wymijająco pisze: 

3 Halina Rybicka, „Nieznany rozdział o języku w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego”, Prace 
Filologiczne 25 (1975): 529–535; Halina Rybicka, „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego. Metoda, 
styl, język (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974); Maria Wichowa, „Ks. Benedykt 
Chmielowski – «wielki lingwista», biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle Nowych Aten)”, Napis, 
9 (2003): 121–132; Jerzy Axer, „Dyskusja o roli łaciny w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego 
jako świadectwo republikańskiej tożsamości narodu szlacheckiego”, w: Staropolskie kompendia wiedzy, 
red. Iwona M. Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009), 33–44. 
4 Dorota Kozaryn, Agnieszka Szczaus, Uwagi o języku w dawnych tekstach użytkowych (Szczecin: 
Wydawnictwo Grafform, 2017), 51–52, 54, 58, 62.
5 Cytaty z Nowych Aten podajemy w uwspółcześnionej pisowni, ale z zachowaniem fonetycznej średnio-
polskiej wartości wyrazu, np. akcyja. Za cytatem w nawiasie podajemy jego lokalizację, to jest numer tomu 
i strony, z której pochodzi przytoczenie.
6 Elżbieta Sękowska, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze (Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010), 34.
7 Szczegółowo poglądy te odtworzyła Rybicka, „Nieznany rozdział”, 532. 
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Tandem zamykam gębę, powściągam język swój o językach mówiący i traktujący… że 
nie 72 języków jest na świecie, ale porachowawszy matres et filias, a co większa spu-
rias, nazbiera się około tysiąca (II 758). 

Wszystkie te języki Chmielowski dzieli ogólnie na cztery grupy zależnie od kontynentu, na 
którym występują, a więc wyróżnia języki europejskie, afrykańskie, azjatyckie oraz języki 
Nowego Świata (II 757–758). Szczegółowo charakteryzuje języki klasyczne, tj. hebrajski, 
łacinę i grekę (II 747–748; 751–757), dość dokładnie omawia rodziny nowożytnych języków 
europejskich, tj. języki romańskie, teutońskie i słowieńskie (in. illyryckie), pozostałe języki 
przedstawia skrótowo (np. język węgierski, arabski), a często tylko je wymienia (np. język 
albański, meksykański, perwański; lingua congana, malaica, brachmanica). Przy okazji 
mniej lub bardziej dokładnej charakterystyki poszczególnych języków encyklopedysta 
sygnalizuje ich wzajemne na siebie oddziaływania. 

Analiza uwag na temat kontaktów językowych zamieszczonych w dwu przywołanych 
rozdziałach oraz rozproszonych w innych miejscach encyklopedii pozwala zauważyć, że 
spostrzeżenia Chmielowskiego dotyczą, po pierwsze, zewnątrz- i wewnątrzjęzykowych 
przyczyn wzajemnych oddziaływań oraz, po drugie, językowych efektów tych kontaktów – 
zarówno skutków pozytywnych, jak i negatywnych. Prześledźmy szczegóły.

I. Czynniki zewnątrzjęzykowe

Chmielowski wskazuje, że wzajemnym oddziaływaniom jednego języka na drugi (zwłasz-
cza w sferze leksyki, bo o tym głównie pisze Chmielowski, marginalnie tylko sygnalizując 
inne problemy) sprzyjają różnorodne czynniki zewnętrzne. Są to według encyklopedysty:

a) Czynniki kulturowe

Chodzi tu o rangę języków wchodzących we wzajemne relacje, ich pozycję w świecie, kul-
turową dominację jednego z nich. Jest to czynnik istotny zwłaszcza w wypadku kontaktów 
języków etnicznych z tzw. językami globalnymi, w kompendium Chmielowskiego określa-
nych mianem języków uniwersalnych. Jak zaznacza Chmielowski, w przeszłości (do pod-
boju Grecji przez Turków w XV w.) takim językiem uniwersalnym była greka, której ranga 
wynikała z jej szerokiego stosowania w literaturze i nauce: 

O greckim języku sciendum, że żaden in Orbe terrarum, takiej nie ma kultury, ele-
gancyi, energii, ekspresyi i słów abundantiam […]. Majestas tego języka i stąd nie-
mała wydaje się, że hymny grecką śliczną prozą są pisane, na różnych wygrywane 
instrumentach; że tymże językiem wielu mądrych pisało autorów, jeszcze przed sta-
rożytnym Homerem. […] Tym językiem aż do tureckiej tyrańskiej niewoli, były grec-
kie napełnione biblioteki, mądrości archiwa, przeszłych wieków memoryjały […] po 
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cudzoziemskich akademijach, publicznych szkołach, prawie lege cautum, nie promo-
wować ad Doctoratum tylko ktoby w greckim języku był perfekt (II 752–753).

Więcej uwagi encyklopedysta poświęca oczywiście łacinie, o której pisze, że to język 
uniwersalny i święty, jako wiadomo uczonym (IV 370), język szkoły, dyplomacji i Kościoła, 
co w wypadku kontaktów polszczyzny z łaciną z jednej strony sprzyjało upowszechnieniu 
zapożyczonych terminów z różnych dziedzin nauki, prawa czy teologii, ale z drugiej powo-
dowało też niemal całkowite wypieranie języka polskiego z tych trzech sfer życia. Tak na 
przykład jezuita wyjaśnia obecność wielu zapożyczeń z łaciny w polszczyźnie: 

nasz słowieńsko-polski język podszywa się wielu językami, osobliwie łacińskim […], naj-
przód z racyi sprowadzonych biskupów i sekretarzów łacinników z Włoch i Francyji na 
biskupie katedry, na sekretaryje, na statutów pisanie zaproszonych (jakich w Polszcze 
á primordiis nie było). Z racyi drugiej: dla posyłania Polaków pod sławnych mistrzów 
Puteana, Erazma etc. do cudzych krajów. Z trzeciej racyi: erygowanych szkół, akade-
mii łacińskich w Polszcze (IV 370). 

Wskazuje więc Chmielowski na to, że sprowadzanie duchownych posługujących się łaciną 
i prowadzących kancelarie oraz system edukacji sprzyjają obecności latynizmów w języku 
polskim.

Z kolei niemal całkowitą dominację łaciny w życiu religijnym wyjaśnia encyklope-
dysta następująco: W łacińskim zaś Kościele od początków zaraz ś. religii usus był łaciń-
skiego języka (II 761) i tylko kaznodzieje płci białej się chcąc podobać, samą polszczy-
zną koncypują i miewają kazania (a świeccy mowy i listy) (IV 373). A przecież, zaznacza 
Chmielowski, nawet Panny zakonne po łacinie odprawowały i odprawują [pacierze], choć 
mało albo nic cale nie rozumieją łaciny, ale Bóg rozumi, na ich serce patrzy (II 761). Zatem 
zgodnie z ówczesnym stanowiskiem Kościoła Chmielowski stwierdza, że niezależnie od 
poziomu znajomości łaciny, powinna być ona podstawowym językiem liturgii i modlitw. 

O roli łaciny w urzędzie i dyplomacji pisze: 

I prawdę mówiąc, nasze pierwsze polskie statuta, prawa są łaciną pisane, kancelaryja 
koronna, trybunały, ziemskie i grodzkie acta (wyjąwszy niektóre województwa, którym 
polszczyzna pozwolona konstytucyją) są łaciną, albo wpół łaciną określone, jako też 
publiczne do monarchów legacyje i do RESpublicas tylko łaciną, albo polszczyzną nie 
innym językiem są pozwolone (IV 371).

I dalej:

królów mieliśmy po łacinie mówiących, jako to Ludwika Węgrzyna, Stefana Batorego 
Siedmigrodzkiego książęcia do honorów nie przypuszczającego, który by łacińskiego 
nie umiał języka, który był ad tractandum cum exteris & orandum potrzebny (IV 370). 
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Podkreśla Chmielowski praktyczny wymiar stosowania łaciny, pozycję łaciny jako języka 
uniwersalnego wzmacnianą dzięki edukacji szkolnej, czynnikom religijnym i organizacji 
urzędów.

W encyklopedii Chmielowskiego znajdziemy spostrzeżenia nie tylko na temat łaciny, 
ale także uwagi na temat innych współczesnych mu języków mających rangę języków uni-
wersalnych: Teraźniejszych wieków w Europie uniwersalny jest język francuski, a w Azyi 
arabski (II 759). I o ile językowi francuskiemu jako językowi uniwersalnemu już się dokład-
niej encyklopedysta nie przygląda, o tyle o języku arabskim dowiadujemy się z kompen-
dium, że w świecie islamu pełni on podobną rolę jak łacina w świecie chrześcijaństwa8. 
Podkreśla Chmielowski niezwykle ważną rolę języka arabskiego w życiu religijnym 
muzułmanów i w ich edukacji – czytamy np.

Arabski […] w wielkim poszanowaniu i używaniu u wszystkich Mahometanismum 
wyznających, którzy niezliczone erygują szkoły dla uczenia się tego idioma; iż Mahomet 
tym językiem mówił i swój napisał Alkoran. Cały prawie Oriens ma tego usum i może 
być zlustrowany od Tartaryi aż do Chin beneficio tegoż języka, tak jest wzięty, w słowa 
nieskąpy; Ten w Afryce w Abisyńskim albo Murzyńskim kraju zażywany (II 749).

Zauważa też Chmielowski, że czynniki religijne wpłynęły nie tylko na upowszechnie-
nie się znajomości języka arabskiego wśród wyznawców islamu, ale też na przejmowanie 
pojedynczych wyrazów arabskich przez inne języki. Na przykład przeobrażenia języka 
tureckiego Chmielowski wiąże z przyjęciem przez Turków wiary Mahometa, gdy to oka-
zało się, iż zasób leksykalny języka tureckiego nie wystarcza na oddanie wszystkich pro-
blemów przedstawionych w Koranie: Turcy […] zakon mahometów przyjęli, i swój język 
skąpy w słowa, dla zrozumienia Alkoranu po arabsku pisanego, arabskim podszyli językiem 
(II 751). Podobnie względy religijne zaowocowały wpływami arabskimi w języku tatar-
skim: [Tatarski język] z przymieszania arabskiego języka wiele w sobie mając za czasów 
ogłoszonej religii mahometańskiej (II 751). Zatem to dominująca pozycja języka arabskiego 
jako języka uniwersalnego, względy religijne i edukacja połączone z problemem niewystar-
czalności języka (a więc nakładają się tu względy wewnątrzjęzykowe), brak odpowiedniego 
słownictwa w języku rodzimym spowodowały upowszechnienie się np. w językach turec-
kim i tatarskim zapożyczeń arabskich.

Zauważmy jeszcze, że dopełniając obrazu języków uniwersalnych, Chmielowski 
podaje też przykłady przeciwne, przywołuje języki, które nie mają szans na upowszechnie-
nie, nie cieszą się zainteresowaniem nikogo, poza ich rodzimymi użytkownikami. Takim 

8 Na uznanie, z jakim o języku arabskim pisał Chmielowski, zwracał uwagę Mikołaj Piotr Borkowski, 
„Obraz Arabów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w świetle Nowych Aten B. Chmielowskiego 
i Świata we wszystkich częściach większych i mniejszych... W.A. Łubieńskiego”, Przegląd Orientalistyczny 
1–2 (2016): 40.
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skrajnym przykładem języka o niewielkim zasięgu jest język węgierski u samych tylko 
Węgrów in usu, gdyż jest osobliwszy, gruby, prosty (II 756). 

b) Moda językowa

Drugą przyczyną oddziaływań i przejmowania wyrazów obcych jest moda językowa, 
będąca wypadkową czynników zewnątrzjęzykowych: osobowościowych, ambicjonalnych, 
chęci dowartościowania się oraz wyróżnienia użytkowników języka, co w konsekwencji 
prowadzi m.in. do nadużywania zapożyczeń9. Chmielowski jeszcze nie używa terminu 
moda językowa – pisze raczej o nowinkach językowych pojawiających się w polszczyźnie 
potocznej, codziennej, głównie pod wpływem języków francuskiego, niemieckiego, hisz-
pańskiego, czasem też łacińskiego, które z reguły ocenia negatywnie: 

A gdybyś w też mowy francuskie, niemieckie, hiszpańskie rzucał Polaku terminy, risum 
non plausum odniósłbyś, bo to jest novitas, consequenter i w dyskursach familiarnych, 
że często cudzoziemskich zażywasz terminów, język ojczysty i swój psujesz, patryjotą 
będąc jesteś cudzoziemcem, bo cię drudzy nie rozumieją (II 759).

W innym miejscu encyklopedysta podkreśla zamiłowanie użytkowników języka do 
nowości: 

Polacy łaciny i innych cudzoziemskich zażywają terminów, że są geniuszu i gustu 
Ateńczyków, którzy zawsze co lubili słyszeć i mieć nowego, i chwytać się jak chame-
leon co raz różnych kolorów, o co ich z Eremu ś. Pawła wielki tak censuruie moralista 
(IV 372).

c) Rozwój nauki i techniki

Pozytywnie natomiast Chmielowski wartościuje zapożyczone słownictwo specjalistyczne 
z różnych dziedzin nauki, techniki i rzemiosła, głównie łacińsko-greckie, gdyż, jak wyjaśnia:

Wszystkie też Artes liberales zacząwszy od gramatyki, aż do teologii i matematyki, 
łaciną nie polszczyzną uczącym się traduntur; bo by polskimi nieładnie i trudno 
były wyrażone. Skąd piękniej i składniej mówić z łaciny Rhetoryka, niż krasomow-
stwo, Philosophia, niżeli miłość mądrości; Physica, niż szkoła rzeczy naturalnych; 
Astronomia, niż gwiazdarska nauka. W muzyce też nie bez łaciny, na przykład tony, 
klawisze, konsonancyja, są słowa z łacińskiego języka (IV 371–372).

9 Por. Hanna Jadacka. „Moda w języku (nadużywanie elementów językowych)”, w: Poprawna polsz-
czyzna. Hasła problemowe, red. Hanna Jadacka, Andrzej Markowski, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak 
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), 71–72.
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Dalej encyklopedysta zaznacza, że „język polski od tyle wieków łaciny zażywając, już się 
bez niej nie obejdzie, jak świat bez słońca, wody, ognia” (IV 375). Wymienia przy tym całe 
szeregi obecnych w polszczyźnie terminów łacińskich, choćby z zakresu prawa, teologii, 
matematyki, geologii, geografii, medycyny i innych dziedzin, np. 

Dopieroż wiele kamieni drogich jest z łacińska nazwanych u Polaków, jako to jaspis, 
szmaragd, chryzolit, karbunkuł, achates, ametyst, magnes. Niemało ziół, kwiatów 
z tego języka, jakom się naczytał w Zielniku Syreniusza doktora, jako to Betunica, 
Rutha, Menta, Narcissus, Bosa, Centifolia, Lilium, Convalium, Herba The; których 
denominacyi nie mamy po polsku (IV 374). 

Chmielowski sygnalizuje też, że zapożyczenia specjalistyczne mogą pochodzić 
z innych języków niż łacina, np. z języka francuskiego (A dopieroż francuskich terminów 
w dyskursach familiarnych i w listach, w denominacyi strojów, materii, mody, jest bez 
liczby u Polaków, których tu nie wyliczam (IV 383)) czy z niemieckiego (wykaz obecnych 
w polszczyźnie zapożyczeń niemieckich, zarówno wyrazów specjalistycznych, jak i ogól-
nych, jezuita zamieścił w czwartym tomie encyklopedii. Według Chmielowskiego są to 
np. apteka, bety, cyrkiel, dach, flasza, gwałt, klamra, klin, rachunek, ratusz, ruszt, stal, 
sznur, siostra (sic!), srebro (sic!) (IV 381–382)). W wypadku niektórych zapożyczeń termi-
nologicznych, takich jak np. germanizmy z zakresu żeglugi: flis, hak, maszt, rotman, styr, 
szyper, żagiel, w ogóle nie wskazuje na ich obce pochodzenie – prawdopodobnie ze względu 
na długą tradycję tych wyrazów w polszczyźnie, powszechnie znanych i pewnie słabo już 
odczuwanych przez użytkowników jako obce. Niemniej jednak Chmielowski podkreśla, że 
rozwój nauki, techniki i rzemiosł jest ważnym czynnikiem wpływającym na pojawienie się 
obcych (głównie łacińsko-greckich) elementów w polszczyźnie, tym razem o charakterze 
terminologicznym.

d) Konflikty zbrojne i podboje

Kolejnym czynnikiem, który powoduje intensyfikację kontaktów językowych, są konflikty 
militarne, wojny i podboje, zajmowanie przez agresora terytoriów obcych etnicznie i języ-
kowo, co może prowadzić nawet do całkowitego zaniku języków, którymi posługują się 
podbijane ludy. Na przykład zmiany, które dokonały się przed wiekami w języku hebraj-
skim, wyjaśnia Chmielowski wieloletnią niewolą: 

[…] hebrajski język po niewoli babilońskiej wiele mieć w sobie począł słów syryjskich 
i chaldejskich z ustawicznej z tamtym narodem konwersacyi (II 370–383). 
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Podobnym wpływom podlegały w starożytności np. języki perski i asyryjski: 

Perski język olim Elamitów zwany. Persyja będąc pod panowaniem Asyryjczyków 
i Chaldeów, asyrysjskiego miała usum języka. Potym gdy Aleksandra Wielkiego sub-
jecta jugo, greckiej nacyi osadzone praesidiis i z niemi mając ustawicznie commercia, 
ten się asyryjski popsował, a tym bardziej pod Rzymianami, Turkami, owże sam asy-
ryjski z greckim pomieszany, znowu łaciny i tureckiej mowy musiał przypuścić i cier-
pieć mixturam (II 749–750). 

Z encyklopedii możemy się też dowiedzieć, że takie zmiany językowe nie dokony-
wały się tylko w świecie antycznym, ale również w czasach bardziej współczesnych 
Chmielowskiemu. Encyklopedysta wskazuje np. na ekspansję języka holenderskiego 
w zamorskich koloniach: 

Holenderski język tak się rozprzestrzenił, że aż w pośrzodku Indyi jest in usu, gdzie 
Nova Batavia, od geografów Jawa zwana, fundowała się tej mowy sedes, z której przy 
miksturze grubych tamecznych języków, novae paroles porodziły się, alias inne języki 
(II 756). 

e) Interesy gospodarcze, bliskie sąsiedztwo

Relacje między różnymi nacjami mogły też mieć bardziej pokojowy charakter wynika-
jący z bliskiego sąsiedztwa i interesów gospodarczych, a także z koligacji rodzinnych. 
Chmielowski wskazuje, że tak się działo m.in. w wypadku kontaktów polsko-niemieckich:

A nie tylko łaciny wybornej in copia zażywają do ojczystego języka Polacy, ale też 
niemieckiego […], częścią dla sąsiedzkiej przyjaźni i bliskości, częścią dla commercia, 
które z nimi największe zawsze są i były, częścią dla skoligowanej nie raz Polski z nie-
mieckimi wielkimi familiantami (IV 380).

Podobne oddziaływania dotyczyły innych języków. Na przykład tak encyklopedysta 
wyjaśnia zmiany zachodzące w, jak to określa, murzyńskim języku: 

Murzyński język w Etyjopi śrzodek Afryki trzymający, regnans, jest złożony z hebraj-
skiego, syryjskiego i arabskiego języków, dla bliskiego sąsiedztwa (II 750).
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f) Migracja ludności

Na zmiany językowe wpływa ponadto dobrowolna lub wymuszona migracja, przenoszenie 
się ludności na stałe lub czasowo (np. w celach edukacyjnych) na tereny etnicznie i językowo 
obce. W takich wypadkach oddziaływania mogą polegać na zastępowaniu jednego języka 
przez drugi w określonych sytuacjach komunikacyjnych (np. oficjalnych) i wąskich zakre-
sach (np. w funkcji języka urzędowego czy języka religijnego) lub na wprowadzaniu do 
języka etnicznego tylko pojedynczych wyrazów obcych. Zmianom związanym z migracją 
ludności podlegał np. język polski: wyjazdy edukacyjne Polaków i sprowadzanie duchow-
nych łacinników do Polski zaowocowało licznymi zapożyczeniami łacińskimi, o czym już 
wspominaliśmy powyżej. Migracja może też prowadzić do dwujęzyczności, jak to encyklo-
pedysta pokazuje na przykładzie Żydów: 

Tego języka [hebrajskiego] usum mają wszyscy Żydzi, gdziekolwiek in orbe terrarum 
się znajdujący do nabożeństwa i pisma go zażywając, do dyskursu zaś familiarnego, 
adhibent język ten, który jest ojczysty w tym kraju, gdzie się znajdują. Nasi polscy 
Żydzi mówią językiem niemieckim, polskim, ruskim (II 748).

II. Czynniki wewnątrzjęzykowe

Drugą grupę czynników będących przyczyną wzajemnych oddziaływań językowych (głów-
nie zapożyczania wyrazów) tworzą czynniki wewnątrzjęzykowe, takie jak: 

a) Niewystarczalność języka 

Chmielowski sygnalizuje problem, pisząc o języku skąpym / języku ubogim w słowa. 
Powyżej przywołaliśmy już na przykład fragmenty Nowych Aten, w których encyklope-
dysta wyjaśnia zapożyczanie wyrazów arabskich do języków tureckiego i tatarskiego kło-
potami z tłumaczeniem realiów opisanych w Koranie. Podkreślmy jednak, że komentarze 
Chmielowskiego na temat zbyt ubogiego zasobu leksykalnego dotyczą głównie polszczyzny. 
Badacze już wskazywali, że encyklopedysta wprowadzał do swojego kompendium przede 
wszystkim łacińskie (łacińsko-greckie) zapożyczenia terminologiczne, słownictwo specja-
listyczne w sposób świadomy, celowy, dość konsekwentnie wyjaśniając to względami prak-
tycznymi, zaznaczając przy tym, że nie ma rodzimych odpowiedników dla wielu termi-
nów łacińskich10. Ale takie uwagi w encyklopedii odnoszą się też do słownictwa ogólnego 
czy potocznego. Pisze Chmielowski, że łaciny zażywają Polacy: ob defectum słów genu-
ine rzecz każdą wyrażających (IV 371). A nieco dalej wyjaśnia względami praktycznymi 

10 Por. np. Rybicka, „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego.
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obecność w polszczyźnie zapożyczeń z innych języków, np. z niemieckiego A nie tylko 
łaciny wybornej in copia zażywają do ojczystego języka Polacy, ale też niemieckiego, czę-
ścią dla niedostatku słów polskich (IV 380).

b) Wartość stylistyczna wyrazów

Innym czynnikiem wewnątrzjęzykowym wpływającym na zapożyczanie obcych wyrazów 
jest ich wartość stylistyczna. Chmielowski, jako admirator łaciny, podkreśla oczywiście 
wartość stylistyczną wyrazów łacińskich, np. 

[…] piękniej i składniej mówić z łaciny Rhetoryka, niż krasomowstwo, Philosophia, 
niżeli miłość mądrości; Physica, niż szkoła rzeczy naturalnych; Astronomia, niż 
gwiazdarska nauka. W muzyce też nie bez łaciny, na przykład tony, klawisze, konso-
nancyja, są słowa z łacińskiego języka (IV 371). 

Za Syreniuszem Chmielowski przytacza np. pochodzące z łaciny nazwy medykamen-
tów czy nazwy chorób, zestawia je z nazwami rodzimymi, które określa jako szpetne, nie-
wyrozumiane i niepolityczne:

Niemało ziół, kwiatów z tego języka, […]; których denominacyi nie mamy po polsku, 
a jeśli są, tedy szpetne, niewyrozumiane, niepolityczne, stąd obyczajniej jest mówić 
doktórską łaciną: assa faetida, niż po polsku: czartowe łajno; polityczniej nazwać flos 
melampi, niż psie plugastwa (IV 374).

Encyklopedysta sporządza też zestawienie wybranych terminologicznych i nieterminolo-
gicznych łacińskich zapożyczeń spolszczonych, które określa jako słowa ładne, polityczne, 
zaś odpowiadające im rodzime synonimy opatruje komentarzem Też polskie genuine nie-
ładne, niegładkie, mniej polityczne11, np.

deklinacyja  –  nachylanie, łamanie. Szpetnie: nie umie łamania, miasto deklinacyi
natura  –  przyrodzenie. Śmieszny byłby termin między damami
fizyka – nauka rzeczy przyrodzonych, nieładnie
audiencyja –  wysłuchania, szpetnie: mieli posłowie u króla wysłuchanie 

11 Zenon Klemensiewicz uznał, że Chmielowski, „podejmując propagandę latynizmów […] umyślnie tak 
dobierał polskie odpowiedniki, żeby wyraz rodzimy ośmieszyć”, dalej jednak badacz pisze: „Wszakże 
trzeba przyznać, że Chmielowski w wielu wypadkach trafnie ocenił latynizmy: istotnie brzmiały one 
«lepiej», nie tak «nieładnie», «polityczniej» niż przytoczone przez autora ich odpowiedniki rodzime; 
zachowały się też dotąd w użyciu. Dotyczy to zwłaszcza wyrazów z zakresu terminologii i nomenkla-
tury”. Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1974, 401–402). Z kolei Rybicka zaznacza, że z około 100 przywołanych w tym miejscu encyklopedii 
wyrazów nieco ponad połowa przetrwała w polszczyźnie do dziś (Rybicka, „Nowe Ateny” Benedykta 
Chmielowskiego, 89).
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genealogija  –  rodzaju opisanie, nieładnie! (IV 375–379).

Zestawienie to dodatkowo opatruje Chmielowski komentarzem:

Słowa łacińskie spolszczone są piękniejsze, polityczniejsze niżeli polskie naturalne 
i częściej plus sonant, dla tej racyi politycy albo też ubodzy w słowa polskie musieli 
i muszą łaciny zażywać i ją spolszczyć (IV 379).

Takie wartościujące uwagi zamieszczone w encyklopedii dotyczą nie tylko terminolo-
gii, ale też nazw własnych, np. nazw geograficznych:

Wiele królestw, prowincji, Polacy z łacińska nazywamy i to jest polityczniej teraz; jako 
to Hiszpanija, Francyja, Anglija, niż mówić […]: hiszpańska, francuska, angielska zie-
mia etc. Polityczniej się mówi teraz Austryja, niżeli Rakuska Ziemia; Austryjacy niż 
Rakuzani (IV 374). 

Podobnymi komentarzami wartościującymi jest opatrzone zapożyczone słownictwo 
apelatywne i odpowiadające im synonimy rodzime, np. 

Piękniej się mówi: Miałem u konfesyjonału wielu penitentów: niż: Miałem u spowia-
dalni wielu pokutników. […] Nieładna to Phrasis: Otworzył się widok nieszczęścia 
nieraz w Polszcze, na które wielu w Europie było patrzaczów. Ładniejsza ta z łaciny: 
Otworzyło się theatrum nieszczęścia, na które wielu w Europie było spektatorów. 
[…] Piękniej: generał artyleryi, niż, starszy nad armatą etc., etc. (IV 372).

Zaznaczmy jeszcze, że przytoczone tu uwagi na temat wartości stylistycznej wyrazów 
rodzimych i zapożyczonych wzbudzały najwięcej emocji wśród czytelników i badaczy.

III. Efekty kontaktów językowych

W Nowych Atenach znajdujemy ponadto komentarze na temat efektów oddziaływań języ-
kowych. Chmielowski wskazuje, że mogą to być skutki pozytywne i negatywne. 

a) Skutki pozytywne

Pozytywne skutki kontaktów językowych, na które wskazuje Chmielowski, to wzbogaca-
nie leksykalnych zasobów poszczególnych języków. Encyklopedysta oczywiście koncen-
truje uwagę na języku polskim i wielokrotnie podkreśla fakt rozbudowy polskiego słow-
nictwa terminologicznego, specjalistycznego, ale także ogólnego, dzięki zapożyczeniom. 
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Zaznaczmy jednak, że Chmielowski o zjawisku wzbogacania leksyki pisał także w odnie-
sieniu do innych języków, np. tureckiego. 

Dodatkowym, zewnątrzjęzykowym efektem kontaktów językowych jest ponadto 
przejmowanie pisma, np.

[Tatarzy] Charakteru albo pisania sposobu zażywają chaldejskiego, wziąwszy go 
dawnych czasów od kapłanów chrześcijańskich wraz z wiarą, z Chaldei przysłanych 
(II 751).

Jakoż i charaktery albo modelusz pisania w Egipcie przez Chusa I króla egipskiego, 
czyli przez Trismegista, ter Magnum człeka konsylijarza jego z hebrajskich charak-
terów zinwentowany, przez Kadma zaniesiony do Grecyi być supponitur, z wielkiego 
podobieństwa liter greckich z egipskimi. A dopiero z greckiej mowy łacina, a z cha-
rakterów greckich liter łacińskie formowane, jakiekolwiek ile drukowane mając podo-
bieństwo cum matribus (II 754).

b) Skutki negatywne

Chmielowski dostrzega także negatywne skutki kontaktów, a są to według niego wymu-
szone głównie podbojami niekorzystne zmiany zachodzące w poszczególnych językach 
etnicznych, prowadzące albo do całkowitego zaniku jakiegoś etnolektu, albo do, jak to on 
określa, psucia języka. Problem ten encyklopedysta sygnalizuje za pomocą fraz: język się 
popsował / nadpsował / zepsował / fałszował, język musi cierpieć miksturą, język został 
porujnowany / skażony itp. Tak doszło do zaniku m.in. starożytnego języka egipskiego:

Ojczysty język egipski […] był w obserwie aż do czasów Kabyzesa, który zawojowaw-
szy Egipt wszystkich literatos i głęboko biegłych w hieroglificznej scyjencyi i symbo-
licznej nauce pozabijał, obeliski pełne hieroglifików, alias pewnych figur, obrazów, 
co innego reprezentujących, co innego in sensu arcano znaczących poobalał, słowem 
Egipt i monumenta mądrości pełne cale zgładził (II 750).

Psucie języków może prowadzić też do zaniku znajomości własnego języka etnicznego 
przez ich użytkowników, co dotknęło m.in. języka hebrajskiego:

I to o tym notandum języku [hebrajskim] ex mente abuleńskiego biskupa Alfonsa 
Tostata, iż był przed tym daleko bogatszy w słowa i doskonalszy, albowiem Żydzi 
w długą zaprowadzeni niewolę osobliwie babilońską między różnymi zostając naro-
dami i językami, swój niejako nadpsowali, fałszowali. Z tej racyi Pismo S. Esdras 
scriptor eruditissimus et in lege Dei versatissimus, z niewoli wybawionym Żydom 
musiał tłumaczyć hebrajskim samym czystym językiem olim pisane, od Żydów przez lat 
70 dużo zapomniane, albo długością czasu dla nich stające się trudne do zrozumienia, 



 Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego | 337 

dobrze eksplikować. Oprócz tedy czystej hebrajskiej mowy w samym tylko Prawie 
Boskim zachowanej, już nie było u Żydów tego języka samego czystego in usu, tylko 
z syryjackich i chaldejskich terminów podszyty (II 747).

Niekorzystne zmiany językowe można próbować cofnąć, nie zawsze się to jednak udaje 
lub udaje tylko częściowo, co Chmielowski pokazał na przykładzie języka koptyjskiego:

W Egipcie panuje język arabski, a między uczonymi i zakonnikami Coptitae nazwa-
nymi, Lingua Coptica, nią polerowne mowy i pisma są formowane. […] gdy Egipt 
Aleksandrowi Wielkiemu cessit, za jego konsensem […] język koptejski przywrócony, 
ale bardzo skażony, greckiemi niezliczonemi podszyty terminami i co dzień się podszy-
wający, gramatyce egipskiej dobrze akomodowany (II 750).

* * *

Nowe Ateny Chmielowskiego nie były jego samodzielną pracą – była to kompilacja różnych 
prac łacińskojęzycznych, a wiadomości na temat języków czerpał głównie z opracowań 
Atanazego Kirchera Turris Babel i China illustrata. Uwagi na temat interferencji są rozpro-
szone w różnych miejscach encyklopedii, informacje te są tylko częściowo uporządkowane, 
usystematyzowane. Niemniej jednak z kompendium Chmielowskiego wyłania się ciekawy 
opis kontaktów językowych.

Uwagi pomieszczone w encyklopedii dotyczą zagadnień ogólnych (wzajemnych 
oddziaływań językowych, zaniku poszczególnych języków) albo zjawisk leksykalnych. 
Dość liczne są też uwagi o wartości stylistycznej wyrazów zapożyczonych. Pozostałe 
zagadnienia, takie jak rozwój pisma czy wymowa zapożyczeń, są w encyklopedii sygna-
lizowane marginalnie12. Nie porusza Chmielowski w ogóle zagadnień gramatycznych, np. 
przejmowania obcych sufiksów. Pokazuje natomiast, że kontakty językowe są zjawiskiem 
dynamicznym, zmiennym w czasie, które może się nasilać, ale może też słabnąć zależnie od 
różnorodnych czynników zewnętrznych, że dotyczy właściwie wszystkich języków, przy-
należnych do różnych rodzin, zarówno języków antycznych, jak i współczesnych.

Być może z dzisiejszej perspektywy są to oczywiste uwagi, ale należy pamiętać, że 
encyklopedia powstała w połowie XVIII wieku, gdy systematyczne badania nad kontak-
tami językowymi właściwie nie były jeszcze prowadzone. A dzięki popularyzatorskiemu 
charakterowi encyklopedii wiadomości w niej zawarte mogły docierać do szerokiego grona 

12 Według Chmielowskiego, Polacy mają wyjątkowe predyspozycje do posługiwania się łaciną: Łaciny 
usum i innych języków mają Lachowie, iż żaden naród tak gładko nie mówi, jak oni każdym osobliwie 
łacińskim językiem; nie mówią bowiem z Włochami Redzina, ale Regina, ani tridzinta quadradzinta, ale 
triginta quadraginta […]. Polak zaś tak gładko mówi po łacinie, jakby się w owym urodził i wypielęgnował 
gniaździe, genus unde latinum (IV 372).
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odbiorców, co znacząco wpływało na rozbudzenie językowych zainteresowań czytelników, 
upowszechnienie wiedzy teoretycznojęzykowej oraz na kształtowanie się językowej świa-
domości odbiorców.
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Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego

S t r e s z c z e n i e
W artykule poddano analizie uwagi na temat kontaktów językowych zamieszczone w encyklo-
pedii z połowy XVIII wieku, tj. w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego. Wykazano, 
że Chmielowski wskazał: 1. Zewnątrzjęzykowe przyczyny kontaktów językowych, takie jak: 
a) ranga języków wchodzących ze sobą we wzajemne relacje i ich pozycja na świecie, b) moda 
językowa, c) rozwój nauki i techniki, d) konflikty militarne, e) kontakty gospodarcze, f) mi-
gracja ludności. 2. Wewnątrzjęzykowe przyczyny interferencji, takie jak: a) niewystarczalność 
języka, b) stylistyczna wartość wyrazów zapożyczanych. 3. Efekty kontaktów językowych: 
a) negatywne: degradacja niektórych języków etnicznych lub ich całkowity zanik, b) pozytyw-
ne: bogacenie leksykalnych zasobów języka-biorcy.

Linguistic contacts in the light of Nowe Ateny of Benedykt Chmielowski

S u m m a r y
The article analyses remarks on the language contacts contained in an 18th-century encyclo-
pedia Nowe Ateny authored by Benedykt Chmielowski. It has been proven that Chmielowski 
pointed to: 1. Extralinguistic causes of the language contacts, such as: a) the rank of languages 
that get into interaction and their position in the world, b) linguistic fashion, c) development 
of science and technology, d) military conflicts, e) economic contacts, f) migration of people. 
2. Intralinguistic causes of interference, such as: a) language insufficiency, b) stylistic value of 
loan words. 3. Effects of linguistic contacts: a) negative: degradation of some ethnic languages, 
b) positive: enrichment of the lexical stock of the recipient language.
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Badania toponomastyczne pogranicza polsko-ukraińskiego mają już swoją wieloletnią 
tradycję. Monografia o nazwach miejscowości ziemi halickiej należy do szeregu studiów 
dotyczących ojkonimów byłych kresowych ziem dawnej Rzeczypospolitej, w istotny spo-
sób przyczyniając się do wypełnienia luki w badaniach onomastycznych tego obszaru. Jak 
zauważa sama Autorka studium, jest to pierwsza próba całościowego językoznawczego opisu 
onimów regionu halickiego określonego według kryterium historyczno-administracyjnego 
(s. 17). Historyczne województwo ruskie, którego przedmiotem badań jest niniejsza publi-
kacja, doczekało się jak dotychczas monografii onomastycznych ziemi sanockiej1, przemy-
skiej2, lwowskiej3 oraz w części ziemi chełmskiej4. Pod względem metodologicznym oraz 
pod kątem ogólnych założeń teoretycznych praca Anny Czapli wpisuje się więc w dobrze 
znany, utrwalony tradycją polskiej i słowiańskiej toponomastyki, sprawdzony model opisu 
nazw miejscowości, dodatkowo wzbogacony tradycjami lubelskiej szkoły onomastycznej, 
w szczególności zaś wieloletnimi badaniami profesora Władysława Makarskiego.

1 Władysław Makarski, Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej (Lublin: Redakcja Wydawnictw 
KUL, 1986).
2 Władysław Makarski, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej (Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL, 1999).
3 Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 
2011).
4 Barbara Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego pań-
stwa polskiego) (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1988).
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Monografia składa się z części wstępnej, w której Autorka omówiła rys historyczny 
dawnej ziemi halickiej, zasięg badanego obszaru, stan badań, źródła oraz rysujące się per-
spektywy badawcze (s. 7–19). Zasadniczą część pracy stanowi historyczny i współczesny 
materiał nazewniczy opracowany w formie leksykonu toponomastycznego (s. 21–236). 
Składa się nań szczegółowy wykaz ojkonimów uporządkowany pod względem alfabetycz-
nym. Każdy artykuł hasłowy podzielony jest na część dokumentacyjną oraz interpretacyjną. 
Pierwsza zawiera informację na temat lokalizacji osady, określa jej metrykę, genezę, histo-
ryczne zapisy nazw miejscowości z podaniem źródła, z którego zostały wyekscerpowane, 
druga zaś przedstawia komentarz semantyczno-etymologiczny oraz strukturalno-grama-
tyczny ojkonimów. Z uwagi na obszar pogranicza polsko-ukraińskiego obie charakterystyki 
zostały ujęte w aspekcie porównawczym.

Kolejnym segmentem pracy jest część syntetyczna, w której Autorka dokonała prze-
glądu znaczeniowo-formalnego wszystkich nazw miejscowości dawnej ziemi halickiej 
(s. 237–267). Respektując ogólne założenia polskiej i słowiańskiej metodologii badań topo-
nomastycznych, wyróżniła następujące typy semantyczne nazw: fizjograficzne, kulturowe, 
dzierżawcze, patronimiczne i matronimiczne, rodowe, etniczne, zawodowe, lokatywne 
i chronologizujące, a także miana wchodzące do kilku klas nazewniczych (dwuklasowe 
i trzyklasowe). Ostatnią grupę stanowią ojkonimy dwuznaczne oraz niejasne. 

W ramach nadrzędnej klasyfikacji znaczeniowej Autorka dokonała nie mniej ważnego 
przeglądu strukturalno-gramatycznego ojkonimów. W opisie formalnym siatki nazewni-
czej świadomie zrezygnowała z klasyfikacji Stanisława Rosponda, który wyróżnił nazwy 
prymarne, sekundarne oraz composita. Wskutek trudności przy ustalaniu podstaw słowo-
twórczych dla znacznej liczby nazw, Badaczka ograniczyła charakterystykę do analizy 
morfotaktycznej, polegającej na wskazaniu typów morfologicznych ojkonimów, nie zaś 
ich kreacji derywacyjnych. Jej decyzję należy uznać za słuszną, gdyż brak ściśle zlokali-
zowanych i schronologizowanych podstaw sprawia, że podział strukturalno-gramatyczny 
Stanisława Rosponda nie jest do końca jasny i konsekwentny, a w praktyce trudny do zasto-
sowania. Zwrócił na to uwagę przed ponad dwudziestoma laty Władysław Makarski5, zaś 
w ostatnich latach podniosła tę kwestię Halszka Górny6.

W części syntetycznej Autorka przedstawiła również statystykę formalną ojkonimów, 
ich geograficzne i chronologiczne zróżnicowanie oraz stosunki językowo-etniczne w świe-
tle toponimii historycznej ziemi halickiej (s. 267–308). Wyróżniła tutaj nazwy o cechach 
językowych ukraińskich, polskich, ukraińskich i polskich oraz klasę nazw, których geneza 
mogła być zarówno ruska (ukraińska) bądź polska. Tego typu miana w aspekcie ich języ-
kowej analizy nazywane są przez Władysława Makarskiego neutralnymi. Dwie ostatnie 

5 Władysław Makarski, „O klasyfikacji nazw miejscowych raz jeszcze”, Roczniki Humanistyczne KUL 
45–46 (1997–1998), 6: 39–50.
6 Halszka Górny, „O strukturach proprialnych i procesach nazwotwórczych – od ujęć najdawniejszych po 
najnowsze teorie”, Onomastica 58 (2014): 89–103. 
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grupy to nazwy z cechami homonimicznymi oraz niejasnymi, a także miana wskazujące na 
związek z osadnictwem niesłowiańskim (głównie niemieckim, rumuńskim oraz wołoskim). 
Wydaje się, że dwa z ostatnich wymienionych oddzielnie etnosów stanowią obecny w tej 
części pogranicza wspólny wołoski superstrat językowy.

Ostatnimi segmentami dysertacji są: zakończenie, streszczenie w języku angielskim 
i ukraińskim, wykaz skrótów oraz bibliografia (s. 309–341). Warto w tym miejscu dodać, że 
do publikacji dołączona została obszerna mapa ze wszystkimi punktami historyczno-osad-
niczymi dawnej ziemi halickiej oraz informacją o ich genezie. Żałować jedynie należy, że 
poza charakterystyką historyczną ojkonimów Autorka nie pokusiła się przy opracowaniu 
mapy o przedstawienie w formie kartograficznej wybranych zagadnień związanych z topo-
nimią tego obszaru. Ich zmapowanie mogłoby się przyczynić do uwypuklenia wniosków 
przedstawionych w końcowej części pracy. Innym mankamentem dołączonej do publika-
cji mapy jest jej relatywnie słaba czytelność. Dotyczy to zarówno dołączonej legendy, jak 
i przedstawionej siatki geograficznej ojkonimów.

Poza niewątpliwymi walorami monografii w trakcie lektury książki Anny Czapli 
można odnotować szereg innych uwag oraz nasuwających się wątpliwości, które koncen-
trują się wokół kwestii merytorycznych, metodologicznych, a także tych, które wiążą się 
bezpośrednio z samą redakcją opracowania. Oto kilka wybranych problemów. 

Pierwszy dotyczy materiału dokumentacyjnego ojkonimów. Należy w tym miejscu 
podkreślić obszerny zasób wykorzystanych źródeł w recenzowanej monografii, jednak 
można zauważyć w nim pewne braki. W zakresie materiałów historycznych Autorka pomi-
nęła dokumenty z archiwów polskich i ukraińskich. Studiując monografię Anny Czapli, 
próżno szukać archiwaliów zdeponowanych m.in. w Archiwum Państwowym w Lublinie, 
Archiwum Państwowym w Chełmie, Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie czy też Archiwum Państwowym Obwodu Wołyńskiego w Łucku. 
Wydaje się, że kwerenda archiwalna mogłaby wzbogacić metrykę dokumentacyjną ojko-
nimów, przenosząc ich czasem bądź to w bardziej odległą przeszłość, bądź też w znacz-
nym stopniu różnicując materiał filologiczny. Wprawdzie studiowanie źródeł archiwalnych 
wiąże się z wieloletnimi badaniami oraz żmudnym gromadzeniem materiału, to jednak 
wyniki związane z kwerendą mogą przyczynić się do pogłębionego obrazu nazewnic-
twa danego regionu. Poza materiałami zdeponowanymi w jednostkach archiwalnych na 
uwagę zasługują również pominięte przez Autorkę dysertacji źródła zdigitalizowane, do 
których można m.in. zaliczyć zasoby cyfrowe Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu7. Te ostatnie zawierają również obszerny materiał źródłowy dotyczący historii 
miejscowości dawnej ziemi halickiej.

W zakresie wykorzystanej literatury językoznawczej należy pochwalić Autorkę za 
solidną i obszerną podstawę źródłową. Szczególnie zwraca tutaj uwagę liczba pozycji 

7 Zob. Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, dostęp 3.02.2020, http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/.
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obcojęzycznych, głównie ukraińskich. Powiązanie badań polskiej i ukraińskiej onoma-
styki jest szczególnie istotne w odniesieniu do obszaru pogranicza językowego, kulturo-
wego, etnicznego i politycznego. Powinno być tutaj złamane tabu granicy państwowej, 
które dawniej oddziaływało także na część środowiska toponomastów oraz ich dorobek 
naukowy. Wszystkie z wymienionych wyżej postulatów Anna Czapla zdaje się w pełni 
realizować. Można by jednak wskazać kilka publikacji, które nie zostały wykorzystane 
przez Autorkę monografii. Wydaje się, że w szczególności zabrakło tutaj kilku bardzo 
ważnych opracowań monograficznych. Należy do nich zaliczyć ukraińskojęzyczny słow-
nik toponimów Ukrainy Wasyla Wiktorowycza Łuczyka8, ukraińskojęzyczny słownik 
imion Pawła Czuczki9, polskojęzyczny dwutomowy słownik nazwisk Polaków autorstwa 
Kazimierza Rymuta10 czy też, wydawany w kilku częściach przez Pracownię Onomastyki 
Instytutu Języka PAN w Krakowie, słownik etymologiczno-motywacyjny antroponimów 
staropolskich11. Wprawdzie ostatnia z wymienionych publikacji znajduje się w bibliografii, 
to jednak jej wykorzystanie nie znajduje odzwierciedlenia na kartach książki. Wymienione 
opracowania służyłyby niejednokrotnie pomocą do konfrontacji badań Autorki z ustale-
niami innych badaczy toponomastów bądź też w znacznym stopniu ułatwiłyby analizę 
ojkonimów o podstawach antroponimicznych. 

Pewne wątpliwości budzą przywoływane przez Annę Czaplę dane demograficzne 
w odniesieniu do poszczególnych nazw miejscowości. Informacje te zawarte są w pierw-
szej części hasła słownikowego. Należy przy tym zauważyć, iż Autorka wykorzystuje jedy-
nie zasoby słownika geograficznego z przełomu XIX i XX wieku12, nie przytacza jednak 
podobnych informacji do okresów wcześniejszych ani późniejszych. Tak skonstruowane 
ujęcie nie oddaje obrazu całości, a jedynie jego wycinek, głównie dla demografii z drugiej 
połowy XIX wieku. Wydaje się, że ów niedostatek źródłowy spowodowany jest brakiem 
całościowego ujęcia historyczno-osadniczego ziemi halickiej, co już jednak nie jest winą 
Autorki monografii. Zdaje sobie ona zresztą z tego sprawę, pisząc, że w przypadku badanej 

8 Wasyl Wiktorowycz Łučyk, Etymołohičnyj słownyk toponimiw Ukrajiny (Kyjiw: Wydawnyčyj centr 
„Akademʹa”, 2014).
9 Pawło Čučka, Słowʹansʹki osobowi imena ukrajinciw. Istoryko-etymołohičnyj słownyk (Užhorod: 

Užhorodcʹkyj nacʹonalʹnyj uniwersytet, 2011).
10 Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I–II (Kraków: 
Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1999–2001).
11 Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec, Kazimierz Rymut, red., Słownik etymologiczno-motywacyjny 
staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. Aleksandra Cieślikowa 
przy współudziale Janiny Szymowej i Kazimierza Rymuta, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrze-
ścijańskiego, oprac. Maria Malec, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Zofia Kaleta przy współ-
udziale Elżbiety Supranowicz i Janiny Szymowej, cz. 4: Nazwy osobowe pochodzące od etników, oprac. 
Elżbieta Supranowicz, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Zygmunt Klimek, cz. 6: 
Nazwy heraldyczne, oprac. Maria Bobowska-Kowalska, cz. 7: Aleksandra Cieślikowa, red., Suplement. 
Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii (Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka 
Polskiego PAN, 1995–2002).
12 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, red., Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV (Warszawa: 1880–1902).
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ziemi dane onomastyczne wyprzedzają ustalenia historyczno-osadnicze prowadzone przez 
historyków (s. 19).

Praca Anny Czapli napisana jest poprawną polszczyzną. Autorce zdarzają się jednak 
pewne uchybienia gramatyczne, stylistyczno-językowe i redakcyjne. W pewne zdziwienie 
może np. wprawić czytelnika forma Rzeczpospolitej (!), której taki zapis na kartach książki 
pojawia się wielokrotnie (m.in. na s. 8, 9, 14, 18, 21, 309). Ponadto w publikacji można 
odnotować szereg literówek, zaś w niektórych partiach skłonność Badaczki do powtarza-
nia pewnych leksemów. Tak jest np. na s. 8–9, gdzie rzeczownik powiat jest powtórzony 
sześciokrotnie w sześciu kolejnych linijkach tekstu. Pewnym niedopatrzeniem (być może 
wynikającym z pośpiechu) jest przypisanie Władysławowi Lubasiowi autorstwa monogra-
fii o nazwach południowo-wschodniej Białostocczyzny (s. 334). Rzeczywistym autorem 
książki wydanej w 1974 roku jest bowiem Michał Kondratiuk. Ewidentnym błędem fleksyj-
nym jest biernikowa forma imienia i nazwiska Dmytrę Buczka zamiast prawidłowej Dmytra 
Buczkę (s. 11). Ponadto w pracy występują niezbyt fortunne połączenia międzywyrazowe, 
np. pod panowaniem rozłożonym między Polskę i Litwę (s. 8), herb ziemi halickiej wyobrażał 
czarną kawkę (s. 9), nazwy o dokumentacji zbyt niebogatej, dziurawej; kryterium to może 
niedomagać (s. 22). W zakresie błędów redakcyjnych, które spoczywają nie tyle na Autorce, 
ile na redaktorze tekstu, można wymienić m.in. niekonsekwencje w zakresie zapisu rze-
czownika rok, który raz występuje w formie pełnej, innym razem zaś skróconej (s. 7–10) 
oraz inne dość liczne usterki występujące zarówno w tekście głównym, jak i bibliografii.

Przedstawione wyżej wybrane uwagi (autor recenzji nie skupił się m.in. na dysku-
syjnych czasem propozycjach etymologicznych ojkonimów oraz ich charakterystyce mor-
fologicznej, która nie zawsze jest konsekwentnie realizowana) w niczym nie umniejszają 
walorów poznawczych recenzowanej publikacji. Monografia ta jest z całą pewnością 
potrzebnym uzupełnieniem toponomastycznej wiedzy o pograniczu polsko-wschodniosło-
wiańskim. Jest to opracowanie zbudowane na rzetelnej wiedzy Autorki, poparte jej pogłę-
bionymi i wielostronnymi badaniami, wnikliwością, dociekliwością oraz wykorzystaną na 
potrzeby tej pracy sprawdzoną i solidną metodologią formacji ojkonimicznych. Pamiętać 
przy tym należy, że toponimia obszarów językowo i kulturowo mieszanych nastręcza 
z natury rzeczy wielu trudności analitycznych oraz interpretacyjnych. Poza pewnymi wąt-
pliwościami zaproponowane przez Annę Czaplę próby rozwiązania tych problemów trzeba 
uznać z reguły za udane. W efekcie polska onomastyka wzbogaciła się o kolejne studium 
monograficzne, wpisujące się w bogatą tradycję badań nad nazwami miejscowości polsko-
-ukraińskiego pogranicza. Poza walorami stricte językowymi z pewnością monografia ta 
zainteresuje nie tylko szersze grono językoznawców, ale również badaczy historii oraz 
historii osadnictwa tego regionu.




